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UVODNÍK
Začnem hneď zhurta – máme po fašiangoch a po zábave. Dúfam, že ste sa počas tohto tradičného obdobia aj tohto roku
dobre vybláznili na plesoch, karnevaloch,
rohožníckej base a podobne.
Zabíjačku máme už tiež bezpečne uloženú v tukových zásobách, mrazákoch
a komorách. Hádam to každý prežil bez
ujmy a – ako sa vraví – bez vyvaleného boku. Lenže všetkému je raz koniec, a preto
teraz prichádza Popolcová streda, aby dvihla svoj prst a káže nám ukončiť túto bujarú
zábavu a obžerstvo s tým spojené. Áno,

ROHOŽNÍCKY FOTOGRAF ZVÍŤAZIL V
PRESTÍŽNEJ MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI
Víťazný záber zhotovil v malebnej pahorkatine na južnej Morave v oblasti známej ako Moravské Toskánsko.

Foto: R. Černický
Víťazná fotografia: Zlaté vlny

Svetová fotografická organizácia (World Photography
Organisation), ktorá podporuje lokálne fotografické komunity v 62 krajinách po celom svete, a spoločnosť Sony dňa 26.
februára vyhlásila víťazov národnej ceny 2019. V zozname
víťazov bol aj Rohožníčan Radoslav Černický, ktorý získal
národnú cenu Slovenska 2019.
Národná cena, ktorá je súčasťou prestížnej a medzinárodne uznávanej súťaže Sony World Photography Awards,
demonštruje záväzok Sony podporovať miestne fotografické
talenty za pomoci propagácie diel z jednotlivých krajín v medzinárodnom meradle.

stíšime sa v prichádzajúcom pôstnom období, či už v kresťanskom slova zmysle, alebo formou jarného detoxu, alebo ako kto
chce. Ako odmena za vynaložené sebazapieranie, odriekanie a s tým spojenú námahu nás predsa čaká ďalšia veselosť –
Veľkonočné sviatky!!! No povedzte, nemáme to my Slováci krásne zariadené?
Prajem vám v tomto prechodnom období veľa duševných aj fyzických síl, nech
vás jarné choroby obchádzajú a privítajme
prebúdzajúcu sa jar tiež vynovení a posilnení.
Katka S.

Medzinárodne uznávaná súťaž Sony World Photography Awards, organizovaná svetovou fotografickou organizáciou, je jednou z najdôležitejších udalostí v celosvetovom fotografickom kalendári.
Fotografia Golden Waves (Zlaté vlny) Radoslava Černického bola vybraná ako najlepšia jednotlivá snímka vyhotovená fotografom s národnosťou a miestom bydliska na Slovensku. Táto snímka bola prihlásená do otvorenej kategórie
Sony World Photography Awards.
Radoslav Černický pochádza z
Rohožníka a fotografovanie je jeho
hobby od roku 2012. Na víťaznej
krajinnej fotografii je zachytená
okúzľujúca Južná Morava (Moravské
Toskánsko). „Som veľmi prekvapený
a hrdý, že moja fotografia bola úspešná a obstála v konkurencii ďalších úžasných fotiek. Len
veľmi ťažko opíšem svoje pocity, no tento úspech ma veľmi
motivuje, aby som pokračoval vo svojej práci.“
Ako víťaz národnej ceny dostane Černický digitálnu fototechniku od Sony. Víťazné snímky budú vystavené ako súčasť výstavy Sony World Photography Awards Exhibition
2019 v Londýnskej galérii Somerset House od 18. apríla do 6.
mája a budú publikované v ročenke súťaže na rok 2019.
K významnému fotografickému úspechu Radoslavovi
Černickému gratulujeme a tešíme sa na jeho ďalšie fotografie.
Katka J.
zdroj: tlačová správa spoločnosti SONY
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VÁŽENÍ A MILÍ OBYVATELIA OBCE A AJ
VY, NÁHODNE ČÍTAJÚCI NÁŠ ČASOPIS!
Tento môj klasický úvodník, keďže ho píšem na MDŽ,
začnem pokusom o patričné prianie:
Ženy, žienky, ženičky, milenky,
manželky, dcérky, mamičky aj babičky
užívajte dnešný deň
a, samozrejme, nielen ten.
Ženy, žienky, ženičky,
kiež nosia Vám muži kytičky.
Užite si dnešný deň v radosti,
nech stránia sa Vás starosti.
Keď to dnes tak pekne zvládnete,
snáď Vám a aj nám bude krajšie na svete.
Krásne na svete a vo Vašich srdciach,
veď vy držíte svet vo svojich rukách.
Radosť, šťastie, žiadny smútok,
a to nielen keď je ten Váš sviatok.
Ani sme sa nenazdali a už máme zimu za sebou a klope
nám na dvere či na okno jar. Klasicky sme nejako zvládli snehovú nádielku a už sa tešíme na príchod jari. Počas najväčšieho sneženia sme krížom cez celú dedinu mali veľkú zábavu pri stavaní snehuliakov, bavili sme sa veľkí aj malí. Dúfam,
že som neostal nikomu nič dlžný. Ak áno, nech len príde.
Veľmi dobre sme zvládli 12. ročník obecného plesu, ktorého hostia šíria dobré meno našej obce, čo nás, samozrejme, veľmi teší. Dokonca aj 12. ročník obecnej zabíjačky prebehol, dovolím si povedať, veľmi dobre. Ďakujem všetkým,
ktorí sa podieľali na jej príprave, mojím odhadom asi 150
ľudí z rôznych organizácií, ktoré pôsobia v obci. Dve veci na
mňa pôsobia trochu zvláštne. Mám pocit, že medzi tými ľuďmi, čo pracovali minimálne dva dni na príprave zabíjačky,
bolo možno len do 20 ľudí mladších ako 40 rokov. Snáď nám
nehrozí, že tí aktívni, pre obec aktívni, vymrú. Druhá trochu
zvláštnosť je pocit, že väčšina hostí tejto našej tradičnej akcie
boli cezpoľní, ale možno sa mýlim.
A ešte jedno osobné ohliadnutie sa v čase, keď sa akademickým titulom, hoc aj kúpeným, bez hanby oháňa hocikto... Počas obecnej zabíjačky ma potešilo mnoho stretnutí s
rôznymi ľuďmi, avšak špeciálnu hodnotu mala pre mňa návšteva (už druhýkrát) školiteľa mojej diplomovej práce, ešte z
roku 1998, viacnásobného držiteľa ocenenia Cecil pre najobľúbenejšieho pedagóga mojej Alma mater - Pedagogickej
fakulty UK, a vlastne nakoniec kolegu a človeka, ktorého si
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veľmi vážim. Som veľmi
rád, že prišiel. Bolo mi potešením, cťou a národným
sviatkom ho u nás privítať.
Zabíjačka a ples boli
posledné tohtoročné akcie
s poradovým číslom 12.
Najbližší
rok
budeme
v znamení 13. Spolu ťaháme 13. rok, čakajú nás 13.
Rohožnícke obecné slávnosti, 13. ročník Gulášmajstra a ešte počas začiatku
budúceho roku 13. ples
a 13. zabíjačka – tú chceme
robiť inak a inde. Verme, že
nám tie trinástky neprinesú
nič zlé, ale skôr naopak,
ako keď si my so spolužiakmi zo základnej školy na
„prekonanie kliatby“ robíme stretávku vždy v piatok 13. Niekedy vo väčšom, inokedy v menšom počte, vždy však
v dobrej nálade.
V čase, keď máme v rukách toto číslo, máme za sebou
jednu časť roka. S udalosťami peknými, milými, radostnými
a aj s tými druhými. Pripravujeme sa na najbližšie prezidentské voľby. Kandidátov je viac než dosť, máme možnosť si
vybrať, aj keď spôsobilosť viacerých z nich na zastávanie postu prezidenta našej krajiny je ... rôzna, ak nie otázna. Vnímame v médiách a na sociálnych sieťach, ktoré často nielen
informujú, ale snažia sa skôr tlačiť v prospech či neprospech
rôznych kandidátov, rôzne informácie, sľuby či hrozby súvisiace s niektorými kandidátmi, ktoré sú často úplne mimo
možností a pôsobnosti prezidenta. Rozhodujte sa slobodne.
Sú to VAŠE voľby, je to VAŠE právo vybrať si kandidáta,
o ktorom ste presvedčený, že bude tým najlepším prezidentom našej krajiny. Prajem nám všetkým veľa dôvodov na
spokojnosť s výsledkom voľby väčšiny z nás počas najbližších
rokov a všetkým aj dostatok sily a pokory vedieť rešpektovať
výsledok tejto voľby.
Pripravujeme sa, možno rôznym spôsobom, na veľkonočné sviatky. Deti sa tešia na svoje ďalšie prázdniny. Mnohí
na pripomienku ukrižovania a zmŕtvychvstania, niektorí aj na
koniec pôstneho obdobia.
Prajem nám všetkým pokojné a radostné prežitie prichádzajúcich sviatkov, pokojnejšie žitie. Veľa zdravia
a rôznych dôvodov na radosť a dobrý pocit zo života, veľa
dobrých dôvodov, aby sme mohli byť hrdí na životy, ktoré
žijeme a na krajinu, v ktorej ich žijeme.
Mgr. Peter Švaral
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 12. 12. 2018
A. BERIE NA VEDOMIE:
 uznesením č. 74/2018 informáciu o rokovaní komisií OZ,
 uznesením č. 75/2018 správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti a informáciu o prijatých opatreniach,
 uznesením č. 81/2018 stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu obce Rohožník na rok 2019 a viacročnému rozpočtu na roky 2020, 2021,
 uznesením č. 84/2018 predložený návrh viacročného
rozpočtu obce Rohožník na roky 2020 – 2021.
B. SCHVAĽUJE:
 uznesením č. 76/2018 OZ schvaľuje návrh VZN 4/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohožník, a to v zmysle pozmeňujúcich návrhov predložených na rokovaní obecného zastupiteľstva,
 uznesením č. 77/2018 schvaľuje návrh VZN 5/2018,
o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Rohožník,
 uznesením č. 78/2018 schvaľuje návrh VZN č. 6/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013, ktorým sa určuje
výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Rohožník,
 uznesením č. 79/2018 schvaľuje Predložený návrh na 2.
zmenu rozpočtu obce pre rok 2018 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2018 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 podľa priloženého návrhu,
 uznesením č. 80/2018 schválilo Zásady odmeňovania
poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
v obci Rohožník,
 uznesením č. 85/2018 schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
na I. polrok 2019,
 uznesením č. 86/2018 schválilo prevod 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
vo výške 445,-€ (slovom štyristoštyridsaťpäť eur) + náklady spojené s prevodom (znalecký posudok, poplatok za

návrh na vklad),
 uznesením č. 87/2018 schválilo prevod 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
5730,-€ (päťtisíc sedemstotridsať eur) + náklady spojené
s prevodom (znalecký posudok, poplatok za návrh na
vklad),
 uznesením č. 88/2018 schválilo Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Rohožníku a komisií OZ,
 uznesením č. 89/2018 schválilo odmenu pre hlavnú kontrolórku podľa ustanovenia § 18c ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vo výške 30% z mesačného platu hlavnej kontrolórky podľa ods. 1 spolu za obdobie január 2018 až
december 2018.
C. SPLNOMOCŇUJE:
 uznesením č. 83/2018 splnomocňuje starostu obce Rohožník v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 10 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vykonávať zmeny v rozpočte obce medzi
položkami jednotlivých stredísk a medzi jednotlivými
strediskami, a to do výšky 10% rozpočtu príslušného strediska a robiť v priebehu rozpočtového roka presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t. j.
robiť presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami
podľa potreby tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový.

D. VOLÍ:
 uznesením č. 90/2018 PharmDr. Elenu Šurlákovú za člena komisie OZ pre verejný poriadok,
 uznesením č. 91/2018 Ladislava Topolčányho za člena
komisie OZ pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport
a médiá.
PLÁN ZASADNUTÍ
27. marec o 18:00
12. jún o 18:00
25. september o 18:00
11. december o 18:00
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OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 20. 2. 2019

A. BERIE NA VEDOMIE:
 uznesením č. 2/2019 informáciu o rokovaní komisií OZ,
 uznesením č. 3/2019 Vyhodnotenie plánu kontrolnej
činnosti za rok 2018.
B. SCHVAĽUJE:
 uznesením č. 4/2019 OZ schvaľuje návrh VZN č. 1/2019
o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce,
 uznesením č. 5/2019 OZ schvaľuje Zásady odmeňovania
poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
v obci Rohožník,
 uznesením č. 6/2019 schvaľuje predložený návrh na
zmenu rozpočtu obce pre rok 2019 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2019 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 podľa priloženého návrhu,
 uznesením č. 7/2019 OZ schvaľuje 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. 8/2019 schvaľuje kúpu časti pozemku parcely register KN C parc. č. 3061/19, katastrálne územie
Rohožník,
vlastníctvo
k
uvedenému
pozemku
v katastrálnom území Rohožník je zapísané v prospech
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na LV č. 661
v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného
úradu v Malackách, ktorá je určená GP č. 53/2012 zo dňa
10. 12. 2012 ako odčlenený diel č. 2, ktorý tak vytvorí novú parcelu č. 3061/62 s výmerou 128 m² do vlastníctva
obce Rohožník, a to za cenu vo výške 890,- eur (slovom
osemstodeväťdesiat eur) určenú na základe znaleckého
posudku č. 16/2019 vypracovaným Ing. Miloslavom Ilav-
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ským s podmienkou zriadenia vecného bremena na priznanie práva umiestnenia, prevádzkovania a údržby zariadení vo vlastníctve BVS, a.s. a zriadenie ochranného pásma, kanalizácie a vybudovanie nového oplotenia
a areálového osvetlenia pre BVS na zvyšnej časti pozemku na náklady obce Rohožník,
 uznesením č. 9/2019 schvaľuje kúpu časti pozemku
v katastrálnom území Rohožník z parcely KN E č. 3045/6
určenú GP č. 46/2018 zo dňa 19. 11. 2018 ako novovytvorená parcela č. 3046/309 s výmerou 35 m², druh pozemku orná pôda, častí pozemku v katastrálnom území Rohožník z parcely KN E č. 3045/25 určené GP č. 46/2018 zo
dňa 19. 11. 2018 ako novovytvorená parcela č. 3045/311
s výmerou 227 m², druh pozemku orná pôda, novovytvorená parcela č. 3045/312 s výmerou 104 m², druh pozemku orná pôda, novovytvorená parcela č. 3045/313
s výmerou 371 m², druh pozemku orná pôda. Právny
vzťah k uvedeným nehnuteľnostiam je vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky na LV 1708.
Cena za predmetné pozemky je určená na základe znaleckého posudku č. 1/2019 zo dňa 08. 01. 2019 v celkovej
výške 10.400,- eur (slovom desaťtisíc štyristo eur).
C. SPLNOMOCŇUJE:
 uznesením č. 10/2019 splnomocňuje starostu obce Rohožník na predaj traktora Zetor Proxima 80 EČV MA
422AF, rok výroby 2011, vo vlastníctve obce, a to v súlade
s príslušnými právnymi predpismi a zabezpečenie kúpy
nového traktora.

Foto: E. Jurkáčková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA
Tamara Žažová, 28. 12. 2018
Matej Urbančok, 28. 12. 2018
Marko Blažek, 30. 12. 2018
Daniel Častek, 30. 12. 2018
Laura Brecsková, 4. 1. 2019
Jakub Kaňka, 13. 1. 2019

ZOSOBÁŠILI SA
Veronika Krátka
a Miroslav
Šprinc
2. 2. 2019

OPUSTILI NÁS
František Víger
Karola Mašková
Marián Radič
Anna Vačková
Viera Čabalová
Ľudmila Violová
Angela Škopková
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI KEDY A KOĽKO PLATIŤ?
S vlastníctvom nehnuteľnosti je spojená i povinnosť platiť daň. Daňové priznanie z nehnuteľnosti je povinný podať
každý daňovník (fyzická aj právnická osoba), ktorej vznikla
daňová povinnosť (t. j. stala sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane), a to do 31. 1. 2019. U daňovníka, ktorý podal
daňové priznanie v predchádzajúcich rokoch a nenastali
žiadne zmeny, nebolo potrebné podávať daňové priznanie k
dani z nehnuteľností na rok 2019.
Ako vypočítať daň z nehnuteľností na rok 2019?
Daňovník v daňovom priznaní si nevypočíta výšku dane.
V daňovom priznaní daňovník len oznámi správcovi dane
údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet dane z nehnuteľností
správcovi dane (napr. výmera bytu v m2 či počet podlaží
stavby a pod.). Správca dane, teda obec Rohožník, použije
oznámené údaje pre výpočet dane. Daňovníkovi oznámi výšku dane z nehnuteľností spolu s ďalšími údajmi, ktoré sú potrebné pre jej zaplatenie v rozhodnutí.
Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku na svojom zasadnutí
dňa 12. decembra 2018 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Rohožník, na základe ktorého sú sadzby daní z nehnuteľností od 1. 1. 2019 nasledovné:
Daň z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej
sadzby dane z pozemkov.

Predmet dane

Základ dane

orná pôda, chmeľnice, vinice, výmera pozemku v m2
ovocné sady
x 0,3794 €/m2

trvalé trávnaté porasty
záhrady

výmera pozemku v m2
x 0,0975 €/m2
výmera pozemku v m2
x 1,85 €/m2

0,85%

0,85%

1,25%

výmera pozemku v m2
x 1,85 €/m2

Extravilán 4,20%
Intravilán 1,00%

výmera pozemku v m2
x 18,58 €/m2
ostatné plochy okrem staveb- výmera pozemku v m2
x
ných pozemkov
1,85 €/m2

Základ dane

Ročná sadzba dane

a) stavby na bývanie a drobné stavvýmera zastavanej ploby, ktoré majú doplnkovú funkciu
chy v m2
pre hlavnú stavbu

1 €/m2

b) stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využí- výmera zastavanej plované na skladovanie vlastnej pôdo- chy v m2
hospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu

1 €/m2

c) chaty a stavby na individuálnu
rekreáciu

výmera zastavanej plochy v m2,
výmera zastavanej plod) samostatne stojace garáže
chy v m2
výmera zastavanej ploe) stavby hromadných garáží
chy v m2
f) stavby hromadných garáží umies- výmera zastavanej plotnené pod zemou
chy v m2
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na administratívu

1, 08 €/m2
1 €/m2
1 €/m2
1 €/m2

výmera zastavanej plochy v m2

5 €/m2

h) stavby na ostatné podnikanie a
na zárobkovú činnosť, skladovanie
výmera zastavanej ploa administratívu súvisiacu s ostatchy v m2
ným podnikaním a zárobkovou
činnosťou

3 €/m2

i) ostatné stavby neuvedené v písm. výmera zastavanej ploa) až h)
chy v m2

1 €/m2

Daň z bytov
Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome sa
vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.
Predmet dane

výmera pozemku v m2
x 0,05 €/m2

stavebné pozemky

Predmet dane

0,85%
1,25%

zastavané plochy a nádvoria

Daň zo stavieb
Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti
stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
Pri viacpodlažných stavbách určuje správca dane príplatok za podlažie v sume 0,04 €/m2 za každé podlažie, okrem
prvého nadzemného podlažia.

Ročná sadzba dane

lesné pozemky, na ktorých sú výmera pozemku v m2
hospodárske lesy
x 0,10 €/m2
rybníky s chovom rýb
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1,00%
Extravilán 4,20%
Intravilán 1,00%

Základ dane

Ročná sadzba dane

byt

výmera podlahovej plochy v 1 € za každý začatý m2
m2
podlahovej plochy

nebytový priestor

výmera podlahovej plochy v 3 € za každý začatý m2
m2
podlahovej plochy

Príspevok na bývanie
Obec Rohožník poskytne príspevok na bývanie vlastníkovi nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Rohožník,
ktorá je v katastri nehnuteľností zapísaná ako rodinný dom
pokračovanie na str. 6
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alebo byt, a v ktorej je jej vlastník prihlásený k trvalému pobytu vo výške 0,80 €/m² za nasledovných podmienok:
 vlastník nehnuteľnosti uplatní nárok na poskytnutie príspevku podľa odseku 1) pri podaní priznania k dani
z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, v ktorom mu prvýkrát vzniká nárok na
poskytnutie príspevku na bývanie podľa odseku 1), najneskôr v lehote do 31. 05. príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká,
 pre vznik nároku na poskytnutie príspevku na bývanie
mal vlastník nehnuteľnosti trvalý pobyt v obci Rohožník
viac ako 6 kalendárnych mesiacov počas kalendárneho
roku, ktorý predchádza roku, keď bola podaná žiadosť
o poskytnutie príspevku a súčasne v čase podania tejto
žiadosti má trvalý pobyt v predmetnej nehnuteľnosti,
 vlastník nehnuteľnosti má splatené záväzky voči obci Rohožník, ktoré vznikli do 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Žiadosť o poskytnutie príspevku na bývanie je možné
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podať osobne na obecnom úrade v Rohožníku na referáte
správy daní a poplatkov u príslušného referenta alebo zaslať
poštou. Tlačivo žiadosti je možné stiahnuť si z web stránky
obce: htps://www.rohoznik.sk/dane-a-poplatky.html
Platenie dane
Správca dane vám pošle rozhodnutie s uvedením výšky
dane. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj
v splátkach, pričom lehotu splatnosti jednotlivých splátok
určí v rozhodnutí, ktorým daň vyrubuje. Daň z nehnuteľnosti môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou v pokladni obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom.
Sankcie
Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do
výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však
3.000 eur.
Katka J.

NOVÁ TRIEDA PRE ŠKÔLKAROV
V obci Rohožník sa v posledných rokoch rozmáha výstavba nových bytov a domov. Vznikla situácia, kedy výrazne
vzrástol počet detí a počet žiadostí o prijatie detí do materskej školy prevyšuje počet voľných miest. Danú situáciu sa
obec Rohožník rozhodla riešiť podaním projektu „Zvýšenie
kapacity MŠ Rohožník“.
V decembri 2017 sme podpísali zmluvu s Ministerstvom
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vďaka podpore
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program sme v
marci 2018 začali s realizáciou projektu, ktorého cieľom je
rozšírenie kapacity školy z pôvodných 147 na 169 detí. Realizácia projektu je tvorená tromi časťami:
 Nadstavba materskej školy - ide o nadstavbu nad existujúci objekt. Po realizácii projektu vytvoríme jednu triedu
pre 22 detí.

Foto: Ľ. Haršani

Foto: Ľ. Haršani


Spoločenská miestnosť - zvýšením kapacity škôlky o 22
detí je potrebné vyriešiť miestnosť, ktorá bude slúžiť na
krúžkovú činnosť, besedy, divadielka, stretnutia s rodičmi,
kultúrno-spoločenské podujatia a pohybové aktivity detí.
V mieste, kde sa nachádzalo čiastočne otvorené átrium,
ktoré bolo tvorené spojovacími chodbami a objektmi pre
predškolskú výchovu, sme prístavbou vytvorili spoločenskú miestnosť.
 Jedáleň - stavebnými úpravami časti materskej školy sme
vytvorili jedáleň pre 169 detí.
Súčasťou projektu je aj vytvorenie bezbariérového vstupu vo všetkých objektoch školy. Bezbariérovosť sme zabezpečili mobilným pásovým schodolezom.
V súčasnosti dodávateľ KAMI PROFIT, s.r.o. ukončil na
projekte všetky stavebné práce. V priebehu mesiaca apríl
bude dodané vybavenie triedy, spoločenskej miestnosti a
jedálne. Slávnostné otvorenie novej triedy, spoločenskej
miestnosti a jedálne je naplánované na september. Dúfame,
že sa detičkám nová trieda bude páčiť.
Katka J.
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SEPAROVANIE ODPADU – TRIEDIŤ ČI
NIE?
Mnohí z nás si pri vyhadzovaní odpadu do kontajnera pomyslia: „Ide to vlastne tam, kam má?“ alebo „Načo separujem, keď sused to vyhodí všetko do jedného kontajnera
a ostatné ho nezaujíma!“ Hlavne, že sme sa zbavili odpadu...
Čo bude ďalej, to nás často už nezaujíma. Veď odpad som si
zaplatil, tak môžem vyhadzovať, kde chcem a koľko chcem.
Predstavme si, že si urobíme doma separovaný zber. Áno,
máme veľa košov. Jeden na papier, druhý na plast, iný zase
na zmiešaný odpad. Sem-tam sa nám podarí oddeliť aj biologicky rozložiteľný odpad – po našom „ostatky z kuchyne“.
Ale ako by to malo byť správne?
Žiadny vzorec na to neexistuje. Ide o nás samých.
Každý človek by mal začať sám od seba. Žiaden manuál neexistuje. Preto sa na vás, milí občania našej dediny, chcem
obrátiť s malou prosbou. Začnime separovať v našich domácnostiach. Veď čo môžeme stratiť? Myslím si, že iba získame. Nie je žiadny dôvod, prečo by sme sa mali na to vykašlať a nie je dokázaný ani žiaden negatívny vplyv triedenia
odpadu. Veď pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale
predovšetkým sebe.
No a ako môžeme pomôcť životnému prostrediu?
Triedením odpadu vraciame druhotné suroviny späť do výrobného procesu, preto by sa tak mohol znížiť počet skládok
a spaľovní odpadov, pomáhame znížiť ťažbu na zisk prvotných surovín a následne eliminovať znečistenie ovzdušia

7

z dopravy a v konečnom dôsledku možno znížiť spotrebu
energie. Separovaním biologicky rozložiteľných odpadov
a ich následným kompostovaním môžeme získať kvalitné
ekologické hnojivo, ktorým dokážeme nahradiť chemické
hnojivá. Tieto často svojím rozkladom ohrozujú nielen pôdu,
ale aj podpovrchové vody. Má to aj svoje ekonomické výhody. Veď čím vyšší podiel separovaného odpadu vytvárame,
tým viacej môžeme ušetriť na poplatkoch za odpady. Jedinú
investíciu predstavujú koše v našich príbytkoch. Investícia do
výstavby a prevádzky recyklačných technológií je oveľa menšia ako výstavba a prevádzka technológií na zneškodnenie
odpadov, ako je napríklad skládka odpadu či spaľovňa. Takéto zariadenia sa musia ešte aj po skončení ich prevádzky monitorovať a v najhoršom prípade sú „žrútom“ peňazí pri odstraňovaní ekologických škôd, ktoré vznikajú zlým tesniacim
systémom.
V konečnom dôsledku sa môžeme zamyslieť teda aj
nad tým, že pri vzniku recyklačnej linky je potrebné zamestnať aj viacej ľudí pri dotrieďovaní odpadu, teda zvyšujeme
zamestnanosť. Triedením odpadu pomáhame vychovávať aj
ľudí (teda seba samých), a tým si budujeme aj pozitívny
vzťah k ochrane životného prostredia. Buďme príkladom aj
v tomto pre naše deti.
Čo dodať na záver? Nemusíme sa ostýchať, keď si
budeme brať v obchode pečivo do vlastného vrecka ušitého
z nepotrebnej záclony, lebo už ušitím toho vrecka sme recyklovali niečo nepotrebné ☺.
Barbora Micháleková Richveisová
Veľa šťastia!
členka komisie životného prostredia

ACH, TEN ODPAD!
Som rád, že prichádzajú podnety od vás občanov a nielen od stola úradníkov, aj keď aj my sme občania tejto obce
a aj nám záleží na obci a niekedy mám pocit, že len nám.
Stačí sa prejsť v nedeľu po obci a máte rozvrh práce
pre svojich ľudí na celý týždeň, keď sú naši občania „aktívni“,
tak aj na mesiac. Čo všetko sa nachádza pri kontajneroch, je
až hrôza. A pritom, každý občan má nárok na 0,5 t nadrozmerného odpadu odviesť na dvor Technických služieb. Či to
spraví vlastnou dopravou alebo využije TS, záleží len na ňom.
Každý by sme chceli životnú úroveň Švajčiarska, ale tá nám z
neba nespadne, tú nerobí vysoká minimálna mzda alebo iné
materiálne statky, ale úroveň spoločnosti, a tou sme my všetci. A povedzte, čo je to za úroveň, keď všeličo možné vyhádžem ku kontajneru, však niekto sa postará. Kde má ísť jedna zložka odpadu, nahádžem, čo chcem, niekto to roztriedi.
Keď niečo môžem hodiť do smetného koša, prečo by som to
nehodil vedľa, však je tam toľko miesta a niekto to zodvihne.
A ako to už býva zvykom vo vyspelej spoločnosti, „niekto“ to

Foto: V. Hudec

bude chcieť aj zaplatiť. Spôsob separovania niektorých našich občanov nemá so separáciou nič spoločné. A tu by som
chcel aj drobnú poznámku k článku. Môžeme aj stratiť. Viem,
v porovnaní so znečisťovaním našej prírody je to nič, ale dopad to má na každého z nás. Miera separácie, resp. výška
percenta úrovne separácie celkového vyprodukovaného odpadu v obci, má dopad na cenu poplatku za likvidáciu odpadu za tonu. Takže, občania, vyhrňme si rukávy a šup separovať. Lebo nie my, úradníci, zdvihneme cenu odpadu, ale vy,
občania, svojou nečinnosťou a ľahostajnosťou.
Michal
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ÚSPEŠNÍ PIATACI
Celoplošné testovanie piatakov
zo slovenského jazyka a literatúry a
matematiky sa konalo 21. novembra
2018. Cieľom bolo získať informácie
o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň, ako aj poskytnúť školám, ale aj
širokej verejnosti spätnú väzbu a
komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z
testovaných predmetov. Žiaci sa s pani učiteľkami systematicky pripravovali nielen počas vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách. Žiaci pristupovali k príprave veľmi svedomito, zodpovedne a dôsledne.
Priemerná úspešnosť školy z matematiky je 63,6 %, národný priemer je 59,3 %, rozdiel priemernej úspešnosti našej školy oproti národnému priemeru je 4,3 %. Priemerná
úspešnosť školy zo slovenského jazyka a literatúry je 63 %,
národný priemer je 58,4 %, rozdiel priemernej úspešnosti
našej školy oproti národnému priemeru je 4,6 %.
Na výsledky piatakov sme veľmi hrdí a veríme, že ich
chtivosť do práce namotivuje aj ostatných žiakov školy.

Foto: E. Surovcová

PADLO 64 GÓLOV
Na „polročnom" školskom florbalovom turnaji dňa 25.
januára sa stretli v školskej telocvični zástupcovia tried 3.A,
3.B, 4.A, 4.B, 5.A a 5.B. Chlapci sa veľmi tešili na tento turnaj
a splietali tajné predzápasové taktiky. Pochvala a poďakovanie patrí úplne všetkým. Turnajové prvenstvo si napokon
vybojovali chlapci z 5.A triedy. Bolo radosť vidieť, s akým
zápalom chlapci, ale aj povzbudzujúci spolužiaci v obecenstve prežívali každý gól, trestné strieľanie, či už premenené
alebo nie. Ale pre nás sa stali všetci chlapci víťazmi, od tých
najmenších až po veľkáčov - víťazmi zdravého srdiečka.

I. Címerová

ČO NOVÉ V „DRUŽINE“
Školský klub je pre deti veľmi dôležitý, pretože rozvíja
všetky stránky ľudskej osobnosti a hlavne učí deti, ako majú
využívať svoj voľný čas. Aktivity sú zamerané najmä na poznávanie živočíchov a rastlín v živej prírode, získavanie manuálnych zručností v oblastiach pracovno-technickej a estetickej a vytváranie si pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite,
telesnej výchove a športu.
V oblasti spoločensko-vednej nás zaujímajú profesie
našich rodičov. Tento školský rok sme spoznávali prácu záchranára, ktorú nám predstavili manželia Hruškoví. Podrobne vysvetlili, ako postupovať pri záchrane života a aké zdravotné pomôcky treba použiť.
Ďalšie príjemné popoludnie nám spestrila výstižným
výkladom a praktickou ukážkou kaderníčka pani Kaňková.
Najviac, čo v deťoch zarezonovalo, bolo stretnutie so
železničiarom pánom Buchbauerom. Bolo to učenie zážitkovou metódou, pretože beseda sa udiala priamo na železničnej stanici v Rohožníku. Žirafkárov v budove železničnej kancelárie čakal ovládací panel, ktorý znázorňoval železničnú
stanicu, jednotlivé drážky predstavovali koľaje. Tie, ktoré
svietili, nám oznamovali, že koľaje sú obsadené, ktoré nesvietili, boli voľné. Deti si mohli vyskúšať tzv. výhybkové radiče, ktoré sú dnes riadené diaľkovo. Klincom programu bolo,

E. Surovcová

že po odbornom výklade pána Buchbauera vonku na stanici
zapískala a zastala lokomotíva, ktorá spolu s ujom rušňovodičom deti povozila po koľajniciach obce Rohožník. Odvážlivci mohli lokomotívu aj riadiť. Po týchto zážitkoch nás čakalo ešte jedno prekvapenie – sladké bábovky, ktoré napiekla pani Buchbauerová. Cukor na lícach a tiché mľaskanie
prezrádzalo, že deťom chutilo. Chceme sa ešte raz veľmi
pekne poďakovať za príjemne strávené popoludnie.
D. Hučková

ZÁPIS PRVÁKOV
Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa. Je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do augusta
2019 šesť rokov. Bez ohľadu na to, či uvažujete o odklade
školskej dochádzky.
Zápis do 1. ročníka ZŠ Rohožník bude 6. apríla o 10:00 v
školskej jedálni
Čo treba so sebou priniesť na zápis:
 Prefotený rodný list dieťaťa
 Vyplnený zápisný lístok
 Súhlas zákonného zástupcu
 Občiansky preukaz rodiča ale zákonného zástupcu
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KARNEVALOVÁ ŠKOLA
Tááák a je to tu opäť! Čas plesov, zábavy, šantenia a
karnevalov. Aj ten náš školský karneval bol tohto roku úžasný. Zrazu naša škola bola akási iná. Malí prváci s vyvalenými
očami sledovali, ako sa jedáleň premenila na slávnostnú sieň
plnú farieb, balónikov a všakovakých šašov. Aj chodby boli
zrazu krajšie, zamaskovanejšie.☺ To pani vychovávateľky
spolu s deťmi z ŠKD ju tak vyzdobili a pripravili na školský
karneval, ktorý sme mali 17. februára.
O pol tretej sme sa všetci tunajší aj cezpoľní, deti v maskách i rodičia zišli v jedálni, kde nastala tá správna zábava.
Karneval otvorili tancom siedmačky, tie nás počas celého
poobedia sprevádzali, tancovali s nami, súťažili a veľmi nám
spríjemňovali karneval. Najviac deti zaujali súťaže. Tá lentilková bola perfektná, deti slamkou nasávali lentilky a prekladali ich z jednej misky do druhej. Alebo tá papučová, keď
všetky deti hľadali svoj pár papučiek.
Tombola ako každý rok bola pestrá. Deti so zatajeným
dychom čakali, či vylosujú ich číslo, ak sa tak stalo, dvomi
skokmi boli pri cenách. Odmenení boli i najlepší tanečníci a
tanečníčky. Tí teda mali výdrž, tancovali by hádam aj do rána, keby sa to mohlo...
Rodičia spomedzi masiek vybrali tri, ktoré boli odmenené za nápaditosť, ale i tvorivosť:
1. miesto Pop-corn – Nina Hošková,
2. miesto Semafor – Alex Habdák,
3. miesto Medúza – Izabela Jurišová.
Nesmieme zabudnúť ani na súťaž o najkrajšiu škrabošku. Súťaž prebiehala na škole počas posledných dvoch týždňov, mohli sa zapojiť všetci žiaci. Celkovo bolo do súťaže
odovzdaných 33 masiek a škrabošiek. Všetky boli vystavené
na hlavnej chodbe školy, riadne očíslované a každý, kto išiel
okolo, mohol napísať číslo svojho favorita na pripravený lís-

Foto: H. Kalenská

tok a vhodiť ho do krabičky. Pani učiteľka Kalenská hlasy dôkladne spočítala a vyhlásila výhercov na školskom karnevale,
kde im aj odovzdala ocenenie:
1. miesto - Anetka Rudavská,
2. miesto - Martinka Žilavá,
3. miesto - Sabinka Kalenská.
Dôkazom toho, že sa všetci super bavili, bol aj vypredaný bufet, kde zostali len cenovky a pani učiteľky – bufetárky.
O super zábavu sa nám starali učiteľky – dídžejky, ktoré púšťali do éteru samé skvelé hity a nôžky deťom len tak samy
skackali hneď, čo započuli prvé tóny.
Veľmi sa tešíme na budúci rok, už teraz deti premýšľajú,
akú masku si vyrobia, aby práve tá ich zaujala porotu a bola
výnimočná.
H. Kalenská

ĎAKUJEME!!! Dňa 13. decembra 2018 sa v našej škole uskutočnila Vianočná burza v rámci Vianočnej zbierky 2018
pre Unicef. Aj s vašou finančnou podporou sme tento rok
vyzbierali neuveriteľných 509,01 €.

HURÁÁÁ LYŽARÁK
Začiatkom februára 37 žiakov absolvovalo lyžiarsky výcvik pod odborných dohľadom štyroch inštruktorov a vedúceho kurzu. V sobotu 2. februára sme vyrazili do Oravskej
Polhory. Cesta nám rýchlo ubiehala a čoskoro sme videli svahy strediska Sihelné Grúniky a Oravská Polhora.
Žiaci boli rozdelení do štyroch družstiev podľa lyžiarskych schopností. Úplní začiatočníci postupne prechádzali
lyžiarskou abecedou a bolo vidieť, ako sa z hodiny na hodinu
istejšie pohybujú na lyžiach. Po dvoch hodinách sa naučili
nastupovať a vystupovať na vlek a zísť bezpečne po etapách
celý svah. Svah bol výborný aj pre začiatočníkov, aj pre mierne pokročilých.
Počas ďalších výcvikových dní sa postupne všetci zdokonaľovali v technike slalomového lyžovania a začiatočníci sa
naučili bezpečne zjazdiť oblúkmi v obojstrannom prívrate
celý svah a tiež nastupovať na vlek. Počas celého kurzu sme,
našťastie, nemali žiadne vážnejšie úrazy na svahu.
V rámci oddychového dňa sme si po dvojhodinovom
výcviku a obede urobili výlet do Námestova, prezreli sme si

Foto: J. Nôta

zamrznutú priehradu v pozadí s Babou horou (pod ňou sme
lyžovali celý výcvik). Podarilo sa nám zabezpečiť aj exkurziu
do priehradného múra. Pracovník Oravskej priehrady nás
povodil po katakombách a porozprával žiakom o meracích a
zabezpečovacích prístrojoch. Bol to veľmi zaujímavý zážitok.
Počas celého lyžaráku vládla dobrá nálada, žiaci boli
disciplinovaní a domov sme si priviezli plno krásnych zimných zážitkov.
J. Nôta
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NOVÝ ROK = NOVÉ VÝZVY
Aj novom roku pokračujeme v Národnom akčnom pláne
(NAP) - boj proti obezite v škole, ale i v obci. Týždeň čo týždeň so žiakmi spĺňame plán, ktorý sme si v septembri vytvorili. Nie je to len o cvičení, hoci sedieť celý deň v lavici nie je
úplne to najideálnejšie, ale staráme sa čiastočne aj o to, aby
mali žiaci v škole zdravé desiaty, obedy, zabezpečený pitný
režim a pravidelný pohyb na vzduchu počas prestávok a telesnej športovej výchovy.

Foto: M. Baluchová

Krúžky ponúkajú širokú paletu odreagovania sa. A dôkazom toho, že sa žiaci chcú hýbať, je to, že napr. florbalový
krúžok sa koná 3-krát týždenne, chodí naň takmer 60 žiakov,
na základy športovej gymnastiky sa prihlásilo viac ako 40 žiakov, na minihádzanú 25 žiakov. Ani Školský klub detí nie je
výnimkou. Uskutočňujeme turnaje medzi oddeleniami alebo
si deti zahrajú turnaj so žiakmi z nejakého krúžku.
Popritom fungujú aj športové kluby v obci, kam žiaci
chodia v poobedňajších hodinách. Nielen športom prispievame, ale napr. žiaci si pripravujú svoje vlastné šaláty a šťavy
počas pracovnej výchovy alebo v ŠKD. Aby sme podporili aj
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iné oblasti v škole, žiaci v rámci stolovania a prípravy jedla
píšu recepty, postupy pri príprave jedla, ktoré potom prezentujú počas hodiny a v neposlednom rade si urobia aj kalkuláciu výdavkov. Takže podporujeme aj čitateľskú, finančnú
gramotnosť a prezenčné zručnosti.
NAP - boj proti obezite je v našej škole pestrý. Od pohybu cez jedlo, šťavy až po pozývanie odborníkov, ktorí nám
vedia poradiť, usmerniť nás v oblasti prevencie voči nástrahám nezdravého spôsobu stravovania, nesprávneho sedenia
alebo, naopak, motivovať nás k zdravému životnému štýlu.
No a čo sa deje v obci v rámci NAP - boja proti obezite
pre dospelákov, ktoré podporuje škola? Základná škola spolu
s klubmi a OÚ Rohožník zorganizovala aktivity, ktoré podporujú zdravý životný štýl – Európsky týždeň športu, Mikulášsky
beh zdravia a celoročné cvičenie pre ženy v kultúrnom dome
(nielen pre ženy, chlapi sa boja, inak sú vítaní), v telocvični
pre dámy, ktoré majú rady pomalší pohyb.
Čo máme rozbehnuté?
Prihlásili sme sa do súťaže ALL STARS SCHOLL, ktorú organizuje OZ Šedý medveď. Súťažíme o „streetworkoutové“
ihrisko, keďže čím ďalej viac detí má záujem o tento druh
športu. Týmto vás prosíme, pošlite našej škole hlas do 30.
apríla na www.mozebyt.sk alebo cez www.zsrohoznik.sk alebo cez www.rohoznik.sk.

A čo plánujeme?
 Pokračovať v plnení NAP - boja proti obezite v škole do
konca školského roka
 Veľkonočný beh (apríl)
 Beseda s fyzioterapeutom z Fitclinik.sk (apríl)
A tak mládež, dospeláci, hýbte sa! Nemusíte byť profi
športovec, ani tráviť hodiny v posilňovniach či na atletických
ováloch, stačí nájsť si každý deň chvíľku na pohyb - treba ísť
pešo do práce alebo večer pred spaním na prechádzku do
prírody, nejazdiť výťahom,… keď sa chce, vždy sa niečo nájde. Dôležité je, aby ste boli spokojní a dlhé roky zdraví.
Foto: M. Baluchová

M. Baluchová
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ZÚBKY, ZÚBKY ČISTÉ ZRAZU MÁM
Chceme mať všetci veselé
a zdravé zúbky, a preto dňa 30.
novembra 2018 prijala naše pozvanie zubná zdravotná sestra
Deniska Csenkeyová. Pútavým
a hravým rozprávaním s praktickými ukážkami deťom z tried žabiek, včielok, sovičiek a mravčekov porozprávala
o dôležitosti pravidelnej a správnej dentálnej hygieny ako
prevencie a predchádzaní zubného kazu. Rozšírili sme si svoje poznatky o mliečnom a dospelom chrupe. Spolu sme si
prakticky osvojovali správnu techniku čistenia zubov. Deti
dostali od zubnej sestry milé darčeky - kefky, pasty
a mesačný kalendár s nálepkami, ktorý má slúžiť ako motivácia pri čistení zúbkov.
Na záver sme si pozreli kreslenú rozprávku o zúbkoch
a dostali pekné vymaľovanky. Touto cestou by sme sa chceli
ešte raz poďakovať pani Csenkeyovej za veľmi peknú
a poučnú prezentáciu a pekné darčeky. Dúfame, že v tejto
tradícii budeme pokračovať.

NÁVŠTEVA STOLÁRSKEJ DIELNE

Foto: A. Horečná

Aké vlastnosti majú rôzne predmety a z čoho sú vyrobené, to zisťovali deti z triedy sovičiek počas týždňa „Mravček
spoznáva predmety a ich vlastnosti“. Skúmali vlastnosti nielen papiera, látky, ale aj dreva. A to nás viedlo na návštevu
do stolárskej dielne. Vďaka šikovnému pánovi Braňovi Dávidovi deti odhalili tajomstvo, ako sa vyrábajú predmety z dreva. Deti mali možnosť vidieť už hotové výrobky, ale aj
drevo pred výrobou. Porovnávali vzhľad, hrúbku, farbu, váhu
rôznych druhov dreva. Ujo stolár rozdal deťom sladkú odmenu a krásny krížik na pamiatku vyrobený ako inak – z dreva.

J. Ficeková

RADOSŤ NA TVÁRACH DETÍ
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A. Horečná

VIANOČNÝ PUNČ A MEDOVNÍČKY

Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v tom vreci ukrývaš?
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali, aj uši si umývali...

V predvianočnom období sa jeden piatkový deň, 14.
decembra 2018, konala v našej škôlke akcia s čarovným nádychom Vianoc. Školský dvor sa naplnil dobrými ľuďmi, ktorí
chceli zažiť niečo pekné, stretnúť sa v pokoji s ľuďmi, ktorých
v každodennom zhone stíhame len pozdraviť, a zároveň pomôcť, a to kúpou vianočných výrobkov, ktoré boli z dielne
zamestnancov škôlky. Všetci mohli ochutnať voňavý vianočný punč, ale i tradičné vianočné dobroty—medovníčky, ktoré s rozžiarenými očkami a úsmevom na tvári napiekli naše
deti. Všetkým, ktorí nás prišli podporiť, zo srdca ďakujeme.
Poďakovanie zároveň patrí aj kolektívu škôlky, ktorí sa na
príprave podujatia podieľali.
I. Šperglová

Foto: L. Danielová

Po chodbách škôlky sa dňa 6. decembra 2018 ozývalo
zvonenie zvončeka a deti netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša, ktorý prišiel aj so svojím verným pomocníkom čertom, pretože všetci dobre vieme, že Mikuláš bez čerta je ako
Vianoce bez stromčeka. Vo svojom veľkom vreci ukrýval
sladké odmeny pre všetky detičky. Napriek obavám
a slzičkám nakoniec Mikuláš vyčaril úsmev na tvári všetkých
detí. Naše poďakovanie patrí Mikulášovi – S. Baďurovi
a čertovi – P. Hajdúchovi za ich ochotu a tiež za sladkú odmenu v podobe čokoládky, ktorú si pre pani učiteľky pripravili.
L. Danielová

Foto: I. Šperglová
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DFZ BAZALIENKA NA VIANOČNÝCH
TRHOCH
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V spolupráci s miestnym združením Spiduch sme spríjemnili chvíle počas vianočných trhov, ktoré sa konali 9. decembra 2018 v Kultúrnom dome v Rohožníku. Na javisku sa
spolu zišlo 50 ľudí, ktorí žijú folklórom a ctia si ľudové tradície.
Prepojením generácií zazneli viaceré ľudové piesne, tance,
detské hry, povedačky. Pranostikami sme priblížili významné
dni v advente, a to Katarína, Ondrej, Mikuláš, Lucia. Samozrejme, nechýbali ani koledy a vinše, ktoré sa priam núkali
k tomuto predvianočnému popoludniu. V podaní Spiduchu sa
sálou niesla koleda ,,Plesajte všetci ľudia“, ktorú v minulosti
zložil miestny pán učiteľ. Vďaka nemu má Rohožník ,,svoju“
vianočnú koledu.
Záverečný vinš v podaní najmladšieho a najstaršieho
účinkujúceho sa dotkol nejedného srdca. Počas vinšovania sa
malá rúčka dievčatka skryla do ruky veľkej, drapľavej od tvrdej práce, no teplej od láskavosti a dobroty srdca.
M. Knápková

DIVADIELKA PRE DETI
Divadlo napĺňa detskú túžbu preniknúť do čarovného
sveta rozprávok, do sveta, kde dobro nad zlom vyhráva. Prostredníctvom priamej skúsenosti sprostredkovanej divadelným predstavením sa učí rešpektovať dohodnuté pravidlá
spoločensky prijateľného správania a komunikovať na základe pravidiel etikety.

le rôzne pesničky a niektoré odvážne deti si s ním aj zahrali.
Pri piesňach si aj zatancovali. Deti sa aktívne zapájali do hudobných súťaží. Budeme sa tešiť na ďalšie vystúpenie, ktorým nás Fidlikanti potešia na budúci rok.
V. Kardianová

KOCÚR V ČIŽMÁCH

V predvianočnom období sme sa vybrali v stredu 5. decembra 2018 do divadla Alkana v mestskej časti Dúbravka
v Bratislave na predstavenie s názvom Zimná show Alkany,
ktoré bolo plné hudby, spevu a tanca v zimnej atmosfére
s Mikulášom. Za krásny zážitok vďačíme účinkujúcim deťom
a mládeži z konzervatória Alkana, ktorí predviedli svoj talent
v oblasti muzikálu. Na záver sme ich odmenili veľkým potleskom. A či sa našim deťom páčilo? Skúste sa ich spýtať. Veď
vidieť Mikuláša nielen u nás, ale aj na Havaji, bolo ozaj zábavné.
B. Gážiová

Bábkové
divadlo Lienka
prišlo potešiť
dňa 22. januára 2019 naše
deti rozprávkou
Kocúr
v čižmách.
Foto: L. Danielová
Dobro zvíťazilo
nad zlom - kocúr pomohol Tomášovi získať bohatstvo a princeznú. Rozprávka bola plná krásnych kulís, pesničiek, rekvizít a deťom vyčarila úsmev na tvári. Na záver si každý mohol bábky obzrieť, a zároveň aj chytiť, čo sa deťom veľmi
páčilo.
L. Danielová

KONCERT FIDLIKANTI

POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE

ZIMNÁ SHOW ALKANY

Foto: V. Kardianová

Fidlikanti – ujo Jožko
a ujo Andrej oboznámili dňa 12. decembra
2018
deti
s dychovými, drevenými (píšťala, fujara,...) a plechovými
nástrojmi. Ujo Andrej zahral na cimba-

Iste, známu Dobšinského rozprávku pozná každý, a preto sa deti z tried Sovičiek, Mravčekov a Včielok vybrali do
Bratislavy pozrieť si túto klasickú slovenskú rozprávku. Tvorcovia legendárneho českého divadla Buchty a Loutky vniesli
do príbehu humor a fantáziu, čím si pozornosť detských divákov plne získali. Deti so záujmom a očakávaním sledovali
zápletku medzi Popolvárom a čarodejníkom. Tak ako má
byť, aj táto rozprávka skončila šťastne, Popolvár dostal ruku
krásnej princeznej a jeho sliepku povýšili na „kráľovského
sokola“.
B. Gážiová
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DETSKÝ KARNEVAL
Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a
hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari.
Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti
na zabezpečenie úrody a plodnosti.
K fašiangom tradične patrí aj detský karneval, ktorý každoročne pripravujeme v kultúrnom dome Rohožník. Príjemná atmosféra a skvelá nálada, v takom duchu sa nieslo popoludnie dňa 19. februára. Pani učiteľky z materskej školy pripravili pre deti a ich rodičov program plný hier, tanca a zábavy. Mnohí si dali skutočne námahu s vymýšľaním
či vyrábaním alebo kupovaním masky. Predstavila sa pestrá
škála masiek (princezné, šašovia, čarodejnice, lienky, anjeli,
čerti, rôzne rozprávkové bytosti, ale aj postavičky z každodenného života). Deti šantili, súťažili, tancovali. Tanečný parket patril všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a do tanca nám hral
skvelý DJ Miro. Hravá zábava sa striedala s tanečnými kolami, v ktorých sa deti poriadne vybláznili. Nechýbala ani bo-

PREČO MÁM DAŤ SVOJE DIEŤA DO
ŠKÔLKY?

Každý rodič má na výchovu svojho dieťaťa svoje metódy
častokrát odlišné od metód iných rodičov. Je pravda, že každá rodina vychováva svoje dieťa inak. Možnože si poniektorí
z vás povedia, že vaše dieťa nebude vychovávať nikto cudzí,
veď vy ho naučíte všetko, čo pre vstup do ZŠ potrebuje. Dovolili by sme si s vami nesúhlasiť.
Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu o výchovnovzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Predškolská dochádzka a samotná návšteva
detského kolektívu naučí dieťa správať sa v situáciách, ktoré
sa v rodinách bežne nestávajú. Dieťa si zvykne a naučí sa žiť
v kolektíve, často sa naučí prehrávať, ale aj presadiť sa
v skupine detí. Už v tomto období sú jasné a viditeľné prejavy osobnosti dieťaťa vo vzťahu k iným deťom. Rodič či pedagóg má preto stále čas zareagovať a správne dieťa usmerniť.
Správanie sa v rovnocennom kolektíve detí je úplne odlišné
od správania sa v úzkom kruhu rodiny. Taktiež sa dieťa naučí
rešpektovať inú autoritu ako rodiča. V neposlednom rade sa
dieťa naučí mnoho hier, piesní, básní či riekaniek.
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hatá tombola, za ktorú ďakujeme aj našim rodičom, sponzorom a CRH Rohožník. Ani jedna maska však neodišla naprázdno. Všetci si odniesli sladké Kinder vajíčko.
Užili sme si veľa radosti a bujarej zábavy. V sále bolo
cítiť príjemnú atmosféru. Veď rozžiarené detské očká sú tou
najkrajšou odmenou za všetko. Budúci rok si to opäť zopakujeme.
A. Horečná

Foto: A. Horečná

Odborníci stanovili obdobie troch rokov dieťaťa ako
obdobie, kedy je fyzicky a psychicky zrelé pre vstup do škôlky. Detská dušička je veľmi krehká. Do troch rokov života
vyrastajú pri svojich blízkych a tí sú tam pre neho. Odrazu
príde do kolektívu 15 - 20 detí ako sú oni. Všetky potrebujú
citlivý prístup, pohladenie, pritúlenie, pomoc, pozornosť, ale
,,náhradná mama“ je len jedna, a to pre všetky deti. Je to
veľmi ťažké zvládnuť pre nich, pre nás i pre vás.
Nestrašte svoje dieťa škôlkou rozhovorom typu: „Veď
počkaj, v škôlke budeš musieť...“ Nevypytujte sa dieťaťa neustále, či sa teší do škôlky. Odchod do škôlky mu vysvetlite
ako prirodzený jav, ktorý má miesto v ich živote: „Ja idem
pracovať k iným tetám a ujom a ty ideš do škôlky
k detičkám“. Odlúčenie skráťte na čo najkratšiu dobu. Pusa,
prezliecť, zakývať, do triedy a preč. Prílišné lúčenie môže
vstup do triedy zhoršiť. NEBOJTE SA, VERTE NÁM, ZVLÁDNEME TO! Bude to postupne, trpezlivo a bez negatívnych
emócií.
Zápis nových detí na školský rok 2019/2020 bude v
stredu 15. 5. 2019 od 8:00 do 16.00 v oranžovej budove
Materskej školy Rohožník. Treba priniesť kópiu rodného
listu. Prednostne sa prijímajú deti:

ktoré dovŕšili piaty rok veku,


deti s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom
plnenia povinnej školskej dochádzky.
Tešíme sa na vás! Kolektív materskej školy
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ZO ŽIVOTA OBCE

KOLLÁROVCI OPÄŤ NESKLAMALI!
Do roka a do dňa opäť vystúpili Kollárovci v Rohožníku.
Harmónia spojenia ľudovej hudby a moderných prvkov vie
byť jedinečná. Pätica sympatických muzikantov z okresu
Stará Ľubovňa o tom presvedčila v piatok 11. januára aj vypredanú kinosálu kultúrneho domu.
Kollárovci si svojím goralským temperamentom
a skromným vystupovaním získali srdcia divákov všetkých
vekových kategórií. Svojím umením roztlieskali, zabavili a
potešili rohožnícke publikum. S cieľom priblížiť sa mladej
generácii a zanechať aj ľudové dedičstvo nádherných goralských piesní vznikajú v dielni Kollárovcov skvelé spevavé
piesne. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné
slovo vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarila na
tvári našich divákov úsmev, nadšenie a dobrú náladu.
Katka J.
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MAMIČKY, PRÍDITE K NÁM!

Foto: M. Molnárová

Materské centrum Kvietok sa v roku 2018 presťahovalo
do nových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove bývalých jasličiek. Postupne sme si ich aj s pomocou Obecného
úradu Rohožník zveľadili a upravili. Predstavujeme otvorenú
a priateľskú komunitu. Vzájomne sa inšpirujeme, motivujeme, poskytujeme si poradenstvo pri riešení vzniknutých
problémov. Sme tak rozdielne, ale každá z nás chce to isté –
vychovať svoje deti čo najlepšie. Radi privítame medzi sebou každú mamičku od pondelka do piatka v čase od 9:30
do 12:00. Nebránime sa každej novej myšlienke, ako vylepšiť alebo zatraktívniť fungovanie Kvietka.
Deň matiek si každoročne pripomíname podujatím Míľa pre mamu. Tento rok bude 11. mája a budeme veľmi radi, ak nám s organizáciou tejto aktivity pomôžete.
Všetky informácie o fungovaní centra nájdete na našej FB
stránke Materské centrum Kvietok.
M. Molnárová
štatutárka MC Kvietok

NAŠA PANI FIRŠTKA POHLADILA A
POBAVILA
Divadelné predstavenie Naša pani Firštka nám prišli v
nedeľu 10. februára predstaviť malackí ochotníci z OZ Malacké pohľady. Hra bola v prvom rade o nás, Záhorákoch - Malačanoch, o malackom kaštieli a Trhu u Severínka, o kniežati
Pálffym, o jeho pani Firštke, o láske, intrigách, blbých rečiach, skrátka o nás, len v inej dobe. Ide o to, ako niekto niečo popletie, niekto si to zle vysvetlí, niekto chce vo všetkom
urobiť poriadok a nakoniec všetci nájdu, čo hľadali a niektorí
aj to, čo netušili, že by mohli ešte nájsť. Teda taká normálna
historka. Ako hovorí na jednom mieste postava správcu –
„bylo pres štyristo rokú od Šejkspírového narodzeňá a pres
tristo od Moliérovej smrci, ale ňic nebylo stracené, lebo
u nás sa také jejich príbjehy žili bježňe každí deň“.
Herecké výkony boli prirodzené, s vášňou a nasadením,
až by postavám človek uveril, že sa moria so starosťami a
radosťami Malaciek roku 1918. Je vidieť, že scenár hercom

sadol do úst (aj keď predstavenie je štvorjazyčné!) a prípravu
vzali svedomito. Úžasné boli aj kostýmy od Ruženky Habovej,
zaujali nás najmä pokrývky hlavy pani Firštky, pána Miklósa
aj rehoľnej sestričky.
Láskyplnú, ironickú a vtipnú mozaiku ocenili diváci búrlivým potleskom a už teraz sa tešíme, čím nás do budúcnosti
malackí ochotníci prekvapia a hlavne pobavia.
Katka J.
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ČAS ZÁBAV SME UKONČILI
Prvý marec, studené ráno, večer zase prituhlo po
dňoch, kedy sa dalo nechať bundu aj doma, obloha sa akosi
zaťahuje, ale všetci sa pomaly chystajú. Podľa toho, kedy
príde zásielka, prispôsobujú všetky prípravné práce. Niektorí
od skorých hodín, iní si môžu „pospať“, ale nie zasa dlho,
posledná zásielka bola doručená podľa plánu okolo 7.30 hod.

Pýtate sa k čomu? No predsa k tomu, čo bolo potrebné na
sobotu 2. marca. Vedy sa u nás konal XII. ročník Obecnej
zabíjačky, alebo - ako to už býva v posledných rokoch „Zabíjačkové trhy“. Či chceme alebo nechceme, to všetko, čo
zabíjačka so sebou prináša, sa deje v piatok v každej jednej
partii, ktorá chystá všetko na hlavný bod programu, a to je
ten predaj výrobkov pripravených pri piatkovej zábave. Niektorí určite nebudú súhlasiť, že aká zábava pri pomyslení,
koľko práce je za finálnymi výsledkami, ale aj tak, verte mi, je
to sranda, že sa na ňu nechytajú ani komediálne seriály.
Podujatie organizuje Obecný úrad Rohožník spolu s
miestnymi organizáciami a združeniami. Tento rok sa zapojili
OZ Spiduch, FC Rohožník, DHZ Rohožník, PZ Hôrka, MO SRZ,
ŠKH Rohožník, OZ Bojové športy Rohožník, MINICAR klub a
kolektív zo „ ZSS Rohožník“.
V sobotu hneď zrána to vyzeralo na príjemný deň.
Slniečko nás šteklilo od samotného rána. O deviatej hodine
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pán starosta za asistencie maškár oficiálne spustil akciu. A aj
tu sa našli nedočkavci, ktorým asi doma plakali deti, lebo
začali predávať dlho pred oficiálnym začiatkom. Kolektív z
občianskeho združenia „SPÍDÚCH“ začali s ukážkovou zabíjačkou a maškary sa rozbehli po dedine.
Akciu sprevádzal hudobnou produkciou DJ Miro.
Hrali sa známe aj menej známe hity, ktoré vytvárali tú správnu atmosféru. Mohli ste si zakúpiť rôzne tradičné zabíjačkové špeciality - biele či červené „jelítka“, klobásky, tlačenky,
oškvarky, masť, údené mäso, huspeninu, domácu „játrovku“.
Komu sa nechcelo čakať, tak si mohol pečené jelítka vychutnať exkluzívne (robili to jediní) v stánku „dreamteamu“ z
obecného úradu. K tomu si mohli pridať aj pečené čerstvé
mäsko. Kto mal chuť na klasiku, tak si prosto dal cigánsku
pečienku alebo bol v ponuke aj tradičný chlieb s masťou a
cibuľou. Pre tých, ktorí majú na zabíjačke radšej to sladké,
boli v ponuke od fánok, trdelníka, rôznych druhov štrúdieľ až
po zdravé varianty koláčov, ako napríklad ani neviem, čo to
vlastne bolo, ale od tradičného sladkého to malo ďaleko. A,
samozrejme, bolo niečo aj na zapitie - varené vínko alebo
teplá medovinka. No prosto každý si mohol dať, čo chcel. O
10.30 hod. sa v kinosále najmenším návštevníkom premietal
animovaný film pre celú rodinu Rodinka úžasných II.
Toto tradičné kultúrne podujatie regiónu Záhoria
zakončila fašiangová zábava v kultúrnom dome, ktorú pripravilo združenie Klub aktívnych žien a do tanca hrala regionálna skupina Zváčovci z Malaciek.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili: Spiduch, futbalisti, hasiči, poľovníci, rybári, hádzanári, bojové
športy, minikáristi, dievčence zo ZSS Rohožník, „dreamteam“
z obecného úradu, Ozvučenie PULZ, Klub aktívnych žien, Zváčovci z Malaciek a, samozrejme, nemôžem zabudnúť na všetkých návštevníkov podujatia - či už občanov Rohožníka, či z
ďalekého alebo blízkeho okolia, ktorí prispeli k výbornej atmosfére a kvôli ktorým sa to každoročne uskutočňuje. Ešte
raz ďakujeme!
Michal

16

ZO ŽIVOTA OBCE

NA FAŠIANGY, OD TROCH KRÁĽOV
DO POPOLCOVEJ STREDY, KRAĽUJÚ
MASKY

Bujará zábava, fašiangové sprievody, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, sýte jedlá, sladké pokušenia a občas i voľnejšie mravy. Korene fašiangových zvykov siahajú do
dávnej minulosti slovanských pohanských rituálov. Fašiangy
boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v
podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Zvyky a obrady
fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti.
Najveselšie obdobie roka však strieda 40-dňový pôst.
Ukončia sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť na čas do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy, ktoré zorganizoval Klub

DEŇ KRÁSY
Medzinárodný deň žien pripadá každoročne na 8. marec.
Tento všeobecne uznávaný sviatok sme oslávili aj v Rohožníku, a to v sobotu 9. marca. Dievčatá z Klubu aktívnych žien
zorganizovali pri tejto príležitosti už tretí ročník podujatia s
názvom Beauty Day.
Pre ženy bol pripravený deň plný ženských rozmarov.
Nechali sme sa krášliť a ošetrovať šikovnými rukami kozmetič-
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aktívnych žien v spolupráci OZ Spiduch, hasičmi a obecným
úradom.
V sobotu 2. marca po zabíjačke sme sa stretli na fašiangovej zábave v kultúrnom dome. Do tanca nám zahrala skupina Tenor, teda Zváčovci z Malaciek. ☺
O pol noci prišli členovia OZ Spiduch a hasiči prezlečení
v najčudnejších maskách, aby uložili k odpočinku rohožnícku
basu. Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Ide o výrazné komické stvárnenie. Hlavnými kostýmovými postavami sú postavy kňaza, rechtora a
smútiacich „pozostalých“. Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká
býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s
basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von. Dúfame, že
ste si túto tradičnú zábavu užili aj vy. ☺
K. Sekerková
členka Klubu aktívnych žien

ky, kaderníčky, make-up artistky, nechtárok a masérky. Pre
širokú verejnosť boli pripravené zaujímavé prednášky z oblasti kozmetiky, stravovania, hairstylingu, manikúry a pod. Odborníci ženám pomohli s výberom kozmetiky vhodnej na ich
typ pleti, s výberom make-upu, naučili nás, ako sa doma
vhodne starať o svoju pleť a ako sa pekne upraviť na každý
deň.
Okrem toho sme mohli využiť služby fotografa, ktorý
nám vyhotovil fotografiu na pamiatku. Na každú ženu čakala
kvetinka, malá pozornosť od obecného úradu ako darček
k nášmu - vášmu sviatku MDŽ.
K. Jurkáčková
štatutárka Klubu aktívnych žien

KVAPKA KRVI V ROHOŽNÍKU
Miestny spolok SČK Rohožník a spol. CRH Slovensko a. s. Vás
pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 od 08.00 h. v cementárni v Rohožníku. Na odber si
prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, prípadne preukaz darcu.
Foto: Štefan Anderko
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ÚSPEŠNÝ ROK ZA NAMI

OZ Nordic Walking Rohožník má za sebou ďalší úspešný
rok, počas ktorého sme celkovo zorganizovali 154 tréningov.
Upevňovali sme naše zdravie, spevňovali naše telo nielen
chôdzou v správnej technike, ale aj rôznymi cvičeniami v prírode. Aktívne sme sa zapájali do rôznych podujatí. V rámci
akcie Čistý chotár 2018 a Naše mesto 2018 (v spolupráci
s CRH) sme vyčistili veľkú časť lesa v okolí obce. Naše zemiakové placky a sladké waffle ste mohli ochutnať na obecných
slávnostiach. Počas „Európskeho týždňa športu“ sme na jeden deň odložili naše paličky a vyskúšali si aerobik s Maťkou
a druhý deň prišli kočky z aerobiku na náš tréning. Krásne 4.
miesto sme si odniesli za náš divinový guláš na akcii
„Gulášmajster spod Vysokej“. Podporili sme akciu
„Mikulášsky beh zdravia“. Členovia nášho klubu sa zúčastnili
aj akcie organizovanej miestnym spolkom SČK Rohožník
a spoločnosťou CRH – Kvapka krvi. Na prvých vianočných
trhoch ste si mohli pochutnať na vianočnom punči
a waffliach.

Reprezentovali sme obec na turistických pochodoch,
ktoré sa organizovali v okolí, a to: Sobotišská 15 (Sobotište),
Hasprúnska 10 (Studienka), Púť do Doľan (Sološnica Doľany), Tri hrady Malých Karpát (Jablonica), Turistický pochod Čáry (Čáry), Výšľap do Plaveckej jaskyne (Plavecké Podhradie). Turistické pochody a výstupy nám prirástli k srdcu,
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a preto sme zorganizovali túry: vo februári Výstup na Devínsku kobylu, v apríli veľkonočný výstup na Veľký Petrklín, rodinný výstup na Plavecký hrad spojený s opekačkou, prvoseptembrový výstup na Vysokú spojený s opekačkou, turistické pochody vo Vysokých Tatrách (zdolali sme Kriváň),
výstup na Veľkú Homoľu, punčovú walkovačka na vianočné
trhy v Malackách (z Rohožníka sme pešo išli na vianočný
punč).
Zúčastnili sme sa workshopov organizovaných Slovenskou asociáciou Nordic Walking pod vedením prezidentky SNWA Lucie Okoličányovej. Získavali sme tu množstvo
nových informácií a zdokonaľovali sme sa v technike.
Náš klub sa zúčastnil 16 súťaží, z ktorých sme si priniesli celkovo 129 medailí, z toho 16 zlatých, 21 strieborných, 13 bronzových, 79 účastníckych medailí. Podporili sme
dve charitatívne akcie. Počas celého roka sme svojimi krokmi
v technike Nordic Walking podporovali v pohybe reumatikov
a v októbri sme sa zúčastnili akcie Ligy proti reumatizmu
„Svetový deň reumatizmu 2018“ a nevynechali sme ani –
MAX Run v Skalici – kde sme svojou účasťou podporili Alexa.

Na výročnej schôdzi výbor klubu ocenil: najaktívnejších
účastníkov na tréningoch - Annu Herzáňovú, Lýdiu Brichtovú,
Rastislava Megyessiho, najaktívnejších účastníkov na turistických pochodoch - Ninu Megyessiovú, Annu Herzáňovú
a Rastislava Megyessiho, najaktívnejších účastníkov pretekov
- Annu Herzáňovú, Dominika Pribilu, Patrika Herzáňa
a Rastislava Megyessiho a najaktívnejším nováčikom roka sa
stala Ľudmila Redenkovičová. Za prácu vo vedení klubu bol
ocenený aj Výbor klubu - Renáta Beňová, Michaela Horská
a Dana Pribilová. Všetci členovia obdržali praktické darčeky.
Naša najbližšia akcia je turistický pochod
„Rohožnícka 12,“ ktorý je plánovaná na sobotu 27. apríla.
Srdečne pozývame všetkých milovníkov prírody. Okrem toho
budú prebiehať pravidelné Minikurzy Nordic Walking na
zvládnutie techniky chôdze pre všetky vekové kategórie.
Všetky naše aktivity môžete sledovať na FB stránke Nordic
Walking Rohožník.
výbor klubu
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HÁDZANÁRSKE NÁDEJE
Športový klub hádzanej Rohožník
je členom Bratislavského krajského
zväzu hádzanej (BKZH), ktorý v sezóne
2018/2019
organizuje
súťaže
v hádzanej na úrovni kraja v jednotlivých kategóriách. Náš
klub sa zapojil do súťaže v kategóriách staršie žiačky
(spoločné družstvo ŠKH Rohožník/Strojár Malacky), mladšie
žiačky, staršie mini hádzanárky a mladšie mini hádzanárky.
Po jesennej časti súťaže môžeme konštatovať, že naše pôsobenie bolo veľmi úspešné. Staršie žiačky zo spoločného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sú na prvom mieste tabuľky a mladšie žiačky na krásnom druhom mieste. Staršie
mini hádzanárky v spoločnom družstve Malacky/Rohožník
figurujú v tabuľke na 5. až 7. mieste. Lepšie si počínajú
mladšie mini 2009/2010, ktorým patrí 2. miesto. Sme radi,
že naše hádzanárky dosiahli takýto úspech. Dievčatá držia
spolu, tvoria výbornú partiu, fandia si a povzbudzujú sa. Ich
výkony gradujú a dúfame, že si všetky mužstvá udržia svoje
miesto v tabuľke aj po jarnej časti súťaže.
Družstvá nezaháľali ani počas zimných mesiacov. Pravidelné tréningy prebiehali v telocvični základnej školy a boli
zamerané hlavne na rozvoj pohybových schopností našich

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ
V HÁDZANEJ STARŠÍCH ŽIAČOK
Počas posledného januárového víkendu usporiadal hádzanársky oddiel TJ Strojár Malacky v spolupráci s ŠKH Rohožník a ZŠ Štúrova v Malackách trojdňový medzinárodný
turnaj v hádzanej starších žiačok ICE WINTER EHR STAV CUP
MALACKY 2019. V športovej hale Malina sa zišla silná konkurencia.
Okrem našich dievčat prišlo ďalších osem tímov z Česka,
Rakúska i Slovenska, ktoré patria vo svojich krajinách v
tejto vekovej kategórii medzi špičku: DHC Slávia Praha,
SHK Veselí nad Moravou, TJ Jiskra Otrokovice, WAT Atzgersdorf, MŠK Dunajská Streda, MŠK Čadca, MHK Bytča a
ŠŠK SLŠ Prešov. Zápasy mali mimoriadne dobrú úroveň,
turnaj bol veľmi vyrovnaný. Každé družstvo prehralo aspoň jeden zápas a až do posledných chvíľ nebolo zrejmé,
kto získa medailu. Víťazkami sa nakoniec stali hráčky Slávie Praha, ktoré podávali počas všetkých troch dní najvyrovnanejšie výkony. Naše dievčatá skončili piate, ale tešiť
ich môže fakt, že ako jediné porazili neskoršie víťazky turnaja.
Celý turnaj prebehol vo výbornej atmosfére, čo potvrdili aj tréneri všetkých zúčastnených tímov. Veľké po-

dievčat. Dôležite je, aby počas zimnej prestávky dievčatá
nestratili kontakt s loptou.
Okrem tréningových jednotiek v telocvični prišli na rad
aj turnajové zápasy, ktoré boli vynikajúcou prípravou na jarnú časť ligových bojov. Družstvo mladších žiačok ŠKH Rohožník v päťkolovej TATRAN lige po štyroch kolách je na druhej priečke. Staršie mini v tej istej súťaži sa pohybujú na 6. 7. priečke. Mladším mini patrí zatiaľ absolutorium a po vyhratých dvoch kolách sú priebežne na 1. - 2. mieste. Mladšie
mini hádzanárky tiež absolvovali turnaj v Čechách v Kostelci,
doviezli si pekné štvrté miesto.
L. Topolčani

ďakovanie patrí všetkým organizátorom a rodičom, ktorí odviedli skvelú prácu a do organizovania i povzbudzovania vložili obrovskú chuť i energiu. Ďakujeme mestu Malacky a
všetkým sponzorom, najmä EHR STAV a TEXPRINT Malacky.
V spoločnom družstve Strojár Malacky/ŠKH Rohožník
hrali: Sarah Kujanová, Vanda Kuračková, Linda Olivová, Lea
Kolandrová, Eva Balaščíková, Laura Walterová, Karolína
Šperglová, Nikola Nemcová, Natália Tomaškovičová, Aneta
Mrázová, Adriana Vozárová, Mirka Pavlačičová, Adela Králiková, Linda Sojáková, Vanda Petrivalská a Aylin Eginová.
D. Šuster

Foto: Ľ. Pilzová
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ZIMNÁ PRÍPRAVA

Foto: T. Škrha

Zima sa pomaly s nami lúči a ja mám opäť tú česť zhodnotiť svoju kategóriu respektíve zverencov kategórií U9 a
U11. V jesennej časti ligy chlapci odohrali spolu trinásť zápasov s mužstvami z okolitých dedín. Ich bilancia bola šesť vy-

ZMENY V KÁDRI A-MUŽSTVA
Zimnú prípravu sme začali 10. januára 2019, absolvovali
sme ju v domácich podmienkach, taktiež využívame priestory telocvične v Sološnici a umelú trávu v Stupave.
V kádri sa odohrali zmeny. Do Rakúska odišli Marek
Adamovič a Peter Uhrinec, do Kalinkova Ján Voška, do Jablonového Tomáš Masarovič, do Bolerázu Leo Dubec, spoluprácu sme ukončili s Kristiánom Belicom a dlhodobo je zranený
po operačnom zákroku Filip Kalanka.
Do mužstva prišli Adam Jamrich (MFK Skalica), Marek
Matiáš (Jakubov), Tomáš Rišo (Karlova Ves), Peter Fila
(Dunajská Lužná), taktiež sme sa dohodli na spolupráci
s brankárom zo Skalice Andrejom Fišanom, ktorý bude mať na starosti napredovanie Adama Havlíka.
Príprava trvá dva mesiace, zamerali
sme sa viac na tréningový proces, pretože
v lete sme nemali toľko možností a času,
čo sa odzrkadlilo v mojej menšej spokojnosti z hľadiska výsledkov i hry. V pláne
sme mali odohrať 6 zápasov, žiaľ, jeden
nám súper odriekol deň pred zápasom (FC
Spartak Trnava B).
Odohraté zápasy:
FC Rohožník – Inter BA 1:5
FC Rohožník – Senec 14:1
FC Rohožník – Myjava 0:2
FC Rohožník – Boleráz 4:2
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hratých a sedem prehratých zápasov. Tieto výsledky nám
zabezpečili ôsme miesto v tabuľke. Naším cieľom je v jarnej
časti sezóny skončiť v prvej päťke.
Zimnú prípravu zatiaľ ešte trávime v telocvični v znamení kondičných tréningov, ale dúfam, že čoskoro budeme
môcť ísť von. Odohrali sme dva priateľské zápasy s Inter Miláno akadémia Stupava, ktoré sa chlapcom možno aj kvôli
dobrému výsledku veľmi páčili. V pláne máme ešte prípravné
zápasy s kategóriou U13 a taktiež máme ponuku prípravného zápasu so Žolíkom Malacky. Za pozitívum mužstva považujem, že chlapci majú chuť pracovať na tréningoch a zlepšovať sa. Cieľom zimnej prípravy je aj naďalej rozvíjať herné
činnosti jednotlivca - vedenie lopty, spracovanie lopty, prihrávková činnosť, jeden na jedného a koordinácia.
Verím, že táto príprava dá chlapcom dostatok fyzickej
kondície a futbalových skúseností technického rázu a podarí
sa nám v jarnej časti umiestniť sa do nášho motivačného
piateho miesta.
T. Škrha
tréner

Sústredenie absolvujeme v Hodoníne a v Dubňanoch, sú
tam výborné podmienky, je to najdôležitejšia časť prípravy,
v ktorej odtrénujeme najväčšie množstvo tréningových jednotiek, ktoré nás pripravia na náročné zápasy 3. ligy
a kvalitnú reprezentáciu obce Rohožník.
Týmto je potrebné sa poďakovať výboru FC Rohožník
a vedeniu obce Rohožník za vytvorené podmienky, ktoré
chlapci využívajú pre tréning.
V jarnej časti 2019 sa budeme snažiť prilákať našich fanúšikov na štadión, potešiť ich kvalitnou kombinačnou hrou
a výsledkami, ktoré budú tešiť všetkých podporovateľov FC
Rohožník.
M. Tóth
tréner
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KALENDÁR PODUJATÍ
MAREC
23. 3.
Čistý chotár 2019
24. 3.
Rohožnícký blšák
28. 3.
Koncert skupiny Fragile
APRÍL
13. 4.
14. 4.
27. 4.
29. 4.
30. 4.

Veľkonočný beh
Divadielko pre deti
Turistický pochod Rohožnícka "12-ka"
Kvapka krvi
Stavanie máje

MÁJ
1. 5.
11. 5.

Rybárske preteky
Míľa pre mamu

JÚN
1. 6.
8. 6.
15. 6. - 16. 6.
22. 6.
22. 6.

PRISPEJME SPOLOČNE K ČISTOTE V NAŠEJ
OBCI!
Obec Rohožník pozýva všetkých občanov, ktorým záleží v
akom prostredí žijú na spoločné upratovanie verejných priestranstiev obce a to dňa 23. marca 2019.
Občania si môžu na sekretariáte obecného úradu počas pracovnej doby vyzdvihnúť vrecia na odpad. Vrecia s vyzbieraným
odpadom a bioodpad nechajte na viditeľnom mieste. Pracovníci
technických služieb budú všetko postupne v sobotu odvážať.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomôžu skrášliť naše okolie,
ale ďakujeme aj tým, ktorí nebudú čisté lokality v budúcnosti zavážať odpadom, ktorý nepatrí do prírody.

Detské rybárske preteky
MDD
Slovenský pohár, MS v minikárach
Turnaj minihádzanej
Rodinný výstup na Plavecký hrad

Foto: T. Špoták
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