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Leto nám dalo zbohom a aj posledná
lastovička nabrala smer juh. Rok sa nám
posunul do poslednej štvrtiny. Pokiaľ ste
si dali nejaké predsavzatia, tak šup-šup
s ich plnením, lebo veľa času Vám už neostáva. Školáci po dvojmesačnej dovolenke opäť zasadli do svojich lavíc, pripravení sa učiť, učiť a učiť. Príroda sa nám postupne začína vyfarbovať do rôznych odtieňov žltej, oranžovej či hnedej, z ktorých nám vytvára neuveriteľné obrazy.
Hubári a iní návštevníci lesov mi dajú istotne za pravdu. Sem-tam nevyspytateľné počasie nám pripraví nemilé prekvapenia v podobe nášho známeho záhoráckeho vánku alebo niekoľkodňového dažďa,
ale
v porovnaní
s Karibikom
a Amerikou, zlaté SLOVENSKÓÓÓ!
Nečaká nás len záverečný štvrťrok
s prekvapeniami na konci, ale aj mesiac
úcty k starším. V každej správnej spoločnosti si hlas tzv. staršiny vždy vážili.

A keďže si ho vážime aj my, ako každoročne, tak aj tento rok chystáme pri príležitosti mesiaca úcty k starším pre našich
čím ďalej tým mladších dôchodcov (aj
keď, paradoxne, sa nám odchod do dôchodku predlžuje) posedenie v Kultúrnom dome Rohožník, kde ich veľmi radi
dňa 27. 10. 2017 privítame.
Čakajú nás aj voľby nového
„župana“. Ide o voľby s tradične nízkou
účasťou, a teda berte to ako výzvu a nebuďte ľahostajní a vyberte si sami, nenechajte vyberať za Vás druhých. Čakáme
Vás 4. 11. 2017 v Základnej škole Rohožník.
Na záver Vám všetkým želám príjemné čítanie a listovanie v aktuálnom
čísle Rohožníčana, kde sme Vám v kocke
zhrnuli udalosti leta v obci. Nech Vám
spríjemní daždivé a chladné jesenné večery (babie leto máme už za sebou) po
návrate z práce, zo školy, škôlky či len tak
vyplní Váš voľný čas.
redakcia

MALÝ DARČEK PRE MAJITEĽOV PSOV OD OBCE
Tak ako už asi v každom meste alebo obci, tak aj v tej
našej je dlhodobý problém s exkrementami po psoch. Buďme úprimní, asi nikto neobľubuje dvíhanie psieho odpadu zo
zeme a je to pre nás trochu odpudivé manipulovať s teplým,
mäkkým vrecúškom.
Podľa štatistických údajov pripadá na každého 10. až 12.
obyvateľa Slovenska 1 pes. V našej obci pripadá jeden pes na
každého 9. obyvateľa. V našej obci máme 375 nahlásených
psov. Zdá sa vám to málo? Tak si predstavte, že sa týchto
375 psíkov denne vyprázdni na verejnom priestranstve
a väčšina z vás po psíkovi jeho odpad neuprace a všetko zostane na našich spoločných verejných priestranstvách.
Veľa ľudí sa mylne domnieva, že psie exkrementy sú
dobrým hnojivom. To je veľký omyl. Parazity z exkrementov
môžu prežívať v pôde dlhú dobu a byť zdrojom nákaz pre
človeka aj zvieratá. Odpad domácich zvierat obsahuje baktérie, vírusy a parazity, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí a voľne
žijúcich zvierat. Odpad domácich zvierat tiež obsahuje živiny,
ktoré podporujú rast buriny. Odhaduje sa, že 1 gram psieho
odpadu môže obsahovať 23 miliónov fekálnych baktérií,
o ktorých je známe, že spôsobujú kŕče, hnačky, črevné ochorenia a vážne ochorenia obličiek u ľudí. Psí odpad taktiež
kontaminuje vodu, čo je nebezpečné pre ryby a iné voľne
žijúce živočíchy.
Takže keď sa najbližšiu dobu vyberiete s vaším miláčikom na venčenie, nenechávajte to na niekoho iného. Ak je to

VÁŠ pes, tie hovienka takisto.
Obec sa rozhodla, že aj napriek zlej skúsenosti
z minulosti, osadí tri štartovné psie toalety a poctivých majiteľov psov podporí v ich vzornom chovaní domáceho miláčika. Ak máte zaplatený poplatok za psa na obci, príďte si pre
vrecká na psie exkrementy na Obecný úrad č. d. 2 k Bc. Marekovi Adamovičovi a po overení úhrady vám obec daruje
100 kusov vreciek.
Natália Topolčányová
kontrolórka obce
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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení, vážni aj menej vážni a milí čitatelia!
Máme za sebou nielen leto a letné podujatia, ale už aj
prvý októbrový týždeň. Vonku počasie sľubuje pekný deň, asi
tu naozaj je aj babie leto, aj keď o pár stupňov viac by sme
asi prijali.
Leto bolo horúce, suché, aktívne a školáci si možno
myslia, že krátke. Tradične bolo v obci zorganizovaných viacero podujatí a myslím, že úspešne. Aj počasie prialo a mám
pocit, že celkovo dobre prebehli. Nebudem ich menovať,
lebo by týchto mojich pár slov bolo presne takých istých, ako
presne pred rokom či dvomi. Priznám však, že asi prvýkrát
po skončení Obecných slávností som si nepovedal, že stačilo
a už nič viac nerobme.
Počas leta sme nemali parlamentné či zastupiteľské
prázdniny, aj keď na prvý pohľad nebolo vidno obec rozkopanú a plnú stavebných aktivít ako počas toho minulého.
Párkrát som si však povzdychol, že „letné bezvládie“, keď
máme problém na úradoch nájsť ľudí, s ktorými môžeme
a potrebujeme čokoľvek vybaviť, by nemuselo byť také dlhé.
Aj tak sme mali pomerne akčné leto s tromi rokovaniami
obecného zastupiteľstva a jedným verejným zhromaždením.
Okrem iného.
Konečne sa nám podarilo zrekonštruovať priestory
v Starom kultúrnom dome, ktoré využívajú stolní tenisti
a rôzni bojovníci. Bez sociálneho a hygienického zázemia
robiť šport určite nebolo príjemné. Teraz s novým sociálnym
zázemím im to možno pôjde ešte lepšie. Priestory, ktoré využívalo MC Kvietok a OZ Bojové športy, budú teraz využívať
„bojovníci“ spolu so silnými chlapcami z fitka, ktoré sťahujeme do budovy SKD. Verím, že pre všetkých tieto priestory
poskytnú lepšie podmienky, ako mali doposiaľ.
Počas leta sme predkladali projekt na zabezpečenie
kompostérov pre domácnosti v obci, ktorým by sme chceli
prispieť k lepšiemu nakladaniu s biologicky rozložiteľným
odpadom. Na výsledok vyhodnotenia ešte čakáme.
Dobrou správou je, že bola úspešná naša žiadosť
o dotáciu na rozšírenie a rekonštrukciu Materskej školy.
V rámci nadstavby vybudujeme novú triedu, postavíme priestor na cvičenie a priestor pre novú jedáleň. Verím, že takto
o rok už bude všetko hotové.
V týchto dňoch konečne po získaní všetkých povolení
začíname budovať lávku pre peších a cyklistov cez most pri
zberných surovinách. Vďaka prostriedkom z Bratislavského
samosprávneho kraja, od spoločnosti CRH a z vlastného rozpočtu obce takto prispejeme k bezpečnejšiemu prechodu
cez potok pre peších a cyklistov. Práca na prípravách týchto
projektov možno nebola až tak viditeľnou aktivitou, ale verím, že ich realizácia bude prínosom pre obec.
Dobrou správou pre nás je aj to, že Bratislavský samosprávny kraj v lete podpísal zmluvu na nenávratný finančný
príspevok, vďaka ktorému sa bude rekonštruovať „naša“ cesta do Malaciek. V súčasnosti prebieha výber dodávateľa a ja
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verím, že na jar sa
konečne bude môcť
začať s tak dlho pripravovanou rekonštrukciou.
Počas leta sme
mali aj dlhé diskusie
s vedením spoločnosti CRH Slovensko
a neboli to jednoduché a ani ľahké rozhovory. Nepodarilo
sa nám nájsť zhodu
pri definovaní nových
podmienok fungovania cementárne u nás
v obci a spaľovania
odpadov v nej. Máme záujem o vzájomne dobré vzťahy
s cementárňou, vlastne sme na to obe strany odkázané, respektíve k tomu povinné. Stanovisko obce je dané uznesením
zastupiteľstva a je mi jasné, že nás čakajú ešte viaceré rokovania a konania pred rôznymi orgánmi.
Aby som predišiel obvineniu, že naše obecné noviny
zneužívam na nejakú volebnú kampaň, k voľbám uvediem
len výzvu, aby ste využili svoje právo a išli voliť. Môžeme mať
rôzne a aj oprávnené výhrady voči fungovaniu samosprávnych krajov, avšak zákon im dáva kompetencie, ktoré sa nás
týkajú, a preto by sme sa nemali vzdávať možnosti vplývať
na to, ako bude náš samosprávny kraj fungovať. Preto každému odporúčam, aby 4. 11. tohto roku šiel voliť a hlasoval za
svojho favorita na predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja a volil poslanca za náš volebný obvod, ktorý bude najlepšie zastupovať a presadzovať naše záujmy v krajskom zastupiteľstve.
Prajem Vám pekné dni!
Peter Švaral
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 14. 06. 2017
SCHVÁLILO:
- Uznesenie č. 34/2017, ktorým schvaľuje Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.
- Uznesenie č. č. 37/2017, ktorým schvaľuje pracovný poriadok
zamestnancov obce Rohožník.
- Uznesenie č. 38/2017, ktorým schvaľuje zmenu rozpočtu obce
Rohožník pre rok 2017.
- Uznesenie č. 40/2017, ktorým schvaľuje plán kontrolnej činnosti
pre II. polrok 2017.
- Uznesenie č. 41/2017, ktorým schvaľuje predaj bytu č. 32 na 4.
nadzemnom podlaží bytového domu v Rohožníku na Školskom
námestí č. 466/105 s výmerou podlahovej plochy 35,6 m², spoluvlastníckeho podielu na vlastníctve spoločných častí a spoločných
zariadení domu s veľkosťou 3560/128410 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku do vlastníctva žiadateľa – Helena Fialková, bytom č.d. 4, Jablonové 900 54 za cenu 23.000,-€ (slovom dvadsaťtritisíc eur) určenú na základe verejnej súťaže.
POVERILO:
- Uznesením č. 36/2017 poveruje starostu obce na vykonanie všetkých potrebných krokov pre zriadenie Neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Zariadenie sociálnych služieb Rohožník, n.o.
- Uznesením č. 42/2017 poveruje starostu obce zabezpečiť prípravu zmien a doplnkov č. 2 k platnému územnému obce Rohožník.

dvadsaťdvatisíc osemsto eur) určenú na základe verejnej súťaže.
- Uznesenie č. 51/2017, ktorým schvaľuje predaj bytu č. 32 na 4.
nadzemnom podlaží bytového domu v Rohožníku na Školskom
námestí č. 466/105 s výmerou podlahovej plochy 35,6 m², spoluvlastníckeho podielu na vlastníctve spoločných častí a spoločných
zariadení domu s veľkosťou 3560/128410 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku do vlastníctva žiadateľa – Jana Psotová, bytom
Schuettastr. 1-39/13/2, 1220 Viedeň za cenu 22.800,-€ (slovom
dvadsaťdvatisíc osemsto eur) určenú na základe verejnej súťaže.

SPLNOMOCNILO:
- Uznesením č. 49/2017 splnomocňuje starostu obce na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom v rozsahu
podľa Geometrického plánu č. 73/2017, a to parc. KN – C č.p.
3050/16, 3046/151 a parc. KN – E č.p. 31/1, 3045/1, 3046/1,
3046/2, ktorých vlastníctvo je zapísané Katastrálnym odborom
Okresného úradu v Malackách na LV č. 710 pre obec Rohožník, a to
s účelom pripojenia stavby žiadateľa „SA Rohožník, rad. výstavby
III. Etapa-NNK“ v zmysle stavebného povolenia zo dňa 16. 06. 2017
č. SOÚ-R/2017/1535/28/MA realizovanej spoločnosťou GALMISTAV s.r.o., a to v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava.
- Uznesením č. 52/2017 splnomocňuje starostu obce na vykonanie
všetkých potrebných krokov na získanie práv k pozemkom potrebných na vybudovanie miestnych komunikácií v lokalite Záhumenice
na základe GP č. 34/2017, ktorý vyhotovil Igor Kaliáš dňa 26. 06.
2017.

OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 09. 08. 2017
OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 26. 07. 2017
SCHVÁLILO:
-Uznesenie č. 47/2017, ktorým schvaľuje spolufinancovanie projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rohožník prostredníctvom zakúpenia
kompostérov vo výške 5% z celkových predpokladaných výdavkov
na projekt, pričom spolufinancovanie obce z vlastných zdrojov je
vo výške 5 % predstavuje 4 881,95 € s DPH a poskytnutá výška
dotácie bude vo výške 92 757,10 € s DPH. Projekt sa viaže k Výzve :
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy, t. j. OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
- Uznesenie č. 48/2017, ktorým schvaľuje návrh na udelenie ocenení Cena obce Rohožník pre Jána Kopču, nositeľa zlatého Jánskeho plakety za dlhoročnú prácu pre MSČK a Jozefa Rečného za dlhoročnú prácu pri záchrane ľudských životov.
- Uznesenie č. 50/2017, ktorým schvaľuje predaj bytu č. 34 na 4.
nadzemnom podlaží bytového domu v Rohožníku na Školskom
námestí č. 466/105 s výmerou podlahovej plochy 35,6 m², spoluvlastníckeho podielu na vlastníctve spoločných častí a spoločných
zariadení domu s veľkosťou 3560/128410 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku do vlastníctva žiadateľa – Jana Psotová, bytom
Schuettastr. 1-39/13/2, 1220 Viedeň za cenu 22.800,-€ (slovom

SCHVÁLILO:
-Uznesenie č.54/2017, ktorým schvaľuje návrh VZN 1/2017
o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Rohožník.
- Uznesenie č. 55/2017, ktorým schvaľuje návrh VZN 2/2017
o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň a umiestňovaní
plagátov na území obce Rohožník.
- Uznesenie č. 56/2017, ktorým schvaľuje predložené stanovisko
obce Rohožník k správe o hodnotení navrhovanej činnosti –
„Optimalizácia výroby bieleho a šedého cementu“.
- Uznesenie č.57/2017, ktorým schvaľuje Zmluvu o založení združení obcí podľa ustanovenia § 20b zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, ktorou obce Jablonové, Pernek, Kuchyňa,
Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš zriaďujú Združenie obcí Malokarpatské podhorie.

RUŠILO:
- Uznesením č. 58/2017 ruší uznesenie č. 95/2016 zo dňa 12. 12.
2016, uznesenie č. 96/2016 zo dňa 12. 12. 2016 a uznesenie č.
41/2017 zo dňa 14. 06. 2017.

V tomto prehľade sú vypísané a zhrnuté len najdôležitejšie body uznesení. Presné znenie uznesení a kompletné zápisnice
zo zasadnutí OZ sú k dispozícii na webstránke obce Rohožník www.rohoznik.sk.
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SEPAROVAŤ A SEPAROVAŤ JE ROZDIEL
Určite uznáte, že nie je biela ako biela. A pokiaľ niečo
robím a robím to len tak, aby sa nepovedalo, tak je to asi
nehovorím, že zbytočné, ale prinajmenšom na zamyslenie.
Kritika Vás občanov tejto obce, či už občanov bytoviek alebo dediny.
Pokiaľ sa rozhodnete separovať napr. kartónové krabice a hádžete ich do kontajnera bez toho, aby ste ich rozložili, nie je to správne! Poďme k inej komodite, a to konkrétne
plastové fľaše. Tie tiež pokiaľ nestlačíte pred tým, než ich
hodíte do kontajnera alebo vreca, tiež to nie je správne! Pribudli nám kontajnery na použitý olej. Nachádzame
v kontajneroch hocičo, nielen použitý olej v rôznych nádobách. To tiež nie je správne!
Je chvályhodné, že separujete a aj Vám za to ďakujeme, ale poďme to robiť poriadne, lebo robota na pol priná-

ša aj osoh na pol a v tomto prípade je to viac roboty a to roboty zbytočnej.
Pokiaľ budeme fľaše stláčať, zmestí sa nám do kontajnerov alebo vriec viac fliaš, to isté platí aj pre kartónové krabice, rozložených sa ich do kontajnera zmestí rozhodne viac a
nemusíme nadávať na zamestnancov ASA, po novom FCC, že
zase nám nevyviezli kontajnery. Dodržujme dôsledne komodity kontajnerov, na aké sú určené. Skúsme naozaj porozmýšľať, že keď už sa rozhodneme niečo separovať, robme to
tak, aby to v tom kontajneri zabralo čo najmenej miesta, aby
aj niekto iný okrem nás mohol využiť tú možnosť a mohol
tiež separovať.
Som presvedčený, že vy to dokážete, že vy to prosto
dáte!
Michal

KOMPOSTÉRY - UŽITOČNÍ POMOCNÍCI NIELEN NA JESEŇ
Jeseň. Predstavíme
si džavotajúce lastovičky, túliace sa na drôtoch
elektrického
vedenia,
ktoré ešte dolaďujú posledné detaily ich dlhej
púte za slniečkom. Predstavíme si vôňu húb a mokrého machu, vôňu varených gaštanov a šípkového čaju. S jeseňou však prichádzajú aj povinnosti. Zrazu máme záhradku plnú lístia, popadaných jabĺk,
konárov a vetvičiek z kríkov, ktoré sme sa rozhodli postupne
zazimovať. A čo s takýmto odpadom? Na pomoc nám od budúceho roka prichádzajú do našej obce kompostéry.
Čo to ten kompostér vlastne je? Je to plastová alebo
drevená nádoba určená na kompostovanie biologického materiálu prevažne rastlinného pôvodu, obsahujúca vetracie
otvory a bez plného dna. Dno chýba práve preto, aby bol
samotný kompostér v priamom kontakte s pôdou a bol
umožnený vstup pôdnych organizmov, ktoré sa podieľajú na
rozklade biomateriálu v kompostéri. Na to, aby proces kompostovania prebehol úspešne, je potrebné vytvoriť optimálne podmienky pre činnosť a rozvoj mikroorganizmov
a pôdnych organizmov, ktoré sa na kompostovaní podieľajú.
K tomu musíme pri kompostovaní dodržať štyri základné
pravidlá:
1. Zabezpečenie správnej veľkosti materiálu
Materiál, ktorý sme nazbierali, musíme pred zamiešaním do
kompostu upraviť na správnu veľkosť. Tá závisí od druhu materiálu, ktorý ideme kompostovať. Najdôležitejšie to je
v prípade ťažšie rozložiteľných materiálov (uhlíkatých) – drevo, stonky starších rastlín, tvrdšie časti zeleniny, slama, kukuričné kôrovie,... Ich veľkosť by nemala presiahnuť veľkosť
palca na ruke. Mäkké šťavnaté materiály (dusíkaté), ktoré sú
ľahko rozložiteľné, nie je nevyhnutné zmenšovať.

2. Kompostovanie a miešanie všetkých materiálov
Platí, že dusíkaté materiály (hnoj, trus, pokosená tráva, kuchynský biologický odpad, pozberové zvyšky zo záhrady,...),
ktoré sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené, musíme zmiešavať s uhlíkatými (drevná štiepka, piliny, hobliny, lístie, slama,
papier,...), ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, suché. Ich objemový
pomer by sa mal čo najviac približovať k 1:1.
3. Zabezpečiť dostatočný prístup vzduchu
Kompostovanie je aeróbny proces – za prístupu kyslíka. V
maximálnej miere sa snažíme zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie kompostovaného materiálu. Ďalšou z možností,
ako zabezpečiť dostatok vzduchu v komposte, je jeho prekopávanie. Malo by sa prekopávať minimálne 1-2x počas doby
rozkladu.
4. Zabezpečiť správnu vlhkosť
Správna vlhkosť je nevyhnutnou požiadavkou správneho
kompostovania. Ak má kompostovaný materiál nedostatok
vlhkosti, proces sa spomaľuje alebo až zastavuje. Ak je vlhkosť nadmerná, dochádza k nežiaducemu hnilobnému procesu, niekedy až k skysnutiu kompostu, čo sa prejaví zápachom. Nesmieme zabudnúť, že do uzavretého kompostéra
sa bez našej pomoci voda nedostane. Preto správnu vlhkosť
musíme kontrolovať a v prípade potreby ju doplniť (poliatím
alebo vlhkým materiálom) alebo znížiť pridaním suchých
a savých materiálov.
Pri troche snahy si kompost vyrobíme za pol roka až
jeden rok. Kompost je hnedej farby, jedmnej hrudkovitej
štruktúry a vonia ako lesná zemina. Pred použitím môžeme
kompost preosiať. Oddelíme tým hotový kompost od nerozložených surovín. Kompost môžeme použiť v zeleninovej
a okrasnej záhrade, na trávnik, k stromom a krom, ale aj do
kvetináčov.
Sandra Hajdúchová
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VOĽBY DO VÚC - 4.11.2017
Voľby do VÚC (vyšších územných celkov) sa budú konať
dňa 4. novembra 2017. Po novom už nebudeme voliť predsedov krajov v dvoch kolách, ale iba v jednom.
V BSK kandiduje na post predsedu týchto osemnásť
kandidátov: Rastislav Blaško, PhDr., Mgr. (nezávislý kandidát), Jozef Danko, JUDr. (nezávislý kandidát), Juraj Droba,
Mgr., MA, MBA (Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti (OĽANO), Strana maďarskej komunity—
NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska), Pavol Frešo, Ing. (nezávislý kandidát), Milan Ftáčnik, Doc., RNDr., CSc. (nezávislý kandidát),
Natália Hanulíková, Mgr. (Strana zelených Slovenska), Ľubomír Huďo, PhDr. (nezávislý kandidát), Martin Jakubec,
PhDr., PhD. (nezávislý kandidát), Ľubomír Kolárik (Strana
zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov), Daniel Krajcer, Mgr. (MOST - HÍD, SKOK - Európski liberálni demokrati,
Strana zelených), Rudolf Kusý, Mgr. (nezávislý kandidát),

Marián Leinerovič, Mgr. (NOVÝ PARLAMENT), Milan Lopašovský, PharmDr. (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
(SMS)), Ján Mrva, Ing. (nezávislý kandidát), Lukáš Parízek,
Mgr. (Slovenská národná strana), Jalal Suleiman, Ing., PhD.
(Komunistická strana Slovenska), Andrej Trnovec, RNDr.
(Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Jozef Uhler, JUDr.
Mgr. (nezávislý kandidát).
O post poslanca Zastupiteľstva BSK bude uchádzať 5
kandidátov: Marek Čulen (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)), Mária Matiko Štarková, Mgr. (nezávislý kandidát), Milan Móric, Ing. (MOST - HÍD, SMER—sociálna demokracia, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených,
SDKÚ - DS—Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI),
Jozef Ralbovský (Slovenská národná strana) a Peter Švaral,
Mgr., Mgr. (nezávislý kandidát)
redakcia

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Matúš Krebs - 09.06.2017
Maroš Blaško - 13.06.2017
Olívia Čermáková - 29.06.2017
Chiara Palková - 18.07.2017
Sofia Šarközyová - 28.07.2017
Emma Malcová - 01.08.2017
Vanesa Marečková - 02.08.2017
Linda Škyrtová - 07.08.2017
Šimon Adam Šutič - 20.08.2017
Sara Mária Iabloncicová - 28.08.2017
Adrián Havel - 16.09.2017
Oliver Malovec - 18.09.2017
Tamara Fajtáková - 19.09.2017
Hanah Uhrinová - 28.09.2017
Ján Glajšek - 28.09.2017

Zuzana Čandalová a Kamil Václav - 03.06.2017
Katarína Rzymanová a Patrik Šiška - 10.06.2017
Lucia Halinárová a Rastislav Straško - 24.06.2017
Jana Pelikánová a Lukáš Dermek - 24.06.2017
Dana Sohorová a Juraj Blanárik - 07.07.2017
Barbora Juračičová a Lukáš Sajan - 07.07.2017
Andrea Jankovičová a Zosolt Zalán Hajdu - 08.07.2017
Petra Kratochvílová a Róbert Pavlíček - 14.07.2017
Stanislava Pajongová a Lukáš Karovič - 29.07.2017
Radoslava Hlavenková a Ľubomír Smetana - 26.08.2017
Michaela Gahurová a Patrik Vaniš - 16.09.2017
Linda Gašparová a Marek Mráz - 16.09.2017
Ľubica Durčáková a Denis Kniessner - 30.09.2017

Ladislav Düreš
Ľubomír Hlavenka
Ján Goldschmidt
Dušan Farba
Vladimír Maár
Agneša Špotáková
Štefan Jakubec
Mária Kákoniová

POSEDENIE JUBILANTOV
Každý štvrťrok Obecný úrad Rohožník pripraví malé posedenie pre jubilantov. Dňa 3. júna sme pozvali všetkých
tých, ktorí v danom štvrťroku oslávia a oslávili 70, 75, 80, 85
alebo aj 90 rokov života. Starosta obce Mgr. Peter Švaral im
poprial veľa šťastia, zdravia a ďalšie požehnané roky. Okrem
iného dôrazne ďakoval za
to všetko,
čo
pre
obec Rohožník
urobili
nielen
p o č a s
svojich

pracovných rokov, ale aj stále robia, už na dôchodku. Zároveň im odovzdal kytičku a malý peňažný dar.
Milí naši jubilanti, aj redakcia Rohožníčana Vám chce
blahoželať k životnému jubileu a prajeme Vám pevné zdravie, lásku Vašich blízkych a šťastné dni plné spokojnosti. V
období od 1. apríla do 30. júna 2017 oslávili svoje jubileum:
70 rokov
Jiří Opravil
Alžbeta Hladíková
Ján Bielčik
Oľga Badáňová
Stanislav Orgoň
Agnesa Vančová
Sidona Chropuvková

75 rokov
85 rokov
Gustáv Rybárik
Ladislav Okresa
Anna Kucmenová
90 rokov
Margita Radičová
Johana Romanová
80 rokov
Jozef Kákoni
Ján Kožuch
redakcia
Filoména Hermanová
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ZÚRI VO VAŠOM OKOLÍ CHRÍPKA? 7 RÁD AKO SA JEJ VYHNÚŤ
Chladné zimné a najmä hmlisté počasie prispieva k šíreniu vírusov. Proti chrípke či prechladnutiu je dôležitá prevencia, preto treba dodržiavať pár dobrých rád.
Studené rána, prehriate byty, náhle teplotné zmeny,
kýchajúci ľudia v prepchatých MHD. To všetko vedie k šíreniu
chrípky. Ak sa chcete chorobe vyhnúť, a zároveň nechcete
ihneď siahať po liekoch, skúste týchto 7 užitočných tipov.
Cesnak a cibuľa
Cesnak aj cibuľa pôsobia ako prírodné antibiotikum. Tým, že
zjete aspoň dva strúčiky cesnaku denne, výrazne posilníte
vašu imunitu. Cesnak si môžete aj natrieť na hrianku alebo
pridať do jedla. Výpary z cibule zas uvoľňujú nos.

Dostatok tekutín
Jednou z hlavných zásad prevencie sú tekutiny. Dospelý človek by mal denne vypiť najmenej 2 litre vody alebo iných
tekutín, najlepšie prírodné ovocné šťavy alebo bylinkové nápoje. Dostatočným príjmom tekutín vyplavíte z tela viac toxických a škodlivých látok a telo sa dokáže ľahšie ubrániť prípadnému vírusu.

Dodržujte hygienu
Ako prevencia proti chrípke je dôležitá aj dôkladná hygiena.
Počas dňa sa dotýkame mnohých predmetov, na ktorých
môže byť chrípkový vírus. Preto by sme si mali pravidelne
umývať ruky, najlepšie antibakteriálnym mydlom. Ak nemáte
po ruke mydlo, použite čistú teplú vodu.

Nezabúdajte na vetranie
Pravidelné vetranie, či už v práci alebo doma, je účinným
spôsobom, ako predísť chrípke. Kvapôčkovým infekciám sa
totiž vôbec nepáči chlad. Dôkladné vetranie zabráni vírusu,
aby sa šíril ďalej.
Navštívte saunu
Ak ste ešte neboli v saune, vedzte, že pravidelné saunovanie
zvyšuje obranyschopnosť organizmu a stáva sa tak odolnejším proti vírusom. Sauna pomáha pri chrípke, prechladnutí,
ale aj pri depresii či poruchách spánku.

Jedzte vitamíny
Ak vo vašom okolí prepukla chrípka, zvýšte prísun vitamínu
C. Jedzte zeleninu i ovocie, nájdete ho aj v kyslej kapuste,
citrusoch, červenej paprike i zemiakoch. Bohatým zdrojom
vitamínu C je aj chren. Nezabudnite ani na vitamín E, ktorý je
obsiahnutý v orechoch, maku, strukovinách a mlieku.

Dýchajte nosom
Možno si ani neuvedomujete, aké dôležité je správne dýchanie. Dýchanie ústami totiž vysušuje sliznicu v hrdle, teda obrannú líniu proti chrípke a nádche, ktorú potrebujeme mať
v najlepšom stave. Dávajte si preto pozor, ako dýchate.

redakcia
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VYHODNOTENIE PROGRAMU NÁŠ ROHOŽNÍK 2017
Výsledky tohtoročného grantového programu, ktorý už
po siedmykrát vyhlásila obec Rohožník v spolupráci so spoločnosťou CRH Slovensko, ukázali, že obyvateľom obce veľmi
záleží na tom, aby aj vlastným pričinením spravili život v Rohožníku krajším a kvalitnejším.
„V minulom roku sa nám z grantového príspevku podarilo vybudovať Výcvikové centrum pre výcvik záchranárskych
psov, zmodernizovať obecnú knižnicu či skvalitniť technické
vybavenie Dobrovoľníckeho hasičského zboru. Tento rok dostali príležitosť organizácie a jednotlivci, ktorí svojimi zaujímavými projektmi taktiež prispejú k rozkvetu našej obce,“
zhrnul minuloročný aj tohtoročný výsledok Peter Švaral, starosta Rohožníka.
Každoročný nárast žiadostí o podporu projektov z radu
obyvateľov Rohožníka svedčí o tom, že táto forma podpory
má reálny pozitívny dopad na skvalitnenie života jeho občanov. ,,Nakoľko každoročne stúpa záujem a angažovanosť
obyvateľov, rozhodli sme sa tento rok podporiť 16 projektov,
ktoré nás upútali svojím jedinečným prínosom pre miestne
komunity i nápadmi na skrášlenie prostredia v obci. Rozvoj
občianskych komunít, ktorých sme už viac ako 45 rokov súčasťou, je pre nás veľmi dôležitý,“ dodala Viera Blazsek,
Chief of Staff v spoločnosti CRH.

Suma 20 000 eur, ktoré venovala spoločnosť CRH Slovensko,
sa rozdelilo medzi tieto projekty:
PREDKLADATEĽ
Nordic Walking

NÁZOV PROJEKTU
Nordic Walking aktivity pre všetkých

SAOLA - ochrana prírody

A čo v noci?

Katarína Škrhová

Futbalové nádeje

DHZ Rohožník
Obecná knižnica

Vybavenie pre mladých hasičov
Každá kniha si zaslúži mať svoje miesto

Klub aktívnych žien

Krásna v každom veku

Základná škola Rohožník
STC Rohožník
Juhanusová Jarmila a
Ján Vašek
ZSS Rohožník

Záhrada, ktorá učí
Vybavenie šatní
Revitalizácie zelene a vytvorenie príjemného
prostredia pre rodičov s deťmi v okolí bytového
domu 466
Skvalitnenie ovzdušia a života v domove sociálnych služieb

OZ Láskavé pohladenie
Rudolf Kožuch

Siete proti hmyzu
Revitalizácia plochy pred Synagógou Rohožník

MO SRZ Rohožník
Ing. Peter Čulen

Sanácia organických usadenín
Rohožník žije mládežníckym futbalom

Katarína Kassyová
Slovenský zväz minikár

Dresy pre ŠK hádzanej
Materiálno - technické zabezpečenie pretekov

STÁŽISTI VOLAJÚ PO SKUTOČNOM PREPOJENÍ TEÓRIE S PRAXOU
Program stáží má v CRH na Slovensku dlhoročnú tradíciu. O úspešnosti programu svedčí aj množstvo stážistov,
ktorí sa po absolvovaní programu začlenia do tímov na plný
úväzok. Tento rok zavítalo do viacerých prevádzok 7 stážistov, pričom zastúpenie mali závody v Rohožníku a Turni, Ecorec i betonáreň v Bratislave.
V prvý deň stáže, 3. júla, privítala nových kolegov Josipa
Kubaša, stážistka z roku 2015, ktorá úspešne rozvíja svoju
kariéru na oddelení HR. Jej odporúčania pre nováčikov boli
jasné: ,,Vnímajte svoje pôsobenie v CRH ako príležitosť. Príležitosť na vystavenie sa novým situáciám a výzvam, ktoré vás
určite posunú ďalej v pracovnom i osobnom živote.”
Prvé týždne stáže ukázali, že najväčšie očakávania stážisti vkladali do prepojenia teórie s reálnou praxou a tiež ich
lákali exkurzie po jednotlivých prevádzkach: ,,Rada by som
sa naučila čo najviac z procesu. Som rada, že tu môžem spoznať odborníkov z tohto oboru a tiež trénovať odborné výrazy v angličtine. Veľmi ma zaujala exkurzia po lome a v spoločnosti Ecorec,“ uviedla Eva Brokešová, stážistka na oddelení procesu.
Počas augusta čakal stážistov zaujímavý program s men-

tormi a 12. septembra si už tradične vyskúšali svoje prezentačné zručnosti na záverečných prezentáciách projektov
pred top manažmentom spoločnosti.
Stážový program dopĺňajú v CRH aj spoluprácou
s univerzitami nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, pričom zamestnanci spoločnosti sú pravidelne pozývaní na
prednášky aj niekoľkokrát ročne, aby zdieľali svoje skúsenosti so študentmi.

EMISNÁ OBRAZOVKA V ROHOŽNÍKU
Na základe prísľubu vedenia CRH (Slovensko) a.s., cementárne v Rohožníku bola dňa 4. septembra 2017 spustená obrazovka s emisiami z linky RP PC2 na výrobu portlantského cementu. Obrazovka sa nachádza na obecnom úrade
v Rohožníku a sú na nej každý deň aktualizované údaje

o priemerných koncentráciách hlavných znečisťujúcich látok
vypúšťaných do ovzdušia za predchádzajúci deň. Na rade je
plánovaná inštalácia nového emisného panelu, ktorý bude
umiestený na obecnom úrade namiesto obrazovky do konca
tohto roka.
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OCENENÍ ŽIACI
Počas slávnostného ukončenia školského roka boli opäť
ocenení žiaci z každého ročníka. Tablety, ktoré pri tejto príležitosti venoval obecný úrad, však títo žiaci nezískali len za
výborne známky, dôležitým kritériom bolo aj to, či dokážu
urobiť niečo navyše, napríklad obetovať voľný čas a riešiť
olympiády, či pomôcť iným.

1. ročník TIMEA SLOBODOVÁ vzorné správanie, svedomitý prístup, ochota a pomoc spolužiakom
aktivita na hodinách, svedomitosť, spolupráca,
2. ročník NATÁLIA MALÁ
pomoc spolužiakom, výborné výsledky, reprezentácia školy v súťažiach
aktívne počúvanie, zodpovedný prístup, ohľadupl3. ročník SOŇA PIEŠŤANSKÁ
nosť, pomoc iným
výborný prospech, vzorné správanie, svedomitá
4. ročník ANIČKA KAŇKOVÁ domáca príprava, pomoc triednej učiteľke, empatia
voči spolužiakom
5. ročník PETRA GÁŽIOVÁ

zodpovedný prístup k povinnostiam, pomoc spolužiakom, stmeľovanie triedneho kolektívu

reprezentácia školy vo vedomostných a športových
súťažiach, výborný prospech, ochota pomôcť
výborný prospech, vzorné správanie, reprezentácia
7. ročník JURAJ ONDROVIČ školy v súťažiach, pomoc učiteľom, zodpovedný
prístup k povinnostiam
športové úspechy, vzorná príprava na vyučovanie,
8. ročník KLÁRA HAVELKOVÁ
slušné správanie
6. ročník JAKUB ČULEN

ŠPECIÁLNA CENA
BRUNKO DÁVID

Brunko bol ocenený za to, s akou húževnatosťou
zvláda školské povinnosti a za to, že je ostatným
deťom vzorom v prekonávaní prekážok

9. ročník KATARÍNA
BELANCOVÁ

vzorná príprava na vyučovanie počas celého druhého stupňa a slušné správanie

NAŠIM ŠPORTOVCOM SA POČAS ROKA DARILO
Dievčatá v apríli získali 3. miesto v okresnom kole turnaja v hádzanej. Bronzový tím pozostával z nasledujúcich mien:
Darina Orthová, Klára Kopáčová a Karolína Pálková (9.A),
Nikola Pavlíková, Katarína Ilková a Klára Havelková (8.A),
Vanda Kuračková a Nikola Nemcová (6.B), Karolína Šperglová, Linda Olivová a Natália Tomaškovičová (5.B).
Bodovali aj florbalistky na okresnom kole v Stupave, kde
skončili tretie. Našu školu reprezentovali: Klára Kopáčová a
Darina Orthová (9.A), Nikola Pavlíková, Marianna Zajacová,
Michaela Gážiová, Vanesa Sotáková a Klára Havelková (8.A),
Vanda Kuračková (6.B) a Vanesa Poláková (5.B).
Nádeje v kopačkách
Na Turnaji priateľstva v Záhorskej Vsi si zahrali mladší i
starší žiaci a zožali veľký úspech. Tím mladších žiakov v zložení Zdenek Angermayer a Martin Jankovič (6.A), Kristián Pavlík a Dušan Panenka (5.B) a Tobias Hoffer (5.A) obsadil skvelé
1. miesto. Navyše K. Pavlík sa stal najlepším strelcom turnaja. Starší žiaci skončili štvrtí, nemajú sa však za čo hanbiť. So
zemiakovou medailou z trávnika odchádzali Sebastián Štok,

Matej Knápek a Patrik Mareček (9.A), Denis Baďura a Jakub
Varsavík (8.A), Patrik Kiripolský a Michal Blanárik (7.A), Kristián Fialka (6.B), Zdenek Angermayer (6.A) a Kristián Pavlík
(5.B).
Rovnaké umiestnenie dosiahli naši futbalisti aj na okresnom kole Školského pohára. Za Rohožník kopali: Matúš Varmuža, Zdenko Švanda a Michal Blanárik (7.A), Samuel Megyessi a David Maruna (6.B), Jakub Čulen a Zdenek Angermayer
(6.A), Dušan Panenka a Kristián Pavlík (5.B).

NA AUDIENCII U PREZIDENTA
15. júna 2017 sa siedmaci zúčastnili Dňa otvorených
dverí v Prezidentskom paláci v Bratislave. Čakanie na vstup
do paláca nám spríjemnili členovia prezidentskej stráže svojím tanečným vystúpením, ak sa teda tak dá nazvať chodenie
v sprievode modernej hudby a „žonglovanie“ s ich zbraňoupuškou.
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Samotný palác nás očaril a vliezli sme všade tam, kde
nám to nezakázali:) Aj na prezidentský balkón... Po prehliadke sídla prezidenta sme s napätím očakávali aj príchod a autogram či spoločné foto s pánom prezidentom, ale keďže
sme bytosti netrpezlivé... čakanie sme napokon vzdali. Aj
napriek tomu sme mali iný, nový zážitok. A na budúci rok to
možno vyjde.
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POZNÁTE RECEPT NA PRIATEĽSTVO?
Ak nie, prečítajte si nasledujúci článok o tom, ako sme
sa už po šiestykrát zapojili do celoslovenskej kampane Vypni
telku, zapni seba!
Deti žijú v digitálnom svete. S elektronikou sa stretávajú
doma, v škole, na návštevách, medzi rovesníkmi. Podľa portálu Detinanete.sk stále viac detí dnes uprednostňuje hry na
počítači pred hraním sa vonku s kamarátmi, pričom každé
štvrté dieťa ohrozuje závislosť od internetu a zábavnej elektroniky. Portál ďalej uvádza, že prvý mobil majú deti na Slovensku už od 4 rokov.
Cieľom tohtoročnej kampane bolo, aby si deti uvedomili
hodnotu voľného času v rámci hesla: Viac priateľstva, viac
radosti. Žiaci na znak svojho záväzku mali obmedziť na pár
dní používanie tabletov, mobilov, počítačov a televízie a počas „vypnitelkového“ týždňa nosili náramok s logom kampane a robili aktivity súvisiace s ingredienciami Receptu na
priateľstvo.

Tak ako pri koláči je základom múka, pri budovaní priateľstva je základom komunikácia. Keď chceme, aby sa niekto
stal naším priateľom, musíme sa s ním rozprávať a zaujímať
sa o neho. Koláč zložený len z múky by sa rýchlo rozpadol.
Ale keď pridáme vajíčka, to už je iná vec! Aby nám vydržalo
priateľstvo navždy, musíme veriť svojmu priateľovi a takisto
on nám. Keď si budeme verní navzájom, budeme vždy držať
spolu. Ďalšou surovinou pre dobré priateľstvo je štedrosť.
Nedelíme sa len s tým, čoho máme veľa, ale aj s tým, čo je
nám vzácne. Poslednou ingredienciou je čas, pretože presne
tak, ako sa pečenie koláčov nezaobíde bez prípravy, tak ani
priateľstvo bez času, ktorý spolu kamaráti trávia.
V nadväznosti na tento recept sme v triedach i mimo
nich robili rôzne aktivity, ktoré nám pomohli utužiť vzájomné
priateľské vzťahy. Nezabúdajme, že priatelia sú rodina, ktorú
si vyberáme sami.

ŠKOLA V PRÍRODE
Ako už býva na našej škole dobrým
zvykom, aj tento rok sme si nemohli nechať ujsť tradičnú Školu v prírode.
V týždni od 4.6. do 9.6. sa 42 detí
tretieho a štvrtého ročníka zúčastnilo Školy v prírode v čarovnom prostredí Oščadnice. Deti a 4 pani učiteľky boli ubytované
v krásnom penzióne Gajúz, priamo pod
zeleným lesom so svahom, využívaným v
zimných mesiacoch na lyžovanie. Penzión
ponúkol krásne ubytovanie, fantastickú
stravu a najmä rôzne možnosti vyžitia.
Deťom sa najviac páčilo detské ihrisko s
preliezkami, malé futbalové ihrisko a vnútorný bazén. K dispozícii sme mali aj učebňu a letnú terasu , ktoré sme každé dopoludnie využili na vyučovanie. Veľká herňa
nám poskytla priestor na tvorenie výtvarných diel, disko a karneval. Deti mali denný pestrý program- hry, kúpanie, športové
súťaže, tvorivé dielne. Každý večer bola
na programe spoločná zábavná hra. Samozrejme sme nezabudli ani na pravidelné prechádzky a pobyt v prírode.
Hneď v pondelok sme si prezreli obec
Oščadnica s veľmi pekným námestím
a fontánou. V utorok sme absolvovali trojhodinovú túru s prekonávaním prírodných
prekážok, pozorovaním fauny a flóry krásneho okolia. Streda
patrila celodennému výletu na Vychylovku, kde sme sa previezli malým vláčikom po najstaršej železnici v horách a navštívili sme ľudový skanzen. V Starej Bystrici sme si prezreli
slovenský orloj. Po náročnom dni sme sa osviežili v tepluč-

kom bazéne. Štvrtok patril športovým hrám, súťažiam, ale i
vedomostnému kvízu. Posledný večer sme uzavreli karnevalom a príjemným večerným grilovaním. V piatok nás čakala
cesta domov, počas ktorej sme navštívili zámok Budatín a
nenechali sme si ujsť ani výhľad na sútok riek Kysuca a Váh.
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Základná škola

DEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ SO ZAFENIXOM
Mesiac jún je pre všetky deti prísľubom blížiacich sa
prázdnin. Pribúda viac slnečných lúčov a dní, ktoré sa predlžujú. Detské ihriská sú plné detí behajúcich za loptou a práve
tento mesiac patrí všetkým deťom na svete. Oslava detí, ich
úsmevu a radosti za to stoja. Naša škola dlhodobo spolupracuje s Detskou organizáciou Zafenix. Každoročne sa zúčastňujeme oslavy DŇA DETSKÝCH RADOSTÍ a LETNÝCH TÁBOROV vo VTSÚ Záhorie. Tak bolo i tento rok. Deti sa spoločne
s pani učiteľkami vybrali 17. júna osláviť tento deň.
Čakal nás bohatý program. Súťaže, ukážky z civilnej obrany, policajný zásah, ukážka vyhľadávania nelegálnych látok
psom, ukážky jazdeckej polície, streľba z brokovnice, prehliadka tankov a obrnenej techniky.
Tí, ktorí dávajú prednosť umeleckej sfére, si prišli tiež na
svoje:
•
vystúpili folklórne súbory zo Šaštína –Rozmarínek a
Adrianka,
•
zahrala kapela BigBand z Borského Jura,
•
spievalo sa, hralo sa na gitare, na heligónkach, tancovalo sa,...

•
•

na detských tváričkách ,, vyrástli“ umelecké diela šikovných rúk,
prebiehali športové turnaje vo volejbale, v nohejbale,
ktorého za zúčastnili tímy z Trenčína, Malaciek, Senice
a Kojetína( ČR).

DUNAJSKÝ MAJSTER UMENIA 2017
Predstavuje domov pre viac ako 81 miliónov ľudí a je
symbolom prepojenia. Práve z tohto dôvodu si uvedomujeme, že je potrebné chrániť Dunaj spoločne, aby si zachoval
svoju krásu a hodnotu aj pre budúce generácie.
Súťaž Dunajský majster umenia, organizovaná GlobalWaterPartnershipCentral and Eastern Europe (GWP CEE) a
Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR), podporuje a povzbudzuje deti, aby bližšie nazreli na rieky vo svojom okolí a pozastavili sa nad tým, čo pre nich príroda v ich
blízkosti znamená. Pozvanie dostali deti zo všetkých škôl,
neziskových organizácií, denných centier alebo združení pre
deti, nachádzajúcich sa v povodí Dunaja,

aby vytvorili svoje umelecké dielo a zapojili sa do súťaže Dunajský majster umenia, ktorá združuje tisíce detí z povodia
rieky Dunaj už od roku 2004.
U nás túto súťaž a oslavu Dňa Dunaja (29. 6.) organizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).
Cieľom súťaže je vytvoriť umelecké dielo z materiálu, ktorý
žiaci nájdu pri rieke Dunaj alebo inej vodnej ploche. Žiaci 6.B
spolu s p. učiteľkami Chvílovou a Kalenskou v rámci predmetu environmentálna výchova vyzbierali odpadky okolo rybníkov Rašelina a následne na brehu jedného z nich vytvorili
svoje dielo ako súčasť posolstva: ČISTÝ DUNAJ! - odpadky
sem nepatria.

CHYMEROS
Možno ste
zaregistrovali, že
pred časom tím
okolo
Daniela
Heviera spustil
veľký projekt nazvaný
CHYMER
O
S
.
Tak ako hovorí
sám spisovateľ:
„Tento
projekt učí deti cez
fantazijný príbeh
prežívať dobrodružstvo ich vlastného života. Je to viac, než
iba kniha, videoklipy či hry. Je to cesta k vlastnej zrelosti a
dospievaniu.“ My sme sa chceli stať súčasťou tohto tímu,
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a preto sme sa spolu s niektorými žiakmi našej školy do projektu prihlásili. Na začiatku nás bolo 19. Teraz je nás síce
o niečo menej, ale o to väčšia sila je v našom tíme.
Každý týždeň žiaci riešia úlohy, výzvy, zadania, indície,
ktoré vychádzajú z príbehu kníh. Už na jeseň tohto roka vyjde prvá časť, ktorú ovplyvňujú svojimi návrhmi, pripomienkami i ilustráciami. Nakoľko si každú prácu navyše u našich
žiakov veľmi ceníme, spolu s D. Hevierom sme im pripravili
milé prekvapenie. 26. 6. 2017 náš tím cestoval do Pezinka,
aby splnil ďalšiu výzvu: Osobné stretnutie s Danielom Hevierom. V Malokarpatskom múzeu nás spoza super básničkového dáždnika privítal sám spisovateľ.
Žiaci vnímali každé jedno jeho slovo s obdivom, veľmi
veľa sa dozvedeli o jeho tvorbe, o projekte Chymeros,
o výstave Druhý život slov, ktorá potrvá do konca prázdnin
v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.

OKTÓBER 3/2017
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Materská škôlka

OPEKAČKA S POĽOVNÍKMI
Pri príležitosti Dňa otcov sme sa v stredu, 21. júna, tak
ako každý rok, stretli na poľovníckej chate na priehrade, kde
nám poľovníci z poľovníckeho združenia Hôrka pripravili opekačku, na ktorú sa tešili nielen deti, ale aj ich rodičia
a pani učiteľky. Pochutili sme si na opečených špekáčikoch,
výbornom guláši, osviežili sme sa pripravenými malinovkami.
Deti sa tiež niečo nové naučili vďaka poľovníčke Katke, ktorá
sa im venovala, vysvetľovala im, aké zvieratká môžu stretnúť
v lese, pomohla im vyrobiť si medaily z dreva, ktoré si deti
zobrali na pamiatku.
Ďakujeme poľovníckemu združeniu Hôrka za výbornú
akciu a skvelé pohostenie a veríme, že o rok sa opäť stretneme.

VÝLET LOĎOU PO DUNAJI
V stredu, 7. júna 2017, sa predškoláci – Mravčekovia
a Sovičky zúčastnili výletu do Bratislavy. Po rannom príchode
do škôlky nastúpili na autobus, ktorý ich doviezol do bratislavského prístavu. Tam nasadli na loď s názvom Prešov, plaviacu sa medzi prístavom a hradom Devín. Čakala ich hodinu
a pol trvajúca plavba, počas ktorej mohli pozorovať mesto
Bratislava, ako aj okolitú prírodu. Po skončení plavby sa deti
presunuli na ihrisko, kde sa mali možnosť vyšantiť
a obdivovať neďaleký hrad.
Naše veľké ďakujem patrí poľovníckemu združeniu
HÔRKA, ktoré nám v spolupráci s Obecným úradom uhradilo
celý výlet a zabezpečilo tiež občerstvenie pre deti.

KRAJŠIE IHRISKO A PLOT NA DVORE ŠKÔLKY
V septembri, mesiaci, keď sa školské brány opäť otvárajú, aby privítali nových aj tých
známych škôlkarov, čakalo na deti našej škôlky prekvapenie. Aby bol školský dvor veselší a
deti sa tam cítili ešte lepšie, rozhodli sme sa
urobiť pár zmien. Preliezky aj altánky dostali
nový náter, dosypali sme zeminu a dosiali
trávnik na miestach, kde dostával vďaka detskému šanteniu najviac zabrať. Pani učiteľky
Ivanka, Katka a Saška cez prázdniny využili
svoje šikovné ruky a namaľovali časť plota,
ktorý vďaka žiarivým farbám a postavičkám
detí úplne ožil. Na múriku, ktorý zostal po
pôvodnom plote, sme vytvorili pomocou nového obloženia lavičku, na ktorej si deti môžu
posedieť, ak budú náhodou unavené z vystrájania na dvore. Nový je tiež altánok, ktorý
určite využijeme počas horúceho leta, ale aj
inokedy na hry či vzdelávacie aktivity.
Ďakujeme spoločnostiam INAT, s.r.o a Henkel Slovensko, s.r.o, ktoré nám poskytli finančné prostriedky, bez ktorých by sme uvedené zmeny nemohli zrealizovať. Naša veľká

vďaka patrí tiež pani M. Pajtinkovej, ktorá nám umožnila namaľovať jej plot zo škôlkarskej strany.
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ZSS Rohožník

LETO U NÁS V ZARIADENÍ
Leto sa nám nenávratne skončilo, slniečko sa už často
schováva za mrakmi, a keď aj občas na nás spoza tých mrakov jedným očkom vykukne, je len také zubaté. A tak sa do
teplých slnečných dní vraciame aspoň v našich spomienkach.
Leto sme začali krásnym kultúrnym podujatím – folklórnym festivalom „Červené jabĺčko“, ktoré zorganizovalo OZ
LÁSKAVÉ POHLADENIE, ktoré minulý rok založili zamestnanci
Zariadenia sociálnych služieb na podporu činnosti zariadenia.
Celá príprava a zorganizovanie festivalu bola dosť náročná,
ale spojením síl sme to všetko zvládli a dnes už môžeme povedať, že sa nám zase raz podarilo zorganizovať úžasnú akciu, na ktorej sa spolupodieľali všetci zamestnanci a klienti
nášho zariadenia ako jedna veľká rodina. Nádhernú atmosféru celého podujatia vytvorili spoločne návštevníci a úžasní
účinkujúci. Celým festivalom nás hovoreným slovom sprevádzala naša milá Henrieta Mišunová. Festival otvorila Laura
Blechová, ktorá na úvod zaspievala krásnu pieseň Červené
jabĺčko. Svojím spevom nás potešil aj Roman Rečný. Dobrú
náladu podporil aj Dominik Mihál svojou hrou na harmonike.
K pravidelným účinkujúcim na našich akciách, ktoré organizujeme či už verejne, alebo len pre potešenie našich milých
klientov v zariadení, patria neodmysliteľne naše malé
aj väčšie detičky z Rohožníka, zo súborov Bazalienka pod vedením pani Knápkovej a Bazalička pod vedením pani Ukropcovej, ktoré hudobne sprevádza pani Feríková. Svojím vystúpením nás potešili aj deti z Plaveckého Mikuláša zo súboru
Libuška pod vedením pani Rybárikovej. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na náš SPIDUCH. Pozvanie prijali aj členovia folklórneho súboru PETRANÉ z Plaveckého Petra. Hlavným hosťom festivalu bola pani Oľga Baričičová, ktorá pohladila svojím spevom srdiečka nás všetkých a svojou prítomnosťou potešila oči všetkých pánov. Profesionálne ozvučenie
zabezpečila spoločnosť PartyLive J. Predajnianský,
o zdokumentovanie celej akcie sa postaral Maťo Goga
a zdravotný dozor zabezpečila Záchranná zdravotná asistenčná služba Malacky. Pri príprave a realizácii všetkých našich aktivít nám vždy ochotne pomáha obecný úrad na čele

s pánom starostom Petrom Švaralom a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Rohožník. Vám všetkým patrí naša
veľká vďaka.
Počas leta sme sa zúčastnili aj dvoch pekných akcií, na
ktoré sme dostali pozvanie. Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie nás pozval na svoj športový deň a SENIOR –
geriatrické centrum n.o. v Malackách na kolkový turnaj, odkiaľ sme si priviezli diplom za pekné druhé miesto. Ďakujeme
za pozvanie.

Prostredníctvom OZ LÁSKAVÉ POHLADENIE sme sa zúčastnili na Folklórnych hodových slávnostiach Rohožník, kde
sme mali stánok s občerstvením. Súčasťou programu slávností bolo aj vyhlásenie výsledkov grantového programu Náš
Rohožník. Do grantového programu sme sa so žiadosťou zapojili aj my – zariadenie aj občianske združenie. S obomi žiadosťami sme boli úspešní, a tak sa už tešíme na sieťky proti
hmyzu na okná a na klimatizáciu do podkrovia. Ďakujeme
obci aj spoločnosti CRH (Slovensko), že prispeli k skvalitneniu
pobytu našich seniorov v zariadení. Druhou peknou akciou,
ktorú organizovala obec, bola súťaž vo varení guláša - Gulášmajster spod Vysokej, kde sme sa umiestnili na peknom štvrtom mieste. S letom sme sa rozlúčili spoločným posedením
klientov a zamestnancov pod altánkom na našom dvore, ktoré sme spojili s chutnou grilovačkou.
S príchodom jesene určite nezaháľame, už sú v plnom
prúde prípravy na II. ročník Benefičného koncertu, ktorý sa
bude konať 1. decembra v Kultúrnom dome v Rohožníku.
Začíname o 15:30 hod. Tešiť sa môžete na vystúpenia detí
a spoluobčanov z Rohožníka, tanečných súborov, ktoré sa
predstavia s ľudovým, moderným aj spoločenským tancom,
recitovaním nás poteší pani Sziová, a svojím spevom Milan
Jagelka, Róbert Daniela a, samozrejme, Pavol Drapák. Celým
večerom nás bude sprevádzať Henrieta Mišunová. Tešíme sa
na Vás.
Mgr. Monika Czeilingerová
riaditeľka ZSS Rohožník
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Zo života obce

DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY
Dňa 4. júna 2017 sa uskutočnili na revíri Rašelina detské
rybárske preteky. Organizovala ich Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Rohožník a celkovo sa pretekov
zúčastnilo 100 detí. Vodná plocha sa všetkým súťažiacim postarala o neopakovateľný zážitok. Ťahali jednu rybu za druhou.
Všetci detskí pretekári boli odmenení vecnými cenami.
V konečnom dôsledku musíme poďakovať sponzorom, ktorí
darovali ceny pre výhercov, alebo prispeli na občerstvenie.
Na záver mi zostáva pochváliť už iba počasie, ktoré bolo v
tento deň fantastické.
Patrik Martinkovič
člen MO SRZ Rohožník

HĽADAJ PIRÁTSKY POKLAD
V sobotu 10. júna zorganizoval Klub aktívnych žien pre
deti oslavu MDD. Za trochu upršaného dňa sa naša Rašelina
premenila na rozbúrené more a malí piráti a pirátky hľadali
pirátsky poklad. Pri registrácii dostali mapu, podľa ktorej museli prekonať deväť zložitých prekážok, aby našli truhlicu s
pokladom. Piráti museli dostať delovú guľu k lodi, zostreliť
nepriateľskú loď, potetovať sa, trafiť nepriateľa, chytiť si
obed, uviazať uzol, získať pirátsku vlajku, opraviť loď a zme-

rať si svoje sily s pirátom. Okrem vytúženého pokladu deti
dostali aj sladkú medailu.
Svietiace očká a úsmev na tvárach detí bola najlepšia
odmena, akú sme si mohli želať. Ďakujem všetkým členkám,
že zorganizovali úžasné podujatie a ďakujem aj obci Rohožník za finančný príspevok.
Katka Jurkáčková
štatutárny zástupca

KONCERT SKUPINY POLEMIC A DESMOD
V nedeľu, 11. júna, v čase od 16:30 nám horúci letný
večer spríjemnil štvorhodinový koncert skupín Little Rockers,
Polemic a Desmod. Koncerty zorganizoval FC Rohožník na
oslavu výročia odohratia 30-tich sezón futbalových súťaží v
novom športovom areáli. Na futbalovom štadióne spievalo
cca 1000 návštevníkov s Branislavom Bajzom známe piesne
Komplikovaná, Ona je taká a s Kulym piesne Vyrobená pre
mňa, V dolinách, Chýbanie,... Škoda, že sa nepodarilo naplniť
celkovú kapacitu areálu. To by sa len niesol náš spev dedinou.
Napriek tomu to bola veľmi vydarená akcia a ďakujeme
futbalistom, že mali odvahu a išli do rizika a zorganizovali
takéto podujatie. Samozrejme, takéto veľké podujatie by
nemohli usporiadať bez finančnej pomoci sponzorov Obecný
úrad Rohožník, CRH (Slovensko) a.s., Burundi, Šport Pub,
Kozel a mediálneho partnera ticketportal.

redakcia
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A PREDSA ZÁLEŽÍ ALEBO POSTREH ZÚČASTNENÉHO
Dňa 31. júna 2017 sa uskutočnilo v kinosále kultúrneho domu verejné zhromaždenie vo veci prerokovania Optimalizácie výroby cementu v „našej“ cementárke. Priznám
sa, bol som zvedavý, koľko ľudí sa zúčastní, lebo otvorene
priznám, ľudia nemajú záujem o to, čo sa deje okolo nich
(pokiaľ im nezatarasíte cestu do domu, bytu, alebo omylom
nepretnete tepnu ich života – internetové pripojenie) a už
vôbec sa nezapájajú do vecí týkajúcich sa chodu obce.
Bol som milo prekvapený. Konečne! Konečne sa zdvihol
záujem o niečo, čo dostalo určitú skupinu ľudí z obývačiek
a spred počítačov a ľudia vyjadrili svoj názor. Miestami to
vyzeralo zle, miestami ešte horšie, ale hovorím - konečne.
Nebudem komentovať argumenty jednej alebo druhej
strany, kto chcel, sa zúčastnil. Ale mám také jedno prianie.
Keby takýto záujem vyvolala každá jedna aktivita v obci, ku
ktorej je možné sa vyjadriť. Pre pozitívny vývoj v obci nie je
len dôležité fungovanie výroby v cementárke, ale aj iné aktivity, ku ktorým sa môžete vyjadriť a nemusí sa kvôli tomu
hneď organizovať verejné zhromaždenie na vyjadrenie a ku
ktorým by sa Váš názor tiež zišiel.
Michal

ROHOŽNÍČANIA ODMIETLI ZVÝŠIŤ MNOŽSTVÁ SPAĽOVANÝCH ODPADOV V
CEMENTÁRNI
Okrem letných horúčav nás v lete zamestnávala aj
problematika zvyšovania množstiev spaľovaných odpadov v našej cementárni v Rohožníku. Začiatkom júla
bol na webovej stránke zverejnený dokument pod nič
nehovoriacim názvom „Optimalizácia výroby bieleho
a šedého cementu“, po preštudovaní tohto materiálu
viacerými občanmi bolo zistené, že cementáreň spol.
CRH Slovensko a.s. žiada zvýšiť množstvá spaľovaných
odpadov celkovo o 33%. Na základe uvedeného vznikla občianska iniciatíva v spolupráci s Ochranárskym
spolkom Sološnica a bola spísaná petícia proti tomuto
zámeru, vo veľmi krátkom čase sa pod petíciu podpísalo 561 občanov. Následne sa konalo verejné zhromaždenie, na ktorom občania Rohožníka mohli vyjadriť svoj názor
k predloženému dokumentu. Dňa 9. augusta 2017 sa konalo
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, kde občania opätovne
deklarovali, že nesúhlasia s navýšením množstva spaľovania
odpadov najmä z uvedených dôvodov:
•
nefungujú meracie prístroje napr. AMS,
•
verejnosti nie sú prístupné protokoly meraní od roku
2008, pričom v minulosti boli na stránke obce zverejňované,
•
nie sú nám známe informácie o monitorovaní dopadov prevádzky CRH na zdravotný stav obyvateľstva.
Jedným z mnohých argumentov je aj fakt, že cementáreň za rok 2015 spálila 182 tisíc ton odpadov, za rok 2016 už
195 tisíc ton, viac ako bratislavská spaľovňa OLO, pričom
väčšina odpadu pochádza zo zahraničia.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa, našťastie, priklonili
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k názoru aktivistov a navýšenie odmietli. Stanovisko obce
bolo zaslané na Ministerstvo životného prostredia, ktoré
v priebehu niekoľkých týždňov vydá záväzné stanovisko
k predloženému dokumentu optimalizácie. Týmto všetkým
sa však boj petičiarov nekončí, nakoľko nám záleží na čistom
životnom prostredí a chceme iniciovať vznik samostatnej
komisie životného prostredia, ktorá by sa venovala problematike spaľovania odpadov v cementárni a bola by zložená
výlučne z radov odborníkov či už z oblasti medicíny, environmentalistiky a pod.
Záverom apelujeme na všetkých Rohožníčanov, ktorí by
mali záujem pridať sa k nám a pomôcť nám so zlepšením
životného prostredia, aby nás neváhali kontaktovať emailovou formou na: starkova6@gmail.com, viac sa o našich aktivitách dozviete na stránke: http://ossolosnica.webnode.sk/
Mgr. Mária Matiko Štarková
členka petičného výboru a Ochranárskeho spolku
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VÝSTAVA OBRAZOV MARTINY HREBEŇOVEJ
Počas mesiaca júla sme mohli opäť v priestoroch židovskej synagógy obdivovať výtvarné umenie. Tentokrát sme si
mohli pozrieť tvorbu Martiny Hrebeňovej, ktorá už niekoľkokrát vystavovala svoje obrazy počas obecných slávností.
Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo 8. júla. Martina na-

vštevovala ľudovú školu umenia v Malackách a súkromné
hodiny u výtvarníka p. Viktora Holečka. Maľovanie ju fascinovalo odmalička. K jej najobľúbenejším technikám patrí
suchý pastel, akryl a olejomaľba na plátno. K „doslova“ najväčším výzvam patrilo vymaľovanie MC Kvietok a detských
jasličiek Rozprávka v Rohožníku.
redakcia

MEMORIÁL JURAJA OPRAVILA
Dňa 15. júla 2017 sa uskutočnil 15. ročník memoriálu
Juraja Opravila. Ide o spomienku na mladého hráča FC Rohožník (ročník 1980), ktorý v novembri 2002 tragicky v našej
obci zahynul.
V tomto ročníku bol pozmenený hrací formát. Od
10:00 hod. prebiehali zápasy prípraviek a žiakov s týmito výsledkami- mladšia prípravka: FC Rohožník 1 : 17
Žolík Malacky, staršia prípravka: FC Rohožník 3 : 2 FK
Studienka a mladší žiaci: FC Rohožník 7 : 3 FK Studienka.
Popoludní boli odohraté dva hlavné zápasy.
V prvom sa stretli bývalí spoluhráči Juraja Opravila, ktorí odohrali medzi sebou zápas bohatý na góly
s peknými akciami a výsledkom 5:5. V druhom hlavnom
zápase dňa nastúpilo naše „A“ mužstvo proti Malackám. Po zaujímavom a bojovnom zápase, v ktorom išlo

aj o prestíž a susedské derby naši prehrali 1:2. Po športovom programe prišla na rad zábava, na ktorej hrala skupina
Kortina.
Jozef Polák

AKTIVITY MIESTNEHO SPOLKU SČK ROHOŽNÍK
Tak ako sa stalo dobrým zvykom a tradíciou, tak
i tento rok sa druhý augustový víkend niesol v obci Rohožník
v znamení obecných slávností. Okrem zaujímavých kultúrnoumeleckých predstavení a početných stánkov s rôznym občerstvením sa do obecných slávností nemohol nezapojiť
i Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Rohožníku.
Tento rok v zložení Bc. Karol Štark, Mgr. Veronika Štarková
a Stanislava Drahošová.
Uvedené podujatie sme využili najmä na prezentáciu aktivít spojených s humánnym poslaním Slovenského
Červeného kríža, pričom nosnými činnosťami bolo informovanie občanov o bezpríspevkovom darcovstve krvi formou
propagačných materiálov a slovným podaním a o zdravom
životnom štýle, pričom tento bol u návštevníkov nášho stánku zisťovaný prostredníctvom merania tuku v tele a tlaku
krvi a následným vyhodnotením výsledkov s odporúčaniami

pre jednotlivých účastníkov.
Z hľadiska počtu návštev nášho stánku môžeme
zhodnotiť,
že
sa
išlo
o vydarenú akciu, keďže náš
už z ďaleka viditeľný červený
stánok s krížom navštívilo
alebo jeho služby využilo veľa
návštevníkov tohto podujatia.
Záverom
pozývam
všetkých darcov na októbrovú kvapku krvi, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2017
v cementárni v Rohožníku. V prípade, ak chcú byť občania
informovaní o aktuálnych termínoch darovania krvi, stačí
sledovať FB stránku OZ Náš Rohožník.
Bc. Karol Štark

- 15 -

OKTÓBER 3/2017

ROHOŽNÍČAN

Zo života obce

V ROHOŽNÍKU TO ŽIJE
V dňoch 12. – 13. augusta 2017 obec ožila hudbou,
spevom, tancom a sviatočnou atmosférou. Program bol koncipovaný tak, aby si v ňom našli to svoje všetky vekové skupiny - deti, stredná generácia i seniori. Vďaka nadšeniu, elánu
a talentu všetkých vystupujúcich počas slávností sa spoznáva
a objavuje život ľudí v minulosti, ich múdrosť, vzťah k životu,
prírode a práci. V sobotu vystúpil DFS Klnka, DH Záhorienka,
DFS Bazalička a Bazalienka, Spívajúci dúchodci Spiduch. Navečer vystúpili Borra, Martin Harich, Samuel Tomeček a Čarovné ostrohy. V nedeľu sa snažíme vyhovieť požiadavkám
mladšej generácie. Vystúpila skupina Gipsy Cave, Kochanski,
S Hudbou Vesmírnou, Korben Dallas a rohožnícka vychádzajúca detská hviezda Jakub Škápik. Pre deti sme tento rok pripravili vystúpenie Mira Jaroša. Súčasťou podujatia bol sedliacky dvor, ktorý je živou galériou majstrovstva ľudových
remesiel. Pre deti nechýbali detské hry a súťaže, skákací
hrad a maľovanie na tvár.

Foto: Johnny Foto Jfk

V spolupráci s OZ Podhoran, KOCR Turizmus regiónu
Bratislava a OOCR Záhorie sme pripravili remeselné stánky,
v ktorých dostali priestor na prezentáciu ľudoví umelci z regiónu a Farm Fest zónu, kde mali návštevníci možnosť ochutnať gastronomickú produkciu a nakúpiť si kvalitné potraviny
a výrobky.
Tento rok si obec Rohožník pripomína 620. výročie
prvej písomnej zmienky, 135. výročie založenia hasičského

zboru a 15. výročie založenia Spiduchu. Pavol Smolár
a Marián Polakovič nám pri tejto príležitosti zložili pieseň
o Rohožníku s názvom „Postoj chvílku, ohlédni sa...!“, ktorú
nám v programe zaspieva Alena Rapáčová a Libor Cupala z
DH Záhorienka. DHZ Rohožník nám pripravil tri hasičské útoky a pre deti penovú šou. Starosta obce Mgr. Peter Švaral
odovzdal hasičom novú štandardu.
Obec Rohožník každý rok udeľuje Cenu obce. Slávnostné odovzdanie ceny prebehlo počas slávností. Tento rok
obecné zastupiteľstvo rozhodlo udeliť ju Jánovi Kopčovi, nositeľovi zlatého Jánskeho plakety za dlhoročnú prácu pre
MSČK a Jozefovi Rečnému za dlhoročnú prácu pri záchrane
ľudských životov.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhlásenie výsledkov grantového programu Náš Rohožník, ktorý už po siedmykrát vyhlásila obec Rohožník v spolupráci so spoločnosťou CRH Slovensko. Podporených bolo 16 projektov. Svoj priestor na pochválenie sa svojimi úspechmi dostal aj Športový klub hádzanej. V sobotu maliarka Marta Hrebeňová odovzdala vecné
ceny víťazom výtvarnej súťaže „Moja rodná dedina.“ Víťazmi
boli v kategórii škôlkari 1. miesto Linda Krebsová, 2. miesto
Riško Gubo a Jakub Galba, 3. miesto Dominika Žáková a Timotej Chamraz, v kategórii žiaci prvého stupňa 1. miesto
Radka Vrábelová, 2. miesto Katarína Svinčiaková a 3. miesto
Hanka Hvolková, v kategórii žiaci druhého stupňa 1. miesto
Richard Špörer, 2. miesto Zuzana Jankovičová a 3. miesto
Richard Dujnič.
Podujatím žila celá obec, dokonca celá oblasť Záhoria.
Ďakujeme všetkým sponzorom a organizáciám, ktoré nám
pomohli zorganizovať XI. ročník obecných slávností.
Katka
Foto: Johnny Foto Jfk

Foto: Johnny Foto Jfk
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7. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA A MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA V MINIKÁRACH
Minikáry patria k motoristickým športom, hoci žiaden
motor nemajú. Preto sú najekologickejším (aj najlacnejším)
motoristickým športom. Minikáry sa pohybujú iba vďaka gravitačnej sile, pretekári jazdia z kopca dole. Hore sú potom
minikáry vytiahnuté väčšinou na lane za traktorom.
Tento šport je určený predovšetkým pre deti (od 5 rokov) a
mládež, ale venujú sa mu aj dospievajúci a dospelí. Učí jazdcov reagovať na šmyky a predovšetkým pretekári získavajú
cit pre brzdenie a precízne šoférovanie. Prispieva aj k dopravnej výchove a rozvíja ich technickú tvorivosť a súťaživosť
v duchu fair-play. Poskytuje veľmi dobré základy pre ďalšie
motoristické disciplíny ako sú motokáry, automobily, formuly.
Začiatkom septembra (9. a 10. 9.) sa konalo v Rohožníku
7. kolo Slovenského pohára a Majstrovstvá Slovenska v minikárach, ktoré organizačne zabezpečovali Minikáry Rohožník.
Pretekov sa zúčastnilo cca 80 detí a počas krásneho slnečného víkendu mohli vidieť diváci v lome Petrklín množstvo dramatických momentov. Cieľom pretekárov je prísť do cieľa čo
najrýchlejšie, pričom jazdec musí správne prejsť bójkové
úseky. Na trati sú 3 bójkové úseky, ktoré sa skladajú z červe-

ných a zelených bránok, pričom jazdec ich musí prejsť správne - zelená bójka je po pravej ruke a červená po ľavej ruke
pretekára, za zhodenú bójku sa pripočítajú k času 2 sekundy,
za nesprávne obídenie je 100 sekúnd.
Vďaka grantovému programu Náš Rohožník sme mohli
kúpiť nové materiálno technické vybavenie (stany, stoličky a
ozvučenie), ktoré prispelo ku kvalitnému zabezpečeniu pretekov.
Vladimír Hudec

III. ROČNÍK SÚŤAŽE HISTORICKÝCH HASIČSKÝCH STRIEKAČIEK
V sobotu 9. septembra zorganizoval DHZ Rohožník III.
ročník súťaže historických hasičských striekačiek. Za krásneho slnečného počasia si zmerali svoje sily družstvá Vlčany,
Plavecký Mikuláš, Bohdanovce, Senec, Kaplná a Rohožník.

Súťaž prebehla v troch disciplínach - štafeta, útok a PVP
(pivo, víno, pálenka). Poradie družstiev bolo:
1.miesto: Senec
4. miesto: Kaplná
2. miesto: Bohdanovce
5. miesto: Rohožník
3. miesto: Vlčany
6. miesto: Plavecký Mikuláš
Ivana Kočišová

KAPRÁRSKY MARATÓN
V dňoch 14. septembra až 17. septembra 2017 zorganizovala MO SRZ Rohožník na rybníku Ílovisko a Konopiská III.
ročník kaprárskeho maratónu. Napriek nepriaznivému a veľmi daždivému počasiu sa maratónu zúčastnilo 12 družstiev.
Zvíťazilo družstvo Gabriel Pavlíček a Daniel Bartek. Spolu
ulovili 44,97 kg rýb. Druhí skončili Miroslav Polák a Martin
Vtáček , tretí Jaroslav Danihel ml. a Vladimír Vtáček. Ceny
pre súťažiacich darovalo rybárstvo Ichtis Malacky.
Ďakujem aj všetkým tým, ktorí zabezpečili hladký priebeh celej akcie a hlavne šéfkuchárovi Andrejovi Smákovi.
Petrov Zdar.
Patrik Martinkovič
člen MO SRZ Rohožník
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ROHOŽNÍCKY BLŠÁK
Volám sa Silvia Zemanová a väčšina z vás ma pozná.
Jedného krásneho dňa som otvorila doma skriňu, z ktorej
"kypelo" oblečenie a ja som si nemala čo obliecť, predpokladám, že tento typ problému má veľa žien :-) V hlave mi napadla otázka, čo s toľkým oblečením? Ako deti sme za kamienky predávali staré hračky, pamätáte si? A tak mi napadlo, že za symbolické ceny môžem veci predať, a zároveň
tým niekomu pomôžem. Táto moja myšlienka bola dlhšie v
hlave, sem-tam som to pri kávičkovaní spomenula kamoškám, ktorým sa nápad páčil. Tak som sa rozhodla, ja ako váha váhavá, že Rohožnícky blšák bude a basta :-)
Ako prvé som na sociálnej sieti "fb" založila stránku pod
názvom Rohožnícky blšák, kde sa postupne popridávali a
stále pridávajú členovia, ktorí si medzi sebou predávajú alebo darujú veci a oblečenie.
Dňa 19. septembra sa konal už tretí ročník Rohožnícke-

ho blšáku. Priniesli sme z
domu všetko možné, čo nám
zavadzalo, od oblečenia, cez
bižutériu, hračky, topánky,
darčekové sety, predali sme
skoro všetko, len manželov
sme nechali doma:-)
A ako sa dozviete o Rohožníckom blšáku? Jednoducho. Stačí sa pridať ako člen
na sociálnej sieti "fb" alebo
sledovať na ulici plagáty, prípadne počúvať obecný rozhlas. A
ak sa aj vy chcete budúci rok zapojiť do predaja, stačí sa len
prihlásiť. Hľadám ľudí, ktorí majú záujem a chuť sa zapojiť.
Teším sa a dúfam, že na jar sa uvidíme a zase niečo spolu
predáme.
Silvia Zemanová

TÝŽDEŇ ŠPORTU
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie
na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou
témou kampane ostáva „BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po
celý rok.
My sme sa zapojili do tejto aktivity vo štvrtok 28. septembra, kedy si s nami do kultúrneho domu prišli zacvičiť
nielen ženy, ale i deti a muži. Bola to príjemná hodinka vyplnená pohybom a výbornou atmosférou.

Martina Balúchová

ČINNOSŤ ZÁHRADKÁROV V ROHOŽNÍKU
V roku 2016 vznikla v našej obci organizácia pod názvom Slovenský zväz záhradkárov – prídomoví. Hlavnou myšlienkou bolo pomôcť našim občanom pri starostlivosti
o ovocné stromy a okrasné dreviny. Pre všetkých, ktorí majú
záujem o túto činnosť, sme otvorení a nápomocní. Nasvedčujú tomu aj verejné odborné ukážky v oblasti starostlivosti

o ovocné dreviny s dôrazom na letný rez, štepenie Moruše
trnavskej a iných ovocných kultív.
Do budúcna naša činnosť sa zameria na ukážky rôznych
tematických okruhov v danej činnosti pre širokú verejnosť,
čím chceme prispieť k odbornej vzdelanosti našich občanov
v oblasti ovocinárstva a záhradníctva.
Peter Malec
predseda

Predseda OV SZZ Malacky – Pomoravie
Ing. Kunštek pri prednáške letného
rezu v záhrade ZSSR Rohožník dňa 15.
7. 2017
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Členky našej organizácie p. Kosová a p. Chválová
sa úspešne zúčastnili na súťaži v aranžovaní kvetín v Trenčíne.

Brigáda členov záhradkárov v záhrade
ZSS Rohožník
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GULÁŠMAJSTER SPOD VYSOKEJ
Dňa 30. septembra 2017 sme už po jedenásty raz
privítali pred kultúrnym domom družstvá zo širokého okolia
súťažiacich o titul Gulášmajstra spod Vysokej, súťaže vo varení guláša. S príchodom prvých slnečných lúčov (málokto
tomu veril, ale predpoveď miestnej rosničky Petra Švarala
vyšla skoro na 100 %), ktoré predpovedali príjemný slnečný
deň, sa postupne zapĺňalo okolie kultúrneho domu prvými
súťažiacimi družstvami. Do tzv. „čekinu“ sa ich nazbieralo
24. Medzinárodné zastúpenie v súťaži tentoraz ostalo na
družstve z moravskej Kašavy – Obce ČR roku 2016.
Súčasťou súťaže bola aj výstava ovocia a zeleniny a výstava poľnohospodárskej techniky, ktorú zorganizovala
Miestna organizácia Slovenských záhradkárov Rohožník.
každý rok, aj tento rok sme garantovali všetkým súťažiacim
najhoršie štvrté miesto. Predseda poroty p. Milan Kousal
najskôr vyhlásil víťazov štvrtých miest. Obrovským prekvapením bolo, že sa medzi štvrtými objavil aj niekoľkonásobný
víťaz prvých a druhých miest Paľo Škrha. Potom nasledovalo
to hlavné. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo MINIKÁRY Rohožník, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Ferík
-Hurban a premiérovo po každoročnom účinkovaní na prvom
mieste družstvo „BUFET PRI JAZERE“.

Tradične, ako po minulé ročníky, aj tento mali družstvá
na uvarenie čas do 13.00, ktorý spríjemňovali svojou hudbou
country kapela z Brezovej po Bradlom COUNTRY TIP, ktorú
striedal „hitovkami“ DJ Miro. Pre najmenšie deti bola od
10.30 pripravená detská diskotéka.
Po vyčerpávajúcom varení súťažné družstvá odovzdali
svoje vzorky. Nedočkavci si mohli zakúpiť vytypovaný guláš
a mohli degustovať a porovnávať, kto aký guláš pripravil.
Trojčlenná porota v zložení p. Kousal, p. Uhliarik a p. Hirtová
po dôslednom, ale vôbec nie jednoduchom hodnotení jednotlivých vzoriek prišla k rozhodnutiu a určila víťazov. Ako

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 – starostom obce Plavecké Podhradie, ktorému pomáhali starosta obce Jabloňové Ondrej Uhliarik
a bývalá starostka obce Sološnica Mária Hirtová, Technickým
službám za výborný servis, všetkým, čo sa zúčastnili na príprave a na záver tam tomu hore za perfektné počasie
(dávam mu na známosť, že ďalší ročník je 29.septembra
2018, aby vedel, ako plánovať počasie). Všetci Vás radi privítame na 12. ročníku Gulášmajstra spod Vysokej.

Michal
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MEDZINÁRODNÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAČOK V HÁDZANEJ
Veselí nad Moravou, Velká nad Veličkou,
Duslo Šaľa, Strojár Malacky + ŠKH Rohožník a ŠKH
Rohožník sú tímy, ktoré sa 26. augusta zúčastnili
turnaja. Dievčatá predviedli skvelé výkony, nadobudli skúsenosti pred začiatkom jesennej sezóny.
Turnaj sa niesol v priateľskom duchu. Atmosféru
turnaja podfarbovala hudba a fanúšikovia svojím
povzbudzovaním. Výbor ŠKH a rodičia sa postarali
o občerstvenie. DHZ Rohožník, tak ako minulý rok,
nám horúce letné počasie spríjemnil chladivou ,,sprškou“ (atrakcia, ktorá sa páčila aj hosťom).
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave turnaja, všetkým sponzorom, priateľom,
rozhodcom, hosťom a Základnej škole
v Rohožníku, ktorá nám v čase prázdnin poskytla
priestory pre hostí.
ŠKH Rohožník

NORDIC WALKING ROHOŽNÍK SÚŤAŽÍ A REPREZENTUJE
Tak ako každý šport, aj Nordic Walking má svoje súťaže.
Buď sú zastrešené Slovenskou Asociáciou NW, alebo ako
vložená kategória bežeckých pretekov. V minulom roku sme
sa zúčastnili troch pretekov, a to sme hlavne načerpávali
skúsenosti pre zdokonalenie do budúcnosti.
V tomto roku sme rozbehli sériu pretekov Grand Prix
Záhorie. Z celkovo 18 pretekov po celom Záhorí sme sa zúčastnili na siedmych, kde sa organizátori rozhodli vložiť aj
kategóriu NW.
Beh šaštínskymi bormi v Šaštíne, Mravenčárska míľa
v Plaveckom Štvrtku, Národný beh gen. M. R. Štefánika
v Brezovej pod Bradlom, Beh Jurským parkom v Borskom
Svätom Jure, Malokarpatský kros v Plaveckom Mikuláši, Beh
k Radošovským vinohradom v Radošovciach a Medlenov
chodník v Gbeloch. Každé z týchto pretekov boli úspešné pre
náš klub a do Rohožníka sme priniesli z každého preteku ocenenia. Najviac sa darilo Michaele Horskej, ktorá je
v súčasností najúspešnejšou pretekárkou, ďalej Renáta Beňová a Dana Pribilová, ktoré si striedajú pozície druhého
a tretieho miesta. V kategórii mužov sa darí najmä Dominikovi Pribilovi a pekné výsledky má aj Patrik Herzáň, ktorý
napriek svojmu zdravotnému postihnutiu sa plne venuje tejto aktivite a zbiera svoje prvé úspechy aj na súťažiach
a Michal Horský ešte len v juniorskom veku už viackrát stál
na stupni víťazov v mužskej kategórii.
V júni sme si odskočili na preteky do Vysokých Tatier
pod názvom Tatry Running Tour, čo boli trojdňové bežecké
preteky s kategóriou Nordic Walking. Počas troch dní sme
zdolávali trasy v krásnom a náročnom horskom teréne, ktorý
dostatočne preveril naše kondičky a v silnej konkurencii
z celého Slovenska sa nám darilo. Spod tatranských štítov
sme do Rohožníka priviezli dve zlaté, tri strieborné a dve
bronzové medaily.
Úspešne sme bojovali aj v Malackách, Skalici, Železnej
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Studničke, Kamzíku, Kuchyni, tu všade mal Nordic Walking
popri behu svoju kategóriu.
Ani počas horúceho leta sme nezaháľali a úspešne sme
kráčali aj na pretekoch Mostrun v Moste pri Bratislave
s bilanciou 6-členná skupinka a šesť trofejí putovalo na Záhorie a Vrakunský beh vo Vrakuni bol tiež úspešným pretekom pre náš klub a celkovo 5-krát znelo na stupni víťazov
meno nášho klubu.
V tomto roku nás čakajú ešte súťaže v Senci, Lučenci,
Borskom Mikuláši a znovu aj v našich veľhorách.
Od októbra pokračujeme v nábore nových walkerov do
nášho klubu v skupinke začiatočníkov. Tu začínal každý náš
člen a tých, ktorých oslovili súťaže, dnes reprezentujú klub
aj obec a ostatní sa zúčastňujú walkovačiek po okolí Rohožníka alebo na turistických pochodoch v blízkom okolí.
Na všetkých akciách kráčame v reprezentačnom klubovom oblečení, ktoré sme si zadovážili vďaka grantovému
programu Náš Rohožník podporovanému spoločnosťou CRH
Slovensko.
Výbor klubu NW
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PRÍPRAVKA U8

PRÍPRAVKA U9

Sobota 23. septembra bola pre prípravku U8 výnimočná. Zostava v počte siedmich chlapcov - Adamko Vincek, Lukáško Miženko, Lukáško Rudavský, Markusko Prelovský, Maxík Kubinský, Filipko Baričič a Alexko Hanák odohrala vynikajúci turnaj v Jakubove. Táto zostava chlapcov zanechala na
futbalovom ihrisku svoje srdce, odhodlanie, dravosť a hlavne
silu a bojovnosť. Odohrali celkom 3 zápasy, z ktorých 2 proti
Stupave a Devínskej Novej Vsi vyhrali a 1 proti Jakubovu
prehrali. Aj napriek chladnému počasiu a mokrému trávniku
ich nič neodradilo a dokázali, že futbal je ich veľkým koníčkom. Skutočne bojovali ako dravci. V Rohožníku nám rastú
veľké talenty. Ďakujem aj pánovi Miženkovi a Wolakovi za
podporu a usmerňovanie, Zuzke Hanákovej ďakujem za občerstvenie.

Naši futbalisti prípravky U9 prvýkrát vyhrali. V sobotu
23. septembra odohrali súťažný zápas proti Báhoňu. Chlapci
Dodko Mundok, Milanko Daniel, Duško Jurkáček, Tomáško
Lenče, Samko Kopča, Alex Lackovič, Lukas Domovec, Danko
Bednár a Kiko Božík na ťažkom rozbahnenom teréne podali
veľmi dobrý výkon. Snažili sa kombinovať a ukázali aj veľa
pekných kombinačných akcií, ktoré zakončili gólmi. Odmenou
im bolo ich prvé víťazstvo v súťaži. Ja im však hlavne ďakujem
za účasť a bojovnosť v zápase na ťažkom teréne.
Peter Wolák
tréner prípravky

Dana Perlovská

PRÍPRAVKA U11

PRÍPRAVKA U13

Prázdniny sa nám už skončili a postupne prišli povinnosti spojené s príchodom školského roka a taktiež s futbalovou
sezónou 2017/2018. Chlapci reprezentujúci Rohožník v kategórii U11 začali trénovať už v polovici augusta. Dochádzka
na začiatku nebola úplne na sto percent z dôvodu ešte doznievajúcich dovoleniek. Teraz už trénujeme v plnej zostave,
a to je zhruba 20 chlapcov. Chlapci 2. septembra 2017 nastúpili do prvého z trinástich majstrovských zápasov proti neľahkému súperovi z Jakubova a uhrali pekný výsledok 1:1.
Aktuálne majú za sebou tri zápasy a z toho majú dve výhry a
jednu remízu. Myslím si, že postupne začína byť vidieť na
deťoch výsledok ich svedomitého prístupu k tréningu.
Na pôde FC Rohožník sa dňa 6. septembra 2017 utvorila
coerver akadémia, ktorá by mala napomôcť napredovaniu
futbalovej zručnosti detí a pomôcť im dosiahnuť lepšie výsledky v zápasoch.

Draci U13 odohrali 9. septembra prvý víťazný zápas proti
FK Sološnica. Výborný zápas, výborný výkon, výborná atmosféra. Z tribúny boli hnaní bubnovým sprievodom a skandovaním svojich najbližších, ktorým sa odvďačili peknou hrou a
pridali aj sladkú gólovú ingredienciu. Pochvala a poďakovanie
je absolútne na mieste. Stále platí režim pokory, slušného
správania a poctivého prístupu.
Edita Surovcová
tréner prípravky

Tomáš Škrha
tréner prípravky
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FUTBALOVÝ DORAST
V novej sezóne 3. ligy dorastu 2017/2018 sme nezačali
podľa očakávania a predstáv. V prvých zápasoch sa nešťastne zranili brankár Filip Stanislav a opora mužstva Robko Fráz.
To malo obrovský vplyv na úvodné kolá, keď sme získali len
jeden bod, a to na horúcej pôde Interu Bratislava. Momentálne je, našťastie, brankár v poriadku a dúfam, že nám pomôže zbierať stratené ligové body. Chalani pracujú v trénin-

govom procese výborne až na menšie disciplinárne prešľapy,
ale vo svojom veku sú zvládnuteľní. Dúfam, že v krátkej dobe
sa nám bude lepšie dariť a budeme robiť radosť klubu a Vám
fanúšikom, a týmto by som Vás chcel pozvať na domáce zápasy, nakoľko chalani si zaslúžia Vašu podporu.
Vlado Studený
tréner dorastu

A MUŽSTVO
A mužstvo začalo prípravu na nový súťažný ročník
2017/2018 už 5. júla, v lete je príprava vždy krátka. Mali sme
v príprave dohodnuté zápasy, žiaľ, museli sme pre neseriózny prístup zo strany súperov veľmi improvizovať. Letné obdobie je vždy špecifické, sú dovolenky, a tomu sa veľa musí
prispôsobovať. Už som si zvykol, že normálny tréningový
proces začínam až od septembra, keď mám konečne celé
mužstvo pokope.

Akadémia, oficiálne bolo prítomných 890 divákov. Takéto
zápasy sú ukážkou, že dobrý futbal sa dá robiť aj v 3. lige.
Diváci sa naučili chodiť v Rohožníku na futbal, nádherné prostredie vytvorené na štadióne obdivujú všetci zástupcovia
mužstiev nielen z Bratislavského kraja.

V príprave sme odohrali výborné zápasy s Myjavou
a Trnavou B, ktoré sme vyhrali. Menej spokojný som bol so
zápasom Memoriál, prehrali sme s Malackami, bol to však
prvý zápas, vystriedalo sa v hre veľa nových hráčov, viacerí
nespĺňali kritériá zotrvať v mužstve, tak sme sa s nimi museli
rozlúčiť.
Po minuloročnej fantastickej sezóne bude náročné zopakovať to, čo sa nám podarilo, verím, že sa nám podarí
chlapcov správne namotivovať a budeme pokračovať vo výkonoch, ktorými sme si získali rešpekt súperov a divákov na
štadióne. Z mužstva odišiel Vaniš, dlhodobo je zranený Filípek. Do mužstva prišli brankár Adam Havlík, obranca Privrel,
záložník Benca a útočníci Rastislav Havlík a Špoták.
V druhom kole sme privítali družstvo nováčika Petržalka

Rohožník je pýchou v rámci BFZ nielen z hľadiska vytvorených podmienok, ale aj práce s mládežou. Všetkým, ktorí
sa o to zaslúžili, patrí obrovská pochvala a prajem im veľa síl
a energie do ďalších výziev a cieľov.
Marián Tóth
tréner A mužstva

FANÚŠIKOM FC ROHOŽNÍK PONÚKAME
Fanúšikom FC Rohožník, ktorí by
mali záujem podporiť klub, ponúkame na zakúpenie fanúšikovské
predmety:
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Dres FANS FC ROHOŽNÍK v cene 15,- €
Čapica FC ROHOŽNÍK v cene 10,- €
Šál FC ROHOŽNÍK v cene 10,- €
V prípade záujmu kontaktujte: daniel.bachor@gmail.com
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Kalendár podujatí

KALENDÁR PODUJATÍ OKTÓBER 2017 - JANUÁR 2018

OKTÓBER 2017

DECEMBER 2017

23. októbra Kvapka krvi

1. decembra Vianočná benefícia

Začiatok:
8:00
Miesto:
CRH (Slovensko) a.s
Organizátor: Miestny spolok SČK Rohožník
Program:
Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, prípadne preukaz darcu. Prosíme všetkých, ktorí prídu darovať krv, aby nahlásili
svoju účasť na tel. č.: 0904 445 854.

Začiatok:
15:30
Miesto:
Kultúrny dom Rohožník
Organizátor: OZ Láskavé pohľadenie
Program:
vystúpenia detí a spoluobčanov
z Rohožníka, tanečných súborov, recitovaním nás poteší pani Sziová, a svojím spevom Milan Jagelka, Róbert Daniela a Pavol Drapák. Celým večerom bude
sprevádzať Henrieta Mišunová.

27. októbra Posedenie pre
dôchodcov

3. decembra A čo ja láska?

Začiatok:
15:00
Miesto:
Kultúrny dom Rohožník
Organizátor: Obec Rohožník
Program:
Slávnostné posedenie so seniormi pri
príležitosti Október - mesiac úcty k starším.

31. októbra Lampiónový sprievod
Miesto:
Kultúrny dom Rohožník
Organizátor: Klub aktívnych žien
Program:
Vypustenie lampiónov šťastia a
Halloween disco

NOVEMBER 2017
19. novembra Divadelné nedele
Začiatok:
Miesto:
Organizátor:
Program:

16:00
Kultúrny dom Rohožník
Obec Rohožník
Divadielko Makile

18. novembra Katarínska zábava
Začiatok:
19:00
Miesto:
Kultúrny dom Rohožník
Organizátor: PZ Hôrka
Program:
Hrá hudobná skupina Atlantic , cena
vstupenky 25,- €, vstupenky u Maroša Krebsa, tel.
0915 128 300.

25. novembra Katarínska zábava
Začiatok:
19:00
Miesto:
Kultúrny dom Rohožník
Organizátor: FC Rohožník
Program:
Hrá hudobná skupina Tenor, cena vstupenky 15€, lístky Sport Pub a obecný úrad p. Adamovič.

Miesto:
Kultúrny dom Rohožník
Program:
Zábavná komédie so zvučným obsadením! Ako zamáva nečakaná ženská návšteva so zabehnutým manželským párom? Dozviete sa v komédii o stereotypnom manželstve, ktoré bude zrazu stáť
pred nevyspytateľnou skúškou. V hlavných úlohách
sa predstavia Marta Sládečková, Dominika Kavaschová (v alternácii so Zuzanou Porubjakovou) a Martin
Mňahončák. Cena vstupenky 13€.

6. decembra Mikuláš
Začiatok:
18:00
Miesto:
Kultúrny dom Rohožník
Organizátor: Obec Rohožník

28. decembra Pingpongový turnaj o pohár starostu obce
Miesto:
starý kultúrny dom
Organizátor: STC Rohožník

JANUÁR 2018
12. januára koncert Kollárovci
Začiatok:
18:00
Miesto:
Kultúrny dom Rohožník
Program:
Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých, talentovaných hudobníkov. Svojím
hudobným umením zabávajú a rozveseľujú už mnoho
rokov poslucháčov doma i za hranicami Slovenska. Ich
živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo
vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí na
vašej tvári úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Cena
vstupenky 15€.
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Anglické okienko a sudoku

ANGLICKÉ OKIENKO
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