Ročník II. Číslo 3/2018 (september)

Obecné noviny pre občanov obce Rohožník

Rohožníčan
ŠKOLA VOLÁ...

V tomto čísle nájdete:
Samospráva

2

CRH informuje

5

Základná škola

6

Materská škôlka

9

Obecné hodové slávnosti

10

Životné prostredie

12

Zo života obce

14

Šport

16

Kalendár podujatí

20

Tajnička

20

Hory, lesy, moria a vzdialené
zeme pochodené, vyslnení, oddýchnutí a príjemne uštvaní. Džemy, kompóty zavárané, doma vymaľované,
prebytočné haraburdy konečne vyhodené. Decká zresetované a výdatne
naložené zážitkami z táborov, prázdnin a dovoleniek, alebo len tak správne „vyhnité“ z ničnerobenia. ☺
Ak ste sa v tom našli, tak je to
O.K., pretože aj o tom je leto. Prehodiť sa na inú koľaj, spraviť si voľno,
dobiť baterky a pustiť sa konečne do

vecí a osobných projektov, na ktoré
inokedy nie je čas. Vyhodiť z duše
všetok bordel, zregenerovať telo a
poupratovať nielen doma ale aj
v hlave.
A takto v plnej sile poďme zasa
do toho! Školský rok začal, úvodné
utriasačky máme už za sebou. Takže
sa v pohode môžeme tešiť na blížiacu
sa tekvičkovú sezónu, jarmoky, vinobrania a iné jesenné potešenia ☺
Prajeme krásne „babie leto“ a
nevyčerpajme si tú, tak vzácne načerpanú energiu na nejakých blbostiach.
Príjenmné čítanie nášho vášho Rohožničana.
Katka S.

CESTA DO MALACIEK – NEKONEČNÝ
PRÍBEH
Neskutočné sa stalo skutočnosťou. Sľuby predstaviteľov našej župy, ktorých sme sa napočúvali za posledné roky začali konečne naberať reálne kontúry. To čomu nikto už
neveril je tu. MALACKÁ CESTA JE UZAVRETÁ z dôvodu rekonštrukcie. Malackú cestu počnúc dňom 1. septembra začali okrem zubu času nahlodávať ťažké stroje. Kilometer po
kilometri prejde úplnou zmenou a po roku budeme mať novú cestu, po ktorej sme volali už dávno.

z eurofondov, bude okrem nového cementobetónového povrchu cesta aj rozšírená zo 6 m na 9,5 m. Vďaka tomu bude
na ceste umožnená obojsmerná premávka nákladných áut
nad 12 ton a následne bude uskutočnené prekategorizovanie cesty na cestu II. triedy. Uzávierke cesty sú prispôsobené
aj autobusové spoje prímestskej dopravy. Po samotnej rekonštrukcii sa župa postará aj o cestu, ktorá bude najbližší
rok plne vyťažená ako obchádzková trasa. Takže teraz nám
zostáva len jediné: Obrniť sa veľkou dávkou trpezlivosti, zvýšiť ostražitosť na cestách pri šoférovaní a cieľ sa bude postupne približovať. DRŽÍM NÁM VŠETKÝM PALCE!!!
Michal

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho
operačného programu v rámci prioritnej osi venujúcej sa
doprave v regióne a Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka. Po rekonštrukcii,
ktorá bude stáť vyše 8 miliónov eur a väčšina je
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VÁŽENÍ, VÁŽNI AJ MENEJ VÁŽNI
A MILÍ ČITATELIA
Jesenné číslo našich obecných novín, nášho Rohožníčana naznačuje, že máme za sebou leto a prichádza jeseň, aj
keď všetci dúfame v dlhé a príjemné babie leto. A ja som
Katke sľúbil pár optimistických a povzbudivých slov.
V predchádzajúcom čísle som popísal „krížovú cestu“
vedúcu k rekonštrukcii našej cesty do Malaciek. Ešte aj v tom
čase a počas leta bolo mnoho skeptikov či maloverných, ktorí pochybovali. Potom sa počas leta zjavilo veľa „krčmových
stavebných odborníkov“ s otázkami prečo tak a prečo tak
dlho sa tento projekt ide realizovať a stále bolo veľa takých,
ktorí ani len to svetlo na konci tunela vedúce k novej ceste
nevideli alebo nechceli vidieť. So začiatkom nového školského roka práce konečne začali. Majú nejaký harmonogram
a sú s nimi spojené rôzne komplikácie, ale napredujú a ja sa
teším, že dlhé roky snaženia a rôznych rokovaní prinášajú
postupne výsledok. Dokonca ani to cestovanie naokolo cez
Pernek, nechcem to samozrejme zakríknuť, nie je také komplikované ako sme si mysleli, že bude. A dokonca aj ten chaos, ktorý spôsobili zmeny v organizácii integrovanej dopravy
v našom kraji, aj vďaka mnohým vašim pripomienkam
a spoločnému tlaku kolegov starostov a poslancov postupne
zaniká. Samozrejme s istými obmedzeniami počas tejto výstavby treba počítať. Verím, že pri trpezlivosti účastníkov
premávky to bude lepšie a jednoduchšie ako sme si mysleli,
že to bude.
Stále som optimista aj čo sa týka ďalších krokov ku zlepšeniu cestnej infraštruktúry v našom kraji a verím, že po
ukončení budovania tejto cesty v najbližších cca 2-3 rokoch
príde postupneaj k rekonštrukcii cesty smerom na Lozorno,
k budovaniu obchvatu obce a aj k budovaniu cyklotrasy pre
spojenie s Malackami.
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Začal sa školský rok. Nie
tak dávno sme sa v školskom
amfiteátri lúčili s deviatakmi
a už počet žiakov našej školy
doplnili noví prváci. Verme, že
školský rok prinesie veľa dôvodov na spokojnosť žiakom, rodičom
a aj
učiteľom
a pracovníkom
školy
a najväčším problémom pre
učiteľov na konci školského roku bude ako vybrať tých už tradičných TOP 10, najlepších žiakov školy, ktorých už tradične
na konci školského roku odmeňujeme. Naposledy sme tablety vymenili za kolobežky, verím, že to bol dobrý nápad
a pokiaľ mám správne informácie, našťastie sa nikomu okrem mňa žiadny úraz pri používaní kolobežky počas prázdnin
nestal a nech je aj takáto výzva, že budeme opäť hľadať
a odmeňovať TOP 10 pre žiakov motiváciou, samozrejme
popri túžby po vzdelaní J
Do tretice, aj keď tém, ktoré by sme mohli otvoriť je samozrejme viac ... v utorok miestna volebná komisia zaregistrovala kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce. Dlho to vyzeralo, že budeme mať takmer až málo uchádzačov
o poslanecký mandát a žiadneho uchádzača o post starostu v
našej obci. Veril som však, že tomu tak nebude a nejakí
„spasitelia“ sa zjavia. Nesklamal som sa. Máme teraz, aspoň
zatiaľ dvoch uchádzačov o post starostu obce Rohožník, kde
jedným z nich je moja maličkosť s cca 100 kg živej váhy a 19
uchádzačov o 9 miest v našom obecnom zastupiteľstve, z
ktorých bude možné vybrať si počas volieb 10.11.2018. Napriek kadečomu čo si myslím sa snažím dúfať, že kampaň
pred voľbami bude slušná a konštruktívna a pozitívna, aj keď
skúsenosti z minulosti mi hovoria opak.
Aby som predišiel obvineniu, že naše
obecné noviny zneužívam na nejakú volebnú
kampaň, k voľbám uvediem len výzvu aby ste
využili svoje právo a šli voliť. Môžeme mať rôzne a aj oprávnené výhrady voči fungovaniu našej obce, a preto by sme sa nemali vzdávať
možnosti vplývať na to ako bude fungovať. Preto každému odporúčam aby 10.11. tohto roku
šiel voliť a hlasoval za svojho favorita na starostu našej obce a volil poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú vedieť, chcieť a môcť obci
aj pomôcť a pomáhať. Je čas vystaviť účet
a povedať ako ďalej.
Prajem Vám všetkým príjemný deň a pekné babie leto...
Mgr. Peter Švaral
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 27.6.2018
berie na vedomie:
• Uznesením č. 22/2018 berie na vedomie správu o výsledku
hospodárenia a rozbor rozpočtového hospodárenia obce
za rok 2017.
• Uznesenie č. 23/2018 zastupiteľstvo berie na vedomie
správu o výsledku auditu účtovníctva obce za rok 2017 a
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok
2017.
• OZ v Rohožníku uznesením č. 27/2018 zobralo na vedomie
informáciu o hospodárení obce ku dňu 20.06.2018.
• Uznesením č. 25/2018 zobralo na vedomie správu hlavnej
kontrolórky o kontrolnej činnosti.
• Uznesením č. 36/2018 OZ v Rohožníku zobralo na vedomie
informáciu o príprave zmien a doplnkov územného plánu.
• Uznesením č. 38/2018 zobralo na vedomie informáciu
o výsledkoch merania imisí znečisťujúcich látok v obci
v dňoch 22. – 24.05.2018 a informáciu o stretnutí so zástupcami spoločnosti CRH Slovensko a.s. 26.06.2018
• Uznesenie č. 47/2018 zastupiteľstvo zobralo na vedomie
informáciu o výberovom konaní a o zvolení Mgr. Marty
Pfeilerovej do funkcie riaditeľky Základnej školy
v Rohožníku.
schvaľuje:
• Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku uznesením č. 24/2018
schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2017 bez výhrad.
• Uznesením č. 26/2018 schvaľuje plán kontrolnej činnosti
pre II. polrok 2018.
• Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku uznesením č. 28/2018
schválilo návrh VZN 2/2018 o odpadoch.
• Uznesením č. 29/2018 zastupiteľstvo schválilo návrh VZN
3/2018 o finančnej kontrole.
• Zastupiteľstvo uznesením č. 30/2018 schválilo predloženie
ŽoNFP s názvom projektu: Zberný dvor v obci Rohožník
v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a výšku
5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume
46 922,58 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu
938 451, 57 EUR.
• Uznesením č. 31/2018 schválilo prevod časti z pozemku KN
„E“ parc. č. 31/1 druh pozemku ostatné plochy,
v katastrálnom území Rohožník evidovaný katastrálnym
odborom Okresného úradu Malacky na LV č. 710 odčlenenej geometrickým plánom ako nový pozemok parc. č.
31/124 o výmere 4 m² , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria a nový pozemok parc. č. 31/125 o výmere 12

m² , druh pozemku ostatné plochy nadobúdateľovi Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO 36 361 518, a to podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je záujem obce na zabezpečení bezpečného rozvodu
elektrickej energie za cenu určenú vo výške 42,-€/m², t.j.
spolu 672,-€.
• Zastupiteľstvo uznesením č. 32/2018 schvaľuje v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova
6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v povinnosti obce Rohožník ako
vlastníka nehnuteľností určených geometrickým plánom č.
43-1/2017, ktorý vyhotovil Radovan Verčík –RV GEO, Bazovského 17, 841 01 Bratislava ako diel 1 – pozemok reg.
KN „E“ parc. č. 30/1 o výmere 6 m² a diel 2 – pozemok reg.
KN „E“ parc. č. 31/1 o výmere 5 m² strpieť zriadenie
a uloženie energetických zariadení a užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, a to za odplatu určenú na základe znaleckého posudku vo výške 44,-€.
• Uznesením č. 33/2018 schvaľuje prevod vlastníckeho práva k novovytvorenej parcele č. 31/127 o výmere 16 m²,
druh pozemku zastavané plochy do vlastníctva žiadateľov –
Ernest Pulman a manželka Lýdia Pulmanová, Na barine
116/14, 906 38 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu určenú znaleckým posudkom.
určuje:
• Uznesenie č. 34/2018 schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obce v súlade s ustanovením § 166 ods. 3 zákona
NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 11 ods. 3
písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, že v obci Rohožník sa pre voľby do orgánov samosprávy vytvára jeden volebný obvod,
v ktorom sa má zvoliť 9 poslancov obecného zastupiteľstva.
• Uznesením č. 35/2018 OZ v Rohožníku schvaľuje pre voľby
do orgánov samosprávy obce určuje, že funkcia starostu
obce Rohožník sa vykonáva na plný pracovný úväzok.
V tomto prehľade sú vypísané a zhrnuté len najdôležitejšie
body uznesení. Presné znenie uznesení a kompletné zápisnice zo zasadnutí OZ sú k dispozícii na webstránke obce
Rohožník www.rohoznik.sk.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

ZOSOBÁŠILI SA

Alexej Čermák, 24.5.2018
Dorota Zvarová, 4.6.2018
Azzam Vanek, 6.6.2018
Nikolas Fuksa, 8.6.2018
Michaela Sláviková, 21.6.2018
Karolína Barabas, 4.7.2018
Jonáš Majténi, 10.7.2018
Michal Chudják, 12.7.2018
Radoslava Žáčková, 9.8.2018
Alex Machálek, 11.8.2018
Gregor Hassa, 22.8.2018
Nikola Šarközyová, 30.8.2018
Gabriela Klvačová, 31.8.2018
Michaela Klvačová, 31.8.2018
Peter Gonda, 5.9.2018

OPUSTILI NÁS

Žofia Osvaldová a Jozef Vavro, 2.6.2018
Sabína Hajdúchová a Michal Janotka, 2.6.2018
Lenka Suchá a Bojan Mitrovský, 9.6.2018
Jana Vizváryová a Michal Jurkovič, 23.6.2018
Jana Radičová a Ing. Ján Kožička, 23.6.2018
Veronika Hajdúchová a Adam Záthurecký, 23.6.2018
Ing. Petra Tureková a Roman Truchlivý, 18.7.2018
Jana Koreňová a Felix Scheinhardt, 21.7.2018
Ing. Daniela Vašková a Ing. Matúš Papiernik, 26.7.2018
Anita Borošová a Ladislav Farkaš, 28.7.2018
Simona Kleinová a Peter Breska, 11.8.2018
Mgr. Jana Turňová a Peter Majténi, 15.8.2018
Radoslava Halinárová a Roman Krchňavý, 18.8.2018
Paulína Vychovalá a Richard Klein, 8.9.2018
Natália Hricová a Peter Kolmos, 8.9.2018

NOVINKY ZO ZDRAVOTNÉHO CENTRA
Moderná technológia dorazila aj do ambulancie
praktickej lekárky pre dospelých MUDr. Jany Vrablicovej, kde
bol spustený nový systém MEDASY BOX – objednávací a vyvolávací systém umožňuje pacientovi priamo v čakárni alebo

Vilma Báchorová
František Kapinus
Ján Hubaček
Ján Čanadi
Henrieta Fialková
Eva Balúchová

z pohodlia domova (online) vybrať si dôvod návštevy u lekára. V čakárni systém vytlačí poradový lístok, zavolá pacienta
do ambulancie a zároveň informuje o aktuálnom poradí. Lekár vie, kto a za akým účelom prichádza. MEDASY BOX
prenesie z kartičky poistenca pacientove údaje priamo do
lekárovho počítača. Má tak prehľad o tom kto a za akým
účelom do ambulancie prichádza.
Prvé týždne po zavedení boli
ťažšie, ale postupom času sa
každý
oboznamuje
s fungovaním. Zaneprázdnení
a všade sa ponáhľajúci ocenia
možnosť objednania sa, či
vybavenia iných úkonov online. Pri starších občanoch je
potrebná obojstranná trpezlivosť a časom si to určite
osvoja a ocenia prínos systému.
Michal

CHCETE MA...
Občas sa stane, že sa po obci
pohybujú psíkovia, ktorých niekto
vyhodil na ulicu. V areáli technických
služieb nám tak skončili dvaja krásny
havkovia, ktorí hľadajú nový domov.
Tešia sa každému pohladeniu a prinesú šťastie do každej rodiny. V prípade záujmu kontaktujte vedúceho
oddelenia technických služieb pána
Hudeca - 0905 828353.
Katka J.

SEPTEMBER 3/2018

CRH ROHOŽNÍK INFORMUJE

5

rať podmienky na rozvoj
detí a mládeže, prispievajú k aktívnej ochrane
životného prostredia či
inak podporujú rozvoj
komunít v obci Rohožník.
Sme hrdí, že každoročne
žiadostí o podporu projektov z radov obyvateľov Rohožníka pribúda
a ich angažovanosť je
potvrdením toho, že tento grant má zmysel
a prináša pozitívne zmeny v rámci skvalitnenia
života občanov. Tento
rok
sa
rozhodlo
o podpore 18 projektov,
ktoré upútali buď svojím jedinečným nápadom, širokým prínosom pre miestne komunity alebo ekologickým zámerom.

NÁŠ ROHOŽNÍK PRINIESOL OPÄŤ NOVÉ INŠPIRÁCIE

Grantový program Náš Rohožník už po ôsmy krát rozdal 20 000 Eur na podporu projektov, ktoré umožňujú vytvá-

AJ V CRH PRILOŽILI RUKU K DIELU
A ZAPOJILI SA DO
DOBROVOĽNÍCKYCH AKTIVÍT
Každý z nás sa snaží, či už v súkromí alebo v práci, prispieť
svojou troškou a pomôcť, keď sa naskytne príležitosť. Aj
spoločnosť CRH využíva každú šancu pre zlepšenie života, či
už v miestach, kde rozvíja svoju výrobnú činnosť, alebo jednoducho tam, kde je to najviac potrebné.
V apríli sa
v CRH po prvýkrát
konala Jarná zbierka
šatstva, ktorá
dopadla
nad
očakávania.
Okrem kozmetiky a drogérie,
kuchynských
spotrebičov
a hračiek pre
deti sa vyzbieralo takmer 2100 litrov dámskeho, pánskeho a detského oblečenia pre OZ Domov pre každého. Celkovo sa na akcii podarilo vyzbierať takmer 74 tisíc litrov šatstva a bytového textilu, množstvo potrieb do domácnosti a elektroniky pre 23
organizácií po celom Slovensku.

Začiatok júna zas patril „randeniu so svojím mestom“,
v tomto prípade s Rohožníkom. Celoslovenská akcia NAŠE
MESTO, ktorú organizovala Nadácia Pontis, je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v tomto roku bolo zapojených viac ako 10 000 dobrovoľníkov v 48 mestách a obciach z celého Slovenska. Rande s Rohožníkom
a občianskym združením Nordic Walking Rohožník si dali aj
zamestnanci CRH. Od jazera Rašelina spoločne pokračovali
lesnými chodníkmi, aby vyčistili okolitú prírodu od skládok
odpadu.
Dlhoročnú tradíciu zachováva CRH aj v dobrovoľnom
darovaní krvi a už niekoľko rokov spolupracuje s Národnou
transfúznou službou. Aj tento rok pri príležitosti Svetového
dňa darcov boli dvere závodov v Rohožníku aj v Turni nad
Bodvou otvorené tak pre zamestnancov ako aj pre darcov z
okolitých obcí. V oboch závodoch spolu darovalo krv 43 darcov čo predstavuje 21,5 litra tejto život zachraňujúcej tekutiny. Na ďalšiu kvapku krvi ste srdečne pozvaní už októbri!
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DO ŠKOLY NA BICYKLI
Žiaci našej školy sa v týždni od 21. do 25. mája zapojili
do celonárodnej kampane Do školy na bicykli, ktorá mala
za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše
neznečisťuje životné prostredie. Úlohou žiakov bolo každý
deň prísť do školy na nemotorovom dopravnom prostriedku
-bicykli, kolobežke, či korčuliach.
Kampaň podporil aj majster sveta v cestnej cyklistike
Peter Sagan a Slovenská pošta. Súčasťou súťažnej aktivity
dochádzania do školy na bicykli bola Zelená karta Petra Sagana, ktorú si žiaci mohli vymeniť za zlú známku.
Do projektu sa zapojilo 162 škôl a naša škola so svojimi
aktivitami obsadila 2. miesto. Cenou boli stojany a zámky na
bicykle, ktoré sme ku koncu školského roka pribudli v areáli
školy. Nezabudli sme ani na nový prístrešok na bicykle. Všetko to využijeme v rámci dopravnej výchovy, ktorá je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl.

KRÁSNE 4. MIESTO VO FLORBALE
V minulom čísle Rohožničana som informovala, že naše
dievčence postúpili na Majstrovstvá Slovenska vo florbale
žiačok základných škôl. Do Spišskej Novej Vsi sme vycestovali
23. mája ako víťaz Bratislavského kraja. Osem víťazov krajov
bojovalo o každý bod. Od postupu do finále nás delil len semifinálový zápas. Bohužiaľ aj napriek zodpovednému prístupu všetkých dievčat sa im vyhrať nepodarilo. Nakoniec im
nevyšiel ani boj o bronz a skončili hoci sklamané na úžasnom
4. mieste. Napriek tomu je to krásny úspech a verím, že
dievčatá si časom uvedomia, aký to bol jedinečný úspech.
Veď v prvých troch tímoch boli dievčatá, ktoré sú súčasťou
reprezentácie. Dievčence prajem vám úspešný štart na nových stredných školách a ďakujem za reprezentáciu našej
školy.

E. Surovcová

Je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou vyučovania na 1.
stupni základnej školy a je jednou z prierezových tém ŠVP.
Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť
deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov
alebo cyklistov. Budeme radi ak motivujeme deti
k bezpečnej jazde na bicykli a fyzickej aktivite. Teraz môžu
využiť svoje zručnosti a jazdiť do školy na bicykli.
N. Seličová

AJ MALÉ DETI DOKÁŽU ZACHRÁNIŤ
ŽIVOT !

...áno, je to tak! Presvedčili sa o tom aj žiaci 2.A a 2.B, ktorí
sa zúčastnili kurzu prvej pomoci. Ochotne ich do tejto život
zachraňujúcej témy, zaúčali profesionáli zo záchrannej služby Falck Záchranná a.s. Cieľom kurzu bolo prostredníctvom
zážitkového učenia vytvoriť u detí pozitívny vzťah k prvej
pomoci a zároveň v nich vyvolať záujem a aktívny prístup
k danej problematike. Deti sa naučili ako privolať pomoc, či
dospelého, ako zachovať chladnú hlavu a vyhodnotiť, čo sa
vlastne stalo.
Žiaci si prakticky mohli vyskúšať podávanie prvej pomoci najskôr na plyšových macíkoch a následne na
figuríne. Učili sa tiež ako v prípade ohrozenia života privolať
prvú pomoc a poskytnúť prvú pomoc oživovaním. Naučili sa
dať človeka do stabilizovanej polohy, čo robiť pri dopravnej
nehode, aj ako zastaviť krvácanie. Na záver deti dostali upomienkový prívesok a spoločným darčekom bola aj kniha Pomáhať nebolí, nebolí pomáha a hudobné CD.
Mgr. E. Šutková
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ŠKOLA V PRÍRODE ORAVA

Ako už býva na našej škole dobrým zvykom, ani tento
rok sme si nemohli nechať ujsť tradičnú Školu v prírode. Žiaci
tretieho a štvrtého ročníka sa od 2. júna do 8.júna zúčastnili
Školy v prírode v čarovnom prostredí Oravy. Deti a štyri pani
učiteľky boli ubytovaní v krásnom hoteli Belez, priamo pod
Kubínskou hoľou, pár kilometrov od Dolného Kubína. Hotel
ponúkol krásne ubytovanie, fantastickú stravu, milí a ústretoví personál a najmä rôzne možnosti vyžitia. Deťom sa najviac páčili detské preliezky, futbalové a pieskové volejbalové
ihrisko. K dispozícií sme mali aj učebňu, herňu, ohnisko a
letnú terasu, ktoré sme každé dopoludnie využívali na vyučovanie. Veľká jedáleň nám poskytla priestor nielen na stravovanie, ale aj na tvorenie výtvarných diel, hry a disko.
Deti mali denný pestrý program - športové hry, súťaže a
tvorivé dielne. Každý večer bola na programe spoločná zábavná hra. Zahrali sme si Ovocníčkov, Ponožkovú, Milujem
Slovensko a dokonca sme hľadali Poklad. Samozrejme sme
nezabudli ani na pravidelnú rannú rozcvičku, cvičenie s Maťkou, prechádzky a pobyt v prírode. Deťom sa veľmi páčili hry
s loptou, švihadlami, bedminton a maxi bublifuk.

V pondelok sme si prezreli Dolný Kubín, Kolonádový
most, navštívili sme múzeum P.O. Hviezdoslava a Čaplovičovu knižnicu. V utorok sme absolvovali celodenný výlet na
Oravský hrad a večer nenáročnú túru na Kubínsku hoľu s
nádherným výhľadom, prekonávaním prírodných prekážok,
pozorovaním fauny a flóry krásneho okolia. Streda patrila
Aquparku v Dolnom Kubíne, kde sa deti 3 hodiny poriadne
vybláznili. Vo štvrtok sme sa vybrali na Oravskú priehradu,
kde sme absolvovali dvojhodinovú vyhliadkovú plavbu loďou

a navštívili sme Slanický ostrov s nádherným kostolíkom,
pamiatkami a pútavým výkladom pani sprievodkyne. Posledný večer sme si opekali a deti si pripravili pre svojich kamarátov krátky program s názvom Izba baví izbu. V piatok nás
čakala cesta domov, počas ktorej sme navštívili Tarzániu v
Trenčíne, kde deti v skupinách plnili zábavné hry na siedmych stanovištiach a vedomostný kvíz. Vyskúšali si aj streľbu
z fúkačky šípov na terč.
Celý týždeň sme mali krásne slnečné počasie, ktoré sem
tam vystriedal dážď. A tak to bolo aj s pohodou, ktorú narúšalo nevhodné správanie niektorých detí, čo kazilo celý pobyt a atmosféru Školy v prírode.
Teší nás, že väčšina detí si pobyt 100% užila ako sa patrí
a odnášala si nielen veľa krásnych zážitkov, ale aj vecných
darčekov, za ktoré Vám milí rodičia úprimne ĎAKUJEME.
N. Seličová
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OLYMPIJSKÝ DEŇ
Deti si deň užili do sýtosti a spokojné odchádzali domov.
Začiatok júna patrí každoročne deťom – malým i tým
väčším. S oslavami tohto dňa sa jednoznačne spájajú dobrá nálada, príjemná atmosféra a zaujímavé činnosti. A keďže toto všetko
môžeme dosiahnuť výdatným pohybom
poňali sme Deň detí zábavne i športovo.
Počas Olympijského dňa si každá trieda zvolila štát, za ktorý v tento deň „bojovala.“
Deti skákali vo vreci, triafali góly do brány,
vyskúšali si svoje zručnosti na drevených
lyžiach.... Úlohy plnili na 16. stanovištiach a
body sa im zapisovali do tabuľky. Športový
deň vyvrcholil vyhlásením výsledkov a prví
traja z jednotlivých tried vystúpili na stupne
víťazov, kde im pani riaditeľka odovzdala
vecné ceny. Okrem toho bola pre I. stupeň
a dievčatá II. stupňa pripravená súťaž vo
vybíjanej a chlapci II. stupňa súťažili vo futbale.

KEĎ SA PRÁCA VYPLATÍ
Už sa stáva zvykom, že žiaci našej školy sú na konci roka
odmenení obecným zastupiteľstvom nielen za výborné výsledky, ale aj usilovnú prácu, pomoc učiteľom a svojim spolužiakom. Tento rok, ktorý sa niesol v štýle Do školy na bicykli, sa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva podporiť
zdravý životný štýl našich žiakov a ako odmenu dostali žiaci
krásne nové kolobežky.

ODMENENÍ ŽIACI ZA ROK 2017/2018
1.ročník – Ján Valíček
2.ročník – Hana Hvolková
3.ročník – Diana Mesárošová
4.ročník – Kateřina Mrázová
5.ročník – Sabina Kalenská

6.ročník – Kristián Irša
7.ročník – Barbora Kerepecká
8.ročník – Terézia Vašková
9.ročník – Katarína Ilková
Naj žiak – Zuzana Jankovičová

SEPTEMBER 3/2018

Po celý deň vládla v školskom areáli skvelá nálada.
Chcem sa poďakovať celému učiteľskému zboru za vydarené
podujatie MDD venované našim deťom. Šťastné úsmevy detí
hovorili za všetko.
Mgr. J. Nôta
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IHRISKO PLNÉ SÚŤAŽÍ
Čo všetko deťom k šťastiu treba.....? Ak by ste sa opýtali detí, určite vám odpovedia najlepšie - mamička, otecko, láska, trochu sladkostí a súťaže. Naše deti si súťaží užili
až dosť. Celý školský dvor sa dňa 1. júna premenil na jedno
veľké ihrisko, kde ich čakalo veľa zábavy.
Absolvovali rôzne súťažné disciplíny. Sily si zmerali
v hode na cieľ, do bránky, v behu s loptou, pri nosení predmetov na lopatách, v skákaní vo vreci, jazde na kolobežkách aj na bicykloch. Energiu si mohli dobiť aj v triafaní
striekačkami do balónov, potrápili svoje rúčky pri lovení
vrchnákov z vody, pri zametaní loptičiek do prekážok.
Trampolíny potešili aj tých najmenších, spolu sa zahrali na
ježkov, pavúčikov, ktorí si museli povešať aj svoju bielizeň
na šnúry. Všetky deti boli odmenené sladkosťou a diplomom.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Naši „predškoláci“ od
11. júna do 15. júna chodili
do Malaciek na plavecký výcvik, ktorý viedli skúsení inštruktori. Deti mali možnosť
hravou formou oboznamovať sa s vodou a jej vlastnosťami a tiež sa priučili základom plávania. Na výcvik sa
vždy tešili a mali radosť zo
svojich plaveckých úspechov,
ktoré mohli predviesť svojim
rodičom počas dovolenkového obdobia.
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OPEKAČKA NA POĽOVNÍCKEJ CHATE

V poobedných hodinách vo štvrtok 21. júna sme sa
stretli na poľovnícke chate, ktorá je v blízkosti Rohožníckej
priehrady. Kto sa to stretol? No predsa deti z našej škôlky,
ich rodičia, pani učiteľky, ale hlavne poľovníci, ktorí pre nás
túto akciu pripravili.
Pre hladošov čakali špekáčiky, ktoré si prítomní mohli
opiecť. Výborný bol tiež guláš, ktorí poľovníci uvarili a na
osvieženie čakali ovocné džúsy. Deti sa vybehali v lese, zasúťažili si a zahrali sa.
Chceli by sme poďakovať Poľovníckemu združeniu Hôrka za opekačku, ktorá bola ako vždy výborná a tiež za pohostenie, ktoré pre nás prichystali. Veríme, že sa o rok stretneme znovu.

potreby a knihu na pamiatku. Na záver si všetci pochutnali na zmrzline a výbornej torte,
ktorú nám pripravili mamičky a touto cestou
im za to ďakujeme. Prajeme všetkým deťom
Predškoláci opúšťajú materskú školu a nech sa im v škole dobre darí, aby do nej chostalo sa dobrým zvykom rozlúčiť sa so všetký- dili radi a nosili len samé jednotky!
mi mladšími
deťmi,
pani
upratovačkami, kuchárkami a pani učiteľkami
z
ostatných tried
pekným rozlúčkovým
programom
plným básničiek, pesničiek.
Každý predškolák 22. júna
dostal pamätný list, písacie

PRIŠIEL ČAS ROZLÚČIŤ SA S
PREDŠKOLÁKMI
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OBECNÉ HODOVÉ SLÁVOSTI
Ďalší ročník hodových rohožníckých slávností máme za sebou a nezostáva mi k tomu povedať nič iné, len že sú ako víno – čím staršie,
tým lepšie. Perfektná organizácia, bohatý program, koridor stánkov sa utešene rozrástol
a zábava bola perfektná. Pozvaní interpreti ako
Dara Rolins a Kali pritiahli obrovský počet ľudí
a hlavne – boli bez zbytočných manierov a ani
ich nenapadlo skrývať sa pred fanúšikmi. Atmosféra bola od začiatku až dokonca vynikajúca
a tešíme sa zasa na budúce leto!A nakoniec, načo zbytočné slová, pozrite sa sami na pár fotiek,
ktoré nám priblížia neopakovateľnú a úžasnú
atmosféru slávností.
Katka S.
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ČO ZANECHÁME NAŠIM DEŤOM?

Ekológia a ekologický spôsob života je dnes naozaj aktuálnou témou. Lenže nie vždy človek vie, ako vlastne začať, čo
robiť, aby prispel k ochrane životného prostredia. V spolupráci s OZ Ekoteam sme pre vás pripravili leták (nájdete ho
ako prílohu v Rohožníčanovi) s jednoduchých tipmi, čo doma
robiť či nerobiť, aby ste životné prostredie zaťažovali čo najmenej.
Niekedy netreba veľa. Už naše mamy a staré mamy nás
učili, že pri svietení treba šetriť. Neznamená to, že máte svietiť sviečkou, ale zasvecujte svetlo len vtedy, keď je to nevyhnutné. Kým sa dá, využívajte denné svetlo, odostrite závesy, zdvihnite žalúzie. A nezabudnite vždy zhasnúť, keď odchádzate z miestnosti.
Voda je tiež veľmi vzácna komodita a netreba ňou plytvať. Sprchujte sa namiesto kúpania. Pri umývaní zubov nenechávajte tiecť vodu. Pozor na kvapkajúce kohútiky!
V každom druhom čísle Rohožničana sa snažíme na Vás
apelovať aby ste separovali. V obci máme kontajneri na separovaný odpad - papier, sklo, plasty, kov, textil, olej. Skúste
ich využívať. Nie je na škodu predtým, než niečo vyhodíte,
zamyslieť sa, či by sa to nedalo ešte využiť inak. Recyklácia

ZÁHRADKÁRI INFORMUJÚ
Výbor Základnej organizácie Slovenského záhradkárskeho zväzu Rohožník prídomoví zabezpečuje
celoročne
ochranný
postrek
v areáli zariadenia
sociálnych služieb.
Členovia a záhradkári vykonali brigádu
zameranú na potrebné
opatrenia
podľa ročného obdobia - okopanie,

Foto: P. Malec, predseda ZO
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môže byť veľmi zaujímavá a divili by ste sa, čo všetko zdanlivo nepotrebné sa dá ešte krásne využiť.
V pravidelných
intervaloch nám do
redakcie prichádzajú
fotografie čiernych
skládok. Naposledy
nám poslala fotku L.
Chmelíková z Válkovej. Cca 3m od ohniska našla hromadu
odpadu. Naozaj je
potrebné
takýmto
spôsob si znehodno- Valkova
covať prostredie, v Foto: L. Chmelíková
ktorom žijeme?
Chceme rýchlejšie autá a pohodlnejší život. Čím ďalej
viac a viac spotrebovávame a tvoríme predmetov na jedno
použitie. To má za následok vznik veľkého množstva nerecyklovateľného odpadu. Berme väčší ohľad na druhých a
nesnažme sa na prvom mieste zabezpečiť si svoje pohodlie a
komfort.
Možností ako sa ekologicky a šetrne správať k životnému prostrediu je určite viac ako som napísala. Záleží na každom z nás či nám nebude jedno čo tu pre budúcu generáciu
zanecháme. Môžeme žiť štýlom „po nás potopa,“ alebo sa
môžeme k zemi, na ktorej bývame, správať šetrne a ukázať aj
ostatným, že môžeme žiť aj inak.

Katka J.

strihanie a ošetrenie nielen stromov, ale i viniča a ríbezlí
spojenú s prebierkou a jednotením plodov. V dňoch zvýšeného teplého a suchého počasia sme zabezpečili nevyhnutné polievanie záhrady.
Záhradkárske združenie zabezpečilo prostredníctvom
finančných prostriedkov schválených obecným zastupiteľstvom materiál na rekonštrukciu stĺpikov a drôteného vedenia pre vinič ako i na výstavbu kompostoviska, ktoré sa bude
nachádzať na konci areálu. Združenie záhradkárov brigádne
zabezpečilo obkopanie a ochranné bielenie ovocných stromov celého areálu.
Personál zariadenia zozbieral úrodu višní, sliviek a jabĺk
ktoré spracoval a obohatil tak stravnú jednotku klientov zariadenia, ktorí si pochutnali na kompótoch a koláčikoch
z dielne kuchárok zariadenia.
Ing. J. Fratrič
tajomník ZO

13

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Občianske združenie EKOTEAM z Rohožníka informuje
občanov o svojich aktivitách už aj prostredníctvom svojej
novej
oficiálnej
web
stránky
www.ekoteamrohoznik.wordpress.com Na tejto stránke si
občania môžu nájsť aktuálne informácie ohľadne našich podnetov, podaných na Inšpekciu životného prostredia. Veľa
občanov zaujíma aj akým spôsobom bola vyriešená petícia
proti navyšovaniu spaľovania odpadov v cementárni v Rohožníku. Práve v lete uplynul rok od podania petície. Ministerstvo životného prostredia navyšovanie schválila, avšak aj
pod vplyvom činnosti nášho združenia a občianskych združení zo Sološnice, ktoré podali voči tomuto rozhodnutiu pripomienky, rozhodne až odvolací orgán. O konečnom rozhodnutí budeme informovať v ďalších číslach časopisu Rohožníčan.
Aktuálne na našich stránkach máme zverejnenú štatistiku
úmrtnosti na onkologické choroby v obciach Rohožník
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a Sološnica za roky 2004 – 2017. Z nej napríklad vyplýva, že
nádorové ochorenia za spomínané obdobie tvorili na Slovensku 23,71%-tný podiel zo všetkých úmrtí, pričom
v Rohožníku to bolo až 27,08%. U mužov podiel úmrtí na nádorové ochorenia v priemere za roky 2004 – 2017 predstavoval v rámci Slovenska 26,18% a u žien 21,05%, v Rohožníku
to u mužov bolo 27,61% a u žien až 29,11%. Aj touto našou
činnosťou sa snažíme aktivovať všetkých občanov k tomu,
aby sa zaujímali o to, čo sa deje v ich okolí, snažíme sa šíriť
osvetu, poukazujeme na zhoršené životné prostredie za posledné roky, zároveň hľadáme aj nových členov nášho zduženia. V prípade, že Vám nie je ľahostajné životné prostredie a
chcete sa stať našim členom, neváhajte nás kontaktovať na:
ekoteamrohoznik@gmail.com.
Mgr. M. Matiko Štarková
predseda EKOTEAM o. z.

PROJEKT EKOTAŠIEK ZÍSKAL
FINANČNÚ PODPORU BSK
V letných mesiacoch mali možnosť občianske združenia
z nášho regiónu zapojiť sa do výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Pre malacký okres bolo vyčlenených cca 28 000 eur. Do tejto výzvy sa prihlásilo aj občianske združenie EKOTEAM s projektom "Už máš svoju ekotašku?" O úspešných projektoch rozhodli nakoniec hlasovaním
samotní občania.
V septembri nám prišla pozitívna správa. Náš projekt
získal dostatočný počet hlasov a bude finančne podporený
sumou 2 500 eur, za čo sa chceme všetkým hlasujúcim a taktiež BSK poďakovať. Teraz nás čaká už len podpísanie zmluvy, následná výroba ekotašiek a cca v mesiaci október si môžete svoju ekotašku vyzdvihnúť zadarmo v priestoroch predajne Tesco v Rohožníku.

Vložiť logo BSK + eko tašku

Mgr. M. Matiko Štarková
predseda EKOTEAM o. z.
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ZO ŽIVOTA OBCE

VÍLY A VODNÍK ZAVÍTALI NA RAŠELINU
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úžasné podujatia a ďakujem aj obci Rohožník za finančný
príspevok.

MDD je krásny sviatok venovaný našim deťom, sprevádzaný je radosťou a smiechom. Ani členky Klubu aktívnych
žien nelenili a pripravili pre všetky deti pekný deň.
V sobotu 9. júna na Rašelinu zavítali víly a vodník. Pre
deti boli pripravené rôzne súťažné stanovištia, kde si mohli
vyskúšať svoju šikovnosť a zručnosť. museli prekonať deväť
zložitých prekážok aby našli truhlicu s pokladom. Piráti museli dostať delovú guľu k lodi, zostreliť nepriateľskú loď,
potetovať sa, trafiť nepriateľa, chytiť si obed, uviazať uzol,
získať pirátsku vlajku, opraviť loď a zmerať si svoje sily s
pirátom. Okrem vytúženého pokladu deti dostali aj sladkú
medailu. Za odmenu získali sladkú maškrtu. Pripravené boli
aj poníky, na ktorých sa mohli povoziť. Deti strávili pekné
letné popoludnie a ich smiech a úprimná detská radosť sa
šírili celou Rašelinou.
Poďakovanie patrí všetkým členkám, že zorganizovali

Katka Jurkáčková
štatutárka KAŽ

VETERÁNI PREŠLI NAŠOU OBCOU
Veterán Tatra Club Šenkvice organizoval v sobotu 14. júla Malokarpatskú veterán Tatra really. Organizátori podujatia sa rozhodli spraviť si menšiu zastávku aj
v našej obci. A tak Rohožníčania mohli pri zmrzline vidieť staré Tatrovky, Škodovky, Aerovky, Pragy, Dodge Zdržali sa asi hodinku a vyčarili úsmev na tvári malým aj
veľkým okoloidúcim.
Katka J.

HRA FARIEB A SVETLA
Radoslav Černický - tento talentovaný otecko - fotograf vniesol v piatok 10. augusta do našej synagógy neuveriteľnú hru farieb a svetla, v podobe výstavy svojich fotografických diel. Návštevníci si mohli pozrieť jeho zábery slovenského kraja, medzi ktorými bola aj mnohým známa fotografia
pod názvom „Vlny Moravy“. Toto dielko bolo umiestnené
medzi TOP 20 vo svetovej súťaži organizovanej firmou CEWE; a zároveň víťazná z medzinárodnej súťaže Hory a mesto
v kategórii Horská krajina.
Všetky fotografie budia dojem, že boli upravované
vo fotoshope, pretože farby sú v tak prenádherných škálach,
že sú ťažko uveriteľné. No napriek tomu sú reálne. Ako je to
možné? Na vysvetlenie tejto nádhery – fotograf zachytáva
zábery vždy počas tzv. „Zlatej hodinky“, čo je ½ hodina pred
a po východe slnka. V tejto dobe nastáva zvláštny lom svetla,
tak jedinečný, že výsledkom sú zábery prekvapivých farebných skladieb. Treba dodať, že za každým záberom je veľká
drina fotografa, v podobe skorého ranného vstávania, výstupu s technikou na vrch, kopec alebo inú prírodnú destináciu,
z ktorej potom v presne vymedzený čas zachytáva krásy našej krajiny. Ak Vás táto nádherná hra lúčov a tieňov chytila za

Foto: M. Goga

srdce, máte možnosť ju mať doma aj v obrazovom alebo kalendárovom prevedení. Drvivá väčšina fotografií je totiž
z malokarpatského kraja a nachádza sa medzi nimi aj naša
Urbánková kaplnka.
Tak nech sa páči, kochajme sa...
Katka S.
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PREMIETANIE POD HVIEZDAMI
Návštevy posledných ročníkov podobných akcií na okolí, kde sme stretali „samých Rohožníčanov“, boli zrodom nápadu OZ KINO NÁDEJ niečo podobné zorganizovať aj u nás
v našej obci. Na začiatku to bol pokus o znovupremietanie
v Rohožníku a zorganizovanie filmového festivalu. Postupnými krokmi sa nakoniec zrodila akcia „PREMIETANIE POD
HVIEZDAMI“.
Už pri skúškach techniky sme zaregistrovali pozorné
oko okoloidúcich, ktorí boli zvedaví čo sa to tam chystá.
Pri ostrej skúške sa k nám zopár z nich pridalo a tu už bol
ten prvý signál, že nie je to vôbec zlý nápad.
Hneď na prvom premietaní sme boli milo prekvapený účasťou. Samozrejme v dobrom, čo nás keď to
tak poviem hrialo pri srdci. Musíme priznať, že výber
filmu Kým nás svadba nerozdelí nebol najvhodnejší
(určite sa polepšíme), ale návštevníci sa prišli baviť
a nejaké titulky a francúzsky film im v tom nezabráni.
Tým nechcem nijako zhadzovať kvalitu filmu. Druhý diel
premietania pod hviezdami v podaní komédie Rande na

BREVIÁR TECINY FRANCINY
„Nie o vojne sme chceli hrať, ale vzdať poctu všetkým, ktorí
vo vojne padli a priniesli drahú obeť, aby sme sa my teraz,
mohli mať dobre.“ A na to sa nesmie nikdy zabudnúť!"
Píše sa rok 1944 a do dediny Tŕsci (Zohor) sa po 10 rokoch vracia Francina z USA. V dedine hliadkujú nemeckí vojaci na čele s poručíkom Hansom Schneiderom. Každú chvíľu
sa blíži očakávaný prechod frontu. Francina sa šťastlivo stretáva so svojou milovanou sestrou a dozvedá sa o osude celej
rodiny. Jej smútok zo smrti strýka vystrieda radosť s Aničkinej svadby. Plná emócii je zasiahnutá šípom lásky, ktorá si
nevyberá ani čas ani vek. Pred nami sa rozvinie príbeh čistej
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slepo prebehol tiež v poriadku. Pri treťom pokuse nás počasie zradilo, ale premietanie sa uskutočnilo v náhradnom termíne a deti si prišli na svoje pri rozprávke LETÍME.
Týmto by som sa chcel za OZ KINO NÁDEJ poďakovať
zamestnancom Obecnému úradu za spoluprácu pri premietaní a návštevníkom, že nás v hojnom počte podporili účasťou na akcii a na budúci rok sa vidíme pri pokračovaní
„PREMIETANIA POD HVIEDAMI“.
Michal

lásky medzi Francinou a poručíkom Hansom Schneiderom.
Medzi tým sa dedinský mafián Francek Paštrnák snaží urobiť
nekalý obchod s nemeckými vojakmi. Ale nato zneužije Doru, ktorá zase na oplátku tajne dúfa, že si ju konečne vezme
za ženu. Ale riadením osudu sa ich cesty skrížili. Anička z predošlých dielov tu vystupuje ako obraz obetavej lásky, Dora
ako obraz falošnej lásky a napokon Francina, obraz večnej
lásky.
Hru plnú emócii sme si mohli pozrieť v našom divadle
prvú septembrovú nedeľu. Do deja popretkávaného obľúbenými ľudovými piesňami nás vtiahli ochotníci z divadla Šachor zo Zohoru. Za nádherný kultúrny zážitok veľmi pekne
ďakujema a dúfame, že budúci rok prídu opäť.
Katka J.
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Rodinný výstup na Plavecký hrad
OZ NORDIC WALKING v sobotu 23.júna zorganizovalo
Rodinný Výstup na Plavecký hrad a do Plaveckej jaskyne.
Akcia, na ktorú sme sa s predstihom pripravovali, aby všetko
klaplo podľa plánu. Každý v klube mal nejakú tú úlohu, ktorú
bolo treba splniť v správnom čase a na správnom mieste.
Naši chlapi mali pripraviť komplet ohnisko aj s občerstvením,
čo sa im podarilo na výbornú, zvyšok výpravy sa staral o
účastníkov výstupu. Stretnutie bolo na Železničnej stanici v
Rohožníku, kde sme privítali prichádzajúcich účastníkov a
netrpezlivo očakávali náš sezónny vláčik Záhoráčik, aby sme

sa ním prepravili do Plaveckého Podhradia. Po vystúpení z
vláčika sme priamo na stanici začali rozcvičkou a vydali sa na
cestu smerom k hradu. Po zrátaní sa nás po trati nazbieral
krásny počet 42. Po polhodinke kráčania nás začal nad hlavami strašiť tmavý mrak, ktorý sa nakoniec rozhodol, že preverí
či máme správne vybavenie na turistiku aj do dažďa a tak pri
prvých kvapkách sme mu ukázali naše krásne pláštenky, ktoré nám pokropil nádielkou dažďových kvapiek. Také malé
letné osvieženie pod mohutnými stromami bolo spestrením
nášho výstupu a po pár minútach sa vyjasnilo a nám už nič
nebránilo pokochať sa parádnym výhľadom na okolie hradu
a pózovaniu pred fotoaparátmi.
Spiatočnú cestu z hradu sme zvolili okruhom k Plaveckej
jaskyni, kde bolo pripravené ohnisko a prekvapenie pre kaž-

PRVÉ MIESTO PRE PLAMEŇ
V sobotu 1. septembra sa uskutočnil prvý ročník súťaže
mladých hasičov O putovný pohár starostu obce Vysoká pri
Morave (pre starších Hoštečno). Súťaže sa zúčastnilo 8
chlapčenských a 2 dievčenské družstvá, pričom účasť bola
medzinárodná. Naše družstvo mladých hasičov Plameň získalo na tejto súťaži prvé miesto a tým aj putovný pohár starostu obce. Týmto im gratulujeme a dúfame, že v budúcom roku sa im ich víťazstvo podarí obhájiť.

P. Varmuža
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dého účastníka. Prvým prekvapením bol vstup do jaskyne so
sprievodcom pánom Milanom Bluskom, ktorý si nás rozdelil
do dvoch skupín, rozdal prilby s čelovkami a každú skupinku
previedol jaskyňou aj s odborným výkladom. Druhým prekvapením bol účastnícky diplom, magnetka a opekačkové
menu (špekačka, chlieb, horčica a džús) pre každého účastníka výstupu. Čas pri ohnisku ubiehal a nikomu sa nechcelo ísť
dolu na stanicu k spiatočnému vláčiku. Nakoniec sa nám podarilo skupinku presvedčiť, že už je čas na odchod, aby sme
nezmeškali. Vo vláčiku nás čakalo ďalšie prekvápko, také nečakané, neplánované. Ujo „strojvodca“ nám dovolil nahliadnuť do kabíny vláčika počas jazdy, čo bol zážitok nielen pre

deti, ale aj dospelých. Decká si najviac vychutnali pedál, ktorým vláčik trúbi a kým sa všetci vystriedali bolo trúúúúbenia
až nad normu od Podhradzá až do Rálbochu. Už len zamávať
vláčiku, rozlúčiť sa, vydarená akcia je za nami a už teraz sa
tešíme na ďalší ročník.
Naše ĎAKUJEME patrí Obecnému úradu Rohožník za
príspevok na organizáciu, Rasťovi, Palimu a Michalovi za perfektne pripravené ohnisko a atmosféru pri ohnisku, pánovi
Bluskovi za sprievod jaskyňou, kočkám walkerkám za obsluhu pri ohnisku, fotografke Evuš za krásne fotky aj videozáznam a všetkým účastníkom výstupu, ktorí svojou účasťou
prispeli k dobrej nálade počas celej trate. Dovidenia o rok
priatelia turistiky.
výbor klubu

SEPTEMBER 3/2018

ŠPORT

MINIKÁRI
Po roku opäť Minikár Klub Rohožník organizoval v lome
Petrklín 7.kolo Majstrovstiev Slovenska, 7. kolo Slovenského
pohára a 3.kolo Európskeho pohára v pretekoch minikár. V
prvý deň pretekov súťažilo 61 jazdcov a druhý deň
48 pretekárov. Za krásneho slnečného počasia a za
hlasného povzbudzovania publika sa minikáry vďaka
gravitačnej sile spúšťali dolu z kopca.
Preteky minikár prispievajú k rozvoju technickej
tvorivosti a dopravnej výchove detí a mládeže, sú
bezmotorovým športom, ktorý má v Európe dlhoročnú tradíciu. Cieľom podujatia bolo priblížiť tento
netradičný šport širokej verejnosti, predovšetkým
deťom a mládeži, ale i dospelým. Tento cieľ sa nám
podarilo dosiahnuť o čo svedí množstvo návštevníkov, ktorý vytvorili súťažiacim úžasnú atmosféru. Po
obidva dni sa viac darilo českým pretekárom.
Chcel by som tiež poďakovať všetkým našim
sponzorom, ktorí mám pomáhajú už niekoľko rokov
udržať vysoký štandard rohožníckych pretekov o

JUDO KLUB ROHOŽNÍK
Judisti Judo Klubu Rohožník začali po vydarenom lete
nový tréningový rok 2018/2019. Počas letných prázdnin absolvovali letné judo sústredenie v Českej Republike spolu so
spriatelenými oddielmi JUDO ACADEMY Láb a Judo Sokol
Žďár nad Sázavou. Sústredenia sa zúčastnilo 14 judistov
z nášho klubu, pričom boli rozdelení na tri vekové kategórie.
Skúsenosti z letného sústredenia budú môcť naši judisti
uplatniť v nastávajúcej súťažnej sezóne, ktorá pre nás začína
technickou súťažou Majstrovstvá Slovenska KATA v Bratisla-
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čom svedčí aj uznanie komisie SAMŠ. Dúfam, že aj v budúcich rokoch si preteky v lome Petrklín udržia svoju vysokú
úroveň a príde nás podporiť čoraz viac divákov.
Športu zdar!
V. Hudec
predseda Minkár klub Rohožník

ve a športovou súťažou Memoriál Jakuba Habudu v Malackách. Ešte lepšiu reprezentáciu nášho judoklubu a obce Rohožník nám umožní nákup nových klubových tričiek, mikín
a nášiviek na kimoná. Nové klubové oblečenie bude financované z grantového programu Náš Rohožník, ktorým obec
Rohožník v spolupráci so spoločnosťou CRH Slovensko podporila naše snaženie a súťažné aktivity.
V minulej súťažnej sezóne judisti z nášho oddielu obsadili 21x 1. miesto, 27x 2. miesto a 24x 3. miesto na súťažiach
doma a v Českej Republike. Za najväčší úspech pokladáme
výsledok medzinárodnej súťaže Grand Prix Pezinok 2018,
kde sme získali 5x 1. miesto a 1x
2. miesto na celkový počet desiatich súťažiacich z nášho judo klubu.
Nový tréningový rok začíname v počte 36 aktívnych členov,
pričom tento počet už aktuálne
narastá o ďalších nováčikov. Ak
by ste sa k nám chceli pridať,
tréningy
zostávajú
v nezmenených časoch a to
v pondelky a stredy od 16:30 do
17:30 mladší judisti do 10 rokov
a od 17:30 do 19:00 pokročilí
judisti do 100 rokov (po dohode
aj starší).
Z. Kaňková
trénerka juda
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HISTORICKÁ STRIEKAČKA ZASAHUJE
Už v poradí 4-tý ročník súťaže historických striekačiek sa
uskutočnil V sobotu 8. septembra. Počasie sa vydarilo (Šak
starosta aj s precedú strávili celú noc v kostele,
de sa modlili za pjekné počasí ☺). Na súťaži sa
zúčastnilo 5 družstiev: DHZ Senec, DHZ Vlčany,
DHZ
Kaplna,
DHZ
Plavecký
Mikuláš
a v neposlednom rade aj DHZ Rohožník. Ako prvú disciplínu súťažiaci absolvovali štafetu, potom
prišiel na rad požiarny útok. Nakoniec zástupcovia všetkých družstiev sa zúčastnili aj poslednej
disciplíny s príznačným názvom PIVO.
Celá súťaž sa niesla v znamení zábavy. Po
skončení súťaže nasledovala tancovačka, kde
nám hral DJ Miro s pečienkovou a palacinkovou
podporou, ktorú pripravovali naši členovia. Na

NAŠE HADZANÁRSKE NÁDEJE
Druhý štvrťrok roku 2018 bol pre ŠKH Rohožník jeden
z najúspešnejších. Veď len výpočet výsledkov hovorí jasnou
rečou i keď niektoré v spojitosti zo Strojárom Malacky, ale
i tak je to veľký úspech v nadväznosti na ďalšie účinkovanie
hádzanárok v nasledujúcej sezóne.
V kategórii staršie žiačky v spoločnom družstve Strojár
Malacky – ŠKH Rohožník je 6 hráčok z Rohožníka (Klára Havelková, Vanda Kuračková, Karolína Šperglová, Linda Olivová, Natália Tomaškovičová a Nikola Nemcová). Družstvo
skončilo v súťaži majstrovstiev kraja na 2. mieste s právom
zúčastniť sa na Majstrovstvách Slovenska, kde v Šali obsadili
8. miesto. Začiatkom júla sa družstvo zúčastnilo Európskeho
Hádzanárskeho Festivalu - 26.EUROFEST KOPER SLOVENIJA.
V kategórii ročník 2003 a mladšie sa napriek tomu, že boli
jedny z najmladších a hralo sa aj pri teplote 35°C na otvorenom ihrisku spomedzi 16. mužstiev umiestnili na krásnom
8.mieste. Priniesli si veľa skúseností a nových priateľstiev.
Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nielen našej krajiny, ale hlavne obce.
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záver by som chcel poďakovať p. Báchorovi za divočinu do
guláša, ktorý nám navaril Peter Havlík, starostovi obce Mgr.
Petrovi Švaralovi za počasie a celému týmu DHZ za prípravu
tejto akcie. PS: Vidíme sa na obecnej zabíjačke ☺
P. Varmuža

V spoločnom družstve strojár Malacky - ŠKH Rohožník mladšie žiačky pôsobia štyri naše hráčky. V súťaži majstrovstiev kraja obsadili prvú priečky, a tým mali právo zúčastniť
sa Majstrovstiev Slovenska kde sa umiestnili na výbornom 5
mieste, čím dokumentovali silu spoločného družstva.
Darilo sa aj samotnému družstvu mladších žiačok ŠKH
Rohožník. Dievčatá Terézia Kaňková, Sofia Nemcová, Jana
Tardíková, Adriana Kočíšková, Simona Kubeňáková, Lucia
Hermanová, Viktória Hassová, Simona Gazdičová, Agáta Herdová, Natália Janečková, Zoja Antolík a Laura Mrázová dokázali vybojovať 3. miesto zo spoločným družstvom Malacky Rohožník a Modrou v krajskej súťaži. K tomu musím spomenúť aj dobré umiestnenie v školských súťažiach.
Naše nastávajúce nádeje v minihádzanej - Patrícia Hassová, Nina Kubeňáková, Adela Cormanová, Terézia Hrašková, Kristína Ferenčičová, Hana Hvolková, Katarína Kassayová,
Ema Hedvigová, Nikola Bartošíková, Ema Buchelová, Dominika Dvoranová, Sandra Panenková a Sofia Štoková sa
v dobrom svetle ukázali v Stupave na turnaji Playmini Handbal kde obsadili výborné 7. miestom zo 17ich družstiev.
Najlepšou brankárkou turnaja sa stala Patrícia Hassová. Na
Majstrovstvách Slovenska v Stupave skončili na 11. mieste.
Vďaka patrí nielen všetkým dievčatám, ktoré reprezentujú obec Rohožník, ale i realizačnému tímu v Malackách
PHDr. D. Šusterovi, P. Živicovi a rohožníckemu realizačnému
tímu M. Balúchovej, J. Antolíkovi, P. Paulíkovi, V Gazdičovi,
M. Chibeľovej, M. Kubeňákovi a L. Topolčányovi. Za podporu
chcem poďakovať aj členkám výboru ŠKH Rohožník - A. Královej, N. Hassovej a Z. Kubeňákovej. Veríme, že nasledujúci
ročník bude mať tendenciu radosti z hry a nástupu nových
talentov.
L. Topolčány
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OSOBNOSTI V U11
Staršia prípravka U11 pod vedením
trénerov Trojáka a Škrhu odviedla na jar
rovnako dobrú prácu ako na jeseň. Víťazstvá striedali prehry, ale radosť z hry
a cieľavedomá práca s tímom bola zrejmá
zo zápasu na zápas. Chlapci v tejto kategórií sú už „vyzreté“ osobnosti, ktoré vedia,
že na prvom mieste nie sú výsledky, ale
dobrý pocit zo seba samých po každom
tréningu, či zápase. Zopár hráčov chodilo
počas celej sezóny vypomáhať aj na zápasy kategórií U13, resp. U9. Za ich ochotu
a nasadenie im patrí vďaka. Aj preto si
zaslúžili správne ukončenie sezóny
v podobe výletu do rakúskeho Family parku, kde sa spolu so svojimi rodinami vybláznili na niekoľko
desiatok atrakcií.
Samozrejme sme nezabudli ani na tradičnú „opekačku,“
ktorá je spestrením inak športového dňa. Akcia vrcholí priateľským futbalovým zápasom medzi hráčmi U11 a ich
rodičmi/trénermi. Tento rok sa tento napínavý zápas skončil
nerozhodne 11:11. Víťazmi sa tak stali všetci zúčastnení :)
Počas letných prázdnin niektorí hráči využili možnosť
futbalovo rásť aj účasťou vo futbalových táboroch či iných
špecifických tréningových programoch. Určite to hráčom

z hľadiska rýchlejšieho napredovania pomôže a do budúcna
odporúčam v tom pokračovať.
Na nový súťažný ročník sa chlapci začali svedomito pripravovať už 31. júla. Aktuálne máme v kategórií okolo 20
hráčov a dnes (09. septembra) majú za sebou už dva súťažné
zápasy (prehra 0:7 na pôde súpera zo Závodu, a vysoké víťazstvo nad nováčikom z Plaveckého Štvrtka 32:0). Sezóna je
dlhá, všetci sa na ňu veľmi tešíme a veríme, že nás opäť čaká
úspešný rok plný skvelých zážitkov :)
Patrik Troják
tréner

DRACI U13 OPÄŤ TRETÍ

Drakom sa pod vedením pani trénerky Mgr. Edity Surovcovej po jesennej časti súťažnej sezóny podarilo priebežne z
ôsmeho miesta vyšplhať na konečné tretie miesto. Chlapci sa

svojím poctivým prístupom výkonnostne
zlepšovali a každá
jedna výhra im dávala
čoraz väčšiu motiváciu do ďalšieho nasledujúceho zápasu. Veľmi dobre sa ostrieľali
aj mladší spoluhráči
zo staršej prípravky
U11, ktorí im pomáhali v zápasoch. Všetkých nás teší, že
mladší žiaci budú ľahšie naďalej napredovať v novej súťažnej
sezóne
2018/2019
pod vedením pani
trénerky. Drakom po
uplynulom úspešnom
roku za pekné umiestnenie všetci gratulujeme a do novej sezóny prajeme ďalšie
športové zážitky a úspechy.
P. Wolák
tréner

SEPTEMBER 3/2018

TAJNIČKA

KALENDÁR PODUJATÍ
OKTÓBER
11.10
Šarkaniáda
14.10
Divadielko pre deti
19.10
Posedenie dôchodcov
27.10
Memoriál Dušana Farbu - mariáš
28.10
Divadlo Kubo - ochotníci Kuchyňa
30.10
Koncert v synagóge - ZUŠ Jablonové
31.10
Lampiónový sprievod
NOVEMBER
7.11
Predvolebná debata
11.11
Divadielko pre deti
17.11
Katarínska zábava - futbalisti
24.11
Poľovnícka Katarínska zábava
30.11
Vianočná benefícia
DECEMBER
6.12
Obecný Mikuláš
9.12
Vianočné trhy
28.12
Stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce

KRAV MAGA - KIDS

OTVÁRACIE HODINY MC KVIETOK
Pondelok:

9:30-12:00

Utorok:

9:30-12:00 a 16:00-18:30

Streda:

9:30-12:00 a 16:00-18:30

Štvrtok:

9:30-12:00 a 16:00-18:30

Piatok:

9:30-12:00

Herňa:

1 x vstup - 0,60 € (platí aj poobede)
vstup pre rodinu -1 € (platí aj poobede)
permanentka na 5 vstupov - 2,50 €
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