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Ten čas ale letí. Je tu december a s ním
aj najkrajší sviatok v roku - Vianoce. Pamätáte si na svoje prvé Vianoce? Alebo na hociktoré, ktoré ste zažili? Spomínate si na tú
atmosféru? Náladu, ktorá panovala všade
navôkol? Zasnežená krajina. Červené nosy.
Horúca čokoláda. Každý z nás má svoje spomienky na Vianoce. Sú neopakovateľné a
unikátne. Zavítajú k nám aj tento rok. Prešlo
to neuveriteľne rýchlo, možno rýchlejšie ako
obvykle.
Rok 2018 bol krásny. Zažili sme chvíle
možno kľukaté a hrboľaté, no aj tak sme ich
zvládli. Ale ešte sa tento rok nekončí. Ešte

nás čakajú vianočné sviatky, skrášlime si
posledné chvíle, ktoré nám ostávajú. Užime
si posledné dni tohto roku. A nech nám ich
spríjemnia aj nasledujúce stránky.
Vinšujeme Vám tieto slávne svátky,
aby sa Vám nevrátili zlé časy spátky.
Vinšujeme Vám tento nový rok,
aby sa Vám neodvaleu z pece pravý bok!
Šťastné a veselé Vianoce plné radosti,
pohody, bez zhonu a stresu Vám zo srdca
praje

ZNOVU AJ U NÁS

OSPRAVEDLNENIE

Prvé vianočné trhy, ktoré
organizovalo OZ Náš Rohožník v spolupráci s Obecným úradom Rohožník, sa konali v nedeľu 9. decembra. Návštevníci sa mohli tešiť na
viac ako 45 predajcov, ktorí ponúkali
výhradne ručne vyrábané výrobky,
napr. ozdoby, vence, svietniky, dekorácie, hračky a oblečenie. Zakúpiť
ste si mohli zabíjačkové špeciality od
miestneho mäsiara, kapustnicu, teplé nápoje a koláčiky. K dispozícii bol

V mimoriadnom volebnom číslo Rohožníčana z našej strany došlo k nepríjemnej chybe, za ktorú sa chceme verejne ospravedlniť.
V informácii o kandidátoch na poslanca obecného zastupiteľstva obce Rohožník sme pri
troch kandidátoch neúmyselne spravili chybu
v mene.
Správne malo byť uvedené:
Jozef Hermann
Mgr. Barbora Micháleková Richveisová, PhD.
PharmDr. Elena Šurláková

redakcia
Katka J., Katka S. a Michal

fotograf, ktorý na počkanie vyhotovil vianočné fotografie, ktoré si návštevníci mohli odniesť domov. Sprievodnou akciou bolo aj vystúpenie
detí z materskej školy so Spiduchom,
vystúpenie dievčat so skupiny Crazy
girl a pre najmenších bolo prichystané Stražanovské bábkové divadlo.
Veríme, že sa Rohožníčanom, ktorí prišli v hojnom počte, ako
aj ľuďom z okolitých obcí táto akcia
páčila a jej zámer, aby sa ľudia stretli
a vychutnali si sviatočnú atmosféru,
vyšiel.
P. Truchlivá
P. Truchlivá

redakcia Rohožníčana
Foto: M. Goga
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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení a milí obyvatelia obce a aj vy, náhodne čítajúci náš
časopis!
Skúsme dnes vianočne a pozitívne.
Pred chvíľou som sa vrátil zo Sološnice z vianočných
trhov. Zajtra majú byť u nás v Rohožníku. Som zvedavý. Nie
je pravda, že to bude prvýkrát. Pokusov o ich zorganizovanie
bolo už viacero, avšak vždy sa stretli s nezáujmom obyvateľov našej obce. I keď ľudí, ktorí sa ma pýtali po iné roky
v Sološnici, prečo aj my nemáme vianočné trhy, som na tých
našich v tom istom predvianočnom čase nestretol. Budem sa
tešiť, keď tento rok budú mať tie naše taký úspech, že dajú
dôvod sa tešiť aj na nasledujúci rok.
Na konci roka je dobrým zvykom dávať, nielen počas
Vianoc, ale aj počas rôznych dobročinných charitatívnych
podujatí. Dať, prispieť sa dá rôzne. Vystúpením, finančným
príspevkom či osobnou účasťou. Je to vždy viac ako hocijaké
like na sociálnej sieti. Prvý decembrový piatok už tretíkrát
organizovali dievčatá zo ZSSR (Zariadenia sociálnych služieb
Rohožník) veľmi peknú koncoročnú benefičnú akciu. Aj tento
bohatý program by si zaslúžil od nás, čo žijeme v našej obci,
väčšiu podporu minimálne v podobe našej účasti. K tomu
netreba veľa. Stačí na dve hodinky vypnúť telku alebo si inak
spraviť čas. Je mi len ľúto, že aj tento rok účasť, ako prejav
podpory bola (po odrátaní rodičov, ktorí sprevádzali svoje
vystupujúce deti) len niečo viac ako 1% z obyvateľov našej
obce. Snáď sa nám podarí prejaviť svoje dobro a ochotu či
snahu inokedy viac. Nevieme, kedy príde vhod nejaký pocit
spolupatričnosti hocikomu z nás. To, čo drží akcie ako sú vianočné trhy, benefície, koncerty či slávnosti a pod. pri živote,
je aspoň pocit, že je pre koho ich pripravovať, a že práca a
námaha súvisiaca s ich prípravou nebola zbytočne zabitý čas,
zbytočne vynaložená snaha. Budúci rok to snáď ešte raz skúsia cez víkend a potom sa uvidí, či a ako budú pokračovať.
Tento rok završujem už 12. rok pôsobenia na obecnom

OBEDY PRE DÔCHODCOV
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úrade. Dvanásť rokov práce a spolupráce s poslancami obecného zastupiteľstva, pracovníkmi obce, ľuďmi pôsobiacimi
v rôznych spolkoch a združeniach u nás v obci, s vami, obyvateľmi obce, a mnohými inými. Ďakujem za dôveru, ktorú ste
mi poskytli tento rok vo voľbách pre ďalšie roky, vnímam to
ako formu ohodnotenia. Verím, že sa nám všetkým spoločne
podarí zveľaďovať našu obec aj v nasledujúcom období.
V čase, keď dostávate do rúk toto posledné číslo Rohožníčana v roku 2018, bude do Vianoc už asi len pár dní.
Dovtedy nás čaká ešte koncoročné obecné zastupiteľstvo
s rozpočtom, ba aj koncoročné zastupiteľstvo s rokovaním
o rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja. Postupne
prepneme do režimu prípravy vianočných sviatkov
a koncoročného bilancovania. Snáď sa nám podarí dostáť
predsavzatiu mať tento rok Vianoce bez naháňania sa
a chaosu či stresu, veď vianočné sviatky nemajú byť o tom.
Občas to však vyzerá, akoby sme chceli poprieť, že Vianoce
sú aj sviatkami pokoja. Mali by byť. A možno už je okolo vás
ten pravý vianočný čas, pravá vianočná atmosféra.
Do konca roka už toho veľa nestihneme. Aj keď sa občas
tvárime, ako by sme ešte stále chceli niečo dohnať. Nie.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má plakať, svoj
čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.
Prajem vám všetkým a aj vašim blízkym, aby ste v zdraví
a v čo najväčšej pohode a s pokojom v duši prežili koniec
roka. Najmä deťom prajem veľa splnených prianí, ale vlastne
všetkým, veď každý nejaké máme. Nech nikomu z vás nepokazí koniec roka žiadna nepríjemnosť. Aby každý v čo najlepšom zdraví vstúpil do roku 2019 a počas neho nech každý
deň prinesie aspoň malý dôvod na sviatočnú náladu.
Zdravie ako základ, k tomu radosť, pokoj, lásku, pohodu
a spokojnosť Vám prajem a kiežby sme si to všetko mohli
všetci priať takto aj o rok.

Mgr. Peter Švaral
výška dôchodku

príspevok

úhrada stravník

Vážení spoluobčania, opakovane vám dávame do po- do 399,99 €
1,50 €/obed
racio 1,80 € /dia 2,00 €
zornosti informáciu o poskytovaní podpornej sociálnej služod 400 do 499,99 €
1,00 €/obed
racio 2,30 € /dia 2,50 €
by – stravovanie (obedy).
0,80 €/obed
racio 2,50 € /dia 2,70 €
Obec Rohožník prispieva svojim obyvateľom na obedy, od 500 €
odoberané v Zariadení sociálnych služieb, príspevkom podľa
Bližšie informácie vám rada poskytne vedúca stravovacej
výšky dôchodku, čím sa úhrada za obed pre stravníka znižuprevádzky pani Jarmila Ondrovičová priamo v Zariadení soje:
ciálnych služieb Rohožník, Pri Potoku 45/3 alebo na čísle telefónu 0948 327 858.
M. Czeilingerová
riaditeľka ZSS Rohožník
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 26. 9. 2018
A. BERIE NA VEDOMIE:
 uznesením č. 49/2018 informáciu o rokovaní stavebnej
komisie OZ,
 uznesením č. 53/2018 informáciu o hospodárení obce
k 20. 9. 2018,
 uznesením č. 55/2018 správu hlavnej kontrolórky
o kontrolnej činnosti.
B. SCHVAĽUJE:
 uznesením č. 50/2018 OZ schvaľuje Správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy v Rohožníku v školskom roku 2017/2018,
 uznesením č. 51/2018 schvaľuje Správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy v Rohožníku v školskom roku 2017/2018,
 uznesením č. 52/2018 schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Rohožník,
 uznesením č. 54/2018 schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu obce Rohožník na rok 2018 č. 1 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v
zmysle ustanovenia § 14 ods. zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 uznesením č. 56/2018 schválilo zámer prevodu vlastníckeho práva k novovytvorenej parcele č. 487/16
s výmerou 18 m², druh pozemku zastavané plochy a k
novovytvorenej parcele č. 487/17 s výmerou 3 m², druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria do vlastníctva žiadateľov – Ján Hačunda a manželka Jarmila Hačundová, Pri
potoku 173/4, 906 38 Rohožník 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 + náklady spojené s prevodom (znalecký
posudok, poplatok za návrh na vklad),
 uznesením č. 57/2018 schvaľuje prevod vlastníckeho
práva k novovytvorenej parcele č. 31/127 s výmerou 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, t. j. vo výške 360,-€ (tristošesťdesiat eur) +
náklady spojené s prevodom (znalecký posudok, poplatok
za návrh na vklad),



uznesením č. 58/2018 schválilo zámer prevodu vlastníckeho práva k novovytvorenej parcele č. 31/126
s výmerou 194 m², druh pozemku zastavané plochy do
vlastníctva žiadateľa Štefan Kočíšek, Na barine 126/11,
906 38 Rohožník 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, t. j. vo výške 5 730,-€ (päťtisíc sedemstotridsať eur)
+ náklady spojené s prevodom (znalecký posudok, poplatok za návrh na vklad).

C. RUŠÍ:
 uznesením č. 59/2018 obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 69/2017 zo dňa 18. 10. 2017.
D. POVERUJE:
 uznesením č. 60/2018 poveruje starostu obce na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku
parcelné číslo 3045/61, druh pozemku ostatná plocha,
s výmerou 368 m² v k. ú. Rohožník, okres Malacky, ku
ktorej je vlastníctvo vedené katastrálnym odborom
Okresného úradu Malacky na LV 3268, a to do vlastníctva
obce Rohožník spolu za sumu 1,-€ (jedno euro),
 uznesením č. 61/2018 poveruje starostu obce na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva k miestnej komunikácii, plynovodu, vodovodu, kanalizácie a verejného osvetlenia, ktoré sa nachádzajú na pozemku parcelné číslo
3045/61 do vlastníctva obce spolu za sumu 1,-€ (jedno
euro) na základe ponuky od spoločnosti Fidelity Building
s.r.o., Odborárska 50, 831 02 Bratislava, IČO 44 174 004 s
podmienkou poskytnutia záruky na uvedené stavby v
trvaní 36 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,
 uznesením č. 62/2018 poveruje starostu obce na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku
parcelné číslo 3046/253, druh pozemku ostatná plocha,
s výmerou 427 m² v k. ú. Rohožník, okres Malacky, ku
ktorej je vlastníctvo vedené katastrálnym odborom
Okresného úradu Malacky na LV 3205, a to do vlastníctva
obce Rohožník spolu za sumu 1,-€ (jedno euro),
 uznesením č. 63/2018 poveruje starostu obce na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva k miestnej komunikácii, plynovodu, vodovodu, kanalizácie a verejného osvetlenia, ktoré sa nachádzajú na pozemku parcelné číslo
3045/253 do vlastníctva obce spolu za sumu 1,-€ (jedno
euro) na základe ponuky od spoločnosti GALMISTAV
s.r.o., č. d. 37, 900 67 Láb, IČO 44 182 953 s podmienkou
poskytnutia záruky na uvedené stavby v trvaní 36 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

4

SAMOSPRÁVA INFORMUJE
OZ v Rohožníku na svojom ustanovujúcom zasadaní
dňa 28. 11. 2018

Uznesením č. 64/2018 OZ:
 berie na vedomie:
 výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
 vystúpenie novozvoleného starostu,
 konštatuje, že:
 novozvolený starosta obce Mgr. Peter Švaral zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
 zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva - Bc.
Juraj Abrahám, František Ambra, Vladimír Báchor, Roman Havelka, Marián Karšay, Mgr. Ivana Kočišová, Mgr.
Mária Matiko Štarková, Pharm. Dr. Elena Šurláková a
MUDr. Jana Vrablicová.
Uznesením č. 65/2018 OZ:
 berie na vedomie, že starosta obce poveruje poslanca
Vladimíra Báchora zastupovaním starostu podľa ustanovenia § 13b ods. 1 zákona,
 poveruje poslanca MUDr. Janu Vrablicovú zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona.

DECEMBER 5/2018

Uznesením č. 66/2018 OZ:
 určuje
 ako sobášny deň sobotu,
 sobášiacich poslancov Vladimíra Báchora, Mgr. Ivanu Kočišovú a MUDr. Janu Vrablicovú.
Uznesením č. 67/2018 obecné zastupiteľstvo v Rohožníku:
 zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva, a to:
 komisiu mandátovú, návrhovú a volebnú,
 komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce,
 komisiu pre financie, správu obecného majetku a kontrolu,
 komisiu pre verejný poriadok,
 komisiu pre životné prostredie,
 komisiu pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu,
 komisiu pre problematiku bytov, sociálnych vecí
a zdravotníctvo,
 komisiu pre vzdelávanie mládež, šport, kultúru a médiá,
 volí:
 predsedu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie - Romana Havelku a členov komisie - Vladimíra Báchora a Mariána Karšaya,
 predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce - Mgr. Máriu Matiko Štarkovú
a členov komisie - Bc. Juraja Abraháma, Františka Ambru,
Vladimíra Báchora, Romana Havelku, Mariána Karšaya,
Mgr. Ivanu Kočišovú, Mgr. Máriu Matiko Štarkovú, PharmDr. Elenu Šurlákovú, MUDr. Janu Vrablicovú,
 predsedu komisie pre financie, správu obecného majetku
a kontrolu - Romana Havelku a členov komisie - Janku
Buchbauerovú a Ing. Daniela Báchora,
 predsedu komisie pre verejný poriadok - Mariána Karšaya
a členov komisie - Luciu Chamrazovú, Bc. Juraja Abraháma,
Mgr. Petra Zemánka,
 predsedu komisie pre životné prostredie - Mgr. Máriu Matiko Štarkovú a členov komisie - Bc. Juraja Abraháma, Ing.
Františka Krebsa, Mgr. Barboru Michálekovú Richveisovú
PhD., Sandru Hajdúchovú, Ing. Petra Škyrtu a Ing. Petra
Šurláka,
 predsedu komisie pre územné plánovanie, výstavbu
a dopravu - Františka Ambru a členov komisie - Vladimíra
Báchora, Bohuslava Katrenčíka, Milana Žilavého, Igora Kaliáša a Ing. Pavla Stračára,
 predsedu komisie pre problematiku bytov, sociálnych vecí
a zdravotníctvo - MUDr. Janu Vrablicovú a členov komisie PharmDr. Elenu Šurlákovú, Mgr. Moniku Czeilingerovú,
MUDr. Ingrid Jagelkovú, Mgr. Pavla Podmajerského a
MUDr. Miroslavu Bumberovú,
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 predsedu komisie pre vzdelávanie mládež, šport, kultúru

a médiá - Mgr. Ivanu Kočišovú a členov komisie - Mgr. Katarínu Potúčkovú, Mgr. Martu Pfeilerovú, Mgr. Martinu
Balúchovú, Jána Želipského, Milana Šubína a Stanislava
Gazdiča.
Uznesením č. 68/2018 Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku
schvaľuje predložený návrh Štatútu obce Rohožník.
Uznesením č. 69/2018 Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku
schvaľuje predložený návrh Rokovacieho poriadku komisií
obecného zastupiteľstva obce Rohožník.
Uznesenie č. 70/2018 OZ v Rohožníku určuje v súlade
s ustanovením § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len
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„zákon“) mesačný plat starostu podľa § 3 ods. 2 zákona odo
dňa 29. 11. 2018 v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona
vo výške podľa ods. 1 navýšenej o 50 %.
Uznesenie č. 71/2018 OZ schvaľuje v súlade s ustanovením
§ 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyplatenie náhrady platu starostu Mgr. Petrovi Švaralovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 25 dní.
Uznesením č. 72/2018 OZ v Rohožníku schvaľuje rozdelenie
odmien za rok 2018 pre poslancov obecného zastupiteľstva
v Rohožníku a členov komisií obecného zastupiteľstva
v Rohožníku v zmysle platného Poriadku odmeňovania poslancov OZ obce Rohožník.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

ZOSOBÁŠILI SA

OPUSTILI NÁS

Michal Vigoda, 2. 10. 2018
Nina Záthurecká, 3. 10. 2018
Dorotka Dermeková, 12. 10. 2018
Ella Poncerová, 14. 10. 2018
Jasmína Bigasová, 23. 10. 2018
Mateo Taláb, 27. 10. 2018
Matej Šubín, 8. 11. 2018
Timea Kopčová, 15. 11. 2018

Kristína Klímová a Lukáš Hajdúch, 22. 9. 2018
Katarína Berová a Patrik Mládek , 22. 9. 2018
Katarína Blanaríková a Andrej Praták, 6. 10. 2018
Michaela Korfonaiová a Peter Poliak, 3. 11. 2018

Jozef Molnár
František Radič
Ladislav Ilka
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
V sobotu 10. novembra sme mali šancu zvoliť si svojich favoritov, ktorí budú rozvíjať našu obec vo volebnom
období 2018 -2022 vo voľbách, ktoré sa nás dotýkajú asi najviac, lebo víťazi určujú dianie bezprostredne okolo nás. Účasť
a výsledky ukazujú, že občania majú dôveru v terajšie vedenie, či už so starostom, alebo so zložením obecného zastupiteľstva. Ale poďme postupne.
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teľ. Nad rátaním v okrskovej komisii č. 1 bdel kandidát na
starostu pán Marián Kočíšek.
Zrátané. Rozhodnuté. Ako som už spomínal, občania
rozhodli a vyjadrili spokojnosť s tým, akým smerom sa uberá
naša obec a potvrdili či už starostu alebo poslancov, ktorí
boli aj v minulom volebnom období vo svojich funkciách na
ďalšie funkčné obdobie. K šiestim „starým“ pribudli traja nováčikovia.
A teraz kompletné výsledky volieb aj s niektorými zaujímavými štatistikami:
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce

2948
1337
1337

Volebná účasť v %

45,35
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Peter Švaral, Mgr., 43 r., starosta obce

Počet
hlasov
1062

Zvolení kandidáti do obecného zastupiteľstva

Počet

Juraj Abrahám, Bc., 36 r., lesný technik
František Ambra, 63 r., technik
Vladimír Báchor, 53 r., mechanizátor
Roman Havelka, 48 r., živnostník
Marián Karšay, 51 r., výsluhový dôchodca
Ivana Kočišová, Mgr., 32 r., učiteľka
Mária Matiko Štarková, Mgr., 33 r., politologička
Elena Šurláková, PharmDr., 67 r., dôchodkyňa
Jana Vrablicová, MUDr., 53 r., lekárka

423
685
678
637
445
567
486
410
831

Zvolený kandidát na starostu obce

Volebné miestnosti troch okrskových komisií sa otvorili
ráno o 7.00 hod. Od samotného otvorenia začali prichádzať
prví voliči, čo napovedalo, že účasť by mohla byť vyššia ako
pri iných voľbách. Nad dianím okolo volieb bdela miestna
volebná komisia pod vedením predsedu pána Jozefa Karasa
a vyslaného člena miestnej volebnej komisie pána Karola
Štarka – skúseného miestneho politika, ktorému neuniklo
žiadne konanie a mal pod kontrolou či už priestory v škole
alebo priestor medzi budovami základnej školy a obecného
úradu. Vybavenosť a priebeh volieb prišla skontrolovať aj
okresná volebná komisia, ktorá skonštatovala bezproblémový priebeh a 100%-nú vybavenosť všetkých troch volebných
miestností.
V poobedňajších hodinách jednotlivé okrskové komisie
vyslali svojich zástupcov s prenosnou urnou k voličom, ktorí
sa nemohli dostaviť do volebných miestností. 22.00 hodina
sa blížila a s ňou sa pomaly končila šanca využiť svoje volebné právo. Posledná hodina býva pre nás, členov a zapisovateľky okrskových komisií, asi najťažšia, lebo voličov je čím
ďalej tým menej a už len čakáme, kedy sa to skončí a budeme sa môcť vrhnúť do počítania. A je to tu. 22.00 - poslední
voliči, ktorí sa ukázali, keď to poviem športovou terminológiou s klaksónom, odvolili, opustili volebné miestnosti a po
odchode z budovy školy je za nimi škola zatvorená. Rozhodnuté, už len to zrátať. Prvýkrát od môjho pôsobenia pri rôznych druhoch volieb sa rátania zúčastnil nezávislý pozorova-

1309

Účasť vo voľbách podľa vekovej štruktúry:

Prvovoliči
do 44 rokov
do 64 rokov
65 a viac rokov

Spolu Počet voličov % účasti
43
192
22,40
555
1432
38,76
454
892
50,90
285
432
65,98

Účasť vo voľbách podľa pohlavia:
Muži
Ženy

Spolu
640
697

Počet voličov
1455
1493

% účasti
43,99
46,68

Michal
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V CRH BERIEME POMOC VÁŽNE
V CRH je dobrým zvykom, že sa pravidelne zúčastňujeme dňa, kedy darujeme krv na pomoc ľuďom v núdzovej situácii. Kvapka
krvi má dlhoročnú tradíciu nielen v rámci spoločnosti. Pri tejto dobročinnej akcii sa spoločne stretnú obyvatelia okolitých obcí
a zamestnanci cementárne, aby spoločnými silami podporili dobrú vec.
deň spájajú, aby podporili komunity, v ktorých žijú. Aj my
v CRH sme sa zapojili prostredníctvom zbierky šatstva a spolu s ďalšími 33 firmami sme zbierali potreby pre 30 organizácií.
V Rohožníku sa podarilo vyzbierať 960 litrov dámskeho,
pánskeho a detského oblečenia a dve škatule plné drogérie
a čistiacich prostriedkov pre Domov sv. Jána z Boha
a Slovenskú humanitárnu radu.
V Turni sa zbierka šatstva konala prvýkrát, o to viac nás
teší zapojenie zamestnancov, ktorí spoločnými silami vyzbierali 720 litrov oblečenia pre občianske združenie Cesta von.
Tešíme sa, že sa nám pomaly vytvára druhá krásna tradícia, v rámci ktorej môžeme pomôcť.

Rekordný deň
Posledné októbrové podujatie Kvapky krvi prekonalo
všetky naše očakávania. Ľudia chodili od skorého rána, rad
na odbery sa postupne predlžoval a posledné odbery boli až
do obedňajších hodín. Účasťou 59 darcov v oboch cementárňach sme spoločne darovali 29,5 litra tejto život zachraňujúcej tekutiny. Vidíme sa na ďalšej kvapke krvi na jar 2019!

Jesenná zbierka šatstva a Giving Tuesday
V novembri sme zorganizovali už druhé kolo zbierky
šatstva pri príležitosti celosvetovej akcie ,,Giving Tuesday“,
ktorý je sviatkom dobrých skutkov. Milióny ľudí sa v tento

BÝVALÍ KOLEGOVIA Z CRH STÁLE
SÚČASŤOU SPOLOČNOSTI
Dobré zvyky si treba strážiť, a preto sme aj tento rok
usporiadali posedenie s dôchodcami rohožníckej cementárne v priestoroch Kultúrneho domu Rohožník. Pozvánku prijalo takmer 120 bývalých zamestnankýň a zamestnancov, ktorí
v závode pracovali dlhé roky.

Podujatie začalo približne o jedenástej hodine a trvalo
do neskorších popoludňajších hodín. Úvodné slovo
a privítanie predniesol technický riaditeľ a dočasný riaditeľ
závodu Hannes Pueschel. Bol ohromený veľkou účasťou
a príjemnou atmosférou a všetkým prítomným v budúcom
roku prisľúbil prehliadku závodu. V rámci programu boli tiež
odprezentované novinky a vylepšenia, ktoré sa v závode
spravili za posledné roky. Osadenstvo tiež vyspovedalo niekoľkých prítomných zástupcov a riaditeľa závodu z CRH ohľadom fungovania pecí či iných výrobných strojov
a nasledovali dlhé diskusie.
Sme spokojní, že každý rok umožníme našim bývalým
kolegom opäť sa stretnúť, zaspomínať na staré časy,
a zároveň ich vtiahnuť do súčasného diania v závode. Hoci už
prešlo veľa rokov, novinky zo závodu ich vždy potešia
a upútajú, predsa len, strávili tam veľký kus svojho života.
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FLORBAL CUP ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Slovenský zväz florbalu (SZFB) pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR usporiadal v školskom roku
2018/2019 súťaž pre základné školy s názvom FLORBAL CUP ZŠ. Ide o športové postupové súťaže školských družstiev vo florbale. Zvyčajne sa začína školskými kolami, ktorých sa môžu zúčastniť všetky školy. Víťaz školskej súťaže postupuje do obvodného kola. Víťazi obvodných kôl postupujú do krajského kola (súčasťou tejto časti môžu byť aj regionálne kolá). Víťazi krajských
(resp. regionálnych) kôl postupujú na celoslovenské finále vo florbale. Tieto súťaže sa spravidla hrávajú dlhodobo formou turnajov. V súčasnosti prebiehajú okresné kolá.

DIEVČATÁ OPÄŤ PRVÉ

húževnatosť a v neposlednom rade túžbu patriť k najlepším.
Svojím zodpovedným prístupom vybojovali 1. miesto a postúpili do krajského kola. Dievčatá - Emma Danihelová, Zuzana Belancová, Timea Husárová, Vanda Kuračková, Vanesa
Poláková, Nikoleta Fáberová, Karolína Šperglová a Natália
Tomaškovičová, srdečne gratulujem k úžasnému úspechu.

CHLAPCI KRÔČIK OD POSTUPU

Foto: E. Surovcová

Na škole sme opäť vytvorili tím dievčat, ktorému sa podarilo skvele nadviazať na skvelý výkon minuloročných žiačok v okresnom kole Florbal Cup ZŠ. Ukázali svoju bojovnosť,

Zostavu žiakov ZŠ Rohožník tvorili: Andrej Beluško, Mário Zajac, Zdenko Švanda, Zdeno Angermayer, Kristián Pavlík,
Kristián Fialka, Michal Blanárik a Martin Jankovič. Ich herné
nasadenie bolo počas celého turnaja vzorové a o to viac boli
potom smutní. Od finálového úspechu našich chlapcov rovnako ako vlani delil semifinálový zápas, v ktorom prehrali na
nájazdy. Som na nich hrdá a ďakujem im za reprezentáciu
našej školy a obce .
E. Surovcová

SKUTOČNÉ KNIŽNICE – SKUTOČNÉ
VZDELÁVANIE: 100 ROKOV OD VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA
Medzinárodný deň školských knižníc je dňom, ktorý sa
pre našich žiakov, učiteľov a priateľov školy stal tradíciou,
práve preto sme neváhali a rozhodli sa zabojovať aj tento
rok v tomto celoslovenskom projekte.
Projekty, prezentácie a videá našich žiakov chronologicky predstavovali 100-ročné obdobie. Všetko sa to začalo
v roku 1918 a trvalo až dodnes. Toto 100-ročné obdobie
sme žiakom rozdelili po jednotlivých desaťročiach. Začali
sme od najstaršieho obdobia, ktoré mali pridelené deviataci, až po súčasnosť, ktorej venovali svoju pozornosť naši
prváčikovia. Úlohou
žiakov
bolo
čo
najlepšie
a najkreatívnejšie priblížiť dané desaťročie nielen svojim
spolužiakom, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa mohla na
tomto podujatí zúčastniť dňa 22. októbra. V kultúrnom dome žiaci odprezentovali svoje práce, v ktorých sa snažili
zachytiť tie najvýznamnejšie okamihy každého obdobia. Či
bolo vzdelávanie jednoduchšie voľakedy alebo dnes, na to

si musí nájsť už odpoveď každý sám. Okrem prezentácií, projektov, tancov a scénok žiaci zrealizovali aj výstavu kníh,
učebníc a predmetov z tohto obdobia. Široká verejnosť, ale
i pozvaní hostia tak mali možnosť zaspomínať na časy, keď
práve oni chodili do školy.
Medzinárodný deň školských knižníc sa tak niesol
v duchu kníh, knižníc, histórie a spomienok. Znamenal pre
celú školu štúdium, resp. tvrdú prácu a vzájomnú spoluprácu.
K. Šimunová

Foto: K. Šimunová
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU V
ROHOŽNÍKU
Počas Európskeho týždňa športu (23. 9. - 30. 9.) sa
v Rohožníku súčasne konali dve športové podujatia.
Podujatie s názvom 350 statočných sa konal na pôde
školy a do podujatia Urobme to inak ako obvykle bola
zaangažovaná obec, športové kluby a občianske združenia. Obe podujatia vyvrcholili spoločnou akciou Beh
zdravia okolo Rašeliny 30. septembra.
Cieľom tohto týždňa bolo pritiahnuť a zapojiť do
športových aktivít a súťaží čo najviac detí, mládeže
a širokú verejnosť. Do športových zápolení sa zapojili
organizácie ako ZŠ Rohožník, OZ Nordic Walking, ŠKH
Rohožník, FC Rohožník, STC Rohožník, Judo klub
v Rohožníku, Klub aktívnych žien, Obecný úrad Rohožník a Cvičenie s Maťkou.
Podujatie 350 statočných bolo bohaté na športovanie
a turistiku v škole v poobedňajších hodinách. Najmladší žiaci
venovali 10 minút z hodiny telovýchovným chvíľkam a zvládli
aj cvičenia, ktoré im pani učiteľky pripravili v telocvični. Druháci si na hodinu telesnej a športovej výchovy pozvali rodičov. Tretiaci súťažili v štafetových hrách na
školskom ihrisku. Štvrtáci cvičili s fitloptami. Siedmaci a deviataci absolvovali výstup na Vysokú
a ôsmaci organizovali futbalový zápas na multifunkčnom ihrisku. Žiaci z ŠKD z piatich oddelení medzi
sebou súťažili v prekonávaní prekážok z kužeľov a
hranolov i v behu aj vo vreci a pod.
Cieľom podujatia Urobme to inak ako obvykle
bolo vyskúšať si iný šport, aký zvyčajne mnohí z nás
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vykonávajú, akceptovať záujmy iných, nie uprednostniť len
ten náš záujem a pochopiť, že pohyb je (mal by byť) dôležitou súčasťou života každého z nás, či už je to beh, turistika,
futbal alebo iné.

OZ Nordic Walking si prišlo vyskúšať, aké je to vysoko
intenzívne cvičenie s Maťkou. A naopak sme si my, zvyknuté
skákať na divokú hudbu, vyskúšali tréning s „paličkárkami“.
Svoje skúsenosti si vymenili aj hádzanárky
s futbalistami.

pokračovanie na strane 10
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Judo klub a stolnotenisti si odohrali turnaj medzi sebou
vo vlastných radoch v kategóriách, Klub aktívnych žien zorganizoval Latino kurz pre ženy a druhý októbrový týždeň
sme vyrazili s fajn rodičmi i starými rodičmi a ich deťmi na
cyklotúru lesom voňavých borovíc do Studienky.
Celé podujatie sme zakončili Behom
zdravia okolo
Rašeliny. Jeden
okruh
meral
970 m. Žiaci zo
školského parlamentu zaregistrovali
47
bežcov
a1
zdravotne znevýhodneného.
Beh bol určený
pre širokú verejnosť. NebeFoto: M. Baluchová
žalo sa na čas,
ale na počet
zabehnutých okruhov, resp. kilometrov. Bežci bežali od
16.00 – 17.40 hod. Najstaršími účastníčkami behu boli dámy
Kvetka Prigancová a Anka Kiripolská. Spoločnými silami sme
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všetci odbehli 298 km, čo je 6,2 km na jedného bežca.
V kategórii 6 až 10-ročných bol najmladším účastníkom
Dominik Kassay z 1.A. Zabehol 12 okruhov. V kategórii 11 až
14-ročných Lucia Hermannová zo 6.A zabehla 16 okruhov,
čo je 15,5 km.
Medzi školopovinných, ktorí zabehli 5 a viac okruhov,
patria žiaci Katarína Kassayová (4.A), Diana Mesárošová
(4.B), Jožko Šemrinec (4.B), Adriana Kočíšková (6.A), Katarína
Kubišová (6.A),Viktória Martinkovičová (6.A),Terézia Varmužová (6.A), Ema Mesárošová (6.A), Boris Orgoň (7.B), Jana
Ondrovičová (7.B), Kristián Pavlík (7.B), Kristína Kozárová,
Lujza Bencová, Katarína Hermannová, Simon Stašo. Ďalšími
bežcami boli: Martin Čulen (4.A), Ela Jurkáčková (5.A), Dušan
Jurkáček (3.A), Karin Božíková (7.A), Jakub Starý (5.B), Dominika
Danadová
(Gymnázium Malacky),
Denisa
Csenkeyová (7.A),
Adriana Danadová
(7.A).
V kategórii 30
až 67 rokov s výbornými výsledkami (nad ich vlastné
Foto: M. Baluchová
očakávania, vraj) a
dobehnutím do zdravého konca sa zúčastnili: Peter Štefanovič, Veronika Košíšková, Patrik Mesároš, Daša Mesárošová,
Katarína Kassayová, Daniel Kassay, Andrea Stará, Peter Starý, Mariana Čulenová, Peter Čulen, Petra Bencová, Katarína
Hermannová st., Katarína Jurkáčková, Viera Lučanská so synom Viktorom, František Hermann a Martina Baluchová.
Veľký obdiv patrí členom OZ Nordic Walking, ktorým
nestačil ich dvojhodinový tréning a pridali sa k nám: Patrik
Herzáň, Anna Herzáňová, Dana Pribilová, Rastislav Meggessi
a Ľudka Redenkovičová.
M. Baluchová

KRST KUCHYNKY
Žiaci 3.A sa rozhodli ako prví na pokrstiť
novú školskú kuchynku a pripravili si chutný
jablkový koláčik. Spoločnými silami si pripravili
všetky ingrediencie, rozdelili si prácu do skupín
a potom ticho čakali na upečenie koláčika v úplne novej trúbe. Všetko prebehlo bez problémov
a náš úžasný jablkový koláč rozvoniaval na celú
kuchynku. Po nakrájaní veru všetci netrpezlivo
čakali, aby aspoň trochu vychladol a mohli sa do
neho pustiť. To, že sa koláč vydaril, sme zistili
veľmi rýchlo, pretože zmizol za pár sekúnd.
G. Mrnková

Foto: G. Mrnková
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TEKVICOVÝ DEŇ
Jeseň hýri krásnymi farbami a na poliach sa svojou veľkosťou a rôznymi tvarmi majestátne vystatujú tekvice. Zopár
sme si ich priniesli aj do škôlky a spolu s pani učiteľkami v
triedach vyrezali tekvicové strašidlá. Kto práve nepomáhal,
tekvičku si mohol vymaľovať, vystrihnúť či inak vyzdobiť. A či
sa nám darilo? Posúďte sami....s tekvičkami sme sa aj vyfotili.
A. Garcia

Foto: A. Horečná

DIVADIELKO ŠKAREDÉ KÁČATKO
Viete si predstaviť, akú dôležitú úlohu majú v našom
živote slová? Ak už niečo povieme, nemôžeme to vrátiť späť.
Slová, ktoré rozprávali zvieratká na gazdovskom dvore malému káčatku, neboli preň veľmi príjemné. Byť iný a škaredý...
Preto smutné a opustené odišlo od svojej mamičky, aby sa
mu nikto neposmieval. Nakoniec sa zo škaredého káčatka
vykľula krásna labuť, ktorá bola pýchou celého jazierka. Nie
je vždy všetko také, ako sa nám na prvý pohľad môže zdať.
Foto: A. Garcia

BABIČKA A DEDUŠKO

A. Horečná

rach zúčastnených. Deti si vystúpenie veľmi užívali. Veľmi sa
tešili nielen z vystúpenia, ale aj z občerstvenia a darčekov,
ktoré dostali od usporiadateľov - miestneho obecného úradu.
Mesiac október je jesenným obdobím. V tomto čase si
Touto cestou chceme ešte raz zaželať našim starkým veľa
každoročne uctievame prežívajúcu jeseň svojej životnej púte
zdravia, pochopenia, lásky, pokoja a hlavne trpezlivosti pri
našich drahých dedkov a babičiek. Vzťah detí a starých rodiznášaní bolestí a ťažkostí, ktoré im ich vek prináša.
čov je veľmi vrúcny. Výstižný je text piesne: ,,...Ty, Božia matM. Knápková
ka, nechaj nám starkých, aby dlho žili, lebo majú pre nás času,
koľko chceme. Starkí sú
vľúdni, majú boží pokoj v
duši. Starkí sa o nás s
nikým nedelia. Majú čas
ľúbiť nás a nič ich nevyruší. Pri nich má týždeň
sedem nedelí...“
K oslave patrí dobré
jedlo, nechýbal dezert
ani kávička a k tomu
pekná a veselá pesnička.
Spevom, hrami, povedačkami prišli potešiť
našich oslávencov aj deti
z DFS Bazalienka. Svojím
vystúpením pod názvom ,,Cestujeme za
starkými“ vyčarili úsmevy na všetkých tváFoto: Ľ. Haršáni
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ŠPORTU ZDAR A KORČULIAROM
ZVLÁŠŤ!
Aj v tomto roku sa 22 predškolákov zúčastnilo kurzu
korčuľovania. Každodenne, počas celého týždňa v čase od
19. do 23. novembra sme cestovali do Bratislavy na zimný
štadión V. Dzurilu. Neodradili nás ani ranné preplnené cesty,
pomalé posúvanie sa v kolónach áut. Po dôkladnom a hlavne
potrebnom vyzbrojení sa prilbou, chráničmi, teplým oblečením sa deti presunuli na ľadovú plochu, kde si ich skúsení
inštruktori rozdelili do viacerých skupín. Ľudským prístupom
a s úsmevom na tvári si v krátkom čase podmanili deti, ktoré
aj vďaka tomu rýchlo napredovali v získavaní pohybových
kompetencií. Z prvotného posúvania sa na umelohmotných
vedierkach sa akoby mávnutím čarovného prútika dopracovali k samostatnému presúvaniu sa po ľade, samozrejme, v
korčuliach. :-) Deti boli úžasné. Po každom páde, ktorých
bolo zo dňa na deň menej a menej, rýchlo vstali a trénovali
ďalej.
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Počas krátkej prestávky,
ktorá bola pre
deti psychohygienou, sa občerstvili ovocím
a zohriali teplým čajom. Odmenou za celotýždenné snaženie im bola
zaslúžená medaila a diplom.
Odmenou pre
Foto: M. Knápková
pani učiteľky
bolo vidieť tie
rozžiarené očká detí, radostné rozprávanie o tom, čo sa im
podarilo, ale predovšetkým to, že sme celý kurz prežili v
zdraví a bez zranení. Veľké poďakovanie patrí p. Hečkovi,
ktorý mal celý kurz pod palcom.
M. Knápková

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL
Materská škola zohráva v živote človeka dôležitú úlohu.
Pre väčšinu detí je to miesto, kde sa začleňujú po prvýkrát
do kolektívu, spoznávajú kamarátov, dozvedajú sa nové veci
a objavujú. Predpokladáme, že aj toto bol jeden z dôvodov,
prečo sa Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu rozhodol vyhradiť jeden deň v kalendári práve
tomuto edukačnému zariadeniu. Deň materských škôl si každoročne pripomíname 4. novembra.
V našej škôlke sme sa ho rozhodli spolu s deťmi osláviť
tvorivou formou. Najskôr deti jednotlivých tried zapózovali
pred objektovom fotoaparátu v interiéri alebo exteriéri nášho predškolského zariadenia za prítomnosti jesenných motívov, obľúbených detských knižiek či hračiek. Následne na

Foto: Z. Jurčíková

papier veľkého formátu pridali svoju vlastnú pečať v podobe
odtlačku ruky či nohy, na ktoré po vyschnutí boli ich fotky
umiestené. Výsledkom tohto úsilia bolo ich tvorivé tablo,
ktoré môžete vidieť v priestoroch našej škôlky.
Celá aktivita dala síce pani učiteľkám trochu zabrať, no
veľkou motiváciou im boli pohľady na detské úsmevy a pózy
pri fotografovaní či prekvapené tváre a úsmevné situácie pri
natieraní rúk a nôh prstovými farbami. A práve v tomto vidíme význam predškolskej výchovy ako takej, ktorú nakoniec
veľmi pekne a stručne zhrnula už grófka Mária Terézia
Brunswická nasledovne: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani
nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa
len hrali.“
Z. Jurčíková

Foto: Z. Jurčíková
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DETI LIEČIA

Foto: B. Gážiová

V mesiaci november sme sa s deťmi venovali témam
ľudského tela, ochrane zdravia a hygieny. Hravou formou sa
deti oboznámili s funkciou ľudského tela a jeho jednotlivých
orgánov. Učiť deti o ľudskom tele je zábava a radosť, pretože
to deti neuveriteľne zaujíma. Bavili ich aj všetky aktivity spojené s touto témou.
Už vedia, ako funguje tráviaca či dýchacia sústava. Zahrali sa na červené krvinky, zatancovali si „žalúdkový tanec“,
modelovali z plastelíny orgány ľudského tela. Rozvíjali si tak
zmyslové vnímanie, hlavne zrak a hmat, priestorovú predstavivosť a správnu koordináciu pohybov, prejavovali radosť
a tešili sa nielen zo svojho, ale aj z kamarátovho vymodelovaného umeleckého výtvoru.
V námetových hrách na lekára a lekárnika ošetrovali
pacientov, predpisovali lieky, ktoré si následne mohli vybrať
v lekárni. Svoju šikovnosť ukázali pri obväzovaní rán.
Počas týždňa sa naučili veľa nového o svojom tele a do
aktivít sa deti zapájali so záujmom a radosťou, čo nás veľmi
teší.
B. Gážiová

TANCUJ, TANCUJ,...
Foto: D. Ukropcová

Na koncerte uja Jana Juhásza bolo veľmi veselo. Dňa 27.
novembra sme si všetci spoločne zatancovali aj zaspievali
známe piesne v slovenskom aj anglickom jazyku. Nechýbali
ani známi „SOKOLY“. Deti sa do sýtosti vyšantili v disco štýle,
ktorým ich po celý čas sprevádzal ujo Jano na gitare. Z koncertu mali deti citový zážitok a ujo Jano zase veľkú radosť z
bezprostrednej vzájomnej spolupráce. S nadšením si zatancovali aj pani učiteľky a niektoré aj zaspievali. Jednoducho,
všetkým bolo veselo... Už teraz sa tešíme na ďalší zábavný
koncert uja Jana Juhásza.
D. Ukropcová

Foto: D. Ukropcová
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NAJLEPŠÍ GULÁŠ NA ZAHORÍ
29. september. Okrem toho, že je to deň, keď slávia
meniny Michalovia a Michaely, toho roku pripadol na tento
deň aj už dvanásty ročník súťaže o titul Gulášmajstra spod
Vysokej - súťaže vo varení guláša.
S príchodom prvých slnečných lúčov, ktoré prišli po
chladnejšom ráne, sa postupne zapĺňalo okolie námestia
obce Rohožník (priestranstvo medzi KD a OÚ) prvými súťažiacimi družstvami. Tento rok sa postupne zaregistrovalo 24
družstiev. Zahraničie zastupovali družstvá z Čiech a Moravy.
Súčasťou súťaže bola aj výstava ovocia a zeleniny a výstava poľnohospodárskej techniky – pýchy každého správneho gazdu - traktorov, ktorú zorganizovala Miestna organizácia Slovenských záhradkárov Rohožník. Počas prípravy gulášov nám spestrili čas spanilou jazdou obcou, z čoho mali najväčšiu radosť jednak majitelia krásavcov a, samozrejme, naši
najmenší.
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úloha. Kto neverí, nech sa prihlási do poroty na ďalší rok. Po
asi dvojhodinovej šichte prišlo k vyhláseniu víťazov. Ako každý rok, aj tento rok sme garantovali všetkým súťažiacim najhoršie štvrté miesto. Po druhý raz v histórii súťaže sa štvrté
miesto ušlo aj niekoľkonásobnému víťazovi, dovolím si povedať legende podujatia Paľovi Škrhovi, ktorý neskrýval sklamanie, ale potešil prítomných svojou povestnou básničkou.

Foto: M. Goga

Predseda poroty p. Milan Kousal najskôr vyhlásil víťazov
štvrtých miest. Potom nasledovalo to hlavné. Na treťom
mieste sa umiestnilo družstvo Hasiči Malacky, na druhom
mieste sa umiestnilo družstvo Vodáci a na prvom mieste
družstvo L strelmajstri z Trstína. Víťazom gratulujeme a na
ďalší ročník čakáme obhajobu umiestnenia.

Čakanie na kulinárske výtvory krátila hudbou country
kapela z Brezovej po Bradlom COUNTRY TIP, ktorú striedal
„hitovkami“ DJ Miro. Pre najmenšie deti bolo od 10.30 pripravené bábkové divadielko.
Klasické zadanie do 13.00 hod. navariť a odovzdať vzorku do súťaže splnili všetci. Po odovzdaní vzoriek čakala neľahká úloha šesťčlennú porotu, ktorá musela degustovať a
porovnávať, kto aký guláš pripravil. Nie je to jednoduchá

Na záver ďakujem všetkým, ktorí pridali ruku k dielu,
čoho výsledkom bola jedna super akcia: členom družstiev,
návštevníkom podujatia, country kapele COUNTRY TIP, DJovi Mirovi, všetkým členom poroty na čele s predsedom Milanom Kousalom, Technickým službám obce Rohožník za
výborný servis, všetkým, čo sa zúčastnili na príprave
a nemôžem zabudnúť ani na toho tam hore za perfektné
počasie.
Všetci vás radi privítame na 13. ročníku Gulášmajstra
spod Vysokej, ktorý sa uskutoční 28. septembra 2019.
Michal
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JESENNÚ OBLOHU OVLÁDLI ŠARKANY

PO ROKU OPÄŤ PRIŠLI K NÁM

Keď zafúka priaznivý vietor na jeseň, prichádza ideálny
čas, aby šarkany zaplnili nebo nad Rohožníkom. Pestrofarebné divadlo zažili deti s rodičmi vo štvrtok 11. októbra pri
tradičnej Šarkaniáde, ktorú organizuje Kultúrny dom Rohožník.
Deti a nielen tie sa vybláznili dosýtosti. Vietor na púšťanie šarkanov bol doslova na objednávku. Najlepší prúd
chytil Jakubko Holubek, ktorého šarkan vyletel najvyššie,
druhá bola Magdalénka Čulenová a tretí šarkan patril Peťkovi Füpšovi.
Všetci sme tak strávili pekný podvečer a všetky deti
dostali malú odmenu za snahu. Tešíme sa opäť o rok na túto farebnú parádu lietajúcu s vetrom.

Katka J.

Druhý ročník rezbárskeho sympózia sa konal od 26. do
28. septembra. Partia rezbárov nám počas troch dní ukázala
svoj talent a chuť tvoriť. Rohožníčania mohli sledovať, ako z
kusu hrubého dubového dreva vzniká umelecké dielo. Pri
tvorbe sa šikovní rezbári a rezbárka tento rok zamerali na
oslavu 100 rokov založenia FC Rohožník. Tešíme sa, že nové
prvky skrášlia naše verejné priestory.
Katka J.

NAJLEPŠÍ FOTOGRAF
Pred rokom som sa s vami podelil o veľký úspech
v najväčšej celosvetovej fotosúťaži Our World is beautiful za
rok 2017, kde som vtedy obsadil 11. miesto.Tento rok som
sa rozhodol, že skúsim šťastie aj v niektorých oficiálne zaregistrovaných fotografických organizáciách. Jednou z nich je

Foto: R. Černický

Foto: M. Kiss

35AWARDS. Je to významné svetové ocenenie, ktoré bolo
vytvorené profesionálnou fotografickou komunitou. Tak
som sa teda zaregistroval a čakal, či moje fotky prejdú ďalej,
nakoľko musíte spĺňať určité podmienky pri registrácii a pod.
35AWARDS vyhlasuje počas roka niekoľko súťažných tém
a jednu hlavnú celoročnú.
Ja som sa zapojil s tromi fotkami do témy „Fog“. Do
súťaže bolo zapojených 1789 fotografov
z 82 krajín. Spolu bolo prihlásených 4068
fotiek. Netrpezlivo som čakal na výsledky
a dňa 3. októbra mi prišiel mail aj
s diplomom. Vyhral som 1. miesto s fotkou
„Magicmorning“ a aby toho nebolo málo,
tak aj 1. miesto ako najlepší fotograf v danej
téme.
Stále ale platí, že nefotím, aby som súťažil,
ale naozaj to človeka povzbudí a nakopne.
Je to pre mňa obrovský úspech, nakoľko
teraz už nejde len o otvorenú komerčnú
súťaž, ale o riadnu zaregistrovanú. Dúfam,
že som vás neunudil týmito riadkami, ale
musel som sa s vami o to prosto podeliť. ☺
R. Černický
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PÁRTY PRE STARŠÍCH
Deň 19. október – termín podujatia pre našich - núka sa
mi povedať - najstarších, ale pocit, že sú čím ďalej mladší a
mladší mám stále, aj keď nám naša vláda odchod do dôchodku stále posúva - nahradím to radšej spojením pre našu radu
starších sa blíži.
Dva týždne do akcie alias párty na uctenie si starších
a tí menej trpezlivejší sa už pýtajú, či sme na nich náhodou
nezabudli, že ešte nedostali žiadnu pozvánku. Prvé signály,
že naši hostia sú pripravení, je načase sa pustiť popri iných
povinnostiach do prípravy.
Rozhodnuté, tento rok vsadíme na stálicu jesenných
menúčiek a pripravíme im kačicu s kapustou a lokšami. Ďalší
krok pozvánky – množstvo - nám naháňa strach a prináša
otázku: Bude nám stačiť náš kultúrny dom, aj keď sme rozšírili kapacitu? Zatiaľ stačil.
Deň D, párty vypukne o tretej hodine. Od ôsmej začí-
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najú pracovníci obecného úradu variť a všetko ide, ako má.
O 14.00 hod. prví hostia prichádzajú. O 15.00 hod. svojím
príhovorom otvoril párty pán starosta, privítanie, spomienka
na tých, čo sa prizerajú z hora, pár slov nášho pána farára.
Po úvodných formalitách pár pripomienok z uskutočnených
akcií v obci a prichádzajú na rad naši šikovníci najmenší, ktorí
si pripravili krátky program pre svojich dedkov a babky.
A je to tu - signál pre kuchyňu, môžeme začať
s distribúciou menu. Po úvodnom predjedle, paštéte
z pečene s brusnicami a bagetkou, prichádza na rad hlavné
menu. O 18.30 hod. nám späť prichádzajú prázdne taniere.
Dielo sa podarilo.
Ďalší program - voľná zábava za sprievodu hudobnej
produkcie DUA LINZ z Malaciek, ktorá hrala do tanca celý
večer.
Milá naša rada starších! Ďakujeme, že ste prijali naše
pozvanie, že ste sa dokázali odtrhnúť od svojich vnúčeniec
a iných rodinných príslušníkov a prišli ste sa zabaviť a aspoň
na chvíľu si odpočinúť. Poďakovanie patrí aj im, že vás
uvoľnili z vašich povinností a
dali vám priepustku na tento
večer. Bolo nám cťou vás privítať, pripraviť vám program,
pohostiť vás večerou a ponúknuť niečo dobré na zapitie.
Prajeme
pevné
zdravie
a v ďalšom roku vás radi opäť
privítame.
Michal

ZÁHRADKÁRI INFORMUJÚ
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
zorganizovala v dňoch 29. septembra až 1. októbra okresnú
výstavu ovocia, zeleniny a domácich produktov. Veľmi nás
teší záujem verejnosti a kladné hodnotenie predsedu republikového výboru SZZ Ing. Eduarda Jakubka, ktorý sa na výstave osobne zúčastnil a vyhodnotil ju ako jednu z najlepších.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým účastníkom výstavy, ktorý vystavovali svoje exponáty, ktoré sme darovali
klientom ZSS v Rohožníku. Ďakujeme aj všetkým členom
združenia za aktívnu činnosť v roku 2018 a súčasne ďakujeme starostovi obce a celému OÚ za podporu. Vyhodnotili
sme aktívnych členov, záhradkárov za celoročnú prácu pre
združenie, ktorí boli na členskej schôdzi ocenení diplomom –
čestným uznaním. Výbor navrhol dve najaktívnejšie členky
pani Ľubku Kosovú a pani Máriu Chválovú na okresné vyznamenanie za to, že okrem práce pre združenie reprezentujú

ZO SZZ a OV SZZ
na celoštátnych
súťažiach
vo
viazaní a aranžovaní kvetov
ako prezentácii
domácich produktov, ktoré
vystavujú
na
okresnej a celoštátnej úrovni,
čím robia dobré
meno celému
Rohožníku.
Záverom nám dovoľte popriať vám, všetkým občanom
a čitateľom Rohožníčana, v budúcom roku dobrú úrodu ovocia, zeleniny a kvetov a spokojné a veselé prežitie sviatkov
vianočných a šťastný nový rok 2019.
Výbor ZO SZZ
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KUCHYNSKÍ OCHOTNÍCI U NÁS
Slovenskú literárnu klasiku Kubo nemusíme hádam
nikomu opisovať. Chcem vám ale v tomto článku predstaviť
skupinu nadšených ochotníkov z Kuchyne, ktorí toto veselé
dielko odohrali v našom Rohožníku s veľmi krásnym zámerom. Táto skupinka totižto prostredníctvom svojich predstavení rozdáva nielen svoju dušu, ale aj peniažky. A to ľuďom,
ktorí to naozaj potrebujú. Vstupné získané za svoje predstavenie totižto do centu venovali. U nás konkrétne Brunkovi
Dávidovi a Lucke Chmelíkovej.
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Divadlo bolo zahrané milo, zábavne a prirodzene,
navyše bolo ozvláštnené vsuvkami pesničiek a zvykov z nášho kraja. Záver divadla bol zavŕšený naozaj veľkolepo – tradičnou ľudovou svadbou, s pytačkami, odobierkou, aj hostinou - a to všetko v našich nádherných rohožníckych krojoch, a s naozajstnými koláčmi!!! :-) Tiekli mi nielen slzy dojatia, ale aj slinky.
Bolo to tak úžasné, že som po predstavení išla troška
do šatne pootravovať a vyspovedať režisérku celej tejto nádhery, veľmi zlatú pani Alinu Ondrejkovú. Skromne mi vyzradila, že fungujú od roku 2018 a v okolí stihli zatiaľ odohrať tri
takéto benefičné predstavenia. Ich krédo je „spoločné bohatstvo na skutky,
čas a chuť niečo robiť“... takmer neuveriteľné v dnešnej uponáhľanej dobe...
Všetky kostýmy im šila pani Danka Danihelová a tie krásne kroje majú po rodičoch. Hudbu, piesne a aj vtipné rady
pre nevestu sú pozbierané zo zvyklostí
nášho kraja a citlivo prenesené do tohto predstavenia.
Ešte raz im zo srdca za túto činnosť
ďakujeme a želáme im veľa úspechov
a početné obecenstvo, aby mohli naďalej takýmto spôsobom pomáhať tam,
kde to naozaj treba.
Katka S.

17. STOROČIE V SYNAGÓGE
V posledný októbrový deň sa v našej synagóge konal
koncert Harmónia sveta Flauto ultima – Vox Humana, ktorý z
názvu málo napovedal, čo diváka čakalo. V úvode koncertu
nám flautista Ján Rokyta porozprával o histórii zobcovej
flauty a upozornil nás, aby sme si zároveň všimli, akú blízku
zvukovú príbuznosť má zobcová flauta s
najprirodzenejším
a
najdokonalejším
hudobným nástrojom – ľudským hlasom.
Program koncertu spájal klasickú hudbu z
renesancie a baroka s ľudovou hudbou a
improvizáciou
crossoverov.
Hlavným
hudobným nástrojom koncertu bola zobcová
flauta v sprievode smyčcových nástrojov a
čembala umeleckého súboru Solamente
Naturali, ktorý sa venuje prezentácii hudby 17.
a 18. storočia. Pán Rokyta pred odohratím
skladby vždy vysvetlil poslucháčom, prečo
mení zobcové flauty a na čo konkrétne sa má
poslucháč sústrediť. Koncert bol výnimočný

hlavne v tom, že priestory synagógy umožnili umelcom
predviesť svoje umenie v plnej paráde s dokonalým
ozvučením, ktoré naša synagóga ponúka.
Verím, že aj napriek slabej účasti poslucháčov z
Rohožníka si tento priestor nájde ešte veľa chvíľ
spríjemnených hudbou.
N. Toplčányiová
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LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Pôvod slova Halloween je odvodené od All Hallows’
Even alebo All Hallows’ Evening, znamenajúce Predvečer
všetkých svätých (31. október). Dáva sa do súvislosti s rímskym sviatkom Pomony (bohyne ovocia a semien) či s Parentaliami (sviatkom zosnulých), najčastejšie však s keltským
sviatkom Samhain či Samuin, znamenajúcim koniec leta. Nie
je to teda, ako by sa podaktorí mylne nazdávali, americká
záležitosť. Bol to sviatok, ktorým sa začínali prípravy na prichádzajúce zimné mesiace. Nebola to slávnosť venovaná
jednému konkrétnemu božstvu, ale skôr všeobecne všetkým
nadprirodzeným silám (vrátane duší zomrelých), ktoré boli,
prirodzene, neviditeľné, ale v tento deň mala byť hranica
medzi prirodzenom a nadprirodzenom veľmi tenká. Do Spojených štátov Halloween priniesli írski a škótski prisťahovalci.
V súčasnosti ide o sviatok s karnevalovým charakterom.

PRED OKNOM - ZA OKNOM STOJÍ
MIKULÁŠ
Pred najkrajšími sviatkami v roku, Vianocami, sa všetky deti tešia na príchod Mikuláša. Za jeden večer stihne navštíviť mnoho domácností, a preto nie je ľahké ho pri práci zahliadnuť. Najlepšie vie kto počas roka poslúchal a podľa toho ho aj odmenil. Na starého
muža s bradou, ktorému nechýbajú verní pomocníci anjel a čert sa tešili aj naše deti.
Vo štvrtok 6. decembra bolo v kultúrnom
dome veselo. Pre deti bolo pripravené divadielko Nesieme Vám novinu, ktoré sa nieslo v duchu predvianočnej atmosféry. Bolo plné kolied
a pesničiek, hlavným motívom bol Betlehemsky príbeh.
No a keďže naše deti poslúchali Mikuláš
zavítal aj do kinosály nášho kultúrneho domu,
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Klub aktívnych žien pripravil túto halloweensku sezónu
dňa 26. októbra parádny večerný lampiónový sprievod a pre
decká strašidelný maškarný ples. Náš „lampionák“ bol dokonca zaradený do oficiálneho programu Jesenných podujatí
v mesačníku Bratislavský kraj!
Táto obľúbená zábavná akcia začína, ako každý rok, vysvieteným lampiónovým sprievodom detí aj dospelákov okolo dediny. Po návrate sa vypúšťajú obrovské lampióny šťastia. Na uzimených účastníkov a detičky v maskách už potom
vo vnútri kulturáku čaká teplý čajík, varené vínko a koláčiky.
Tento rok sa deti vybláznili dosýta, hral im k tomu DJ
Hruz v „hruznom“ halloweenskom obleku :-) Na záver boli
najstrašnejšie masky odmenené super darčekmi.
Ak ste vy a vaše deti ešte na tejto zábave neboli, tak si
ju určite budúci rok nenechajte ujsť! Máme tu vždy kopec
zábavy aj občerstvenia.
Katka S.

aby rozdal deťom, ktoré počúvali celý rok svojich rodičov a
robili im radosť, balíček so sladkosťami. Samozrejme, nechýbal ani čert a anjel ☺
Katka J.
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ZO ŽIVOTA OBCE

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT
Posledný novembrový deň sme sa opäť stretli
v Kultúrnom dome Rohožník, kde sa konal už tretí ročník
nádhernej akcie pod názvom Vianočný benefičný koncert,
ktorú organizuje OZ Láskavé pohladenie spolu so Zariadením
sociálnych služieb Rohožník n.o. Hlavnou myšlienkou tohto
úžasného podujatia je spájanie generácií, pomoc a podpora.
Výťažok z koncertu ako každoročne využijeme na podporu
zariadenia. Aj napriek tomu, že to bol už tretí ročník, rovnako ako pri predchádzajúcich dvoch, keď prišiel ten veľký
„deň D“, sme sa všetci ráno zobudili s veľkým napätím
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a očakávaním, ako to celé dopadne. A dnes si už dovolím
povedať, že to opäť dopadlo výborne.
Celým večerom nás príjemne sprevádzala Heňka Mišunová. Pán dekan Pavol Flajžík pohladil naše duše a srdcia
duchovným slovom. O nádhernú atmosféru v sále sa aj tento
rok postarali všetci účinkujúci. Na úvod zvesela začal SPIDUCH – „Spívajúci dúchodci“ spolu s detičkami z Bazaličky
a Bazalienky. Prišli nás potešiť aj deti zo Základnej školy
z Rohožníka. Svojím nádherným spevom navodili prekrásnu
vianočnú atmosféru Tatiana Maková, Benedikt Cintula, Robert Daniel a Milan Jagelka.
Celé podujatie sa konalo za podpory obce Rohožník
a pána starostu Petra Švarala. O fotodokumentáciu sa postaral Maťo Goga Photography. Materiálne a finančne celú akciu podporili Mäso - údeniny Jozef Ivan, MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. a, samozrejme, vy všetci, ktorí ste si zakúpili
výrobky našich klientov alebo ste prispeli dobrovoľným
vstupným. Vám všetkým patrí naše veľké ĎAKUJEME.
No a na záver mi dovoľte za celý kolektív a aj za obyvateľov Zariadenia sociálnych služieb zaželať vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019
najmä veľa zdravia.
M. Czeilingerová
riaditeľka ZSS Rohožník

SLOVO VOJNA ČLOVEKA ZARAZÍ
Sološnické divadlo sa snaží byť aktuálne, otvára rôzne otázky a témy, ktoré sa týkajú nielen Sološnice, ale minimálne celého Slovenska. Témou novej inscenácie ZÁPISNÍK
je 1. svetová vojna. Túto tému si vybrali zámerne, keďže 11.
novembra 2018 uplynulo presne 100 rokov od jej ukončenia.
A práve preto sme aj my pozvali sološnických divadelníkov
k nám do kultúrneho domu, aby nám dňa 9. novembra priblížili toto obdobie.
Vďaka tomu, že sa okolo ochotníckeho divadla realizuje veľa Sološničanov, objavujú témy s obcou úzko späté.
Tak sa im podarilo nájsť denník Michala Bakana, ktorý si doň
počas vojny hodnoverne zapisoval svoje zážitky. Vďaka tomuto denníku vznikol scenár. Inscenácia zachytáva obdobie 1. svetovej vojny tak, ako ho prežíval on na fronte a súčasne ženy a deti v Sološnici. Michal Bakan, hlavná postava hry Zápisník, hovorí: „Slovo vojna človeka zarazí. Najmä tých, ktorí vo vojne boli a vojnu okúsili. Ťažko sa dá opísať jednoduchému človeku vojnu.
To sa vydarí len dobrému spisovateľovi z povolania. Ja spisovateľom nie som, ako som sledoval tie ťažké chvíle nebezpečia, aspoň čiastočne
opíše, čo som si v pamäti uchoval. Mladí ľudia

a otcovia rodín obetovali svoje nádejné životy nevediac prečo. Hrozné bolo prežívať tieto chvíle, ktoré sa zdali byť večnosťou v zákopoch. Pomoci však nebolo. Nebol už ani strach
o život, lebo mnohí už Boha vzývali, aby ich vyslobodil z tohto
pekla. Hlad, nečistota, hmyz, zima a pod. zväčšovali útrapy
vojakov. Títo na fronte neboli podobní ani ľuďom, lež nejakým figúram, ktoré sa automaticky pohybovali. Už 25-roční
vojaci zošediveli, obličaj mali zarastenú, vyzerali ako zdivočelá zver, zmyslov pozbavení. Takto, hľa, riadila vojna.“
Ďakujeme ochotníkom zo Sološnice, že nám prišli
pripomenúť hrôzy vojny a prajeme im ešte veľa energie
a elánu pokračovať v skúšaní a hraní ďalších inscenácií. Už
teraz sa tešíme, kedy prídu zase do nášho „kulturáku“.
Katka J.
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NAPRIEK DAŽĎU SME ZDOLALI
VYSOKÚ
Na sobotu 1. septembra boli celkom slušné predpovede
počasia, ktoré hlásili daždivo až popoludní, a tak sa to aj zrána javilo, keď pri stretnutí účastníkov na Vývrate dokonca
vykuklo slniečko. Výstup sa, ako je u nás zvykom, začal rozcvičkou s palicami i bez palíc a po zrátaní účastníkov a oboznámení sa s terénom sme sa vybrali okružnou trasou na druhý najvyšší vrch Malých Karpát Vysokú.
Asi po dvoch kilometroch kráčania sa zrazu nad nami
zatiahla obloha mohutnými tmavými mrakmi, z ktorých sa
spustil ten avizovaný popoludňajší dážď, ako správni turisti
sme navliekli pláštenky a kráčali ďalej, dúfajúc, že dážď ustane, ale opak bol pravdou a pršalo čoraz intenzívnejšie. Útočisko sme našli v kŕmidle pre zver, ktoré bolo prázdne, a tak
sa naša výprava doň ukryla a nastala zmena plánov. Časť výpravy s deťmi sa rozhodla vrátiť a väčšina aj napriek lejaku
pokračovala ďalej až do vytúženého cieľa.
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Na vrchole Vysokej dážď ustal a dokonca sa nám naskytli aj krásne výhľady. Prezliekačky do suchého (tu si spomenieme na horského záchranára Igora a jeho vzácne rady do
horského terénu, ktoré sme získali na jarnom workshope
NW), nacvakáme primerane dosť veľa fotiek, zapíšeme odkaz do knihy návštev a čaká nás cesta späť o niečo kratšia
ako tá hore, ale šmykľavá a blatová, takže nebola núdza o
pády z pošmyknutia, našťastie, bez vážnych následkov, dokonca s úsmevnými poznámkami a s myšlienkami na teplé
ohnisko a voňavé špekáčiky, ktoré nás čakali v cieli.
Tohtoročný výstup aj napriek počasiu hodnotíme ako
perfektne zvládnutý nielen organizačne, ale hlavne vytrvalostne, keďže bol cieľ dosiahnutý aj v nepriaznivom počasí.
Držíme sa výroku: Ak kráčaš iba v slnečné dni, nikdy nedosiahneš svoj cieľ.
Výstupu sa zúčastnilo 29 turistov a walkerov,
o občerstvenie pri ohnisku sa postarali naši členovia Dominik
a Kvetka. Každý účastník, ktorý absolvoval výstup, dostal
pamätný diplom a malý darček.
Za finančnú podporu na usporiadanie výstupu
a zabezpečenie občerstvenia pri ohnisku ďakujeme obci Rohožník a tešíme sa na III. ročník prvoseptembrového výstupu
na Vysokú.
výbor klubu NWR

V roku 2019 plánujeme tieto akcie, na ktoré vás srdečne
pozývame:
APRÍL:
Turistický pochod Rohožnícka „12-ka“
JÚN:
Rodinný výstup na Plavecký hrad
SEPTEMBER: Prvoseptembrový výstup na Vysokú
Jesenné sústredenie walkerov a turistov
Vysoké Tatry

BUĎ FIT S NORDIC WALKING
V sobotu 6. októbra sme kurzovali s početnou skupinkou účastníkov grantového programu Buď FIT s Nordic Walking, ktorého cieľom bolo priblížiť záujemcom túto ozdravno
-športovú aktivitu, všetky jej výhody a zdravotné benefity. 11
účastníkov malo možnosť absolvovať Minikurz a následne
päť tréningov úplne zdarma vďaka spoločnosti CRH Slovensko, ktorá poskytla na tento účel grant na základe projektu

Náš Rohožník, a tak sa účastníci naučili základy NW, koordinačné a skupinové cviky, samozrejmosťou bola rozcvička a
strečing.
Celú akciu viedla akreditovaná inštruktorka NW Renáta
Beňová za asistencie certifikovaných sprievodkýň NW Michaely Horskej a Dany Pribilovej. Počas sobotného popoludnia
sa záhoráckym borom, našou zelenou telocvičňou, niesla
dobrá nálada za zvuku najprv škrkania a potom ťukania paličiek, veselého smiechu, odvážnych pohybov a množstva nových poznatkov o chôdzi s paličkami.
Všetci noví walkeri si zaslúžia potlesk a pochvalu, išlo
nám to spolu skvele. Po skončení kurzu každý odchádzal s
permanentkou na päť voľných vstupov na naše tréningy a
malým praktickým darčekom. Ďakujeme spoločnosti CRH
Slovensko za podporu tejto akcie, ktorú sme vďaka grantu
Náš Rohožník mohli zorganizovať pre širokú verejnosť.
Viac informácií a fotografií našich akcií nájdete na fbstránke Nordic Walking Rohožník.
výbor klubu NWR
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MEDZINÁRODNÝ TURNAJ HÁDZANEJ
MLADŠÍCH ŽIAČOK 2018
Každoročne koncom prázdnin usporiadava Športový
klub hádzanej turnaj mladších žiačok, ktorý býva veľmi kvalitne obsadený, i keď pre určité problémy sa ho nezúčastnil
pravidelný účastník DUSLO Šaľa – majster Slovenska. Družstvá ako Hodonín, Strážnica, Veselí nad Moravou, Veľká nad
Veličkou a Malacky boli prísľubom pre kvalitnú hru a pekný
športový zážitok, čo i boje potvrdili.
Počasie zo začiatku s nábehom dažďa sa umúdrilo
a vytvorilo príjemný rámec tohto podujatia. Organizátori
pripravili chutné občerstvenie nielen pre divákov, ako je to
už zvykom v Rohožníku. Kvalita hry jednotlivých celkov
v priebehu turnaja smerovala jasne k víťazom a hlavnému
favoritovi. Družstvo Veselí nad Moravou získalo prvé miesto
a pohár. Na druhom mieste skončilo družstvo z Hodonína

Dievčatá, minihádzaná, ŠKH Rohožník

VO VRŠOVICIACH ŠTVRTÉ
Po dvoch prípravných turnajoch v Šali a Stupave zameraných na rozohratie hráčok sa spojené hádzanárske družstvo starších žiačok TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník zúčastnilo výborne obsadeného turnaja v pražských Vršoviciach.
V dňoch od 6. do 9. septembra v konfrontácii s takmer
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a na treťom mieste Malacky. Domácemu družstvu sa ušla
štvrtá priečka, čo pri zranení S. Nemcovej bol výsledok uspokojivý.
Tvárou tohto turnaja bola naša odchovankyňa
a reprezentantka Slovenska, hráčka extraligového klubu Veselí nad Moravou, Majka Olšovská. Poďakovanie patrí organizátorom a sponzorom, ktorí určitou čiastkou prispeli
k zdarnému priebehu turnaja: STAVMAT STAVEBNINY, BURUNDI, SPORTBUP, BUSSINES AND DRIVE, PNEUSERVIS
KREBS, RITOM TRANS, PROPER GROUP, MARIÁN ŠKOPEK,
SLOVCEM, OÚ ROHOŽNÍK a Poľovnícke združenie Hôrka,
ktoré pripravilo tradične výborný guláš z diviny, za čo im patrí veľká vďaka.
Družstvo mladších žiačok v súťaži bratislavského kraja
po 9. kole je s jednou prehrou na druhom mieste.
V Tatranlige v prvom turnaji skončilo takisto na druhom
mieste. Družstvo minihádzanej sa pravidelne umiestňuje na
popredných miestach (2.-3. miesto).

Mladšie žiačky, ŠKH Rohožník

kompletnou českou špičkou v kategórii starších žiačok
odohrali počas troch dní deväť zápasov. Na turnaji sa zúčastnilo spolu 18 družstiev, ktoré boli v základnej časti rozdelené do troch skupín po šiestich družstvách. V našej skupine
odohrali dievčatá 5 zápasov, z toho 4-krát vyhrali, raz remizovali a postúpili do nadstavbovej finálovej skupiny o 1. - 6.
miesto. V nej odohrali ďalšie štyri náročné zápasy, aj keď
bojovali, dokázali už vyhrať len raz a na celom turnaji tak
obsadili 4. miesto.
V spoločnom družstve pod dohľadom trénerskoorganizačného tímu v zložení Ladislav Topolčány, Peter
Paulík, Pavol Walter a Dušan Šuster hrali hráčky: Sarah Kujanová, Barbora Šmahlíková, Vanda Kuračková, Linda Olivová,
Lea Kolandrová, Laura Walterová, Karolína Šperglová, Nikola
Nemcová, Natália Tomaškovičová, Aneta Mrázová, Adriana
Vozárová, Adela Králiková, Linda Sojáková a Aylin Eginová.
Poďakovanie patrí i všetkým rodičom, ktorí pomohli pri
povzbudzovaní a doprave.
D. Šuster
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ÚSPEŠNÝ MOTOCYKLISTA
Mário Zajac z Rohožníka sa venuje motocyklovému
športu a dosahuje v ňom pozoruhodné výsledky. V sezóne
2018 sa Mário opäť pokúšal bojovať o popredné priečky
na medzinárodných majstrovstvách cestných motocyklov,
ktoré sa skladali z 11 pretekárskych víkendov na Slovensku,
v Čechách a v Maďarsku. Sezóna sa začínala prvými pretekmi na Slovensku, kde sa hlavne testoval a nadstavoval motocykel s novým motorom. Víkend prebehol úspešne a Mário
skončil na treťom mieste.
Preteky pokračovali v Českej republike, kde sa mu dlho
darilo jazdiť na prvých miestach. Nastali však problémy
s novým motorom, ktoré sa prejavili aj v ďalších pretekoch v
českom Písku a Vysokom Mýte. Takže vždy nasledovala výmena motora za slabší. Napriek problémom sa Máriovi podarilo preteky dojazdiť na popredných miestach.
Po pretekoch v Čechách sme sa presúvali do maďarského Kakucsu. V kvalifikácii mal Mário nepríjemný pád, po ktorom bol dotlčený a praskol si aj kosť v pravom zápästí. Samozrejme, motocykel to tiež odniesol. Po troch náročných
hodinách opravy sa nám ho však podarilo spraviť a nastúpil

JESENNÁ ČASŤ SEZÓNY PRE U15

Foto: M. Goga

Chlapci, ale aj dievčatá kategórie starších žiakov U15
vstúpili do novej sezóny spoločne pod vedením trénera Romana Szecsényiho po kvalitnej letnej príprave veľmi dobre.
Dobrý kolektív a cieľavedomá práca družstva sa vie výborne
vysporiadať aj s neočakávanými zdravotnými problémami.
Po uzdravení zranených chlapcov znova žiaci pokračovali v
súťaži tak dobre, ako do nej vstúpili na začiatku sezóny. Po
sviatkoch sa opäť zapoja do systematickej zimnej prípravy.
Je potrebné, aby boli na odvetnú jarnú časť sezóny dobre
pripravení a mohli sa tešiť z dobrých výsledkov ako počas
jesene.
P. Wolák
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do kvalifikačných jázd. Mário chcel aj napriek zraneniam
pokračovať. V nedeľných pretekoch už mal ruku veľmi
opuchnutú a mal bolesti, ale aj napriek tomu nastúpil
a skončil v oboch pretekoch na 3. mieste. Po príchode na
Slovensko nasledovala návšteva lekára a ruka šla do dlahy.
Po posledných pretekoch to Máriovi v celkovom poradí
v českom majstráku vyšlo na 2. priečku a v medzinárodných
majstrovstvách to bolo celkové 3. miesto. Všetky tieto úspechy by sme nedosiahli bez pomoci obce Rohožník a firiem
European Enterprise, EkoCar, Burundi, PersiTrade, YATO
náradie, Tizoona, Allmedia, Autofólie - Bratislava, H5Motos,
za čo sa im chceme poďakovať. V sezóne 2019 budeme bojovať ďalej.
A. Zajacová

Foto: A. Zajacová

NOVÝ TRÉNER PRE DORAST
Najvýraznejšími zmenami prešla kategória dorastencov. Po predchádzajúcej sezóne ukončilo vekovo osem
chlapcov kategóriu U19 a so starších žiakov U15 ich doplnilo
len šesť mladých futbalistov. Ďalšia zmena sa udiala v realizačnom tíme. Tréner dorastu Vladimír Studený ukončil svoje
pôsobenie v klube. Za jeho dlhoročnú prácu s mládežou mu
patrí veľké poďakovanie. Novým trénerom sa stal Marek
Adamovič, ktorý je zároveň aktívnym brankárom našich mužov. Druhým trénerom sa stal tréner Peter Wolák.
Chlapci chodia poctivo na tréningy, v súťaži získavajú
nové skúsenosti, ktoré sú na ich výkonnostnom a hernom
prejave viditeľné. V posledných kolách zápasov jesennej časti sa, bohužiaľ, zraneniam nevyhli ani dorastenci. Veríme, že
cez zimnú prestávku si zranenia doliečia a budú sa môcť pripravovať na jarnú časť zápasov.
P. Wolák

Foto: M. Goga
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ŠTVRTÉ MIESTO PO JESENNEJ ČASTI
SEZÓNY

Foto: M. Goga

Už letná príprava naznačila, že nás bude čakať ťažká
jeseň. V mužstve sa vymenilo viacero hráčov. Som rád, že
práca v klube sa prejavuje v napredovaní hráčov a ich posune do vyšších súťaží. Viac ma mrzia neustále odchody chalanov do Rakúska. Bolo by načase, aby sa Bratislavský futbalový zväz začal zaoberať problémami klubov, ktorým môže
ďakovať, že naďalej funguje aj najmenší zo zväzov v rámci
Slovenského futbalového zväzu. V mužstve sa objavilo viacero nových hráčov, väčšina veľmi mladých, ktorí sa museli
preorientovať z mládežníckeho futbalu na futbal dospelých,
čo je veľmi náročné a viacerí z nich sa ešte nestihli aklimatizovať.
Ďalšou významnou zmenou bola spolupráca s MFK
Skalica. Všetci chlapci zo Skalice priniesli kvalitu na ihrisko
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i do kabíny, chlapci ich prijali a oni sa cítili príjemne v našom
klube. Chcel by som sa poďakovať vedeniu MFK Skalica, najmä trénerovi Jožkovi Dojčanovi, za výbornú spoluprácu, prístup a pomoc po ľudskej aj odbornej stránke.
Naše výkony a výsledky boli premenlivejšie ako aprílové počasie. Nevyrovnanosť výkonov bola u chlapcov veľmi
veľká, málo strelených gólov, veľa inkasovaných, dve bolestivé prehry s pocitom hanby, veľa nepremenených šancí, ale
i individuálnych chýb, dlhodobé zranenia kľúčových hráčov.
To bola daň, ktorou sme sa museli prehrýzť.
V Rohožníku sa vytvorila skupina fanúšikov, ktorí
pravidelne navštevujú domáce i vonkajšie zápasy, ich bubny
sú známe po celom okolí, atmosféru, ktorú vytvoria, si pochvaľujú diváci na každom štadióne. Aj im patrí poďakovanie
za každý pokrik, povzbudenie a ďakovačku po zápase. Verím,
že aj na jar vytvoríme spoločné zážitky a budú sa tešiť
z našich výkonov a výsledkov.
Ďakujem chlapcom, ktorí boli súčasťou nášho tímu
a svojou troškou prispeli k 4. miestu po jeseni. Viem, že aj
oni majú vyššie ciele, ktoré by sme chceli v jarnej časti prezentovať do našej hry a výsledkov, čím by sme ako po minulé
roky vzorne reprezentovali obec Rohožník a všetkých, ktorí
sa celoročne snažia o zabezpečenie a napredovanie klubu –
Obecný úrad Rohožník na čele s pánom starostom P. Švaralom, výbor FC Rohožník, sponzorov i fanúšikov. Osobne si
myslím, že súťaž je veľmi vyrovnaná, čo je viditeľné
v tabuľke, avšak úroveň a kvalita 3. ligy sa znížila, o čo sa svojimi verdiktami zaslúžili aj viacerí rozhodcovia.
M. Tóth
tréner

BEH JE PRE VŠETKÝCH
Sobota, 8. decembra, 8 °C, slnečno a predvianočné obdobie :-) Niektorí z nás si povedali, že doma sedieť nebudú
a prídu podporiť školskú akciu – Mikulášsky beh zdravia. Behu - chôdze sa zúčastnilo 40 športovcov. Najmladšími
účastníkmi boli Matúško (11 mesiacov), Maximko (4 roky),
Miško (5 rokov) a najstaršou športovkyňou bola pani Kvetka
Prigancová. Za 90 minút sme odbehali/odkráčali: 236, 84
km, čo je 5, 92 km na účastníka. Medzi nás prišlo OZ Nordic
walking Rohožník, zástupca Obecného úradu Rohožník, zástupcovia ZŠ Rohožník a mnoho skvelých ľudí.
Veľké ďakujem patrí Obecnému úradu Rohožník, ktorý
pomáhal pri organizácii a zabezpečil prekvapenie pre športovcov v podobe mikulášskych balíčkov, pánovi Dermekovi
a jeho tímu, ktorí boli priaznivo naklonení tejto akcii
a zabezpečili športovcom teplý čaj. A na záver - ďakujem
všetkým, ktorí sa zúčastnili!

M. Baluchová
koordinátor akcie

Foto: M. Baluchová
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