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SPOLUPRÁCA S BRATISLAVSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
Počas celého uplynulého polroka prebiehali
na pôde obecného úradu aj na pôde
Bratislavského samosprávneho kraja
rokovania starostu obce JUDr. Štefana
Gašparoviča s kolektívom pod vedením
riaditeľky Mgr. Barbory Lukáčovej z Odboru
stratégie, územného rozvoja a riadenia
projektov. Pomáhajú nám naplniť úlohy z
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce. Približujú nám možnosti podávania
žiadostí o dotácie, tak ako z programu dotácií
BSK, tak aj z eurofondov.
Spolupráca s BSK v tomto roku:
- projekt Vytvorenie oddychovej zelenej zóny
- projekt Mobiliár na verejné priestranstvo
- frézovanie a vyasfaltovanie komunikácie na
uliciach Hlavná a Viničná - regionálna cesta
tretej triedy č.1083 a 1084
Touto cestou ďakujeme županovi Jurajovi
Drobovi za spoluprácu.

VÝSTAVBA OBCHVATU
V pondelok, 20.09.2021 sa začala výstavba
obchvatu obcí Malokarpatského regiónu.
Slávnostného otvorenia stavby sa zúčastnil
aj starosta obce Slovenský Grob JUDr. Štefan
Gašparovič, ktorý je aj župným poslancom a
predsedom Združenia miest a obcí
Malokarpatského regiónu. Pri stretnutí s
ministerkou investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR pani Veronikou
Remišovou rozprávali aj o dotáciách na
výstavbu základných a materských škôl v
Bratislavskom samosprávnom kraji. Obec
Slovenský Grob sa nachádza v hodnotiacom
procese podaných žiadostí na financovanie
výstavby základných škôl a všetci čakáme na
vyhlásenie výzvy na financovanie
materských škôl.
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DEŇ KOMUNÁLU
Združenie miest a obcí Slovenska
organizovalo 21.10.2021 DEŇ KOMUNÁLU v
spolupráci so Združením miest a obcí
Malokarpatského regiónu. Primátori so
starostami z tohto regionálneho združenia sa
venovali modernizácii miestnej územnej
samosprávy a tiež aktuálnej legislatíve
vrátane problematiky s energiami a tiež
aktuálnou legislatívou, ktorá bude
predmetom rokovania Predsedníctva ZMOS v
stredu 27.10.2021. K tejto téme diskusiu
viedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
Michal Kaliňák. Po tomto bode sa pozornosť aj
diskusia sústredili na problematiku
odpadového hospodárstva a činnosti
Environmentálneho fondu, kde za ZMOS
informoval prvý podpredseda a starosta obce
Košeca Radomír Brtáň a Slávka Lenčešová,
expert Kancelárie ZMOS. Ďalšou, nemenej
dôležitou témou boli eurofondy a miestne
akčné skupiny. Tieto témy patrili Zuzane
Špačekovej, expertke Kancelárie ZMOS.
Súčasťou DŇA KOMUNÁLU bolo aj
vystúpenie generálneho riaditeľa Štátneho
fondu rozvoja bývania Tomáša Lamprechta.
Na podujatí nechýbala ani téma GDPR a
kybernetickej bezpečnosti, ktorú uviedol
zástupca partnera ZMOS, spoločnosti
osobnyudaj.sk. Na podujatí sa tiež zúčastnil

NOVÁ APLIKÁCIA OBCE

zástupca strategického partnera ZMOS, a to
Komunálnej poisťovne.
Podujatie sprevádzala diskusia, v rámci
ktorej boli s aplikačnou praxou
konfrontované mnohé paragrafové
nastavenia legislatívy a podzákonných
noriem, ale aj problémy neprístupu tohto
regiónu k eurofondom. DEŇ KOMUNÁLU
viedol predseda regionálneho združenia a
starosta obce Slovenský Grob Štefan
Gašparovič a tiež starostka obce Chorvátsky
Grob a podpredsedníčka regionálneho
združenia Vladimíra Vydrová.
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ČO SA NÁM PODARILO
Pred začiatkom pandémie by nás asi nikdy nenapadlo, aké problémy budú s obstaraním pre
nás doteraz obyčajných vecí. Zistili sme, že akési ,,čipy" ovládajú takmer všetky odvetvia
hospodárstva a ovplyvnili dodávateľsko - odberateľské vzťahy. Bol problém objednať pre nás
dovtedy bežne dostupné veci. Opravovali sme viacero stĺpov a lámp verejného osvetlenia,
mnohé z nich sme riešili formou poistných udalostí, keď nám vodiči pri dopravných nehodách
poškodili obecný majetok. Ak sa vám zdalo, že to dlho trvalo, naozaj nie našou vinou.
Napriek tomu sa nám podarilo zrealizovať veľa nových projektov: nový povrch vozovky na
uliciach Družstevná a Ružová, ktoré boli v havarijnom stave - svetelný semafor na Hlavnej ulici
na zastávke autobusu, aby sme zvýšili bezpečnosť detí dochádzajúcich do školy autobusovou
dopravou, nakoľko táto komunikácia je najmä v dopravnej špičke vysoko frekventovaná osadili sme viacero smetných košov a lavičiek, vrátane zásobníka so sáčikmi pre psíčkarov vybudovali sme tri detské ihriská na ulici Pri parku, Okružná a Stromová - vytvorili sme
oddychovú zónu s fit ihriskom s prvkami pre deti aj dospelých na ulici Lipová pri kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie - opravili sme chodníky a parkovisko v areáli základnej školy s
materskou školou - osadili sme chýbajúce značenie ulíc v Malom raji, nakoľko výstavba už je z
veľkej miery ukončená a nepredpokladáme možné poškodenie stĺpikov a tabuliek - vysadili
sme viacero stromov na rôznych miestach obce - dokončili sme kanalizáciu na Chorvátskej
ulici, už čakáme len na právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia a na podpis zmluvy o
prebratí do prevádzky Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou.

SRDCE VĎAKY
V čoraz viac rozdeľujúcom sa svete
s p o l o č n o s ť
B L A C H E R E
IlluminationCentralEurope rozhodla spojiť
ľudí naprieč zemeguľou trblietavým odkazom
pre všetkých, ktorí s vypätím všetkých síl
bojujú s nepriateľom menom Covid-19. Po
celom svete bolo nainštalovaných tridsať
svetelných sŕdc Blachere, symbolizujúcich
vďaku všetkým, ktorí stoja v prvých líniách a
už viac ako rok odhodlane bojujú s
koronavírusom. Vyjadrenie takejto
netradičnej podpory sa stretlo s veľkým
záujmom a vynikajúcimi odozvami od
občanov, ktorí ich videli naživo. Slovensko
nevynímajúc. Srdcia Vďaky sú umiestnené
pred nemocnicami, mobilnými odberovými
miestami, obecnými či mestskými úradmi a na
exponovaných miestach. Na Slovensku vďaka
ochote zástupcov miest a obcí zapojiť sa do
akcie a záujmu o šírenie tejto krásnej
kampane, zapožičiava spoločnosť BLACHERE
Illumination už 3 Srdcia Vďaky bezplatne.
Srdce vďaky bolo umiestnené aj v našej obci,
pri fontáne na Hlavnej ulici.
Okrem tých, ktorým je primárne venované, sa
všade stretáva so zvýšeným a pozitívnym
záujmom okoloidúcich. To mu dodáva pridanú
hodnotu. Slúži tak nielen ako prejav vďaky, ale
aj svetlo nádeje a záblesk radosti pre všetkých
ľudí, ktorých situácia s vírusom nečakane
zasiahla. Srdcia Vďaky putujú naprieč svetom
ako posol dobrých správ a aj symbol toho, čo

dnes všetci potrebujeme: a to je nádej.
Spoločnosť BLACHERE Illumination si
úprimne váži záujem, s ktorým je kampaň
"Srdce Vďaky" vnímaná. Oceňuje, že sa
mestá a obce zapojili a s ochotou
umiestňujú svetelné srdcia na tie
najvhodnejšie miesta a komunikujú
posolstvo vďaky. Veríme, že takto môžeme
vyjadriť aj našu vďaku všetkým
pracovníkom z prvých línií a priniesť
svetielko nádeje, záblesk radosti a zahriatie
srdiečka, maličkosť pre nás všetkých.
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NOVÝ SYMBOL OBCE
S históriou našej obce sa od nepamäti viaže úcta k Panne Márii. Nezastavila nás ani doba,
ktorá nepriala viere a náboženským obradom.Naši predkovia stavali kríže buď na počesť
misií, alebo ako symbol vďaky za ochranu a pomoc, či na počesť padlým v prvej svetovej vojne.
Vinohrady objímali Božie muky, ktoré chránili vinice i tých, ktorí na nich pracovali.Sme
národom, ktorý prijal kresťanstvo prostredníctvom Konštantína a Metoda. Odvolávame sa na
túto historickú udalosť i v Ústave SR. Naša viera bola oporou našich predkov - a verím, že i
nás.Púte ku Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v nás zanechali hlbokú stopu úcty a nádeje
pre naše modlitby.Myšlienka, zhotoviť nový kríž sa v tejto ťažkej dobe uchytila v srdci nášho
občana - Milana Gaštana.Ten dokázal motivovať veľa ľudí, ktorí prispeli k jej naplneniu.
Pomáhali remeselníci , ale i donátori ( Tereza Bučuričová, Miroslav Buchalík, Michal Jurčovič,
Zámočníctvo Minarovič s.r.o., Ľudmila Hlavatovičová, Jaroslav Granec, Jaroslav Zápražný,
Ľubomír Libič, Drahoš Macák, Ján Jajcay, Záhradkári, MS Slovenský Grob ). Podoba dvojkríža
sa rodila postupne. Drevoryt jasne ukazuje, pre koho prosíme o ochranu. Je to naše stáročiami
ťažko skúšané Slovensko a naša rozrastajúca sa obec - Slovenský Grob. Ornamenty
uchovávané na " vajzgrubských " krojoch a maľbách dostali miesto na podstavci kríža.
Svojou krásou a farebnosťou vyvolávajú v nás radosť a nádej v budúcnosť - pokojnejšiu a viac
ukotvenú v duchovných hodnotách. Pri slávnosti vysviacky Kríža sme sa zišli 12. septembra
2021, keď slávili meniny Márie, tri dni pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie. Zhodou
okolností /alebo nie?/ to bol deň príchodu Svätého Otca Františka na Slovensko.Posvätenie
kríža za zvukov hymnickej piesne Slovensko naše, či Rúfusovej básne Modlitba za Slovensko,
obohatili i prejavy pána farára JCLic. JUDr. Bartolomeja Baluna,starostu obce JUDr.
Štefana Gašparoviča, predsedu MS Jána Jajcaya, či pani učiteľky Mgr. Štefánii Kittnerovej.
Chceli sme sa poďakovať za všetko dobré, čo nám bolo umožnené prežiť, ale i za lekcie
trpezlivosti a pokory, ktoré dostávali naši rodičia, starí rodičia - naši predkovia - i my.
Načerpajme silu pri Pánovom kríži , aby sme mohli slúžiť malým, starým, chorým i zdravým.
Mgr. Štefánia Kittnerová
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ŽIJÚ MEDZI NAMI
Obecný úrad zatiaľ nemá oddelenie
sociálnych vecí, máme ale medzi nami
človeka, ktorý nám túto agendu odborne aj
ľudsky zastrešuje. Pani PhDr. Jana Matulová
je zamestnankyňou Bratislavského
samosprávneho kraja a poslankyňou
obecného zastupiteľstva našej obce. Celý
profesionálny život sa venuje práci v sociálnej
oblasti. Pre pracovníkov úradu je nápomocná
či už radou, keď potrebujeme riešiť čoraz
častejšie problémy pri opatere seniorov,
prípadne pri ich umiestňovaní v rôznych
typoch zariadení sociálnych služieb ale aj
priamo vypracovaním posudkov a
rozhodnutí, ktoré sú k tomu potrebné. Za
všetkých pracovníkov obce jej patrí veľká
vďaka. Svojou prácou ukazuje svoje veľké
srdce. V tejto pohnutej dobe, keď sme v zajatí
vírusu Covid-19, neváhala a prihlásila sa na
pozíciu krízovej manažérky, keď bolo treba
zvládnuť neľahkú situáciu v Centre
sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku,
ktorý patrí do pôsobnosti BSK. V tomto
zariadení vírus spôsobil veľa ľudského
utrpenia a strát na životoch. Nechala doma

svojich rodičov, ktorí sú tiež najohrozenejšou
skupinou z hľadiska veku a syna, ktorý je na
svoju mamu veľmi hrdý. Išla pomáhať cudzím
ľuďom, lebo jednoducho je taká, že jej na
druhých ľuďoch veľmi záleží. Keďže má aj
zdravotnícke vzdelanie, pomáhala aj pri
celoplošnom testovaní, ktoré obec
zabezpečovala pre svojich obyvateľov. Nielen
tento počin, ale celá jej dlhoročná práca viedli
k tomu, že získala za svoju prácu viaceré
ocenenia, napríklad ocenenie Bratislavského
samosprávneho kraja Cenu Samuela Zocha,
ktorú jej odovzdal župan Juraj Droba a
ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky Sociálny čin
roka, ktorú jej odovzdal pán minister Milan
Krajniak. Okrem toho 9 rokov pôsobila ako
predsedkyňa Občianskeho združenia rodičov
a priateľov ZŠ s MŠ v Slovenskom Grobe a v
súčasnosti stále pôsobí v Rade školy. Obec
oficiálne ocenenia nedáva, ale veľké ďakujem
jej vyjadrujeme aspoň týmto spôsobom. Bodaj
by sme takýchto ľudí mali viac.
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VÝSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MALOM RAJI
Niečo o výstavbe školy
Obec Slovenský Grob kúpila pozemok na výstavbu ZŠ na základe kúpnej zmluvy zo dňa
20.6.2019 za 1 €
V roku 2019 sme do rozpočtu zaradili finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola vypracovaná v roku2020 (tomu
samozrejme muselo predchádzať výberové konanie na projektanta)
Územné rozhodnutie a stavebné povolenie je z roku 2020
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby dňa 16.3.2021, ukončenie
podpísaním zmluvy o dielo so zhotoviteľom 13.09.2021
29.06.2021 - zverejnenie výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 o nenávratný finančný
príspevok, následne podanie žiadosti za Obec Slovenský Grob
15.11.2021- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi
Financovanie
Tak, ako pri predchádzajúcich prístavbách a nadstavbách tried základnej školy, alebo aj
materskej školy na Školskej ulici, keď nemala obec prostriedky na ich kompletné
financovanie, nemá ich v plnej výške ani na túto stavbu. Cena novej základnej školy vrátane
telocvične a kuchyne je vyše 3,5 mil. EUR. Vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju a
Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa v roku 2021 podarilo prvý
krát alokovať eurofondové prostriedky na výstavbu základných škôl v Bratislavskom kraji, čo
doteraz nebolo nikdy možné.
Obec preto ihneď po vyhlásení výzvy podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
výstavbu novej základnej školy, a to v prvom hodnotiacom kole, ktoré končilo 29.7.2021. Naša
žiadosť prešla hodnotením a bola schválená.
Na chod ZŠ s MŠ ide ročne vyše 50 % z podielových daní z rozpočtu obce. Preto by sme opäť
chceli požiadať majiteľov nehnuteľností, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt v našej obci,
aby sa naňho prihlásili, nakoľko na každého obyvateľa s trvalým pobytom obec dostáva ročne
približne 200 Eur. Momentálne žije v obci odhadom 2500 obyvateľov, ktorí nie sú u nás
prihlásení na trvalý pobyt a obec ročne prichádza o cca 500.000 Eur.
Príklad: ak sa občan prihlásil na trvalý pobyt 1.1.2019, prvé podielové dane sme za neho
dostali v roku 2021. Napríklad k 31.12.2019 bolo v Malom raji 1291 obyvateľov s trvalým
pobytom a v Zátiší 367, podielové dane na tento počet obyvateľov sme začali poberať až v
priebehu roka 2021. Ak sa niekto prihlásil počas roka 2020, podielové dane do nášho
obecného rozpočtu začnú prichádzať v priebehu roku 2022. Prihlásenie na trvalý pobyt v roku
2021 sa v rozpočte odzrkadlí až v roku 2023.
Výstavbu školy, ktorá každým dňom napreduje, budeme všetci spoločne sledovať. Prevádzka
nového elokovanéhopracoviska ZŠ s MŠ Slovenský Grob by mala začať 02.09.2022.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Podľa záznamov obecnej kroniky prvá ľudová
škola bola v Slovenskom Grobe zriadená v roku
1780. V roku 1912 zriadili obecnú školu v
bočnej miestnosti horného mlyna. V roku 1930
bola postavená štátna škola so štyrmi
učebňami. V 60. rokoch sa začala stavať
školská budova, 17.04. 1966 bola slávnostne
odovzdaná nová štrnásťtriedna škola. Od
01.04.1969 sa dala do prevádzky školská
jedáleň a telocvičňa.
Škola by tento rok
oslávila svoje päťdesiate piate výročie. Osláv sa
však kvôli pandémii musela zrieknuť. ZŠ s MŠ
Slovenský Grob navštevuje v súčasnosti 687
detí. Na prvom stupni máme 265 žiakov a na
druhom stupni 219 žiakov. Materskú školu
navštevuje 203 detí z toho je 83 predškolákov. V
škole pracuje 81 zamestnancov a v posledných
rokoch nám počet žiakov neustále rastie. V
tomto školskom roku sme otvorili štyri prvácke
triedy v počte deväťdesiat žiakov. Minulý
školský rok odišlo dvadsaťjeden deviatakov.
Školu neustále zveľaďujeme. Vo všetkých
triedach ZŠ sa nachádzajú interaktívne tabule.
MŠ ich má deväť z desiatich tried. Po dlhých
rokoch nefunkčnosti školského rozhlasu sme
vybudovali nový, na ktorý prispeli rodičia z OZ
sumou 6859,20 €. Za opravu rozhlasu
hlasovalo 355 rodičov a 20 rodičov bolo proti.
Rozhlas nám slúži aj ako moderné zvonenie na
vyučovanie, keďže staré zvonenie nebolo dosť
počuteľné v prístavbe a nadstavbe školy. Deti
ho využívajú aj na zábavné činnosti - vysielajú
cez neho rôzne rozhlasové relácie (napríklad
mikulášske vysielanie, vianočné vysielanie,
dopravná výchova a iné). V tomto školskom
roku nám pribudol aj nový kamerový systém na
chodbách. Zaviedol sa kvôli väčšej bezpečnosti
detí, na zistenie rôznych priestupkov a ich
vinníkov (pár sa nám ich už podarilo objasniť).
Ďalšou investíciou bolo zakúpenie nových
šatňových skriniek do prezuvárne, ktoré
nahradili staré kovové regále. Polepili sme
schody a dvere náučnými textami. Prostredie
spodnej chodby sme spríjemnili o novú
epoxidovú podlahu svetločervenej farby.
Niektorí rodičia ju komentovali negatívne, že
červená farba vyvoláva v deťoch agresivitu. To
však nie je vôbec pravda, deti aj návštevníci
školy nám ju veľmi chvália. Chceli by sme
postupne takto oživiť chodby na všetkých
poschodiach (samozrejme rôznymi farbami),
ale pre nedostatok finančných prostriedkov sa
to nedá rýchlejšie realizovať. Vybudovali sme aj
príjemné vzdelávacie centrum - novú knižnicu,
kde sa nachádza množstvo titulov súčasných aj
starších autorov. Chceli by sme sa poďakovať

predovšetkým starostovi obce Slovenský Grob
p. JUDr. Štefanovi Gašparovičovi a celému
obecnému zastupiteľstvu za finančné
prostriedky, vyasfaltovanie parkoviska a
pomoc pri úprave areálu školy. V najbližšej
možnej dobe by sme chceli zveľadiť priestor
medzi hlavnou budovou, prístavbou a
telocvičňou, kde by sme vybudovali miesto
oddychu, náučné aktivity, sedenie pre žiakov,
zasadenie dreveného porastu, kvetov a
okrasných kríkov. Týmto by sme Vás chceli
poprosiť podľa vašich možností a chuti
prispieť, či už materiálne (stromčeky, kríky,
kvety, lavičky), alebo finančne na tento projekt.
Budeme nesmierne radi za vašu pomoc. Naša
škola bude aj vďaka vám ešte krajším miestom
pre naše deti. Keďže všade na Slovensku a vo
svete vládne v plnom prúde epidémia Covidu
19, chceli by sme touto cestou poprosiť rodičov
detí o spoluprácu v boji s touto chorobou.
Buďte zodpovední a nedávajte vaše choré deti
do kolektívu či už ZŠ alebo MŠ. Tí z vás, ktorí
deťom objednali testy prostredníctvom školy,
majú možnosť deti doma otestovať
samotestom. S testami boli a aj sú problémy,
pretože sľúbené počty testov sme dostali
distribuované len po častiach a ja musím
neustále cestovať do hlavného mesta
opakovane po ne. Na záver by som vám
všetkým chcel popriať krásny zvyšok roka
2021, bol by som rád, keby sa nám vašim
zodpovedným prístupom podarilo zabezpečiť
čo najdlhšie prezenčné vzdelávanie, aby mohli
byť deti so svojimi spolužiakmi, rovesníkmi,
kamarátmi a v škole zažili ešte veľa nových
zážitkov, výletov, exkurzií, krúžkov a
zaujímavých aktivít počas zvyšku roka.
Ing.František Suchoň riaditeľ školy

Zahájenie školskéjo roka, ktorého sa zúčastnil
starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, riaditeľ ZŠ
s MŠ Ing. Fratntišek Suchoň a predseda rady školy
Ing. Juraj Slováček
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HODOVANIE V SLOVENSKOM GROBE
Vírus Covid-19 sa v letných mesiacoch
nešíri tak, ako v zimných mesiacoch, preto aj
opatrenia sú cez leto miernejšie. Po
minuloročnej pauze sme využili priaznivú
situáciu v protipandemických opatreniach a
pokračovali v našich tradičných podujatiach.
V piatok, 25.júna 2021 sme začali v
spolupráci s Maticou slovenskou Slovenský
Grob naše hodovanie Jánskymi ohňami. Už
tradične prišiel vatru rovno zo slávnostnej
svätej omše požehnať správca farnosti JUDr.
JCLic. BartlomejBalun, spevácky súbor
Liturgia prezentoval svoj nový repertoár
ľudových piesní s Jánskou tematikou a
členovia Miestneho odboru Matice slovenskej
si prichystali pre návštevníkov výborný guláš
a koláčiky. Zábava začala koncertom skupiny
Bukasový masív, ktorý sa niesol v humornej
nálade, ako každý rok. Do skorého sobotného
rána pokračovala tanečná zábava so
skupinou NEW GENERATION.
V sobotu 26. júna 2021 pokračoval program
od 16:00 vystúpením žiakov všetkých
odborov Súkromnej základnej umeleckej
školy pod taktovkou ich pedagógov. Zistili
sme, že medzi našimi deťmi sú šikovní herci,
speváci a hráči na rôznych hudobných
nástrojoch, napríklad aj na cimbale.
Koncertnú náladu navodila skupina SUNNY
BAND pod vedením pani učiteľky Mgr.art.
Barbory Comendant. Štafetu od nich prebral
Marián Greksa&Delykvenc, ktorí zahrali veľa
známych hitov. A potom už len tanečná
zábava so skupinou REMIX, ktorá hrala do
tanca len tie najlepšie hity. O občerstvenie sa
obidva dni starali chlapci z Obecného
športového klubu, ktorí aj touto činnosťou
prispievajú k bezproblémovému chodu
športového života v našej obci. V nedeľu sme
celý program ukončili slávnostnou svätou
omšou v kostole Svätého Jána Krstiteľa. Po
prvýkrát sme účastníkom rozdávali
evidenčné náramky, kvôli evidencii počtu
účastníkov, ďakujeme za trpezlivosť a

spoluprácu.V mene starostu obce ďakujeme
všetkým zložkám, ktoré organizačne
zabezpečovali činnosti spojené s organizáciou
tohto hromadného podujatia.
Hodovanie v auguste má trochu iný ráz, ako
to júnové. V piatok 13.augusta sme si
zatancovali so skupinou REMIX a DJ Mircom,
aby sme v sobotu, 14.augusta 2021 predviedli
pásmo Dožinky, ktoré pripravujú členovia
miestneho odboru Matice slovenskej s deťmi.
Predstavia všetky činnosti, ktoré boli
súčasťou žatvy v minulosti. Celé pásmo
slovom sprevádzal Ján Jajcay a pesničky
spojené s rôznymi žatevnými činnosťami
spieval spevácky súbor Liturgia s hudobným
doprovodom na akordeóne, o ktorý sa
postaral riaditeľ základnej umeleckej školy
prof. Boris Lenko. Starostovi obce JUDr.
Štefanovi Gašparovičovi a predsedovi
poľnohospodárskeho družstva Deziderovi
Slezákovi mládež odovzdala žatevný veniec,
ktorý už tradične vyzdobil krúžok Šikovných
ručičiek. Po malej prestávke nás svojim
vystúpením potešil Paľo Drapák so svojou
skupinou, ktorí u nás vystupovali po
prvýkrát. Po dlhšej dobe sme privítali skupinu
MILKIVEJ, ktorá nám zahrala do tanca do
skorého rána.
V nedeľu 15.augusta 2021 bol hlavný
duchovný program, ktorý začal púťou od
kostola ku kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie na Lipovej ulici. Svätú omšu celebroval
mons. František Rábek, ktorého slová boli
veľmi zaujímavé. Táto púť má každý rok veľký
dosah, zúčastňuje sa jej stále veľa veriacich aj
z okolitých obcí. Správca našej farnosti JUDr.
JCLic. Bartolonmej Balun sa na záver
poďakoval všetkým, ktorí priložili ruku k dielu
a pomohli zabezpečiť bezproblémový priebeh
celej
púte a svätej omše. A aby sme
nevynechali šport, záver nedeľného programu
bol zápas A mužstva OŠK Slovenský Grob s
mužstvom z Vajnor.
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SPOLUPRÁCA OBČAN+OBEC
Sme radi, ak občan využije možnosť a pomôže obci cez nadačné fondy, ktoré ponúka jeho
zamestnávateľ. Pani Mitzová nám ponúkla možnosť čerpať dotáciu cez Nadačný fond dm
drogeriemarkt v Nadácii Pontis. Jej myšlienka vysadiť zeleň a stromy pri autobusových
zastávkach v Malom raji sa stretla s plnou podporou obce. Po obhliadke priestoru so starostom
obce JUDr. Štefanom Gašparovičom vznikla dohoda a pani Mitzová venovala svoj čas
spracovaniu žiadosti, ktorá bola schválená a čerpaná. Pri samotnej realizácii výsadby pri
autobusových zastávkach a prečerpávačke v Malom raji pomohli zamestnanci obce, rodinní
príslušníci a kolegyne z dm drogeriemarkt. Ďakujem za iniciatívu a pomoc pri skrášlení
prostredia obce. Vítame všetky iniciatívy, ktoré vyjdú od samotných občanov a ďakujeme
všetkým, ktorí vysadili dreviny a položili trávový koberec. Aj obec pokračuje v pláne výsadby, v
mesiaci november pribudli nové stromy v Malom raji, Zátiší aj v Monari.
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VIANOČNÉ TRHY
Tak, ako nám pandemická situácia dovolila, bez účasti a zhromažďovania obyvateľov:
-postavili a vyzdobili sme adventný veniec - v sobotu, 27.11.2021
-pán farár požehnal adventný veniec v nedeľu, 28.11.2021 o 12:00 hodine
-Vianočné trhy spojené s vianočným vystúpením žiakov ZŠ s MŠ Slovenský Grob, sa
žiaľ konať nebudú.
Aby sme si navodili sviatočnú vianočnú atmosféru, vyzdobili sme v celej obci vianočné
stromčeky, postupne zapájame vianočnú výzdobu, ktorá je umiestnená na stĺpoch verejného
osvetlenia a ktorú budeme tak ako doteraz postupne dopĺňať v celej obci.

V mene starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce,
administratívnych aj technických, vám všetkým prajeme krásne vianočné sviatky plné
rodinnej pohody, ľudského porozumenia, detských úsmevov a v novom roku najmä
veľa zdravia a úspechov vo všetkých oblastiach života.
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ZÁHRADKÁRI
Pandemická situácia už dlhšiu dobu
nepriaznivo ovplyvňuje život v celej
spoločnosti, v našej obci i v našej
záhradkárskej organizácii. Z dôvodov
prijatých opatrení sme nemohli zorganizovať
viacero plánovaných podujatí pre našich
záhradkárov, ale i ostatných spoluobčanov.
Napr.: " 44.ročník výstavy vín, Vianočné trhy,
jarnú brigádu v parku, návštevu družobnej
organizácie záhradkárov zo Zástavky u Brna a
podobne. "ALE" i napriek tejto zložitej situácii
sme zorganizovali niektoré podujatia, ktoré
prispeli k spestreniu celospoločenského
života v obci. V mesiaci júl sa konala
hodnotiaca schôdza za rok 2020 a bola
spojená s opekačkou v priestoroch pri
futbalovom štadióne. Tejto akcie sa zúčastnilo
56 členov aj nečlenov organizácie. Boli
prítomní i zástupcovia družobnej obce

Zástavka u Brna. V auguste sa konala letná
brigáda na úprave miestneho parku.
Zúčastnilo sa jej 26 brigádnikov. Koncom
septembra bola zorganizovaná "Výstava
ovocia, zeleniny a kvetov" , na ktorej svoje
exponáty vystavovali i žiaci našej školy.
Spokojnosť s dobrou úrovňou výstavy
vyjadrilo 87 účastníkov, svoje výtvorysi boli
pozrieť aj žiaci našej školy s rodičmi. Ako
každý rok, aj tento sme sa zúčastnili pri
zhotovovaní adventného venca v obci. Treba
spomenúť
dobrú spoluprácu s obecným
úradom, starostom i organizáciou Matice
slovenskej
v obci. Základná organizácia
záhradkárov má 94 členov, ktorí prajú
ostatným spoluobčanom v tejto zložitej dobe
do Nového roku pevné zdravie, pohodu a
trpezlivosť, šťastné a veselé
prežitie
Vianočných sviatkov.
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Z ČINNOSTI MIESTNEHO ODBORU MS SLOVENSKÝ GROB V ROKU 2021
22.08.2021 - valné zhromaždenie MO MS Slovenský Grob- staronovým predsedom je po
voľbe pán Ján Jajcay
12.09.2021 - pomoc pri umiestnení kríža v parku pred kostolom Svätého Jána Krstiteľa
1.10.2021 - jednodňový zájazd do Tesárskych Mlyňan a Topoľčianok - prioritne pre členov
speváckeho súboru Liturgia, doplnenie kapacity autobusu členmi MO MS - po dlhej dobe bolo
umožnené za dodržiania hygienických predpisov vycestovať za zážitkami
- plánované posedenie pri pagáčikoch spojené s besedou so spisovateľkou žijúcou v
Slovenskom Grobe, pani Martinou Monošovou - kvôli zhoršujúcej sa pandemickejsituácii sa
nekonalo, veríme, že čo najskôr si budeme môcť s pani Monošovou vymeniť postrehy zo života,
priblížiť príbehy z jej kníh
27.11.2021 postavenie a vyzdobenie adventného venca
28.11.2021 ho pán farár požehná
04.12.2021 - vianočné trhy sa nekonali, už vieme, že kapustnicu sme vám nenavarili, ale
koláčiky určite napečieme.
Ján Noskovič, podpredseda MO MS Slovenský Grob
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REPREZENTUJÚ NÁS
Footgolf je relatívne mladý, dynamicky sa
rozvíjajúci šport, je to spojenie dvoch
populárnych športov futbalu a golfu. Hráva sa
na golfových ihriskách a cieľom hry je dostať
futbalovú loptu od odpaliska do 53 cm jamky
na čo najmenší počet kopov. Súčasťou
úspešného výberu medailistov na 3.
majstrovstvách Európy v Maďarskom Büku
boli aj rodáci zo Slovenského Grobu, Igor
Šimončič (46)a jeho synovec Martin
Šimončič(26). Obaja sa venujú footgolfu už od
roku 2015, okrem Slovenska, kde sa hrá
pravidelne Slovenská footgolfovátour a
Slovenský pohár si už vyskúšali mnoho

zahraničných turnajov, vrátane Majstrovstiev
sveta v roku 2018 v Marrakeshi a zaznamenali
nejeden individuálny medzinárodný úspech v
konkurencii tých najlepších hráčov na svete,
čoho dôkazom je aj Martinove 6. miesto na MS
v Marrakeshi a Igorove 4. miesto na ME v
Büku. alebo minuloročné krásne celkové
umiestnenie zhodne v Slovenskom pohári na
1. mieste a v Slovenskej tour na 3. mieste vo
svojich kategóriách.
Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a
ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej obce
a prajeme veľa ďalších úspechov.

Lukostreľba patrí medzi olympijské športy.
Cieľom strelcov je zasiahnuť terč z rôznej
vzdialenosti a nazbierať čo najviac bodov.V
dňoch 28.-29.augusta 2021 sa v Tepličke nad
Váhom konali Majstrovstvá Slovenskej
republiky mládeže v terčovej lukostreľbe.
Naša obyvateľka Emma Ingeliová, ktorá je
členkou klubu BlueArrows Viničné, získala
2.miesto v súťaži kadetiek a aj v súťaži
mixtímov. Aj keď sa tomuto športu venuje
relatívne krátko, len 4 roky, tento úspech bol
len jedným z mnohých, ktoré za svoju
športovú kariéru lukostrelkyne dosiahla.
Prajeme jej veľa ďalších umiestnení na
stupňoch víťazov.
Cimbal je veľký a ťažký nástroj, hra na ňom je
veľmi zaujímavá. Nielen športovci, ale aj
umelci nám robia dobré meno. Matúš
Sanitrár a Constance Comendant, žiaci pani
učiteľky Sanitrárovej, získali na
Majstrovstvách Slovenska v hre na cimbal vo
svojej kategórii zlaté pásmo.
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XXI.ROČNÍK DŇA OTVORENÝCH DVERÍ
Dňa 4.septembra 2021 sa u nás v
Slovenskom Grobe konal XXI. Ročník Dňa
otvorených dverí. Tohto roku svoje brány
otvorilo 8 prevádzok členov Cechu
husacinárov Slovenského Grobu :Grobský
dvor, Husacina & Penzion Karolina, Pivnica u
zlatej husi, Husacina u Jakuba, Husacina u
Zápražných, Husacina Plus penzión, Grobská

chalúpka a Zelený dvor.Na jednotlivých
prevádzkach mohli hostia ochutnať tradičné
kráľovské pečené husi s grobskými lokšami,no
i menej tradičné jedlá z husí, poochutnávať
výborné vínka alebo destiláty, poprípade
pozrieť výrobu lokší. Na prevádzkach sa ľudia
mohli zabaviť pri výbornej muzike.
Miroslav Jajcay, prezident Cechu husacinárov

OBEC ROZDÁ 500 OVOCNÝCH STROMČEKOV
Obec Slovenský Grob poskytne do záhrad, predzáhradok alebo záhonov svojich obyvateľov mladé stromčeky
klasických ovocných druhov ako jablone, hrušky, slivky, marhule a čerešne. Okrem udržiavania vidieckeho
rázu obce týmto obec aj bojuje proti suchu a extrémnym teplotám a to nie len výsadbou zelene na verejných
priestranstvách, ale aj v súkromných záhradách a predzáhradkách. Začiatkom marca preto venuje svojim
obyvateľom, ktorí prejavia záujem, 500 ovocných stromov. O ovocné stromy môžete požiadať elektronicky na
mailovej adreseovocnestromy@slovensky-grob.sk, alebo osobne (prípadne písomne)na Obecnom úrade.
Postačuje, aby žiadateľ prejaviť záujem a splniť všetky nasledovné podmienky:
1)
Žiadateľ je majiteľom nehnuteľnosti v zastavanom území obce Slovenský Grob
2)
Žiadateľ má v obci Slovenský Grob trvalý pobyt
3)
Na jeden rodinný dom môžu byť poskytnuté dva stromy
4)
Na jeden bytový dom môže byť poskytnutýchnajviac 6stromov.
Prosíme obyvateľov, aby za jednu domácnosť rodinného domu podávala žiadosť jedna osoba. Zároveň
prosíme, aby za jeden bytový dom podával žiadosť jeden zástupca a to na základe dohody vlastníkov bytov v
bytovom dome. Do žiadosti prosím uveďte aj telefonický kontakt a taktiež mailový kontakt. Veríme, že aj
týmto opatrením výsadby ovocných stromčekov prispejeme k zelenšiemu a krajšiemu vzhľadu spoločného
prostredia v našej obci. O detailnom postupe vás budeme včas informovať.

TRIEDENIE ODPADU
Spoločnosť NATUR-PACK je v zmluvnom
vzťahu s obcou Slovenský Grob ako
organizácia zodpovednosti výrobcov a
prostredníctvom tejto spoločnosti sa platí
zber a odvoz separovaných zložiek odpadu
papier, plast, sklo, VKM tetrapaky, kovy.
Ďalšia zložka separovaného odpadu, ktorá sa
ráta aj do % triedenia je kuchynský odpad.
Tento ale hradíme priamo z rozpočtu obce
firme Fidelity Trade. Týmto opätovne v y z ý v a
m e občanov k dôslednému triedeniu
separovaného komunálneho odpadu vrátane

kuchynského odpadu. Nie všetci občania sa
pri triedení správajú zodpovedne.
Kuchynský odpad sa v obci zbiera bez
obalov. Je zakázané vkladať kuchynský
odpad do nádob na verejných stojiskách v
sáčkoch, vreciach, sklených pohároch a v
plastových obaloch ! V súlade s VZN č.
2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a
platným zákonom o odpadoch č. 79/2015 je
z a k áz a né uložiť alebo ponechať odpad na
inom mieste, ako na mieste na to určenom.
Tým, že občania ukladajú odpad na iné
miesto než na miesto určené obcou a
ukladajú do zbernej nádoby určenej na
triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre
ktorý je nádoba určená, dopúšťajú
sa
priestupku a navyše sa takýto odpad
považuje za komunálny odpad a nepočíta sa
do % triedenia.Našim cieľom nie je vyrubovať
pokuty, ako nám zákon umožňuje, ale
docieliť čo najvyššiu možnú úroveň
triedenia. Táto možnosť je pre nás
najlacnejšia. Spoločnými silami a
zodpovednosťou to vieme dosiahnuť. Preto
vás žiadame, buďte pri triedení odpadu
dôslední.
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OŠK SLOVENSKÝ GROB

OŠK SLOVENSKÝ
GROB
Súťažný ročník 2021/2022- jesenná časť sa tento rok dohral vo všetkých kategóriách. Naše
A mužstvo prezimuje na 9 priečke. Momentálne máme kategórie prípraviek U8, U9, U11 a
mužstvo mladších žiakov. Mladší žiaci skončili po jesennej časti na 1 mieste. V nižších
kategóriách sa tabuľka nevedie. Pevne veríme, že jarná časť prebehne bez problémov a všetky
súťaže sa dohrajú v termíne. Kolektív OŠK Vám praje šťastné a veselé prežitie Vianočných
sviatkov a do Nového roku veľa zdravia, šťastia.
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