MAREC 1/2017
Spravodaj pre občanov obce Rohožník

Rohožníčan
Milí Rohožníčania!
Krátky február nám ubehol ako voda,
jarné prázdniny, zabíjačka a pochovávanie
basy sú úspešne za nami. Prvé teplé slnečné
lúče, miznúci sneh, jarčeky stekajúcej vody
sú jasným dôkazom končiacej sa zimy.
Pomaly odložíme lyže, sane, korčule a na rad
sa dostanú bicykle, kolobežky, lopty,...
Všetko vôkol sa prebúdza k novému životu.
Napĺňa nás to radosťou i očakávaním nových
zážitkov.
Je tu marec, prvý jarný mesiac. Spolu s
ním aj ďalšie číslo nášho - vášho
Rohožníčana. Na jeho stránkach nájdete veľa
zaujímavých článkov, správ a pozvánok na
akcie a podujatia, ktoré sa budú konať v
našej obci. Prajeme Vám príjemné čítanie.
redakcia

str. 14 - X. Obecná zabíjačka

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN - 8. MAREC
ma V niektorých ľuďoch 8. marec vyvoláva rozpaky – spomienka muži. S radosťou si pripili na svoje ženy.
na oslavy spred nežnej revolúcie vnímanie tohto sviatku asi
Napriek jeho rozporuplnej minulosti poznačenej
značne devalvovala. Poznáme ale skutočné významy a históriu socialistickou ideológiou si ženy zasluhujú úctu aj dnes a tento
tohto dňa?
sviatok má stále svoj zmysel. Osláviť 8. marec znamená
História MDŽ sa traduje až do začiatkov 20. storočia, kedy pripomínať si potrebu rovnosti príležitostí žien.
v USA demonštrovali krajčírky proti diskriminácii žien v práci.
Okrem iného bojovali aj za lepšie pracovné
podmienky, volebné právo a proti detskej
práci. V roku 1908 bola vyhlásená posledná
Žena je slovo, ktoré skrýva
februárová nedeľa za Národný deň žien.
O dva roky neskôr začal tento
v sebe čarokrásu,
sviatok získavať medzinárodný rozmer.
duchaplnosť i zmyselnosť.
Zaslúžila sa o to nemecká politička Klara
Bez Vás by bol svet pustý
Zetkin na Medzinárodnej ženskej
ako lúka bez kvetov, ako
konferencii v Kodani. MDŽ sa stal prvýkrát
sviatkom v roku 1910. Rok 1975 označila
nočná obloha bez hviezd či
OSN za Medzinárodný rok žien a v tomto
ako srdce bez lásky. Si
roku bol 8.3. ustanovený MDŽ.
jednou z tých, ktoré
Od roku 1948 podporoval MDŽ aj
režim v povojnovom Československu. Už od
napĺňajú slovo žena
začiatku bol braný ako nástroj politickej
krásnym pôvabom.
propagandy. Vedúci zvykli počas MDŽ
Prajeme Ti pekný Medzinárodný deň žien a život plný
rozdávať pracovníčkam červené karafiáty a
podnik im pripravil kultúrne podujatia.
úprimnej lásky a zaslúženej úcty
Cieľom bolo vzdanie úcty a vďaky
socialistickej
žene –
pracovníčke
a
redakcia
občianke. Tento sviatok však mali radi aj
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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení, vážni aj menej vážni a milí
čitatelia!
Vonku svieti slnko prvého
marcového dňa a hlási príchod jari.
Dokonca aj snežienky bojujú o svoje
miesto pod slnkom so starými listami
a kadečím iným. Koniec zimy sme vyhlásili
aj začatím stavebných aktivít, ktoré
chceme postupne tento rok realizovať.
A k tomu všetkému mi Katka zase
pripomína, že dnes treba napísať pár slov
pre prvé tohtoročné číslo Rohožníčana.
Som zvedavý, čo všetko tam nájdeme,
keď ho otvoríme.
Toto číslo sa nám dostáva do rúk
v období pred veľkonočnými sviatkami,
niektorým možno aj počas nich či po nich.
Verím, že ich strávite so svojimi blízkymi
a spôsobom, ktorý podporí udržiavanie
večitých tradícií. Bolo by škoda pre
pohodlnosť postupne úplne stratiť našu
identitu, aj keď si uvedomujem, že sa to
postupne stáva a mnohé tradície sú na
ústupe.
Všetci sa určite tešíme z príchodu
jari, zima k svojej vláde tento rok
pristupovala veľmi seriózne, niekedy až
príliš. Napriek tomu život v našej obci
nezastavila. Tento rok každý z nás už zažil
milšie, ale obávam sa, že aj menej
príjemné momenty. Máme za sebou
posledné obecné podujatia s prívlastkom
10. Desiaty obecný ples, ktorý skoro
nebol, ale ktorého výťažok podporil
desiatu obecnú zabíjačku. Do jej
organizácie a organizácie pochovávania
basy sa okrem pracovníkov obce zapojili
ľudia z desiatich organizácií pôsobiacich
u nás v Rohožníku a spoločne sme
spracovali desať prasiat. Podľa reakcií
viacerých návštevníkov uvedených akcií
treba
len
poďakovať
všetkým, ktorí
sa podieľali na
ich príprave
a organizácii.
V čase,
keď
čítate
tieto riadky,
budú
mať
niektorí
(dúfam,
že
mnohí)
za
sebou Beauty
day, možno aj
so zistením,
po čom ženy

túžia a spolu s Divadlom Na hambálku
budeme poznať odpoveď na otázku Stálo
ti to zlato za to?
Počas ďalších dní roku sa môžeme
tešiť na tradičné podujatia, ktoré bývajú
v obci organizované a možno aj niečoho
nového sa dočkáme. Pripravujeme už
spolu s kultúrnou komisiou a DHZ
Rohožník aj letné obecné hodové
slávnosti, počas ktorých si pripomenieme
620. výročie prvej písomnej zmienky
a 135. výročie založenia Hasičského
spolku a možno ešte aj niečo iné...
Koncom minulého roku sme aj
vďaka
podpore
Bratislavského
samosprávneho kraja vdýchli nový život
Synagóge, kde po jej obnovení bolo
možné navštíviť výstavu obrazov našej
rodáčky pani Evy Černohorskej. Je to síce
malá stavba, ale má svoju atmosféru a ja
som rád, že máme perspektívy a útulný
kultúrny priestor. Malý, ale náš.
Tento rok sme opäť začali
s rekonštrukciou niektorých chodníkov.
Tých stavebných aktivít je zatiaľ
naplánovaných v rozpočte menej, ale
možno to dopadne nakoniec úplne inak
a netreba sa na všetko pozerať len
z horizontu 1 roku, aj keď priority je treba
si určiť. Pri ich určovaní som čakal väčšiu
podporu a pomoc od Vás, obyvateľov
našej obce. Len 156 ľudí využilo možnosť
povedať si, aké máme mať v obci priority
a čo robiť skôr... z 1200 vytlačených
a distribuovaných dotazníkov sa nám
vrátilo len 37!!! To je naozaj sklamanie :(
Prajem nám všetkým pekné dni
a nech sa nám všetkým darí tak dobre,
ako sa len dá.
Mgr. Peter Švaral
starosta obce
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ konaného 12. 12. 2016
(upravené)
Finančná komisia sa na svojom stretnutí zaoberala návrhom rozpočtu na
rok 2017 a roky 20182020 a ponukou Slovenskej sporiteľne na čerpanie
úveru.
Stavebná komisia sa zaoberala:
ponukou na odpredaj pozemkov vlastníka p. Františka Mathé obci.
Komisia odporúča pozemky kúpiť.
žiadosťou p. Rechtoroviča o odpredaj časti obecného pozemku pod
predzáhradkou.
predajom obecného pozemku pred budovou polície, ktorému bude
predchádzať preklad teplovodného kanála.
prenájmom priestorov v športovej hale Malina Športovému klubu
hádzanej. Komisia navrhla preveriť podmienky prenájmu a na základe
zistenia prehodnotí, či obec opraví plochu ihriska alebo zabezpečí
prenájom haly.
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti predniesla Natália
Topolčányová.
Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 obecného
zastupiteľstva zo dňa 09. 12. 2015, uznesenie č. 89/15, vykonala
administratívnu kontrolu a kontrolu na mieste v Základnej škole Rohožník,
ktorej cieľom bola :
• kontrola hospodárenia podľa všeobecne platných právnych predpisov
v roku 2015,
• kontrola dodržiavania rozpočtu v roku 2015 v zmysle platnej legislatívy,
• kontrola školskej jedálne – dodatková,
Kontrola bola ukončená záznamom bez zistených nedostatkov.
Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 obecného
zastupiteľstva zo dňa 29. 06. 2016, uznesenie č. 47/2016, vykonala
kontrolu hospodárenia podľa všeobecne platných právnych predpisov
v Zariadení sociálnych služieb Rohožník za mesiac január – september
2016. Kontrolou bolo zistené, že nedostatky z predchádzajúcej kontroly
boli odstránené.
Návrh VZN 5/2016 o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce
bol zverejnený v stanovenom termíne, spôsobom obvyklým a obci neboli
doručené žiadne pozmeňovacie návrhy ani pripomienky. Toto všeobecne
záväzné nariadenie upravuje postup a podmienky poskytovania
finančných príspevkov obyvateľom obce Rohožník s účelom zmiernenia
negatívneho dopadu niektorých životných situácií. Obec Rohožník
navrhuje poskytnúť finančný príspevok pri nástupe do MŠ, na úhradu
nákladov na plavecký kurz MŠ, pri nástupe dieťaťa do ZŠ, na úhradu
nákladov na plavecký kurz pri ZŠ, na úhradu pobytu v Zariadení
sociálnych služieb Rohožník a na úhradu nákladov na pohreb. Príspevok sa
vyplatí oprávnenej osobe pri splnení podmienok pre poskytnutie tohto
príspevku.
Návrh VZN 6/2016, 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, bol zverejnený v stanovenom termíne spôsobom
obvyklým a obci neboli doručené žiadne pozmeňovacie návrhy ani
pripomienky.
Dotácia na rok 2017
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rohožník

Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola Rohožník

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka v €/rok
2.244,66 €

Školský klub detí

159,93 €

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ

209,96 €

Návrh na zmeny v Rozpočte obce Rohožník na rok 2016, Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a Stanovisko k čerpaniu
rozpočtu podala hlavná kontrolórka Natália Topolčányová. Rozpočet na
rok 2016 bol schválený ako prebytkový o sumu 42 509, €. Po úprave
rozpočet ostáva prebytkový o sumu 21 509,€.
Rozpočet
na rok
2016 v €
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Vlastné príjmy ZŠ
Vlastné príjmy MŠ
Príjem ZSSR (príspevok
MPSVaR)
Príjmy spolu

1. zmena
rozpočtu na
rok 2016 v €

Rozpočet po
zmenách na
rok 2016 v €

2 358 650,
270 200,
150 000,

120 000,
93 000,
247 072,30

2 478 650,
363 200,
397 072,30

10 000,
15 620,
115 200,

0,
0,
0,

10 000,
15 620,
115 200,

2 919 670,-

460 072,30

3 379 742,30

Rozpočet
na rok
2016 v €

1. zmena
rozpočtu na
rok 2016 v €

Rozpočet po
zmenách na
rok 2016 v €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

1 277 310,
355 000,

74 000,
160 000,

1 351 310,
515 000,

Finančné operácie
výdavkové
Vlastné výdavky ZŠ
Vlastné výdavky MŠ

64 310,

247 072,30

311 382,30

10 000,
15 620,

0,
0,

10 000,
15 620,

Prenesené ZŠ

528 020,

0,

528 020,

Originálne MŠ
Originálne ZŠ

313 990,
115 211,

0,
0,

313 990,
115 211,

ZSSR
ZSSR
Výdavky spolu

82 500,
115 200,
2 877 161,-

0 ,
0,
481 072,30

82 500,
115 200,
3 358 233,30

Úprava rozpočtu
1. Rozpočet bežný:
1.1 Bežné príjmy
120 000, príjmy z podielových daní
1.2 Bežné výdavky
50 000, oprava chodníkov a ciest
14 000, rekonštrukcia Synagógy
10 000, odborné poradenstvo
2. Kapitálový rozpočet
2.1 Príjmy
35 000, príjem z predaja pozemkov
33 000, Granty – EBRD EU  zateplenie MŠ a ZŠ
10 000, Granty – CRH  Obchvat KD, knižnica,
15 000, Granty  CRH  rozvoj cyklodopravy v areáli ZŠ a MŠ
2.2. Výdavky
35 000, zvýšenie nákladov na vybudovanie parkovísk
15 000, zvýšenie nákladov na rekonštrukciu KD  nový
75 000, zvýšenie nákladov na rekonštrukciu plochy pred KD
35 000, obchvat KD
2.3 Prevod medzi položkami (ekonomická klasifikácia)
50 000, zníženie výdavkov za nákup pozemkov
50 000, zvýšenie nákladov na vybudovanie parkovísk
50 000, zníženie výdavkov na rekonštrukciu KD  starý
50 000, zvýšenie nákladov na rekonštrukciu KD nový
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bude jednotný, avšak obyvateľom zariadenia s trvalým pobytom v obci
Rohožník obec poskytne finančnú dotáciu v zmysle VZN č. 5/2016.

3. Finančné operácie
3.1. Príjmy
247 072,30 refinancovanie úveru
3.2 Výdavky
247 072,30 refinancovanie úveru
Rozpočet po úprave:
Príjmy: 3 379 742,30 €
Výdavky: 3 358 233,30 €
Prebytok: 21 509, €
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018  2019 a návrh rozpočtu
obce na rok 2017 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi  zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ostatné súvisiace právne normy. Návrh rozpočtu bol
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci
spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní
pred jeho schválením v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Rozpočet na roky 2018
– 2019 je informatívneho charakteru. V porovnaní príjmov a výdavkov
v návrhu rozpočtu na rok 2017 vidieť, že rozpočet je prebytkový o sumu
33 109,- €.
Príjmy
Bežné príjmy OU
Kapitálové príjmy OÚ
Finančné operácie OÚ
Bežné príjmy ZŠ (ich vlastné)
Bežné príjmy MŠ (ich vlastné)
SPOLU

2 560 230,00 €
100 000,00 €
150 000,00 €
10 000,00 €
16 820,00 €
2 837 050,00 €

Výdavky
Bežné výdavky OÚ
Kapitálové výdavky OÚ
Finančné operácie OÚ
Bežné výdavky ZŠ  prenesené
Bežné výdavky ZŠ  originálne
Bežné výdavky ZŠ  (ich vlastné)
Bežné výdavky MŠ  originálne
Bežné výdavky MŠ  (ich vlastné)
SPOLU
PREBYTOK
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1 544 118,00 €
140 000,00 €
88 110,00 €
546 138,00 €
131 035,00 €
10 000,00 €
327 720,00 €
16 820,00 €
2 803 941,00 €
33 109,00 €

Poslanec Vladimír Báchor sa opýtal, či obec počíta v rozpočte aj
s dostavbou šatní pod tribúnou, o ktorú požiadali tréneri mládeže FC
z dôvodu narastajúceho počtu nových futbalistov. Povedal, že súčasná
kapacita šatní je nedostačujúca, avšak vybudovanie úplne nových
priestorov bude veľmi nákladná investícia. Navrhol zaoberať sa otázkou
prestavby súčasnej ubytovne FC. Taktiež poukázal na absenciu obecného
autobusu, pretože FC polovicu celkových nákladov použije na dopravu.
Autobus by bol k dispozícii všetkým organizáciám v obci. O týchto
požiadavkách informoval na stretnutí stavebnej komisie, povedal to na
spoločnom stretnutí poslancov pred zasadnutím zastupiteľstva a nikto na
požiadavku nereagoval, preto požiadavku predložil na samotnom
zasadnutí. Starosta žiadosť trénerov prečítal a povedal, že bola obci
doručená 25. 11. 2016, a to bol už návrh rozpočtu vypracovaný a
zverejnený. Taktiež povedal, že zo žiadosti nie je zrejmé, koľko financií FC
na takúto dostavbu potrebuje. Ďalej povedal, že termín na predkladanie
žiadostí o dotáciu od obce bol do 31. 10. 2016 a považuje za korektné
dodržiavať podmienky. Počas rôznych spoločných stretnutí avizoval výzvu
BSK na predkladanie žiadostí, zameranú na prácu s mládežou a šport, kde
je možné získať dotáciu 20 000,€. Odporučil obrátiť sa zo žiadosťou na
Ing. Jurkáčkovú. Kontrolórka Natália Topolčányová povedala, že obec FC
v roku 2015 poskytla dotáciu 33 000, na rekonštrukciu verejných toaliet.
Pri tvorbe rozpočtu poslanci dôkladne zvažovali, či obec prenajme
hádzanárom halu v Malackách alebo im zaplatí nový povrch ihriska,
o ktorý úž niekoľko rokov žiada vedenie ŠKH. Poslanec Želipský povedal,
že ho zamrzelo, že p. Báchor hlasoval proti VZN o poskytovaní finančných
príspevkov občanom obce, a zároveň žiada o navýšenie dotácie pre FC.
P. V. Báchor odpovedal, že nesúhlasí s výškou finančných príspevkov
a svoj nesúhlas vyjadril aj na pracovnom stretnutí poslancov pred
zasadnutím zastupiteľstva. MUDr. Jana Vrablicová povedala, že je
korektné dodržiavať termíny predkladania žiadostí. Starosta povedal, že
žiadosť FC predložená do 31. 10. 2016 bola v plnej výške akceptovaná
a vyzval poslancov, aby predložili konkrétny návrh na zmenu rozpočtu.
Keďže nebol predložený žiadny konkrétny návrh, starosta vyzval
poslancov k hlasovaniu.
Na základe žiadosti OZ schválilo predaj bytu č. 12 na 2. nadzemnom
podlaží bytového domu v Rohožníku na Školskom námestí č. 466/105,
spoluvlastníckeho podielu na vlastníctve spoločných častí a spoločných
zariadení domu s veľkosťou 3560/128410 a spoluvlastníckeho podielu na
pozemku do vlastníctva žiadateľa Jána Chmelu, bytom Zákostolie 52/10,
Rohožník za cenu 22.900€ určenú na základe verejnej súťaže.
Na základe žiadosti OZ schválilo predaj bytu č. 34 na 3. nadzemnom
podlaží bytového domu v Rohožníku na Školskom námestí č. 466/105,
spoluvlastníckeho podielu na vlastníctve spoločných častí a spoločných
zariadení domu s veľkosťou 3560/128410 a spoluvlastníckeho podielu na
pozemku do vlastníctva žiadateľa Zuzana Vačková, bytom Skuteckého 16,
Malacky za cenu 23.000€ určenú na základe verejnej súťaže,
Žiadosti o odkúpenie bytu č. 12 na 2. nadzemnom podlaží nebolo
vyhovené pre totožnosť s bytom, ktorého predaj OZ schválilo p. Chmelovi.

Na základe žiadosti OZ schválilo predaj bytu č. 32 na 3. nadzemnom
podlaží bytového domu v Rohožníku na Školskom námestí č. 466/105,
Hlavná kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh spoluvlastníckeho podielu na vlastníctve spoločných častí a spoločných
rozpočtu na rok 2017 schváliť a zobrať na vedomie rozpočet na roky 2018 zariadení domu s veľkosťou 3560/128410 a spoluvlastníckeho podielu na
– 2019.
pozemku do vlastníctva žiadateľa Lucia Tanušková, bytom Školské nám.
392/28, Rohožník za cenu 22.700,€ určenú na základe verejnej súťaže.
Bc. Karol Štark vyslovil nesúhlas s výškou dotácie pre Zariadenie
sociálnych služieb Rohožník, pretože príspevok sa oproti minulému roku Na základe žiadosti Štefana Kočiša a manželky OZ schválilo zámer predaja
zvýšil. Kontrolórka obce povedala, že príspevok sa zvýšil hlavne z dôvodu pozemku v katastrálnom území Rohožník, parc. č. 334/52, s výmerou 102
navýšenia tarifných platov pracovníkov. Zároveň ale súhlasila, že cenník je m², druh pozemku záhrady, ku ktorému je vlastníctvo vedené
stanovený tak, že nerobí rozdiel medzi obyvateľom Rohožníka a cudzím Katastrálnym odborom Okresného úrady Malacky pre katastrálne územie
a navrhla zmenu VZN. Starosta doplnil, že obec prehodnotí spôsob Rohožník na LV č. 710, a to podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) zákona
financovania zariadenia a počas roka 2017 pravdepodobne zmení formu SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
organizácie a následne predloží na schválenie nový cenník služieb. Cenník najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Náklady na
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vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať žiadateľ.
OZ na základe žiadosti Františka Mathé a odporúčania stavebnej komisie
OZ poverilo starostu obce uskutočnením všetkých potrebných právnych
úkonov pre prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na
pozemkoch v katastri obce Rohožník, a to: parc. č. 535, 2010/1, 2010/3,
2010/5, 2022/1, 2022/2, ktoré sú zapísané na LV 2949, pozemkom parc. č.
1946, 2009/1, 2009/2, ktoré sú zapísané na LV 1083 a k pozemkom parc.
č. 534/1, 534/2, ktoré sú zapísané na LV 1078, ktoré má vo vlastníctve
František Mathé, bytom Rázusova 4788/41, 902 01 Pezinok do vlastníctva
obce Rohožník, a to v zmysle ponuky za cenu 0,52 eur/m².
Starosta informoval o výberovom konaní na pozíciu riaditeľ Zariadenia
sociálnych služieb Rohožník, ktoré sa konalo 24. 11. 2016. Výberového
konania sa zúčastnili
štyri záujemkyne. OZ menovalo v súlade
s ustanovením článku V. ods. 1 Zriaďovacej listiny príspevkovej
organizácie Zariadenie sociálnych služieb Rohožník, sídlo Školské námestie
406/1, 906 38 Rohožník, IČO 42364019 na základe návrhu starostu obce
dňom 01. 01. 2017 do funkcie riaditeľ príspevkovej organizácie Zariadenie
sociálnych služieb Rohožník, sídlo Školské námestie 406/1, 906 38
Rohožník, IČO 42364019 Mgr. Moniku Czeilingerovú, bytom Mierové
námestie 2545/12, 901 01 Malacky.
OZ schválilo Návrh na cenu tepla na regulačné obdobie rokov 2017 až
2021 nasledovne:
•
Variabilná zložka ceny tepla bez DPH vo výške 0,0420 EUR / kWh
•
Fixná zložka ceny tepla vrátane primeraného zisku bez DPH vo výške
169,9856 EUR/kW
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pozemok stavebnej firmy v lokalite Rybník a navrhol zrušiť uznesenie
a vyhlásiť nové výberové konanie. Starosta odpovedal, že doteraz bola
zaplatená záloha 35 000,€ a do konca tohto týždňa bude doplatená celá
suma, a to v termíne. Takýmto spôsobom je to aj zakomponované
v rozpočte. P. V. Báchor povedal, že zmluva mala byť vypracovaná ihneď
po verejnej súťaži aj s dátumom platby. Nie je správne, že uchádzač
o stavebný pozemok vyhrá verejnú súťaž a zaplatí ho až za jeden a pol
roka. Vlastní pozemok obce iba za zálohu 35 000,€ a tento blokuje vo svoj
prospech. Mohol tam stavať niekto iný. Starosta odpovedal, že nie je
pravda, že suma musí byť zaplatená okamžite. Pozemok nie je v jeho
vlastníctve, môže si to overiť na liste vlastníctva. Bc. Karol Štark poukázal
na nedodržanie termínu platby za obecný pozemok stavebnej firmy
v lokalite Rybník a povedal, že termín platby bol iný. Má vedomosť o tom,
že suma mala byť zaplatená do pol roka. Niektoré firmy sa ho na to
dopytovali. Starosta povedal, že na zasadnutí OZ 09. 12. 2015 sa otvárali
obálky a splatnosť celkovej sumy je do konca tohto týždňa. Vyzval
poslancov, aby predložili návrh na zrušenie uznesenia s tým, že obec vráti
stavebnej firme zálohu a vyhlási novú verejnú súťaž. Zmluva je
nachystaná, avšak pokiaľ nebude celá suma zaplatená, podpísaná nebude.
Bc. Štark povedal, že firmy, ktoré sklamali obec pre nedodržanie
podmienok, by mala komisia z verejnej súťaže vyradiť. Starosta požiadal
Bc. K. Štarka, aby pre takúto súťaž vypracoval podklady.
OZ uložilo starostovi obce zrušiť verejnú súťaž a vrátiť zaplatenú zálohu
v prípade nesplatenia kúpnej ceny určenej na základe verejnej súťaže na
predaj pozemku parc. č. 3046/150 s výmerou 3919 m², druh pozemku
ostatné plochy za cenu 45,50 €/m², t. j. v celkovej výške 178 314,50 € do
16. 12. 2016.

V súvislosti s odchodom p. Františka Vícena do dôchodku starosta Poslanec Roman Havelka poukázal na sťažnosti obyvateľov susediacich
informoval, že vedúcim kotolne bude od 01. 01. 2017 p. Ľudovít Hajdúch. s budovou starého MNV na ulici Pri potoku. Na otázku, kedy sa budova
Funkciou vedúceho technických služieb bude poverený p. Vladimír Hudec. bude búrať, starosta odpovedal, že v súčasnosti tam je ubytovaný Z.
Angermayer s rodinou a odstránenie budovy je naplánované cca na
OZ zvolilo Romana Havelku za člena komisie OZ pre financie, kontrolu 03/2017.
a správu majetku. OZ zvolilo Mgr. Ivanu Kočišovú za predsedu komisie OZ OZ uložilo starostovi obce pripraviť a zabezpečiť odstránenie budovy
pre vzdelávanie, mládež a šport a pre kultúru a médiá.
starej pošty.
OZ schválilo prijatie Úveru na financovanie kapitálových investícií vo výške
1 000 000 € poskytnutého zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s. za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Obecné
zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky
na rad Slovenskej sporiteľne, a.s. pre potreby uvedeného úveru na
prefinancovanie kapitálových investícií.

Poslanec Ján Želipský poukázal na parkovanie kamióna pri cintoríne, ktorý
blokuje parkovacie miesta návštevníkom cintorína.
OZ uložilo starostovi obce zabezpečiť obmedzenie parkovania nákladných
áut na parkovisku pri cintoríne.
Poslanec Karol Štark poukázal na sťaženú priechodnosť lávky v lokalite Pri
Rudávke, ktorá nastala po terénnej úprave svahu potoka. Starosta
odpovedal, že občania môžu na prechod využiť betónový most, ktorý je
v blízkosti lávky.
OZ uložilo starostovi obce osloviť majiteľa lávky cez Rudávku pri MŠ s
účelom jej úpravy do výšky miestnej komunikácie.

OZ schválilo rozdelenie odmien pre poslancov a členov komisií obecného
zastupiteľstva za rok 2016 v celkovej výške 3200,€ v súlade so zásadami
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. OZ schválilo odmenu
pre hlavnú kontrolórku podľa ustanovenia §18 c. 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 Mária Kaňková poukázala na nedostatočné osvetlenie priechodu pre
január 2016 až december 2016.
chodcov pi predajni TESCO. Pri tejto príležitosti si starosta od povereného
pracovníka vyžiadal kamerové záznamy dvoch dopravných udalostí, ktoré
Starosta predstavil Plány a sny pre Rohožník. Dotazník bude aj súčasťou sa na tejto komunikácii udiali. Na žiadosť o doplnkové dopravné značenie
decembrového Rohožníčana a občania môžu vyjadriť svoj názor, kam by križovatky Kuchynská – smer od Sološnice a Hlavná starosta odpovedal, že
mala smerovať naša obec, ako by malo vyzerať okolie našich domov, čím križovatka je označená dostatočne a nedodržiavanie dopravného
by sme chceli zviditeľniť NÁŠ ROHOŽNÍK.
značenia je nezodpovednosť vodičov.
OZ uložilo starostovi obce osloviť RC BA so žiadosťou o zabezpečenie
OZ schválilo zámer prevodu vlastníckych práv k pozemku parc. č. osvetlenia priechodov pre chodcov na križovatke ciest 2. a 3. triedy v obci
2899/165 s výmerou 7108 m², druh pozemku ostatné plochy, ku ktorému Rohožník.
je vlastníctvo vedené Katastrálnym odborom Okresného úrady Malacky
pre katastrálne územie Rohožník na LV č. 710, a to podľa ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov za celkovú cenu 1,euro v prospech FC Rohožník, IČO
31874592. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že obec nadobudla za
uvedenú cenu predmetný pozemok od FC Rohožník v roku 2009 a tento
bude naďalej slúžiť na športové účely.
Vladimír Báchor upozornil na nebezpečnú obmedzovaciu palisádu,
osadenú na ulici Pri potoku, a navrhol túto patrične označiť. Ďalej
upozornil na vyčnievajúcu šachtu na chodníku pri MŠ. Starosta prisľúbil
nápravu. Ďalej poukázal na nedodržanie termínu platby za obecný
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ZÁPISNICA
zo zasadnutia konania obecného zastupiteľstva konaného 18. 01. 2017
(upravené)
Sociálna komisia na svojom stretnutí riešila žiadosť o prenájom obecného
bytu. Dvojizbový byt v bytovom dome 487 pridelila pánovi Petrovi
Kolmosovi.
Kultúrna komisia sa stretla 11. 01. 2017 za účasti zástupcov organizácií
pôsobiacich v obci za účelom určenia programu kultúrnospoločenských
akcií na rok 2017 (obecná zabíjačka, obecné slávnosti a i ).
Správy o činnosti organizácií zástupcovia predložia na najbližšom
zasadnutí OZ v apríli 2017. Do konca januára 2017 predložia finančné
zúčtovanie.
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2016 podala hlavná
kontrolórka Natália Topolčányová. V zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v. z. n. p. vykonala kontrolnú
činnosť, ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce, ako aj s majetkom, ktoré obec užíva podľa osobitných
predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných
predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi. Okrem týchto plánovaných písomných výstupov hlavná
kontrolórka vybavovala:
•
osobné návštevy obyvateľov, keď obyvatelia z rôznych dôvodov
prichádzajú osobne konzultovať problémy a sťažnosti, ktoré je možné
mnohokrát vybaviť formou osobnej konzultácie,
•
v spolupráci so starostom obce a poriadkovou komisiou
prešetrovanie sťažností a upozornení obyvateľov na rôzne konkrétne
nedostatky, priestupkové konania obyvateľov s trvalým pobytom v obci
Rohožník, ktoré sa najčastejšie týkali priestupkov porušenia požitia
alkoholických nápojov mladistvými alebo maloletými občanmi,
•
bežné operatívne činnosti potrebné pri chode úradu vo forme
zaujímania stanovísk ku konkrétnym úlohám a zaujímanie stanoviska
k nim (návrh rozpočtu na bežný rok, stanovisko k záverečnému účtu, atď.).
OZ vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za
rok 2016 a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za rok 2016.
Starosta informoval o ponuke p. Turáka na odpredaj pozemkov v časti
obce Rohožník  Valková lúka. Obec sa z dôvodu dopytu zamýšľa nad
otázkou rozšírenia obytnej zóny obce. Na základe dohody s majiteľom
pozemku je v súčasnosti navrhovaná cena výhodná a starosta navrhuje
pozemok odkúpiť. Obec disponuje úverovým rámcom, ktorý je možné
použiť na takýto účel. Starosta informoval o verejnej súťaži, na základe
ktorej Vojenské lesy a majetky predali pozemky v obci neznámemu
vlastníkovi napriek tomu, že obec sa tiež do súťaže zapojila. Vedenie VL
informovalo obec, aby v prípade záujmu o predmetný pozemok o
odpredaji rokovala s novým vlastníkom. Preto starosta navrhuje využiť
ponuku a pozemky kúpiť čím skôr, aby sa situácia nezopakovala. Na
otázku MUDr. Vrablicovej, na čo je lokalita zameraná v Územnom pláne,
starosta odpovedal, že na športoviská.
OZ schválilo kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 49/60 na
pozemkoch registra KN – E, zapísaných na LV 1573 ako parc. č. 3031/101 –
orná pôda s výmerou 550 m², parc. č. 3031/102  orná pôda s výmerou
10360 m², parc. č. 3046/161 – trvalé trávne porasty s výmerou 1529 m²
a parc. č. 3046/162 – trvalé trávne porasty s výmerou 9794 m²
a spoluvlastníckeho podielu s veľkosťou 27/1305 na pozemku registra KN
E zapísanom na LV 2362 ako parc č. 3046/402 – zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 1280 m², všetko spolu za cenu 246.934,52 EUR
a financovanie tejto kúpy prostredníctvom úveru poskytnutého
Slovenskou sporiteľňou a.s.
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musí na základe súdneho rozhodnutia zaplatiť zmluvnú pokutu. Osobne
je presvedčený , že ide o podvod zo strany investora. Problém je v tom,
že starosta podpísal Protokol o prevzatí diela, v ktorom zhotoviteľ tvrdí, že
odovzdal vyhotovené dielo bez nedostatkov, keďže takýto protokol bol
potrebný pre záverečné zúčtovanie dotácie na vybudovanie ihriska. Avšak
dodávateľská spoločnosť v rozpore s ústnou dohodou vyfakturovala
materiál a práce, ktoré nedodala, a ktoré v zmysle dohody zabezpečila
obec, preto zhotoviteľovi nevyplatila zmluvne dohodnutú sumu. Športové
stavby podali podnet na prešetrenie prípadu súdnou cestou. Následne
obec doplatila aj časť sumy za práce, ktoré firma neurobila, aby sa vyhla
ďalším poplatkom. Súd pri šetrení vychádzal z predloženého Protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bol obidvoma stranami podpísaný,
a tým dospel k záveru, že dielo bolo riadne vykonané, čím vzniká
zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny za dielo. Rozhodnutím súdu obec
musí zmluvnú pokutu zaplatiť. Je mu to ľúto, nebolo to úmyselné. V tejto
súvislosti starosta navrhol sankciu tým, že sa mu zníži plat na základnú
sadzbu. Poslanec Vladimír Báchor povedal, že sa s investorom dohodli, že
práce budú vykonané svojpomocne, o čo sa potom zníži fakturácia. Súd
v tejto veci neakceptoval, zo strany obce, žiadne predložené doklady ani
výpovede svedkov. Problém je v tom, že obec nemá o takejto dohode
doklad. Ďalší problém je v tom, že investor si dal podpísať protokol so
všetkými prácami, zneužil situáciu, pretože vedel, že obec požiadala
o dotáciu cez OZ Podhoran a vedel, že keď to starosta nepodpíše, dotáciu
nedostaneme.
V súvislosti s kúpou pozemku, platbou zmluvnej pokuty a aktuálnou
prognózou príjmu podielových daní OZ schválilo predložený návrh na
zmenu rozpočtu obce Rohožník pre rok 2017 a rozpočtové opatrenia
podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
OZ na základe žiadosti schválilo predaj bytu č. 21 na 3. nadzemnom
podlaží bytového domu v Rohožníku na Školskom námestí č. 466/105
s výmerou podlahovej plochy 35,60 m², spoluvlastníckeho podielu na
vlastníctve spoločných častí a spoločných zariadení domu o veľkosti
3560/128410 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku do vlastníctva
žiadateľa Jána Chmelu, bytom Zákostolie 52/10, Rohožník za cenu 22.700
€ určenú na základe verejnej súťaže.
OZ schválilo prevod vlastníckych práv k pozemku parc. č. 2899/165
s výmerou 7108 m², druh pozemku ostatné plochy, ku ktorému je
vlastníctvo vedené Katastrálnym odborom Okresného úrady Malacky pre
katastrálne územie Rohožník na LV č. 710, a to podľa ustanovenia §9a,
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov za celkovú cenu 1,euro v prospech FC Rohožník, IČO
31874592. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že obec nadobudla za
uvedenú cenu predmetný pozemok od FC Rohožník v roku 2009 a tento
bude naďalej slúžiť na športové účely.
OZ poverilo starostu obce uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena k pozemkom v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 101/2016,
a to parc. č. KN  C 3045/97, 3045/243, 3046/33, 3046/393046/146,
a parc. č. KN – E 3045/7, ktorých vlastníctvo je zapísané Katastrálnym
odborom Okresného úradu v Malackách na LV č. 710 pre obec Rohožník,
a to za účelom umiestnenia inžinierskej stavby Elektroinštalácia a káblová
prípojka pre bytový dom v zmysle právoplatného stavebného povolenia
zo dňa 22. 09. 2015, č. SOÚR/2015/2961/12/MA, realizovaný
spoločnosťou MILFORD, s.r.o., a to v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava.
OZ na základe žiadosti zvolilo v súlade s ustanovením § 139, § 140 a § 141
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov Jána Želipského
na obdobie štyroch rokov od 01. 03. 2017 za prísediaceho Okresného
súdu v Malackách.

Starosta informoval prítomných, že vyhodnotenie dotazníkov,
uverejnených v poslednom čísle Rohožníčana, kam má smerovať naša
Starosta informoval o výsledku súdneho konania vo veci spochybnenia obec a čím by sme chceli zviditeľniť náš Rohožník, môžu obyvatelia
fakturácie firmy Športové stavby , ktorá vykonala výstavbu umelého doručiť na Obecný úrad osobne alebo emailom do 30. 01. 2017. Po
ihriska na štadióne FC Rohožník. Súd neuznal naše spochybnenie a obec tomto termíne anketu obec vyhodnotí a občania budú informovaní.
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Poslanec Vladimír Báchor opäť predložil požiadavku vybudovania
chýbajúcich šatní pre futbalistov. Súčasné šatne nespĺňajú štandard III.
ligy. Ak by obec Rohožník náhodou postúpila do II. ligy, rekonštrukciou –
dostavbou by spĺňali požiadavku aj II. ligy. Termín splnenia tejto
podmienky je aj tak 15. 03. 2017. Má obavu, že pokiaľ sa situácia nebude
riešiť, bude činnosť klubu ohrozená. Dali vypracovať nový projekt , majú
podanú žiadosť o finančný príspevok od BSK aj dohodu so sponzorom.
Aby mohli s výstavbou začať, potrebujú finančnú pomoc od obce.
OZ uložilo starostovi obce vyčleniť v rozpočte obce finančné prostriedky
vo výške 25.000, EUR ako príspevok na vybudovanie prístavby pre
sociálne zázemie a šatne v areáli športového areálu.

Požiadal zástupcov organizácií, aby vypracovali harmonogram jázd
a taktiež modul prevádzky do nasledujúceho OZ.
OZ poverilo komisiu v zložení Peter Piešťanský, Marián Karšay, František
Ambra, Vladimír Hudec, Michal Kiss, Vladimír Báchor, Natália
Topolčányová spracovaním a prípravou analýzy a podkladov pre
obstaranie a určenie prípadných pravidiel prevádzkovania dopravných
prostriedkov s celkovou kapacitou minimálne 25 osôb.
Na základe požiadavky starostu obce riaditeľka základnej školy predložila
harmonogram využitia telocvične za obdobie rokov 20162017. O využití
telocvične starosta prítomných informoval.
Starosta požiadal riaditeľku ZŠ M. Pfeilerovú, aby predložila správu,
akým spôsobom bolo vybudovanie sauny vyfinancované, akým spôsobom
Na stretnutí kultúrnospoločenských organizácií v obci dňa 11. 01. 2017 sa je využívaná, prístupná a prevádzkovaná. Ak bude mať starosta
členovia zaoberali myšlienkou kúpy dopravného prostriedku, ktorý by požadované informácie k dispozícii, bude o nich informovať na budúcom
slúžil na dopravu členov na rôzne akcie a podujatia a pod. Starosta zasadnutí OZ.
povedal, že s týmto názorom nie je stotožnený pre náročnosť používania.

NOVÉ PRÍSPEVKY PRE OBČANOV ROHOŽNÍKA
Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku schválilo VZN alebo na Obecnom úrade.
o poskytovaní nasledovných finančných príspevkov z rozpočtu
Žiadatelia o príspevok nesmú mať voči obci Rohožník
obce:
nesplatené záväzky a musia mať trvalý pobyt v obci najmenej
jeden rok, pri finančnom príspevku na úhradu nákladov na
Finančný príspevok
Suma v €
zabezpečenie pohrebu zosnulý najmenej 5 rokov.
pri nástupe dieťaťa do MŠ
50
Pre jednotlivé finančné príspevky sú podmienky stanovené
samostatne. Napríklad finančný príspevok na plavecké kurzy pri
na úhradu nákladov na plavecký kurz pri MŠ
20
MŠ alebo ZŠ nebudú poskytnuté občanom priamo na ich účty, ale
pri nástupe dieťaťa do Základnej školy
60 na účty Materskej alebo Základnej školy, kedy je škola povinná
predložiť potvrdenia detí o absolvovaní plaveckého kurzu, ale
na úhradu nákladov na plavecký kurz pri ZŠ
20 žiadateľom je rodič dieťaťa.
Obec Rohožník má na čerpanie týchto finančných
na úhradu nákladov na zabezpečenie pohrebu
200
príspevkov v rozpočte na rok 2017 vyčlenených 19 250 €. Žiadosti
Tieto finančné príspevky budú poskytnuté obyvateľom za na jednotlivé príspevky sú súčasťou zverejneného VZN č. 5/2016
splnenia podmienok stanovených vo VZN č. 5/2016, ktorého celé alebo sú prístupné na Obecnom úrade v Rohožníku.
znenie nájdete na webovom sídle obce Rohožník v sekcii VZN
Natália Topolčányová
hlavná kontrolórka obce

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
V tejto rubrike radi uverejníme aj Vaše blahoželania, spomienky a fotografie. Svoje príspevky posielajte na adresu
casopisrohoznican@gmail.com alebo vložte do redakčnej schránky na obecnom úrade.
Redakcia Rohožníčana sa ospravedlňuje rodičom, bratom, sestrám, starým rodičom, tetám, ujom a priateľom za nesprávne uvedené
dátumy narodenia detí v decembrovom čísle. Správne údaje nájdete v tomto čísle.

Kristína Krátka  Michal Pour  17. 12. 2016
Edita Mečárová  Michal Corleone  11. 02. 2017

Nina Lapuníková  06. 10.2016
Viktória Kočnárová  07.10.2016
Filip Ocharovich  08.10.2016
Laura Fejesová  11.10.2016
Jakub Manďák  18.10.2016
Lucia Štarková  14.11.2016
Tobias Valachovič  23.11.2016
Ella Školnikovičová  30.11.2016
Roman Karšay  22.12.2016
Matej Dermek  28.01.2017
Mia Poncerová  07.02.2017
Michal Paulík  21.02.2017

Pavlína Aranyosiová
Zdenka Pálková
Gabriela Špaleková
Jaroslava Petríková
Viera Olšovská
Viera Kopčová
Anna Baďurová
Karol Peťko
Alojz Radocha
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ZŠ ROHOŽNÍK INFORMUJE...
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OSÔB
Ako každoročne, aj tento rok sme si
pripomenuli
3. december  Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb.
Pri tejto príležitosti sa žiaci oboznámili s neziskovou
organizáciou a chránenou dielňou VSTÚPTE so sídlom v
Malackách. Na hodinách si prezreli prezentáciu o tejto organizácii
a krátky film s "hercami", ktorí ju navštevujú. Dopoludnie patrilo

ZDRAVO ŽIŤ ALEBO KEĎ NÁS POHYB
ŠŤASTNEJŠÍMI A ZDRAVŠÍMI

členom
tejto organizácie, ktorí k nám
prišli odprezentovať svoju činnosť a výrobky
z chránenej dielne. Tie sme si mali možnosť
pozrieť a zakúpiť na predajnej výstave. Sme
radi, že tohtoročné rohožnícke Vianoce sa vo
väčšine domácností budú niesť v duchu
pomoci klientom zariadenia sociálnych
služieb VSTÚPTE.

ROBÍ

Mami, čo si mi dnes zbalila na desiatu? Dva okruhy okolo
školského dvora, 23 drepov a jeden široký úsmev. Prečo
tak veľa? Jeden okruh je pre srdce, druhý pre mozog
a krv, jeden drep pre každého tvojho spolužiaka
v triede a úsmev? Pre každého, koho stretneš, synáčik!
,,Zdravé srdce, správne zakrivenie chrbtice, pevné
svalstvo a byť fit“, to sme si tento rok povedali aj my, žiaci
našej školy spolu s pani učiteľkami. Preto sme sa zapojili do
národného akčného plánu Prevencia proti obezite
v školách.
Zdravé stravovanie je súčasťou našej školy. Keď sa
zdravá desiata a plnohodnotný obed z kvalitných čerstvých
surovín pridajú k pohybovým aktivitám, zrazu zistíme, že
sme spokojnejší, usmiati, máme veľa kamarátov a sme
zdravší, nič nás nebolí. Je mnoho dôvodov, prečo je dôležitý
pohyb.
Počas tohto mesiaca bolo naším mottom: Zdravá
chrbtica a Zober loptu, nie drogu!
V rámci prevencie boja proti obezite sa v škole venujeme
mnohým záujmovým športovým krúžkom: Zober loptu, nie
drogu  Minihádzaná (1.2. ročník), Basketbalový krúžok (5.
8. ročník), Futbalový krúžok a Floorbalový krúžok (3.9.

ročník), Tanečný krúžok (1.3. ročník).
Taktiež v rámci telesnej a športovej výchovy na 1.
stupni vedieme žiakov ku kladnému postoju k
športu, upevňujeme a zdokonaľujeme u žiakov športové
schopnosti a zručnosti, ktoré budú môcť využívať počas
celého života, podporujeme zdravý rast svalstva a kostí
vhodnými cvičeniami pre danú vekovú kategóriu.
Uskutočnili sme vzájomné zápasy tried vo vybíjanej( 2.A a 2.B),
v zmiešaných družstvách (4. + 2.ročník), v 3.A zápas chlapcov
proti dievčatám, v 1. roč. turnaj v štafetových hrách. Žiaci
druhého stupňa odohrali Katarínsky floorbalový turnaj medzi
ročníkmi.
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VÝSTAVA OBRAZOV
Dňa 17. decembra 2016 o 16:00 hod. sa oficiálne ,,otvorili brány“ židovského kostola, na ktorej nechýbala autorka a jej obrazy.
Výtvarníčka pani Eva Černohorská žije dlhé roky v Břeclave, hoci jej korene siahajú k nám. Výstava bola dostupná širokej verejnosti do
23. januára 2017. Žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami mali možnosť si výstavu pozrieť v rámci hodín výtvarnej výchovy a občianskej
náuky. Mnohí žiaci i pedagógovia sa tak po prvý raz dostali do týchto priestorov. Niektorým sa výstava páčila natoľko, že si ju chceli
pozrieť ešte raz, a preto pozvali na výstavu aj svojich rodičov a starých rodičov.

NA VIANOČNEJ AKADÉMII SA OBJAVILA AJ „SESTRA V
AKCII“
V kultúrnom dome sa totiž večer konala tradičná vianočná
akadémia, na ktorú prišli svoje vystupujúce ratolesti povzbudiť aj
rodičia, starí rodičia a iní príslušníci rohožníckych rodinných
klanov. Na úvod to rozbalili prváci, ktorí s Jakubom Škápikom
zaspievali pesničku Jingle Bells. Okrem toho si na pódiu otvorili
vianočnú pekáreň a celú miestnosť zaplavila vôňa vanilky a
škorice. Druháci zatancovali a zahrali scénku o anjelovi
Babráčikovi. Tretiaci všetkým prítomným zavinšovali a
prostredníctvom veršov Daniela Heviera pripomenuli, že Vianoce
nie sú iba o hmotných daroch. Štvrtáčky zaspievali slovenskú
verziu piesne All I want for Christmas a mnohých prítomných dojal
tanec, v ktorom anjel odklial srdcia ľudí, ktoré sa potom naplnili
láskou.
Deti zo školského klubu si pripravili tradičnú rozprávku O
dvanástich mesiačikoch a žiaci divadelného krúžku rozprávku o
Budulínkovi. Šiestačky zatancovali vianočný hiphop a členovia
tanečného krúžku všetkých roztlieskali tanečným vystúpením na
rockovú pieseň Poďme bratia do Betléma.
Piataci zinscenovali príbehy o narodení
Ježiška a o pastieroch, ktorí sa vybrali do
Betlehema. Okrem tradičných kolied zožala
úspech aj pieseň Dominiky Mirgovej Šťastné
a veselé. Zlatým klincom tohtoročnej
akadémie bolo vystúpenie siedmakov, ktorí
zaspievali pieseň Oh Happy Day zo známeho
filmu Sestra v akcii a v kostýme rehoľnej
sestry a lá Whoopi Goldbergová sa na pódiu
objavila ich triedna učiteľka Lenka Karlová,
čo, samozrejme, niektorí žiaci nezabudli
okomentovať výrokom „Pani učiteľka je
Batman!“
Každopádne, akadémia dopadla na
jednotku a všetkých výborne naladila pred
blížiacimi sa Vianocami.
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VÝLET DO PREDVIANOČNEJ VIEDNE
Začiatkom decembra sme sa plní očakávaní vydali do
hlavného mesta Rakúska – do Viedne. Všetci sme vedeli, že je to
krásne mesto. No vo vianočnej “nálade” ho nevidel každý.
Keď sme dorazili, prvé, čo nám udrelo do očí, bola krásna
výzdoba. Najskôr sme boli na vianočných trhoch. Rozvoniavalo to
tam punčom (samozrejme aj nealkoholickým). Bolo tam veľmi veľa
stánkov s občerstvením alebo hračkami a každý mal možnosť si
kúpiť, čo len chcel. Ďalej sme sa presunuli do múzea. Tam bolo
tiež takmer všetko. Od
vzácnych kameňov až
po dinosaury. Pred
múzeom boli vianočné
trhy č. 2, tak aj tu sme
mali možnosť spraviť si
selfie. Mohli sme tam
stretnúť či už Čechov
alebo
Slovákov
a
pokecať s nimi. Keď
sme
sa
konečne
dofotili,
tak
sme
zamierili k Dómu sv.
Štefana. Poviem vám,
fakt
veľmi
veľký
“kostolík”. Keď sme
vyšli z kostola, mali
sme
rozchod
na
námestí. Bolo na nás,
kam sa vyberieme.
Niekto sa išiel najesť a
niekto zasa zohriať do
kaviarne. Čas ubehol a
my sme sa už museli
stretnúť
na
dohodnutom mieste.
Absolvovali sme dlhú a
chladnú
cestu
k

MAREC 2017

autobusu.
Drkotali sme sa (aj naše zuby!). Čapice ani šály nás
neochránili pred sychravým počasím. Keď sme už konečne
nastúpili do zohriateho autobusu, boli sme úplne vyčerpaní.
Domov sme si zobrali krásne a hlavne nezabudnuteľné spomienky
či už z vtipného dorozumievania sa v cudzom jazyku alebo
hocičoho iného. Ďakujeme pani učiteľkám, že si trúfli vziať nás na
takýto neobyčajný výlet.
Mariana Zajacová
žiačka ZŠ Rohožník

poskytnutím pitnej vody, základných hygienických potrieb,
školských potrieb a zabezpečením vakcín proti chorobám.
Vianoce sú obdobím pokoja a Zbierka na našej škole sa konala prostredníctvom vianočných
radosti, obdobím, ktoré trávime s pohľadníc a nálepiek snehových vločiek a podarilo sa nám
rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. vyzbierať 98 €. ĎAKUJEME!!!
Je tiež obdobím, kedy
pociťujeme ešte väčšiu
túžbu pomáhať tým,
ktorí
nemajú
toľko
šťastia ako my.
Prostredníctvom vianočnej zbierky sme tento
rok pomáhali deťom na Ukrajine, kde stále
pretrváva konflikt, ktorý začal v roku 2014. Tento
konflikt vzal ľuďom v doneckej oblasti nielen
hmotné veci, ale aj pokoj, celistvú rodinu a
priateľov. Ozbrojený konflikt na Ukrajine zasiahol
580 000 detí. V roku 2015 tu prišlo v jeho dôsledku
o život 20 detí a 40 bolo zranených. Viac ako 200
000 detí bolo vysídlených a jedna z piatich škôl
zničená.
Unicef poskytuje deťom v Ukrajine pomoc
prostredníctvom psychosociálnej podpory,

VIANOČNÁ ZBIERKA UNICEF
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QUO VADIS, RÁRBOK?
Tieto otázky si dávam pomerne často a možno aj vy. podklady a prostriedky pre postupnú realizáciu tých ďalších
Rozmýšľam, čo spraviť inak, viac či lepšie, čo teraz a čo až neskôr v nasledujúcich rokoch.
preto, aby sa nám tu v Rohožníku, ktorý niekedy nazývame aj
Na tohtoročných stretnutiach s poslancami sme sa dohodli,
Rozkošníkom, žilo ešte lepšie, ako sa nám tu žije. Pri hľadaní že spravíme tento rok prípravu preto, aby sme mohli vybudovať
odpovedí na uvedené otázky som v predvianočnom čase napísal nové priestory pre hádzanárov v rámci športového areálu, keďže
na papier body, aktivity, čo mi napadlo, že by bolo možné je to asi komplexnejšie a trvalejšie riešenie, ako vymeniť iba
a vhodné v obci spraviť. Nazval som to aj ako plány, ciele a sny, povrch a nechať ho aj tak napospas počasiu.
ktorých realizáciou by sme obec pozdvihli. Popritom som si ku
O pár týždňov budú mať obyvatelia obce možnosť zapojiť
každému priradil viac či menej presný odhad rozpočtu či nákladov sa do grantovej schémy Náš Rohožník, kde obec v spolupráci so
na realizáciu. Celkový sumár odhadovaných nákladov spoločnosťou CRH ponúka možnosť uchádzať sa o finančné
niekoľkonásobne prevyšoval celkový rozpočet obce, a teda naše prostriedky pre drobné projekty. V minulých rokoch takto
okamžité možnosti. Dopracoval som sa totiž k sume takmer napríklad obyvatelia bytových domov 382, 383, 385 či 391 vďaka
6 000 000 eur. Celkový náš rozpočet, ak započítame aj náklady na týmto peniazom skrášľovali okolie svojich domov. Verím a dúfam,
školu, materskú školu či zariadenie sociálnych služieb, osvetlenie, že odozva bude aspoň porovnateľná s tou minuloročnou, keďže aj
údržbu, budovanie, kultúru, prosto úplne všetko je približne 2,8 to je prejav záujmu o to, ako tu žijeme.
milióna eur v roku 2017. Naše ročné možnosti na investície
Ak má byť barometrom, meradlom záujmu o svoju obec to,
a údržbu, ktoré by sa z toho dali robiť, predstavujú cca 300 – ako sa jej obyvatelia postavili k možnosti povedať, čo je treba a čo
350 000 eur. Zákonite tu je namieste otázka, čo skôr. Poznáme to má byť (dokonca ani nie spraviť, stačilo vyjadriť svoj názor), tak
určite všetci aj pri hospodárení doma. Príjem má nejakú výšku nám, žiaľ. vyšlo, že obyvatelia obce Rohožník majú svoju obec
a všetko naraz mať nemôžeme, aj keď sú na svete možno výnimky v paži
Aspoň drvivá väčšina
ako Bill Gates, Rockefellerovci a podobní, ktorí si takéto otázky z nich.
Mgr. Peter Švaral
nemusia klásť.
starosta obce
V tomto bode úvah som sa vzhľadom na uvedené
pora- realiAktivita
obrátil na Vás, obyvateľov obce. Prostredníctvom internetu Body
die
zácia
a aj formou papierového dotazníka ste mohli a mali 1049 Oprava miestnych komunikácií
1
2017
zadefinovať priority obce z Vášho pohľadu. Predsa len iné 968 Cesta Sídlisko – Cintorín
2
majú na hornom či na dolnom konci, rodiny s deťmi či starí, 823 Lávka pre peších a cyklistov cez Rudávku
3
2017
priaznivci športu či priaznivci kultúry. Dali sme pomerne veľa 777 Rekonštrukcia plotu cintorína
4
2017
času, celé Vianoce a celý január sme čakali na vaše reakcie 764 Nadstavba MŠ, jedáleň, telocvičňa
5
2017
a zhromažďovali sme ich spolu so správcami stránky Náš 752 Chodníky a cesta časť Hlavná, Barina, Staničná
6
2017
Rohožník. Začiatkom februára sme dali dokopy výsledky. Ako 742 Nadstavba ZŠ
7
ste zoraďovali priority, tak tej, čo mala vo vyplnenom 678 Chodníky a cesta časť za Rudávkou
8
dotazníku 1. miesto, sme pridelili 11 bodov a tej, ktorá podľa 662 Nový cintorín s domom smútku a prístupovou cestou
9
Vás nepatrí do prvej desiatky dôležitosti, 0 bodov. Toto sme 656 Rekonštrukcia KD, II. etapa a digitalizácia kina
10
sčítali a vyšlo nám poradie dôležitosti (viď tabuľka).
638 Vybudovanie športovej haly
11
V dotazníku sme našli aj rôzne iné návrhy, napr. cesta 621 Chodníky a cesta—časť Kúty
12
Malacky – Rohožník, či obchvat – to nie je našou 609 Parkoviská 383, 388/389
13
2017
kompetenciou, ale potešujúce je, že už je na svete 604 Projekt podzemných kontajnerov
15
právoplatné stavebné povolenie na cestu a verím, že ešte 604 Chodníky a cesta časť Sádek
16
tento rok by mohli začať práce. Medzi návrhmi bolo aj 601 II. etapa Revitalizácie sídliska
17
vybudovanie mládežníckeho centra, pracovať na skrášľovaní 599 Chodníky a cesta časť Pri mlyne
18
obce, cyklotrasy a podobne. Čo sa týka obnovenia vlakovej 597 Chodníky a cesta časť Lázek
19
dopravy, tak zatiaľ len cez víkendy, ale predsa len 29. 4. 594 Prístavba Zariadenia sociálnych služieb Rohožník
14
privítame prvý vlak. Čo bude ďalej, sa uvidí podľa záujmu 577 Múzeum obce (SPÍDÚCH)
20
verejnosti.
560 Nový povrch hádzanárskeho ihriska
21
2017
Šokom a sklamaním bola pre mňa a mojich kolegov 560 Zóna medzi Kuchynskou cestou a bytovkami
22
odozva VÁS, OBYVATEĽOV OBCE. V papierovej forme sa nám 549 Obchvat sídliska
23
vrátilo IBA 37 dotazníkov z 1200 rozdaných a elektronickou 542 Zóna pole smerom na Valkovú
24
formou reagovalo IBA 119 ľudí. Spolu IBA 156 ľudí využilo
Vybudovanie sociálnych zariadení—starý kultúrny
523
25
2017
dom
možnosť povedať, čo je pre nich dôležité !!!
27
Je potešujúce, že ani podľa výsledkov ankety nie sme 507 Zóna za Tescom
507
Zóna
Padzelky
28
na úrade a v obecnom zastupiteľstve mimo reality, keďže
26
z aktivít, ktoré sú v prvej desiatke podľa hlasovania, je 484 Rekonštrukcia a rozšírenie knižnice
473
Zóna
Záhumenice
29
predpoklad, že budeme môcť realizovať z vlastného rozpočtu
449
AQUAPARK
oproti
CRH
(KZ
III)
31
alebo vďaka zdrojom z dotácií kraja či EU v podstate polovicu
436
„PPP“
Pivovar,
pálenica,
sušiareň
muštáreň
30
počas tohto roku. V priloženej tabuľke, ktorá sumarizuje
32
2017
výsledky, som vyznačil aktivity, kde je predpoklad realizácie 429 Rekonštrukcia zasadačky na obecnom úrade
426
Bowlingové
centrum
33
počas tohto roku, keďže je počítané s potrebnými
34
prostriedkami vo vlastnom rozpočte obce alebo vzhľadom na 339 Vybudovanie hotela v priestoroch bývalej sýpky
dotačné mechanizmy. Zároveň sa pokúsime pripraviť 248 Verejné osvetlenie za Rudávkou
35
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NOVÝ ŽIVOT PRE SYNAGÓGU
Dodnes sa na Slovensku zachovalo vyše sto synagóg a
modlitební. Len menšia časť z nich je však zrekonštruovaná a slúži
svojmu pôvodnému významu. Často sa využívajú na niečo
diametrálne odlišné, ako boli pôvodne stavané, alebo v tom
horšom prípade chátrajú. Sme veľmi radi, že v našej synagóge aj
vďaka finančnej podpore obce Rohožník a Bratislavského
samosprávneho kraja sa vytvoril priestor pre organizovanie
malých kultúrnych podujatí ako sú výstavy či koncerty.

V sobotu, 17. decembra 2016, o 16:00 hod. sa slávnostne
otvorili obnovené priestory Židovskej synagógy. V prijemnej
atmosfére, ktorá tu vládla, prítomných privítal starosta obce Peter
Švaral. Pozvanie prijal aj župan bratislavského samosprávneho
kraja Pavol Frešo, ktorý pochválil pána starostu a jeho kolektív za
skvelú prácu pri vypracovaní projektu "Nový život pre synagógu",
ktorý BSK podporil sumou 15 000€.
Pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali ani poslanci OZ, si
mohli pozrieť výstavu obrazov našej rodáčky, výtvarníčky Evy
Černohorskej, ktorá v súčasnosti žije v Břeclave. O skvelú náladu
sa postaral aj SPIDUCH s vianočnými koledami.
Výstava pani Evy Černohorskej bola ukážkou, že v obci
Rohožník sa rozvíja bohatý kultúrny a duchovný život. Výstavu si

záujemcovia mohli pozrieť do 23. januára 2017 a nebolo ich málo.
Okrem vďaky autorke výtvarných prác patrí poďakovanie aj
pánovi starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, pretože
bez finančnej podpory obce by priestory synagógy naďalej
chátrali. Už teraz sa môžeme tešiť na výstavu obrazov Martiny
Hrebeňovej, ktorá bude v mesiaci jún.
Katka Jurkáčková

VLAKOM DO PLAVECKÉHO PODHRADIA
Vlaky Železničnej milovníkov železnice, partie peších turistov, ktorí preferujú
spoločnosti
Slovensko verejnú dopravu a predovšetkým umožňuje cykloturistom,
vďaka
objednávke
a mieriacim do severozápadných svahov Malých Karpát a
s p o l u f i n a n c o v a n i u dolnozáhorských lesov, aby sa pritom vyhli pre cyklistov
B r a t i s l a v s k é h o nebezpečnej ceste č. II/501 z Lozorna do Plaveckého Podhradia.
samosprávneho
kraja
redakcia
začnú po viac než
štrnástich
rokoch
znovu Cestovný poriadok - spoje premávajú od 29. 4. 2017 do 1. 10. 2017 počas sobôt,
premávať
zo nedieľ a dní pracovného pokoja
Zohor - Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie - Zohor
Zohora do Plaveckého Podhradia. Spoje na
14:23
18:23
8:50
16:50 Plavecké Podhradie
regionálnej trati budú zaradené do Integrovaného Zohor
14:26
18:26
8:57
16:57 Sološnica
dopravného systému BSK, takže cestujúci v nich využijú Lozorno
14.35
18:35
9:04
17:04 Rohožník
aj prestupné lístky na prímestské autobusy a Jablonové
14:42
18:42
9:10
17:10 Kuchyňa
bratislavskú MHD. Vlaky Zohor – Plavecké Podhradie Pernek
14:47
18:47
9:16
17:16 Pernek
budú jazdiť v soboty, nedele a v dňoch pracovného Kuchyňa
14:54
18:54
Rohožník
9:25
17:25 Jablonové
pokoja od 29. apríla do 1. októbra.
15:00
19:00
9:31
17:31 Lozorno
Cesta vlakom je príťažlivá pre rodiny s deťmi, Sološnica
Plavecké Podhradie

9:35

17:35 Zohor

15:07

19:07
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VIANOCE V ZSS ROHOŽNÍK
Milí naši čitatelia,
opäť sme dostali priestor, prihovoriť sa Vám prostredníctvom
stránok časopisu Rohožníčan a poinformovať Vás o tom, čo sa
u nás za posledné tri mesiace udialo. A bolo toho dosť a to najmä
v poslednom mesiaci roka 2016, v decembri. Ten bol pre nás
všetkých dosť náročný, vzhľadom na veľké množstvo povinností,
ktoré sme všetci mali. Okrem pracovných povinností, ktoré boli
spojené s ukončením roka, sme mali aj povinnosti príjemné,
spojené s oslavou významného životného jubilea a tiež
s prípravou na Vianočné sviatky.
Na začiatku mesiaca nás prišiel navštíviť Mikuláš, ktorý mal
vo svojom vreci pre každého z našich milých obyvateľov sladkú
nádielku. Predvianočný čas nám spríjemnili svojím vystúpením
mladí umelci zo Základnej umeleckej školy v Malackách a detičky
z Materskej školy a Základnej školy v Rohožníku. Ich vystúpenia
nás ako vždy veľmi
potešili a dodali nám veľa
energie. Tešíme sa na ich
ďalšiu návštevu.
Dňa 15.12.16 sme
sa všetci  obyvatelia aj
zamestnanci zariadenia
stretli v spoločenskej
miestnosti, aby sme
spoločne oslávili krásne
životné jubileum  99
narodeniny nášho pána
Karola.
Oslava
bola
príjemná, všetci sme si
pochutnali na výbornej
narodeninovej torte a
spolu s pánom Karolom
sme si zaspievali jeho obľúbené piesne. Pre dobrú náladu nám
prišiel na harmoniku zanôtiť pán harmonikár Rasťo, za čo mu
touto cestou ďakujeme.

Štvrtá adventná nedeľa
sa u nás v zariadení niesla
v duchu
svätej
spovede
a následne svätej omše, ktorú
v našej krásnej kaplnke slúžil
pán dekan Pavol Flajžík, ktorý
ako vždy pohladil naše srdcia
duchovným slovom.
No a potom už nastal čas
vianočný, spoločne sme si
krásne vyzdobili zariadenie a to
aj vďaka Vašej výraznej podpore
a pomoci. Mnohí z Vás reagovali
na našu výzvu na sociálnej sieti
a tak sme okrem pohľadníc
takmer z celého sveta dostali aj
veľa krásnych drobností, ktoré
nám poslúžili na ozdobenie
vianočných
stromčekov

a priestorov zariadenia. No a napokon sme sa všetci spoločne
stretli pri štedrovečernom stole, ktorý bol aj vďaka mnohým z Vás
naozaj štedrý a bohato prestretý. Pozvanie prijal aj pán starosta
Peter Švaral so svojou dcérou Miškou.
Všetkým, ktorí ste zareagovali na našu výzvu na sociálnej
sieti a podporili ste nás, či už pohľadnicou, návštevou,
materiálnymi alebo finančnými darmi a prispeli ste k tomu, aby
naše milé babičky a deduškovia strávili vianočný čas čo najkrajšie,
v hojnosti a radosti patrí naše veľké a úprimné ĎAKUJEME.
Monika Czeilingerová
riaditeľka ZSS Rohožník

CHCEŠ POMÔCŤ ONKOLOGICKÝM PACIENTOM VIAC?
Deň
narcisov
je
jedinečná verejnoprospešná
zbierka Ligy proti rakovine a
tento rok sa koná už po 21krát.
Ulice našej obce 7. apríla 2017
zaplavia žlté narcisy. Každý, kto
si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a
spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením
dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa
narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na
konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich

rodinám na celom Slovensku.
Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a
programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych
problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o
prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje
zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i
výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.
Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame
onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení
sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.
redakcia
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X. OBECNÁ ZABÍJAČKA
Dňa 25. 2. 2017 sa konal v obci Rohožník X. ročník
obecnej zabíjačky. 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, STC Rohožník, ŠKH Rohožník,
,MINICAR klub a kolektív zo „ ZSSR“.
Zabíjačka začala vlastne v piatok 24. 2. 2017. Každá
organizácia pristúpila k akcii zodpovedne a od skorého rána
začali pripravovať všetko potrebné k hladkému priebehu
prípravy rôznych špecialít od založenia ohňa pod kolom až
po posledné jelítko, krvavničku či klobásku.

ktorú pripravilo nové združenie Klub aktívnych žien. Už od prvých
chvíľ miestna skupina ATLANTIC rezkými pesničkami lákala na
tanečný parket. Zabávajúcich účastníkov nebolo do tanca treba
dvakrát núkať. O polnoci pestrofarebný sprievod plný
najrôznejších masiek s veľkou dávkou recesie a so všetkým, čo k
tomu patrí, podľa fašiangových zvyklostí uskutočnil pochovanie
basy. Tento zaujímavý obrad nám tradične predviedlo OZ
SPÍDUCH. Akt pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje
zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú
ponoriť viac do seba.

V sobotu hneď zrána to vyzeralo na príjemný deň.
Slniečko nás šteklilo od samotného rána. O deviatej hodine
pán starosta oficiálne spustil akciu a kolektív občianskeho
združenia „SPÍDUCH“ začal s ukážkovou zabíjačkou. Každý si
mohol pozrieť, ako sa to má správne robiť.
Akciu sprevádzal hudobnou produkciou DJ Miro.
Hrali sa známe aj menej známe hity, ktoré vytvárali tú
správnu atmosféru, aby lepšie chutilo a niekomu k tancu.
Od 10.30 hod. sa v kinosále Kultúrneho domu
najmenším návštevníkom predstavilo divadlo Dunajka so
svojou hrou Rozprávkový hrad a rodičia sa mohli na pár
minút zbaviť svojich ratolestí.
Toto tradičné kultúrne podujatie FAŠIANGU regiónu
Záhoria zakončila fašiangová zábava v kultúrnom dome,

Foto: Johnny Foto Jfk

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí nám
podujatie tradične pripravujú: OZ SPÍDUCH Z, FC Rohožník,
DHZ Rohožník, PZ Hôrka, MO SRZ, STC Rohožník, ŠKH
Rohožník, MINICAR klub, kolektívu zo „ZSSR“, tímu
„Nemožné na počkanie, zázraky do troch dní“ z obecného
úradu, Ozvučeniu PULZ, hudobnej skupine ATLANTIC,
novému združeniu „KAŽ“ (Klub aktívnych žien)
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 to každoročne robíme.
Ešte raz ďakujeme!

Foto: Johnny Foto Jfk

Michal Kiss
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MC KVIETOK POD NOVÝM VEDENÍM OPÄŤ ROZKVITÁ

Na Slovensku funguje už viac ako 60 materských centier
(ďalej len MC). Materské centrá na Slovensku sú registrované v
Únii MC, čo je mimovládna organizácia, ktorá ich spája a obhajuje
ich záujmy. Členom tejto organizácie je aj náš rohožnícky Kvietok.
MC by malo tvoriť plynulý prechod medzi domácim
prostredím a starostlivosťou v materskej škole. Zásadným
rozdielom oproti materskej škole je, že dieťatko sa môže všetkých
aktivít zúčastňovať spolu s mamičkou. Tak sa bez stresu z
odlúčenia od rodičov učí nadväzovať prvé sociálne kontakty s
rovesníkmi. MC nie je konkurenciou materskej školy, práve
naopak, úzkou spoluprácou so škôlkou prispieva k prirodzenému

vstupu detí do kolektívu.
Materské centrum Kvietok pod novým vedením vás srdečne
pozýva do svojich priestorov (starý KD), kde s radosťou uvítame
všetky deti, rodičov i starých rodičov. Počas otváracích hodín sa
môžu deti vyšantiť s hračkami v príjemných priestoroch, spoznať
nových kamarátov, zatiaľ čo si rodičia môžu pri kávičke alebo čaji
vymeniť skúsenosti či zaujímavé zážitky. Naším cieľom v MC
Kvietok je predovšetkým vytvoriť miesto pre stretnutia rodičov
a detí v priateľskej a rodinnej atmosfére, priestor pre zmysluplné
trávenie času, neformálne stretnutia, výmenu skúseností,
vzájomnú psychickú podporu. Už teraz máme pre všetkých
návštevníkov naplánované zaujímavé aktivity vo forme tvorivých
dielní, hodín tanca, výtvarnej výchovy či rôznych hier.
Vždy tu má službu niektorá z našich členiek, ktorá vás
ochotne poinformuje o všetkom, čo Vás ohľadom centra zaujíma.
Jednorazové vstupné je 0,60 € a vstup pre rodinu na deň je 1 €.
Permanentka na päť vstupov je 2,50 €. Peniaze vyzbierané za
vstup do materského centra budú použité na prevádzkové
náklady, nákup hračiek a pomôcok. Počas návštevy centra sa
snažíme navzájom akceptovať a práve z tohto dôvodu sme
vytvorili Desatoro, ktorého cieľom je postarať sa o príjemné
prostredie a zážitky v materskom centre.
O jednotlivých
plánovaných akciách pre deti a rodičov sa dozviete viac pri osobnej
návšteve centra alebo na facebookovej stránke https://
www.facebook.com/Materské centrum Kvietok.
Ďakujeme za Vašu podporu a do skorého videnia v centre.
Markéta Molnárová
štatutárka MC Kvietok

DESATORO MC KVIETKA

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok 9:30  12:00

1.
2.
3.

V MC Kvietok sú všetci srdečne vítaní.
Do MC Kvietok chodíme iba ZDRAVÍ, deti aj rodičia.
Zodpovedný prístup k registrácii na rôznych kurzoch, prednáškach, seminároch a
pod. umožní účasť maximu záujemcov. V prípade neúčasti sa odhlásime,
umožníme tak účasť záujemcom v poradí.
4.
Pri vstupe do vnútorných priestorov sa prezúvame.
5.
Všetci sme si sem prišli oddýchnuť, správajme sa ohľaduplne. Miernime hluk
spôsobený živelnými diskusiami, rozjašenými deťmi či neprimeraným
zaobchádzaním s vybavením materského centra. V konfliktoch sa snažme
dohodnúť, sme vzorom pre svoje deti, ktoré sú neustále na dohľad. Ak vidíme, že
dobrovoľníčka nestíha, pokojne otvoríme dvere či pomôžeme, s čím vieme, je to náš
spoločný priestor.
6.
Na jedenie používame z hygienických dôvodov výlučne kuchynku.
7.
Udržiavame čistotu vo všetkých priestoroch MC Kvietok. Vedieme deti k
poriadkumilovnosti, upraceme (aj spolu s dieťaťom) rozhádzané hračky a predmety
po svojom dieťati. Ak niečo rozsypeme /rozlejeme, poprosíme dobrovoľníčku o príslušné
potreby a neporiadok upraceme.
8.
Použité plienky a vlhčené obrúsky vyhadzujeme do určených nádob alebo rovno
von do smetiaka.
9.
Za dieťa zodpovedá dospelý, ktorý je s ním. Akceptujeme, že dobrovoľníčky
nemajú oprávnenie zodpovedať za naše dieťa (úrazy, konflikty,...). Ak si
potrebujeme odskočiť, požiadame niektorú z mamičiek, aby na dieťa na chvíľku
dohliadla. Pri prednáške či kurze pre dospelých si zabezpečíme k dieťaťu dozor.
10.
Kvietok existuje aj vďaka nášmu príspevku. Hradíme nimi spotrebný materiál,
opravy, náklady na aktivity, nákup nových hračiek, pomôcok na cvičenie a
podobne. Dobrovoľníčky a členky vykonávajú svoju činnosť zadarmo, bez
akéhokoľvek nároku na finančnú odmenu.

Ďakujeme, spolu vytvoríme prostredie, do ktorého sa radi vrátime.

Utorok

9:30  12:00 16:00  18:00

Streda

9:30  12:00 16:00  18:00

Štvrtok

9:30  12:00 16:00  18:00

Piatok

9:30  12:00

Materské centrum Kvietok môžete
podporiť aj vy – vďaka vašim 2% z
daní môžeme centrum neustále
vylepšovať a prinášať tak vašim
deťom v roku 2017 ešte viac aktivít!
Údaje pre darovanie 2% pre Kvietok:

Materské centrum Kvietok
Kuchynská 290/3, 906 38 Rohožník
Občianske združenie IČO: 37928791
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NORDIC WALKING – CHÔDZA S PALIČKAMI
Chôdza s paličkami
je
ozdravnošportová
aktivita vhodná pre všetky
vekové kategórie bez
rozdielu
pohlavia
a
fyzickej
zdatnosti.
Chôdza je najprirodzenejší
pohyb človeka a ak
k tomu pridáme špeciálne
paličky, dokážeme dať do
pohybu až 90% svalov tela
pri dodržaní správnej
techniky
kráčania
a pohybu rúk.
Všimli ste si, že aj
v Rohožníku sa pohybujú
športovci s paličkami?
Tento druh pomerne
mladého športu začal
svoju činnosť aj v našej
obci a stal sa obľúbeným
pre skupinku nadšencov, ktorí sa pravidelne stretávajú na
tréningoch a aktivitách spojených s chôdzou.
Od novembra minulého roka fungujeme ako klub Nordic
Walking Rohožník, ktorý má v súčasnosti 17 členov
a odchodených tisíce kilometrov nielen po okolí našej obce, ale aj
mimo nášho regiónu.
Nezaháľali sme ani v zimnom období a aj počas mrazivých dní
sme sa zahriali pohybom a aktivitami v prírode, lebo práve
príroda je našou telocvičňou.
Aj v tomto roku sa budeme zapájať do aktivít spojených
s chôdzou, v najbližšom období to bude Wellness walkovačka

v krásnom prostredí hotela Malvázia a workshop poriadaný
Slovenskou Nordic Walking Asociáciou v Belušských Slatinách.
Ak sa chcete viac dozvedieť o zdravotných benefitoch a výhodách
chôdze s paličkami, stačí sa k nám pridať a začať odrátavať
svojich 100 jarných kilometrov.
Rozpis skupinových tréningov nájdete na FB stránke
Nordic Walking Rohožník alebo na t.č. 0903 568 486, kde sa dajú
dohodnúť aj individuálne tréningy.
Renáta Beňová
predsedníčka klubu Nordic Walking Rohožník

KLUB AKTÍVNYCH ŽIEN
Koncom roka 2016 sa stretli ženy obce Rohožník
a rozhodli sa vytvoriť občianske združenie Klub
aktívnych žien. Sme ženy rôzneho veku, názorov a
skúseností a našou snahou je, aby sa ženy v obci mali
kde realizovať, aby sa mohli stretávať pri akciách
rôzneho charakteru. Rohožníčanky nie sú len dobré
gazdinky, kuchárky či matky na plný úväzok. Sú to aj
ženy, ktoré sa zaujímajú o politiku, charitu či verejný
záujem. Na to všetko je zameraná aj činnosť klubu. V
tomto roku sme pomohli pri organizácii zábavy spojenej
s pochovávaním basy. Medzi ďalšie aktivity, ktoré by
sme chceli zorganizovať sú oslava MDŽ (Beauty day),
MDD (Rozprávkové popoludnie) a Haloween disco.
Pravidelne sa stretávame a podporujeme,
informujeme a vzdelávame sa. Každá žena má možnosť
sa u nás realizovať, rozvíjať zmysluplne našu činnosť,
ponúkať a prezentovať svoje nápady a predstavy. Čas,
kedy prevládal názor, že žena patrí do kuchyne, je už,
našťastie, dávno preč. Nielen muži majú v súčasnosti
možnosť a čas venovať sa svojim koníčkom. Popri práci,
rodine a iných povinnostiach si na seba nachádza čas stále viac spraviť niečo pre našu komunitu. Prihlásiť sa môžete na
žien. Klub aktívnych žien v Rohožníku vám túto možnosť ponúka. V telefónnom čísle 0907 505 711.
súčasnosti máme 10 členiek, ale pridať sa k nám môže každá žena,
ktorá má chuť posilniť svoju kreativitu, odvahu a odhodlanie
Katarína Jurkáčková
štatutárka
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ICE WINTER STAVMAT CUP MALACKY 2017
Počas víkendu 27. 1. 2017 – 29. 1. 2017 usporiadal
hádzanársky oddiel TJ Strojár Malacky v spolupráci s ŠKH Rohožník
a ZŠ Štúrova 142/A, Malacky trojdňový medzinárodný turnaj
v hádzanej mladších žiačok. Na turnaji sa zišla nebývalo silná
konkurencia a dá sa povedať , že v Malackách hrali družstvá, ktoré
patria vo svojej vekovej kategórii k najlepším na Slovensku
i v Čechách. Na turnaji sa okrem domáceho družstva Malacky
Rohožník predstavila Slávia Praha, Veselí nad Moravou,
Michalovce, Šaľa, Dunajská Streda, ŠKP Bratislava, Stupava a
Bohunice.
Zápasy mali mimoriadne dobrú úroveň, turnaj bol veľmi
vyrovnaný a až do posledného zápasu nebolo zrejmé, ktoré
družstvá odídu s medailami. Nakoniec štvrté skončili len o skóre
práve naše dievčatá. Počas turnaja ale odohrali výborné zápasy
a od medailového umiestnenia ich delilo len trocha šťastia.
Výsledky našich dievčat:
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník  SHK Veselí nad Moravou

14:12

TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – HC Tatran Stupava

3:8

TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – Iuventa Michalovce B

11:1

TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – ŠKP Bratislava

11:7

TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – MŠK Dunajská Streda

Foto: Paulík
Celkové poradie turnaja:
1. MŠK Dunajská Streda

8 6 2 0 90:53

14

2. Iuventa Michalovce A

8 6 1 1 82:44

13

5:11

3. HC Tatran Stupava

8 5 1 2 72:51

11

TJ Strojár Malacky, ŠKH Rohožník – HK Slovan Duslo Šaľa

14:10

4. TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník

8 5 1 2 76:65

11

TJ Strojár Malacky, ŠKH Rohožník – DHC Slavia Praha

11:9

5. DHC Slávia Praha

8 5 0 3 97:36

10

7:7

6. ŠKP Bratislava

8 3 0 5 58:85

6

7. HK Slovan Duslo Šaľa

8 2 0 6 69:83

4

8. SHK Veselí nad Moravou
9. Iuventa Michalovce B

8 1 1 6 61:98
8 0 0 8 28:98

3
0

TJ Strojár Malacky, ŠKH Rohožník – Iuventa Michalovce A

Celý turnaj prebehol vo výbornej atmosfére, čo potvrdili
i tréneri všetkých zúčastnených družstiev. Zážitok mali dievčatá
i zo stretnutia s reprezentantkou Slovenska Máriou Olšovskou,
odchovankyňou Rohožníka, teraz hráčkou extraligového Veselí nad
Moravou, ktorá odovzdávala ceny.

V spoločnom družstve hrali: Sarah Kujanová, Barbora
Šmahlíková,
Vanda
Kuračková, Linda Olivová,
Lea Kolandrová, Vanessa
Kimličková, Eva Balaščíková,
Laura Walterová,
Ester
Mošovská,
Natália
Ďurechová,
Karolína
Šperglová, Nikola Nemcová,
Natália
Tomaškovičová,
Aneta Mrázová, Adriana
Vozárová,
Sandra
Mitrišinová,
Mirka
Pavlačičová.
Veľké
poďakovanie
patrí všetkým organizátorom
a rodičom,
ktorí
naozaj
odviedli skvelú prácu a do
organizovania
i povzbudzovania
vložili
obrovskú chuť i energiu, ako
i všetkým sponzorom, najmä
firmám STAVMAT Malacky,
TEXPRINT Gajary i mestu
Malacky.
Foto: Paulík
Mgr. Dušan Šuster
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ZIMNÉ SÚSTREDENIE FC ROHOŽNÍK
Zimné športové sústredenie sa stalo každoročným
„rituálom“ Amužstva FC Rohožník. Počas piatich februárových
dní (21.2 až 25.2.) sme trénovali v Dolnom Kubíne. Išlo o kondičnú
prípravu s dvomi tréningami denne, kde chlapci museli zo seba
vydať všetku svoju silu a energiu, a tým sa aspoň trochu pripraviť
na jarnú časť sezóny. Zamerali sme sa na rozvoj rýchlostnej

vytrvalosti hernou formou. Celé sústredenie prebehlo v dobrej
nálade, bez vážnejších
zranení. Okrem samotnej
športovej činnosti majú
tieto sústredenia aj tzv.
stmelovací
charakter.
Verím, že chlapci všetku
svoju získanú energiu
počas
sústredenia
prenesú do majstrovských
zápasov už od prvého
kola. Prvý zápas hrajme na
domácej pôde 12.3.2017 o
14:30 proti Rači.

Marián Tóth
tréner Amužstva

BOJOVÉ ŠPORTY A SEBAOBRANA
V roku 2014 pribudla v našej obci organizácia s názvom
Bojové športy a sebaobrana Rohožník. Vznikla snahou pár
nadšencov bojových umení. S podporou obce a jeho vedenia sme
vybudovali v starom kultúrnom dome priestor vhodný pre
športové aktivity. Počas troch rokov fungovania sme sa rozrástli
na viac ako 60 aktívnych členov, z toho viac než polovicu tvoria
deti z Juda klubu.
Počas roku 2016 pod vedením trénerky RNDr. Zuzany Kaňkovej,
PhD. naši malí judisti reprezentovali obec na deviatich súťažiach
organizovaných Slovenským zväzom juda a jednom priateľskom
stretnutí, usporiadanom spriateleným judo klubom Judo
academy Láb. Naši judisti obsadili 12krát 1. miesto, 24krát 2.
miesto a 21krát 3. miesto. Pred letnými prázdninami prebehlo
testovanie technickej vyspelosti judistov Judo klubu Rohožník,
pričom si štyria judisti vyslúžili žltý opasok (8. kyu) a 13 judisti
získali žlté konce (9. kyu). Od marca tohto roku otvárame nové
tréningy pre dospelých a touto cestou pozývame všetkých ľudí,
ktorí by si chceli vyskúšať toto jedinečné bojové umenie, ktoré

všestranne rozvíja telesnú zdatnosť, ako aj psychickú odolnosť
cvičenca.
Tréningy boxu pod vedením Michala Hošeka prebiehajú
pravidelne v utorok, štvrtok a piatok o 17.00 hod. Tréner sa
zameriava na kondičné a kruhové tréningy.
V minulom roku box klub zorganizoval tri športové akcie.
Dve boli organizované ako behy v malokarpatskom prostredí a
jedna športová, v priestoroch našej Boxerne. Žiaľ, zúčastnili sme sa
iba jednej boxerskej súťaže, z ktorej sme si priniesli aj medailové
umiestnenia.
Lekcie Krav maga (Sebaobrana) vedie certifikovaný tréner
Krav Maga Global Štefan Libuša. Trénuje sa v sobotu o 10.00 hod.
a každú druhú stredu o 19.15 hod. Krav maga je bojové umenie,
ktoré sa vyznačuje hlavne údermi, kopmi, obrane proti silnejšiemu
súperovi útočiacemu aj so zbraňami ako je nôž, palica, ale aj
strelná zbraň a ďalšie, je určená pre obe pohlavia.
Milan Šubín
štatutár OZ Bojové športy a sebaobrana Rohožník
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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA V ROHOŽNÍKU

DIVADELNÉ NEDELE
Kultúrny dom Rohožník
26.03.2017 o 16:00
O Červenej čiapočke
23.04 2017 o 16:00
Mia - Farbičky
21.05 2017 o 16:00
Ujo Viktor
Vstupné: 1,50 € dieťa, 2 € dospelý
Rodinné vstupné: 4 € (1dospelý+ 2deti)

19

20

MAREC 2017

Spravodaj pre občanov Rohožníka

MAREC 2017

ANGLICKÉ OKIENKO

SUDOKU
PRE DETI

PRE DOSPELÝCH

Rohožníčan - spravodaj obce Rohožník. Týmto sa chceme poďakovať všetkým prispievateľom a tešíme sa na spoluprácu pri tvorbe ďalších čísel
Rohožníčana. Redakčná rada.

