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PO NOVOM A ŠTVRŤROČNE
Vážení spoluobčania,
tak ako na prahu nového roku, aj teraz by som Vám chcel predniesť pár slov a využiť
príležitosť cez nový časopis Groban, ktorý sa nám dúfam podarí vydávať aspoň
štvrťročne. Naša obec patrí medzi tie, v ktorých predpokladáme v najbližšom období rast
počtu obyvateľov, nakoľko ešte stále pretrváva výstavba rodinných domov a bytov v
našom katastrálnom území. S tým by mal byť spojený aj reálny nárast počtu obyvateľov s
trvalým pobytom. Rok 2015 sme začali s počtom obyvateľov 2700. Chcel by som
apelovať na všetkých nových občanov, aby neváhali s prihlasovaním sa na trvalý pobyt.
Obec má do obecného rozpočtu prideľované prostriedky zo štátneho rozpočtu formou
podielových daní, ich výška sa odvíja od počtu obyvateľov s trvalým bydliskom. Je to
nemalá časť nášho rozpočtu. Obec si musí plniť svoje kompetencie, ktoré má dané
zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Čím viac peňazí do obce príde, tým viac a
kvalitnejšie ich budeme môcť využiť, a to na zveľaďovanie prostredia v obci, chod
Základnej školy s materskou školou, na sociálne služby pre občanov, rekonštrukcie ciest,
chodníkov, verejného osvetlenia, organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a mnoho
ďalších činností. Preto neváhajte a staňte sa občanmi Slovenského Grobu, nečakajte s
prihlásením sa na trvalý pobyt až do doby, keď budete chcieť napríklad umiestniť dieťa do
materskej školy. Páči sa mi, že noví občania aktívne a vo veľkom počte využívajú svoje
volebné právo a chodia aj na akcie organizované obcou, napríklad stavanie mája. Je to
dobrá príležitosť na vzájomné spoznanie sa so starousadlíkmi, nadviazanie nových
kontaktov a vzťahov. Nedeľme sa na Grobanov, MONARIstov a ŠÚRčanov, vytvorme
jedno spoločenstvo, ktoré bude žiť v jednej obci, bude spolupracovať na jej rozvoji, ale aj
využívať všetky možnosti, ktoré obec ponúka. Stále som len na začiatku svojho
volebného obdobia, a ak sa mi aj toto podarí, budem mať dobrý pocit, že som starostom
Slovenského Grobu, ktorý má skvelých obyvateľov.
Štefan Gašparovič, starosta obce.

ŽUPAN BSK NA NÁVŠTEVE

NAŠI PRÍPRAVKÁRI
NA PRVOM MIESTE
Starosta obce Slovenský Grob Štefan Gašparovič, župan BSK Pavol Frešo, zástupkyňa riaditeľky MŠ Marta
Nemčeková a učiteľka Miriam Kubejová.

V mesiaci február navštívil našu obec župan BSK pán Pavol Frešo. Pri tejto príležitosti
navštívil aj materskú školu, kde spolu s pánom starostom Štefanom Gašparovičom ,
zástupkyňou pre MŠ pani Martou Nemčekovou rozprávali aj o možnostiach, ako
skvalitniť prostredie deťom v škôlke.

Groban

2

SPOLOČENSK? KRONIKA

AVÍZO

OPUSTILI NÁS V ROKU 2014

Srdečne Vás pozývame na najblišie kultúrne a spoločenské akcie obce
30. apríla - stavanie máje - terasa Domu kultúry
23. mája - MS v kulturistike - Dom kultúry
31. mája - MDD - terasa Domu kultúry
27. júna - Hodové slávnosti
15. augusta - Hodové slávnosti, púť k Sedembolestnéj panny Márie
29. augusta - Deň otvorených dverí prevádzok s husacinou

Kakáčová Jozefína
Noskovič Lucian
Macák Jozef
Pavlovič Štefan
Ohák Ján
Vrablanská Jozefína
Letovanec Michal
Libič Ján
Jajcay Ľuboš
Javorková Anna
Škríp Karol
Slezáková Zdenka Ing.
Blaško Anton
Dobošová Kristína
Osvald Štefan
Bihary Ján
Dunda Vladimír
Válek Ján
Bačová Otília
Cungel František
Jánoška Jozef
Macáková Jozefína
Gašparovič Štefan
Návratek Štefan
Škríp Rudolf
Suchoňová Paulína
Gaštan Štefan
ČechováHelena
Baláž Jozef
Nemček Václav
Zgalinovičová Anna
Butko František

Tradícia nosenia nového leta pokračovala aj tento rok. Žiaci šiestej triedy ZŠ za pomoci rodičov tak
pripomenuli túto tradiciu, ktorá sa koná každoročne týždeň pred Veľkou nocou, na Kvetnú nedeľu.

NARODILI SA V ROKU 2014
Strapková Eliška
Ružička Samuel
Fianta Felix
Gaštanová Hana
Šimonová Andrea
Koníková Sarah
Holkovičová Nela
Noskovič Jakub
Staňo Jakob
Heil Liam Haden
Michálek Martin
Kocmunda Martin
Noskovičová Karolína
Kuzmiaková Sofia
Tatierska Paulína
Frič Hugo
Noskovičová Liana
Bendžák Matúš
Lučková Tereza
Cidoríková Marína
Braunová Sandra
Jurík Jakub
Čajka Sebastian
Varsiková Zoja
Lenková Hana Sofia
Trojna Marek
Mihálová Mia
Urbanovičová Vikória
Gajdoš David
Petrů Anna
Peteraj Lara Viktória
Novotová Bianka
Műller Tobias

V novej časti Slovenského Grobu - Šúr (obchodný názov Malý raj), bývalo
v roku 2014 už niekoľko desiatok ľudí. Sú to najmä mladé rodiny, ktoré okrem
iného chcú vychovávať svoje deti vo vľúdnejšom prostredí. V auguste 2014
zvolali traja otcovia stretnutie susedov. Podnetom bola túžba vytvoriť z novej
lokality miesto príjemné pre život. K tomu bolo potrebné sformovať aj komunitu
ľudí. Postupne vzniklo OZ Malý Raj, ktoré si ako prvé ciele vytýčilo vybudovať
ihrisko pre deti a začať sa stretávať a tvoriť dobré susedské vzťahy. V súčasnosti
sú vybudované dve detské ihriská, je otvorené komunitné centrum, kde sa
stretávajú rodiny s deťmi. Realizovali sme aj spoločný Silvester. Zakladajúcimi
členmi OZ Malý raj sú Ing. Andrej Lupták , Mgr. Erik Holý, Mgr. Marek Cidorík.
Medzi ďalšie potreby komunity patrí aj vybudovanie spojenia lokality s centrom
obce Slovenský Grob. Otvorenia detského ihriska sa zúčastnil aj starosta obce
Štefan Gašparovič.
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Aktivity pre získanie finančných prostriedkov pre rozvoj obce
Nedostatok finančných prostriedkov v samosprávach na
Slovensku je všeobecne známy problém. Preto sa aj u nás snažíme
využiť všetky dostupné možnosti, ako získať finančné prostriedky
na aktivity, ktoré prispejú k zveľadeniu a rozvoju našej obce.
Sledujeme všetky výzvy a vypracúvame žiadosti, ktoré následne
zasielame na príslušné ministerstvá, prípadne iné inštitúcie. V
poslednom období sme podali tieto žiadosti a čakáme na
rozhodnutia :
- Úrad vlády SR, sekretariát splnomocnenca vlády SR pre mládež
a šport - žiadosť na dotáciu na multifunkčné ihrisko
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - žiadosť o dotáciu
na motorové vozidlo na rozvoz stravy a poskytovanie sociálnych
služieb
- Ministerstvo kultúry SR - žiadosť o dotáciu na projekt „Ako
to robili starí grobania na Jána "
- Okresný úrad Bratislava, sekcia prevencie kriminality - žiadosť o
dotáciu na kamerový systém obce
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - žiadosť o
poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl formou
prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby
materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri
týchto materských školách v roku 2015 - žiadosť je konkrétne na
vybudovanie prístavby materskej školy formou modulov
- Environmentálny fond - žiadosť o poskytnutie podpory formou
dotácie na rok 2015 - kanalizácia
- Ministerstvo financií SR - žiadosť o poskytnutie dotácie v

pôsobnosti MF SR na rok 2015 - rekonštrukcia a nadstavba
obecného úradu
- Ministerstvo vnútra SR - žiadosť o darovanie motorového
vozidla.
Každá podaná žiadosť je pre nás dôležitá, preto veríme, že
prostriedky nám budú pridelené v čo najvyššej možnej miere.
V prípade schválenia žiadosti vás budeme informovať o ďalšom
priebehu financovaných projektov.

Investičné zámery
na rok 2015
Investičné zámery na nasledujúce obdobie :
-Prístavba MŠ, Školská 11 + projektová
dokumentácia
-Prestavba a nadstavba budovy OÚ, Hlavná 132 +
projektová domunentácia
-Spevnené plochy - parkovisko ZŠ
-Multifunkčné ihrisko
Stoličky do veľkej sály DK
-Odstránenie nefunkčnej vzduchotechniky v DK a
riešenie novej.
-bezpečnostný kamerový systém

Predstavujeme Vám

Kostol sv. Jána Krstiteľa
Ranobarokový kostol svätého Jána krstiteľa je
najstaršou stavbou a pamiatkou v obci. Jeho výstavba bola
započatá v roku 1614, dokončený bol do roku 1635. V roku
1639 bol vysvätený k sviatku svätého Jána Krstiteľa. V roku
1895 bol kostol čiastočne rekonštruovaný, bola osadená
želená vstupná brána do kostola a taktiež bočná brána.
Kostol bol bez bočných prístavieb. V roku 1926 boli na
kostole osadené nové zvony, ktoré boli vyrobené v
Chomutove u majstra zvonolejára Richarda Herolda. Veľká
rekonštrukcia kostola začala až v roku 1953, kedy bola
vymenená strecha a odstránene nástenné maľby. Boli
pristavené krídla a taktiež boli osadené farebné okná popri
oltári. Autorom vitráží troch okien bol akademický maliar
Mikuláš Klimčák. Celá rekonštrukcia bola ukončená v roku
1954.
V roku 1974 bola za kostolom dokončená stavba Domu
smútku. V 80-tych rokoch bol vybudovaný plot okolo kostola
a cintorína. Ďalšia rekonštrukcia kostola bola v roku 1994 1995. Koncom roka 2014 bol nad hlavnou bránou
vybudovaný prístrešok.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
V školskom roku 2014/2015 navštevuje našu školu 225 žiakov.
Tvoria spolu 11 kmeňových tried - z toho šesť na I. stupni a päť
na II. stupni. Škola od začiatku školského roka využíva dve
nové učebne, a to jazykovú učebňu a fyzikálno-chemickú
učebňu, ktoré sú vybavené novým nábytkom a interaktívnymi
tabuľami. Škola má k dispozícii osem interaktívnych tabúľ. Pri
vyučovaní sa kladie dôraz na výučbu cudzích jazykov,
prírodovedných predmetov v súvislosti s enviromentálnou a
regionálnou výchovou. Vyučuje sa tiež v multimediálnej
učebni, počítačovej učebni, v školskej knižnici a cvičnej
kuchynke. Pracujeme s projektami Infovek, Otvorená škola,
Protidrogová prevencia, Školské ovocie.
Súčasťou základnej školy je aj školský klub detí, ktorý je od
začiatku školského roka presťahovaný do priestorov školy.
Uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na

oddych, relax a prípravu na vyučovanie. ŠKD pozostáva z troch
oddelení, kde svoj čas po vyučovaní trávi 95 detí.
Od septembra 2014 sme aj vďaka projektu "Naša škôlka - náš
kraj" Bratislavského samosprávneho kraja mohli v materskej
škole otvoriť novú triedu. V súčasnosti má MŠ päť tried,
ktoré navštevuje 115 detí. Do triedy, ktorú navštevujú deti
predškolského veku, bola zakúpená interaktívna tabuľa. V
materskej škole každý piatok prebieha vyučovanie anglického
jazyka, v zimných mesiacoch sa deti zúčastnili kurzu
korčuľovania a plávania. Výchova detí sa zameriava na rozvoj
zručností a návykov, ktoré prebiehajú v rámci hier a cvičení s
rozvíjaním komunikačných schopností.
Školská jedáleň pripravuje obedy pre 281 detí a žiakov, 35
zamestnancov ZŠ s MŠ a taktiež pre 34 dôchodcov.

20.rokov speváckeho zboru „Liturgia“

V apríli tohto roku uplynie 20 rokov od vzniku speváckeho zboru ,,Liturgia", ktorého prvým vedúcim bol do r. 1997 pán Mgr.
Juraj Dočolomonský zo Sv.Jura. Bola to skupina 13. spevákov, ktorá účinkovala na svätých omšiach. Postupne sa pridávali ďalší
členovia a vedenie prevzal pán učiteľ František Butko. Dňa 6.1.1997 vystupovali na prvom benefičnom koncerte už ako
,,Liturgia". Malokarpatské osvetové stredisko vtedy v Modre organizovalo každoročne Cyrilometodské dni, na ktoré sme boli
pozvaní, tiež na prehliadky speváckych zborov v Pezinku aj v okolitých obciach. Účasť nás stimulovala ku kvalitnejšiemu spevu. V
máji 2008 vedenie prevzal Doc. Mgr. Jozef Gašparovič, aktívny a vysokokvalifikovaný hudobník. Nácvik spevu je jedenkrát v
týždni na OÚ. Repertoár tvoria piesne chrámové a ľudové. Vek spevákov je 40-75 rokov. Počet členov je 25. Od r. 2000 nás navždy
opustilo 7 členov. S radosťou privítame každého, kto rád spieva.
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ZO ŽIVOTA MATICE
Chcem sa poďakovať v mene MO MS všetkým, ktorí chodia
na nami organizované akcie. Nie je to nič nové, ale snažíme sa s
celým výborom Matice udržiavať tradície, ktoré sa v
Slovenskom Grobe každý rok opakovali. Našim cieľom je, aby
to u nás, ako sa hovorí ,,nezakapalo".Všetkých Vás,
starousadlíkov aj nových obyvateľov, ktorí si našu obec vybrali
za svoje nové bydlisko, chcem poinformovať o našej činnosti.
Rok začína veselým fašiangom, to je čas na šišky, fánky a iné
dobroty, ale hlavne na plesy a zábavy. V minulosti to bol hlavne
čas na svadby a zabíjačky. V tomto období organizujeme
posedenie pri šiškách. Ešte sme ani nestihli šišky dojesť a už
sme museli fašiang ukončiť, lebo tento rok bol moc krátky. U
nás vo Vajzgrube sa hovorí, že v krátkom fašangu sa nestihnú
ani všetky dievky povydávať. Toto veselé obdobie sa končí
Babskou zábavou a pochovávaním basy. Môžem povedať, že
tohto roku sme to zvládli na jednotku. Preto chcem a musím
pochváliť všetkých členov výboru, myslím hlavne na Vás,
dievčatá, lebo hlavne Vy ste sa o to zaslúžili. Poďakovanie patrí
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STRUČNE

Dňa 6.marca 2015 sa konala Obecná zabíjačka na terase Domu
kultúry. Labužníci zabíjačkových špecialít si prišli na svoje.
Návštevníci zabíjačky mali možnosť sledovať prácu mäsiarov pri
výrobe a spracovaní tradičných zabíjačkových výrobkov. Kto chcel,
pochutil si na mieste pri živej hudbe, niekto si kúpil výrobky domov.

17.februára poriadala organizácia MS tradičnú fašiangovú babskú zábavu
spojenú s pochovávaním basy.
aj rodinným príslušníkom, ktorí nám našu činnosť tolerujú.
Nedá mi nepoďakovať aj pracovníkom obecného úradu, ktorí
nám vo všetkom vychádzajú maximálne v ústrety, lebo len v
takejto spolupráci si môžeme dovoliť všetky akcie, ktoré počas
roka organizujeme a s ktorými Vás chcem oboznámiť. Hneď
25.1. posedenie pri šiškách, 17.02. babská zábava, 19.04.
posedenie pri pagáčikoch, 30.4. stavanie mája a majáles, 6.5.
návšteva parlamentu a prehliadka Bratislavy, 26.06. Jánske
ohne a hody, 11.7. zájazd, 14.8. opekačka, 12.9. dvojdňový
zájazd, 25.10. hodnotiaca schôdza MO MS Slovenský Grob,
december - predvianočné posedenie. Naplánovali sme si toho
dosť, ale pre nás nie je ťažké to splniť. Každá akcia sa dá
urobiť, keď je chuť pracovať. A keď pripočítam pozitívny
prístup pána starostu Štefana Gašparoviča, pracovníkov OÚ
Vierky Šefčíkovej, Milana Fornera a Karola Horvátha, našich
externých spolupracovníkov Mira Pisarčíka, Štefana Biznára,
harmonikára Jara Garaja, fotografa Vlada Sabu, tak je to
hračka. Úspech podujatí ale záleží aj od Vašej účasti, lebo
všetky akcie robíme hlavne pre udržanie tradícií a zvykov, ale
najmä pre Vás. Preto všetkých, ktorí sa chcú v dnešnej
uponáhľanej dobe zabaviť, zabudnúť na starosti, pozývam
medzi nás. Podporte našu snahu svojou účasťou. So sebou si
prineste vždy dobrú náladu, výbor MO MS sa na Vás teší.
Rozšírte našu členskú základňu, ktorá má už 340 členov.
Ján Jajcay, predseda MO MS

V rámci osláv MDŽ v Pezinku bola za svoju prínosnú prácu pre
obec ocenená premiérom Slovenskej republiky R.Ficom naša
občianka Janka Gálová.

Zbierka Liga
proti Rakovine
Dňa 27. marca 2015 sa aj v našej obci uskutočnila zbierka
Ligy proti rakovine. V škole sa vyzbieralo 159,77 Ä a v
obci 415,71 Ä, spolu 575,48 Ä.
Starosta obce Štefan Gašparovič a Liga proti rakovine
ďakujú dobrovoľníkom pani Janke Gálovej, Anne
Jajcayovej, Oľge Noskovičovej, Štefánii Hržičovej,
dobrovoľníkom zo ZŠ s MŠ Slovenský Grob a Vierke
Šefčíkovej z obecného úradu za pomoc a spoluprácu pri
organizovaní
zbierky. Zároveň ďakujeme všetkým
občanom, ktorí finančne prispeli do zbierky Ligy proti
rakovine.

Groban

6

ZÁHRADKÁRI
Organizácia záhradkárov v našej obci už od svojho založenia
patrí k najaktívnejším organizáciám, ktoré pôsobia alebo
pôsobili v obci. Tohto času má organizácia 72 členov, ktorí si v
poslednom období pripomenuli významné výročia. V marci
2013 to bolo 50. výročie založenia organizácie. Pri tejto
príležitosti bol každému členovi odovzdaný ,,Pamätný list" a
aktívnym členom i ,,Pamätná medaila".
V auguste 2014 si členovia pripomenuli 40. výročie
nadviazania družobných vzťahov so záhradkármi zo Zastávky
u Brna. Pri tejto príležitosti sa konalo v priestoroch Domu
kultúry spoločné stretnutie. Záhradkárov zo Zastávky u Brna
bolo 45, domácich ešte viac. Po slávnostných príhovoroch
predsedov organizácií a odovzdaní si spomienkových darov
prebiehala spoločná zábava pri hudbe. Na celé stretnutie,
ktorému predchádzala návšteva termálneho kúpaliska
v Dunajskej Strede, sú veľmi kladné spomienky a veľa zážitkov.
V marci 2015 organizácia usporiadala už 38. ročník výstavy
vín v našej obci. Spomeniem trochu štatistiky. Na prvej výstave
vína v roku 1977 bolo vystavených 16 vzoriek vína. Tento rok
to bolo 217 vzoriek. Najvyšší počet bol v roku 2014, a to 294
vzoriek.
V tomto roku v apríli končí volebné obdobie súčasnému
výboru a KRK. Chcem členom úprimne poďakovať za dobrú
spoluprácu, ochotu a aktívny prístup pri plnení si úloh.
Eduard Jajcay, predseda ZO SZZ

Zo sociálnej komisie
Cvičenie pre seniorov
Milí seniori, pripravujeme pre vás pod dohľadom
fyzioterapeutky rehabilitačné cvičenia na posilnenie kĺbov a
svalov. Je všeobecne známe, že pohyb má priaznivý účinok pre
zdravie, preto príďte si spoločne s nami zacvičiť. Keď si
rozcvičíme telo a tým aj posilníme zdravie budeme pokračovať v
tréningu pamäti. Jeho úlohou je zlepšovanie pamäti, trénovanie
pozornosti, logiky a koncentrácie.Seniori, ktorí už absolvovali
takýto tréning si pochvaľujú jeho pozitívny účinok. Spoločne
sa "zahráme" so slovami a asociáciami. Následne budeme
vypĺňať rôzne úlohy, napríklad hľadať chyby či rozdiely,
dopisovať do viet chýbajúce výroky. Pracuje sa s pamäťou,
fantáziou a kreativitou. Cvičenia sa nesú v duchu dobrej
nálady. O začiatku cvičenia vás budeme včas informovať.
Kurz bude pre vás bezplatný. Budeme radi ak príďte a
spoločne si budeme udržiavať v kondícii naše telo, ale aj pamäť
a mozog.
Sociálna poradňa
Milí spoluobyvatelia, radi by sme v našich novinách otvorili pre vás
rubriku sociálneho poradenstva.
Ak máte nejaký problém, alebo pocit, že by ste potrebovali radu
ohľadom rodinných, alebo sociálnych problémov, napíšte svoju
požiadavku alebo otázku a vhoďte ju do schránky pred obecným
úradom. Obálku označte názvom "sociálna poradňa". Svoje otázky
môžete formulovať anonymne, odpovieme vám v najbližšom čísle
prostredníctvom tejto rubriky.

Čo sme pre V?s pripravili
"Na Vianoce 2014 sme odovzdali vianočné balíčky pre päť rodín v
našej obci, ktorí takúto pomoc najviac potrebovali.
"Dňa 14.02.2015 sme zorganizovali 1. ročník Grobskéj
handlovačky, alebo inak Trhu bez peňazí, ktorý sa konal v našom
Dome kultúry. Trh fungoval tak, že každý mohol priniesť všeličo
možné, čo mu už zavadzalo v skrini, v domácnosti, alebo v pivnici,nie
však staré rárohy! A zas na oplátku si odniesol čo mu padlo do oka.
Sociálno-zdravotná komisia, PhDr. et MGR. Oľga Jarošová

Ocenenie za najlepšiu vzorku zo Slovenského Grobu a cenu starostu obce
získal Ing.Viktor Veselovský (na fotografii v strede). Vľavo predseda
ZO SZZ Eduard Jajcay a v pravo poslanec OZ Ing.Juraj Slováček.

Starosta obce
Štefan Gašparovič ďakuje
- všetkým poslancom za aktívnu prácu a pomoc pri
vypracovaní projektov a žiadostí o dotácie
- kolektívu učiteľov a pracovníkov ZŠ s MŠ Slovenský
Grob
- členom spoločenských organizácií Matice slovenskej,
Zväzu záhradkárov, speváckemu zboru Liturgia a
Obecnému športovému klubu za bohatú činnosť
- Farskému úradu a duchovnému otcovi JUDr. Jc.Lic.
Bartolomejovi Balunovi
- Klubu dôchodcov
- zamestnancom Obecného úradu Slovenský Grob a
všetkým občanom obce.
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PRÍPRAVKA VÍŤAZOM NA TURNAJI V ŠENKVICIACH

Naše najmladšie mužstvo futbalistov sa 14.marca 2015 zúčastnilo na turnaji v Šenkviciach. Zrodilo sa veľké prekvapenie, ktoré asi
nikto neočakával. Do semifinále postúpili ako víťazi základnéj skupiny ( 1:1 s Novou Dedinkou, 2:1 s Kalinkovom , 1:0 s Cajlou ).
V semifinále porazili Pezinok 1:0. Vo finále sa stretli s domácim mužstvom Šenkvicami, nad ktorými zvíťazili 2:0. Góly: Matúš
Sulan 5 a Richard Baňas 2.

JARNÁ ČASŤ ZAČALA
Futbalová sezóna je v plnom prúde. Seniorské mužstvo
odohralo štyri kolá, v ktorých získalo štyri body. Po prehre v
Rači 4:2, domácej remíze 2:2 so Sv.Jurom a tesnej prehre na
pôde Báhoňu 4:3. Víkendový zápas priniesol pre našich
seniorov vytúžené víťazstvo. Nečakaný zvrat prišiel 15 minút
pred koncom zápasu, keď sme prehrávali 1:0. V rozmedzí
piatich minút sa našim podarílo otočiť zápas a po dvoch góloch
Matúša Snováka a Milana Vitáloša sme zvíťazili 3:1.
Mládežnícku časť odštartoval dorast, ktorý doma prehral s
Novou Dedinkou 6:2 a o týždeň neskôrj remizoval
v Budmericiach 0:0.
Mladší žiaci si druhý aprílový víkend zmerali sily so susedným
Pezinkom, kde zvíťazili vysoko 6:0. Naši prípravkári privítali
12.apríla Sv. Jur.
Bol to veľmi dobrý a bojovný zápas,
výbornú atmosféru priniesla aj návšteva rodičov oboch
mužstiev. Zápas s konečným výsledkom 2:2 urobil radosť na
oboch stranách. Góly za naše mužstvo strelili Jakub Richtárik a
Matej Pätoprstý.

Plán zápasov prípravka
19.04.2015 10.00
26.04.2015 10.00
03.05.2015 10.00
09.05.2015 09.30
14.05.2015 17.30
17.05.2015 10.00
23.05.2015 10.00
07.06.2015 10.00

OŠK Slov.Grob - Viničné
Limbach - 0ŠK Slov.Grob
OŠK Slov.Grob - Pezinok
Šenkvice - OŠK Slov.Grob
Jablonec - OŠK Slov.Grob
OŠK Slov.Grob - Grinava
Pezinok Cajla - OŠK Slov.Grob
Modra - OŠK Slov.Grob

Plán zápasov žiaci
19.04.2015 11.00
26.04.2015 11.00
02.05.2015 14.30
10.05.2015 11.00
16.05.2015 09.30
24.05.2015 11.00
31.05.2015 14.30
06.06.2015 10.00

Malacky - OŠK Slov.Grob
0ŠK Slov.Grob - Viničné
Báhoň - OŠK Slov.Grob
OŠK Slov.Grob - Jabloňové
Sv.Jur - OŠK Slov.Grob
OŠK Slov.Grob - Šenkvice
Studienka - OŠK Slov.Grob
OŠK Slov.Grob - Veľké Leváre

Groban
Majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistike a fitness 2015
Už 23.5.2015 sa uskutočnia v Slovenskom Grobe v poradí štvrté Majstrovstvá Slovenska v
naturálnej kulturistike a fitness pod hlavičkou SANK - Slovenská asociácia naturálnej
kulturistiky a pod záštitou obce Slovenský Grob. Organizátorom je športový klub BRIELA
NATURAL ŠPORT KLUB, ktorý je registrovaný práve u nás v Slovenskom Grobe a vedie
ho Gabriela Švorcová. Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky vznikla v roku 2011 a jej
hlavnou filozofiou je čistý šport bez DOPINGU. Športové odvetvie ako je kulturistika je veľa
krát diskutovanou témou. V tomto odvetví pekne vyšportované telo do určitých parametrov
a veľkosti, medzi laikmi vyvoláva údiv a mnohokrát aj odpor. Ak by sme to chceli
jednoducho vystihnúť slovo naturálny = prírodný, prirodzenosť, pôvodný a nakoniec slovo
naturel = prirodzená povaha, svojráznosť v chovaní. Športový klub Briela natural šport
klub združuje športovcov zo Slovenského Grobu ale i z celého Slovenska.
V Slovenskom Grobe bude štartovať 14 členov z klubu Briela v rôznych kategóriach a
medzi nimi aj dvaja Grobania Marek Peller a Roman Bednár. Veríme, že i tento rok bude
úspešný ako tie minulé a podarí sa im získať veľa cenných medailí.

ZIMNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
Od decembra 2014 do februára 2015 prebiehal zimný turnaj
vo futbale, ktorého začiatky siahajú až do 70-tych rokov. Tento
rok sa zúčastnilo osem mužstiev. Vo finále sa stretli Lopoši vs
All stars. Víťazom turnaja 2014 - 2015 sa stalo mužstvo
Lopošov. Po finálovom zápase sa konalo vyhodnotenie turnaja
a odovzdávanie cien spojené so zábavou.

Konečná tabuľka zimného turnaja:
1. LOPOŠI
2. ALL STARS
3. ROSSONERI
4. PAPIEROVÍ FAVORITI
5. STAVEBNINY
6. VETERÁNI
7. DORASTENCI
8. HLINÍKY

PROGRAM „A“ MUŽSTVA
19.04.2015 16.30
26.04.2015 16.30
03.05.2015 17.00
06.05.2015 17.00
10.05.2015 17.00
17.05.2015 17.00
23.05.2015 17.00
31.05.2015 17.00
07.06.2015 17.00
14.06.2015 17.00
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