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Milí občania,
čitatelia našich obecných novín!
Práve
sa
k Vám dostáva druhé
číslo tohto roka.
Predstavujeme Vám
vynovený
dizajn
časopisu, nad ktorým
sme už premýšľali
dlhšiu dobu. Pevne
veríme, že si v čase
prichádzajúcich dovoleniek, školských prázdnin a tzv.
hluchého obdobia na úradoch nájdete čas a prečítate si, či minimálne
prelistujete, nové číslo a budeme
radi za každú pripomienku či návrh
na zlepšenie.

Prajeme Vám príjemné prežitie letných dovoleniek, školských
prázdnin a úspešný návrat ku každodenným povinnostiam a už teraz sa
môžete tešiť na septembrové číslo.
redakcia

DEŇ NARCISOV V ROHOŽNÍKU
Dňa 7. apríla 2017 sa konal 21. ročník Dňa narcisov jedinečnej verejno-prospešnej zbierky. Tak ako je dobrým zvykom, do celoslovenskej zbierky sa zapojila aj naša obec. Počas celého týždňa sa mohli občania zapojiť vhodením prí-

spevku do pokladničiek umiestnených vo vybraných prevádzkach v obci. Pripnutím žltého narcisu na svoj odev vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka
nás všetkých a že majú našu podporu.
Tento rok sa podarilo
vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým
pacientom a ich rodinám
na celom Slovensku vo výške 923.684,17 €. Do tejto
sumy sme prispeli aj my
sumou 392,- €.
Ďakujeme
všetkým,
ktorí prispeli, prevádzkam,
kde boli umiestnené pokladničky (COOP Jednota na
sídlisku a Kvetinárstvu NAZURA) a základnej škole za
spoluprácu pri organizovaní
zbierky.
Michal
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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení, vážni aj menej vážni, milí aj menej milí čitatelia
a náhodne okoloidúci!
Čas letí ako vystrelená raketa a pár dní po tom, čo dostanete do rúk toto číslo novín, ktoré mapujú dianie v našej
obci, a zároveň informujú o tom, čo sa u nás deje
a pripravuje, bude aj podľa dátumu leto. Či aj podľa počasia,
uvidíme.
Školáci budú mať za sebou finiš, aj keď mám niekedy
pocit, že to už neberú tak vážne ako sme to brávali my. Žiaľ,
na vlastnú škodu. Bilancovať už budú môcť aj športovci svoje
ligové súťaže a treba uznať, že reprezentáciou obce nám
hanbu nerobili. Nikto z nich. Obzvlášť ma teší, že zapájajú do
svojich aktivít viac a viac detí. To ma teší viac ako nejaké prvé miesto v tabuľke či prípadný postup do vyššej súťaže. Veď
ako sa vraví: „Kdo si hraje, nezlobí.“
Dnes, keď píšem týchto pár riadkov, máme stretnutie so
všetkými organizáciami pôsobiacimi v obci, aby sme si spresnili organizáciu a prípravu obecných slávností. Tento rok si
tiež pripomíname okrúhle 620. výročie prvej písomnej
zmienky o obci a polokrúhle 135. výročie založenia hasičského zboru v obci. Snažili sme sa a snažíme sa pripraviť program, v ktorom si v čase 12.-13.08.2017 snáď každý niečo zaujímavé nájde.
Zároveň v týchto dňoch prebieha v obci 1. rezbárske
sympózium, počas ktorého sa rezbári venujú zásadám bezpečnosti pri práci, a zároveň tvoria. Ich diela ostanú v obci
a verím, že prispejú k jej skrášleniu. Mohla by takto vzniknúť
zároveň pekná každoročná tradícia. Za spoluprácu pri organizácii tohto podujatia ďakujem Andrejovi Iršovi.
K tohtoročným novinkám u nás patrí obnovenie prevádzky na železničnej osobnej doprave cez našu obec, aj keď

zatiaľ iba počas víkendov a voľných dní. Verím, že sa táto
aktivita Bratislavského samosprávneho kraja osvedčí a do
budúcnosti ešte vylepší, a to úpravou grafikonu a časovania
vlakových spojení.
Okrem radostí máme, samozrejme, aj rôzne starosti
a trápenia v obci, vandalizmus, neporiadok, ľahostajnosť
k verejným veciam či spoločnému obecnému majetku. Toto
znamená potrebu výdavkov na opravy či zabezpečenie, ktoré
pokojne mohli byť použité inak.
K tým príjemnejším starostiam patria problémy
s kapacitou materskej školy a základnej školy u nás. Príjemné
však len z toho pohľadu, že sú znakom rozvoja a rastu našej
obce. V súčasnosti čakáme na možnosť spustenia Verejného
obstarávania na realizáciu projektu nadstavby a rozšírenia
materskej školy a čakáme na konečné vyhodnotenie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na túto stavbu a snáď aj na
podpis zmluvy. V prvom kole sme dosiahli pozitívne hodnotenie zámeru, a preto verím, že tento projekt dotiahneme do
úspešného konca. Súčasne pracujeme na príprave podkladov, aby sme v krátkom čase, snáď už o rok, mohli realizovať
nadstavbu objektu základnej školy.
Nie vždy a všetko ide tak rýchlo, ako by som chcel, ale
verím, že ešte pred letom by sme mohli začať s budovaním
lávky pre cyklistov a peších cez potok Rudávku popri hlavnej
ceste. Uznávam, že prechádzať po moste, po súčasnej ceste,
a je jedno či pešo, na bicykli či s kočíkom, je pri aktuálnej
prevádzke trochu adrenalínová aktivita.
Prajem Vám všetkým, aby ste sa úspešne dopracovali
k prázdninám či dovolenke a v zdraví si ich užili a verím, že sa
stretneme na podujatiach, ktoré budú pre obyvateľov, ale aj
návštevníkov obce pripravené.
Peter Švaral

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Na brehu Nilu, v hlbokém toku
myl si slon zadek, víc než sto rokú.
A my Ti želáme, tak dlhé žití
jak dlho trvalo, slonovi mití.

Miroslava Baďurová a Marián Hrebík - 21.03.2017
Filoména Danielová a Ľuboš Šarközy - 12.04.2017

Karol Peťko

Monika Blažíčková - Jozef Pribil - 12.05.2017

Alojz Radocha

Bc. Silvia Friedrichová a Ondrej Václav - 13.05.2017

Eva Mihoková

Monika Macejová - Martin Škodák - 13.05.2017

Vladimír Lacko
Zdenko Šiša
Ján Klein
Jozef Hudec
Mária Mrázová

Daniel Jajcaj - 03.04.2017
Nikola Blechová - 17.04. 2017
Tamara Hrebíková - 23.04.2017
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Marcela Jajcajová

Všetko najlepšie TUMBOVI
ku guľatinám želajú
letuška, šogor a lady.
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 22.02.2017
SCHVÁLILO:
-Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2017, ktorým schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu
„Zvyšovanie kapacity MŠ Rohožník realizovaného v rámci
výzvy Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:
IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Rohožník a platným programom rozvoja obce Rohožník; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 25. 745,- eur, čo predstavuje 5%
z predloženého projektu; zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Rohožník.
-Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2017, ktorým schvaľuje spoluprácu obce Rohožník s MAS Podhoran pri realizácii
projektu GreenNET realizovaného v rámci cezhraničnej spolupráce z programu Interreg V SK – AT, Zachovanie a ochrana
životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov, kód výzvy INTERREG V SKAT/2016/02, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce Rohožník a platným programom rozvoja obce
Rohožník; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
-Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2017 schvaľuje predaj
bytu č. 10 na 1. nadzemnom podlaží bytového domu v Rohožníku na Školskom námestí č. 466/105 s výmerou podlahovej plochy 42,57 m², spoluvlastníckeho podielu na
vlastníctve spoločných častí a spoločných zariadení domu
s veľkosťou 3560/128410 a spoluvlastníckeho podielu na
pozemku do vlastníctva žiadateľa – Pavel Vanek, č.d. 154,
Sološnica za cenu 22.700-€ určenú na základe verejnej súťaže.
UKLADÁ:
-Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2017 ukladá starostovi
obce požiadať Bratislavský samosprávny kraj vypustiť Juhozápadné trasovanie obchvatu obce Rohožník cez lokality Záhumenice a Konopiská z Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj v zmenách a doplnkoch č. 1.

OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 19.04.2017
SCHVÁLILO:
-Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2017, ktorým sa schvaľuje predaj bytu č. 10 na 1. nadzemnom podlaží bytového
domu v Rohožníku na Školskom námestí č. 466/105
s výmerou podlahovej plochy 42,57 m², spoluvlastníckeho
podielu na vlastníctve spoločných častí a spoločných zariadení domu s veľkosťou 4257/128410 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku do vlastníctva žiadateľa – Pavel Vanek,
Sološnica 154, 906 37 Sološnica za cenu 26 400,- € určenú na
základe verejnej súťaže.
-Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2017, ktorým sa schvaľuje predaj bytu č. 4 na 1. 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 – Mária Kaňková, trvale
bytom Hlavná 439/6, 906 38 Rohožník za cenu 23 001,-€ určenú na základe verejnej súťaže.
-Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2017, ktorým sa schvaľuje predaj bytu č. 3 na 1. 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 – Mária Kaňková, trvale
bytom Hlavná 439/6, 906 38 Rohožník za cenu 23 001,-€ určenú na základe verejnej súťaže.
-Všeobecne záväzné nariadenie č. 29/2017, ktorým sa schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Rohožník, parc. č.
334/52 s výmerou 102 m², druh pozemku záhrady, ku ktorému je vlastníctvo vedené Katastrálnym odborom Okresného
úrady Malacky pre katastrálne územie Rohožník na LV č.
710, a to podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške
2330,-EUR a náklady na vyhotovenie znaleckého posudku,
a to záujemcovi Štefan Kočiš a manželka Věra Kočišová, trvale bytom Kuchynská 291, 906 38 Rohožník.
-Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2017, ktorým sa schvaľuje členstvo obce Rohožník v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie) so sídlom Obecný úrad
Smrdáky, č. 181, 906 03 Smrdáky.

V tomto prehľade sú vypísané a zhrnuté len najdôležitejšie body uznesení. Presné znenie uznesení a kompletné zápisnice
zo zasadnutí OZ sú k dispozícii na web stránke obce Rohožník www.rohoznik.sk.
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OBECNÉ ORGANIZÁCIE ZÍSKALI O 13 000 € VIAC AKO V MINULOM ROKU
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili na svojom
decembrovom zasadnutí dotáciu pre obecné organizácie vo
výške 98 000 eur. Naša obec pravidelne podporuje obecné
organizácie pri ich každoročnej činnosti.
Najviac financií na svoju činnosť (65 000 eur), dostane
FC Rohožník, ktorý v tomto roku už stihol vybudovať nové
šatne so sprchami pre svojich hráčov. Športový klub hádzanej rozšíril svoje pôsobisko s hráčkami v klube Strojár Malacky ŠKH Rohožník a zúčastňuje sa prestížnych medzinárodných turnajov a Stolnotenisový klub chce dotáciu od obce
použiť na prevádzkové náklady svojho klubu ako je cestovné,
trofeje a poháre alebo registrácie do súťaží. Slovenský rybársky zväz žiadal podporu zo strany obce na výchovu mládeže,
organizáciu rybárskych pretekov pre deti a dospelých alebo
na zveľaďovanie priestorov areálu Rašelina a Materské centrum Kvietok chce vybaviť herňu Montessori. OZ Bojové
športy použijú dotáciu na účely spojené s ubytovaním, vycestovaním na súťaže a kúpu pomôcok nevyhnutných
k trénovaniu. Združenie SPIDUCH použije dotáciu na 12 nových krojov pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa spolu
s ostatnými členmi zúčastňujú na rôznych obecných akciách
a taktiež rôznych festivaloch. MINICAR Club chce aj v tomto
roku zastrešiť akciu Majstrovstvá Slovenska a Slovenského
pohára v minikárach a Poľovné združenie Hôrka, tak ako každý rok, aj v roku 2017 plánuje prácu s predškolskou
a školskou mládežou v obci, vzdelávanie a výchovu mládeže,
ochranu životného prostredia a zachovávanie prírodných
hodnôt. Slovenský červený kríž organizuje v spolupráci s CRH
3-krát do roka odbery krvi a dotáciu využije na posedenie
pre svojich členov.

Názov organizácie
OZ Bojové športy
Materské centrum KVIETOK
Slovenský rybársky zväz
Stolnotenisový klub
MINICAR Club
Športový klub hádzanej
FC Rohožník
PZ Hôrka
Slovenský zväz záhradkárov Cementár
Klub aktívnych žien
SPIDUCH
Bazalička
Stanica mladých technikov
SČK
SPOLU

rok 2016
2 000
1 000
2 000
2 500
1 500
5 000
61 000
1 200

1 500
3 441
3 648
700
84 789

rok 2017
2 000
1 200
3 000
2 500
2 500
9 500
65 000
1 000
450
990
2 500
3 441
3 648
700
98 429

V roku 2016 vznikli v našej obci dve nové organizácie Klub aktívnych žien a Slovenský zväz záhradkárov Cementár.
Klub aktívnych žien sa chce svojou činnosťou venovať najmä
dobrovoľníckej práci pri rôznych obecných akciách a Slovenský zväz záhradkárov Cementár zameral svoju činnosť na
našich Rohožníckych záhradkárov.
Obec podporuje v rámci svojho rozpočtu aj dva krúžky
pre naše deti – Bazaličku a Stanicu mladých technikov. Stanicu mladých technikov vedie pán Miroslav Blažek a učí žiakov
modelárstvu a stavbe modelov od jednoduchších až po náročnejšie modely s funkčnými motorčekmi. Krúžok Bazalička
viedla do tohto roka pani učiteľka Mgr. Martina Feriková
a pani Danica Ukropcová. Krúžok Bazalička obec v tomto roku chce zlúčiť so SPIDUCH-om, keďže obe sa venujú rovnakým aktivitám.
Natália Topolčányová
kontrolórka obce

PROJEKTY, KTORÉ OBEC PODALA V I. POLROKU 2017
Obec Rohožník sa snaží získavať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z európskych fondov a dotácií. V tabuľke je
prehľad projektov podaných v tomto roku.
p.
č.

Názov

Fond

Bratislavská regionálna
Lávka cez potok
dotačná schéma na
1.
Rudávka pre
podporu rozvoja vidiepeších a cyklistov
ka 2017

2.

Zvýšenie kapaci- Integrovaný operačný
ty MŠ Rohožník
program

3.

Rohožnícke obec- Individuálna dotácia z
né slávnosti
BSK 2017

4.

Vybudovanie
Dotácia zo štátneho
kamerového
rozpočtu v oblasti krisystému - II. fáza minality pre rok 2017

Dotácia zo štátneho
Nový povrch pre
rozpočtu v programe
5. multifunkčné
Podpora rozvoja športu
ihrisko
na rok 2017
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Požadovaná Spolufinanvýška
covania

Popis

Cieľom projektu je prepojenie dvoch častí obce novým komunikačným prvkom,
ktorý zabezpečí bezpečný a pohodlný prechod obyvateľom obce, cyklistom, imo20 000,00 €
0€
bilným občanom a matkám s kočíkom. Projekt je schválený vo výške 15 000 €.
Čakáme na podpis zmluvy.
Cieľom projektu je rozšírenie kapacity škôlky o jednu triedu, vybudovanie spolo25 745,00 € čenskej miestnosti a spoločnej jedálne. Dňa 09.03.2017 nám bola vydaná pozitív489 155,00 € (5 % spol. ) na hodnotiaca správa, na základe ktorej sme vypracovali a dňa 18.04.2017 poslali
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V priebehu leta by
nám malo prísť rozhodnutie o schválení projektu.
Cieľom je podporiť regionálne podujatie zo zameraním na udržiavanie kultúrneho
5 000,00 €
0 € dedičstva, ľudových tradícií a remesiel pre budúce generácie. Projekt je schválený
vo výške 4 000 €. Čakáme na podpis zmluvy.
Cieľom projektu je ochrana majetku obce a verejných priestranstiev. V obci bude
4 677,07 € nainštalovaných 13 bezpečnostných kamier a vybuduje sa druhé operačné stredi18 708,28 €
(20 % spol.) sko na policajnej stanici. Projekt bol podaný 05.05.2017 a čakáme na vyhodnotenie.
Cieľom projektu je opraviť multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v priestoroch
základnej školy. Finančné prostriedky budú použité na opravu podkladu pod tráv750, 00 €
15 000,00 €
nikom, na odstránenie nerovností, na opravu drenážneho systému a výmenu
(5 % spol.)
umelého trávnika ihriska. Projekt bol podaný 31.05.2017 a čakáme na vyhodnotenie.
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CRH (Slovensko) a.s.

ÚSPEŠNÝ GRANTOVÝ PROGRAM NÁŠ ROHOŽNÍK SA DOČKAL SVOJHO
POKRAČOVANIA AJ V TOMTO ROKU
Už siedmy rok dostane Rohožník príležitosť na to, aby
bol život v ňom zase o niečo lepší. Poslúži na to 20 000 eur z
grantového programu Náš Rohožník, ktorý vznikol ako spoločná iniciatíva obce Rohožník so spoločnosťou CRH
(Slovensko). Tá sa v povedomí obyvateľov spája ako jeden z
najväčších zamestnávateľov na Záhorí s cementárňou a sieťou betonární a dlhodobou podporou miestneho okolia.
Cieľom grantového programu je prispieť k skvalitneniu
života obyvateľov Rohožníka. „Znamená to vytvárať nové
možnosti na zmysluplné trávenie voľného času detí
a mladých ľudí, podporovať inovatívne vzdelávanie, zlepšovať životné prostredie a hlavne, podporovať iniciatívnych
ľudí, ktorí chcú robiť život v obci stále lepším,” uviedla Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy CRH
North Danube.
V minulom roku vzrástol počet žiadostí o príspevok z
grantového programu Náš Rohožník o viac ako polovicu

oproti roku 2015. Pred tohtoročným ročníkom si firma spolu
s obcou urobili prieskum medzi zástupcami obyvateľov a
mimovládnych organizácií, s ktorými sa schádzajú v rámci
Komunitného poradného panelu. Ten vznikol z iniciatívy firmy, aby získala názor priamo od obyvateľov žijúcich či pracujúcich v okolí cementárne. Rovnako sa ich na názor opýtala
aj obec. „Zistili sme, že obyvatelia volajú najmä po skvalitnení ciest, volajú po budovaní či skvalitnení oddychových priestorov či športovísk,“ opísal výsledky Peter Švaral, starosta
Rohožníka. Pri koncipovaní kritérií, ktoré rozhodujú o ocenených projektoch, vychádzala obec a CRH (Slovensko) zo stratégie dlhodobej udržateľnosti. ,,Je kľúčové, aby projekty
v sebe niesli prvky kvalitatívnej zmeny a dlhodobého prínosu,
ktorý podporuje verejnoprospešný aspekt. Prihliada sa aj na
počet dobrovoľníkov, ktorí sú do projektu aktívne zapojení,“
dodala Miroslava Remenárová.

VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE V CEMENTÁRNI
Druhý májový piatok vymenili mnohí zamestnanci v rohožníckej cementárni nohavice a košele za bezpečnostné
oblečenie a na rad prišlo jarné upratovanie. Hrabanie, kose-

nie trávnikov, zametanie, odstraňovanie odpadkov či čistenie budovy cementárne je dôležitou súčasťou príprav na novú sezónu.
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ÚSPEŠNÍ AJ U SUSEDOV
V mesiaci apríl sa deti z ŠKD zapojili do literárnovýtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila starostka obce Sološnica na
tému Remeslá, zvyky a tradície. Najprv sme sa rozprávali
o zvykoch a tradíciách obce Rohožník. O tom, aké zvyky sa
dodnes dodržiavajú a tradujú v rodinách. Dopodrobna sme si
naštudovali, ako vyzerá rohožnícky kroj a výšivky zo Záhoria.
Vo výšivke prevláda farba ružová a modrá. To deti najviac
zaujalo. Rozhodli sa ju namaľovať. Odvážnejší kreslili kroj
mladej dievčiny. Najkrajšie práce, ktoré vybrali deti, sa posla-

li na súťaž. Vystavené malé dielka si môžete pozrieť v Sološnici v kultúrnom dome.
Nezaostali ani deti z krúžku "Čarovné farbičky" a dokonca boli ocenení: Patrícia Hassová s kresbou Šibač a Katarína
Svinčiaková s kresbou Hrnčiar. S literárnou prácou sa zapojila
Natália Tomaškovičová (O obuvníkovi Jankovi) a mimoriadne
ocenenie získali aj žiaci 3. A a 3. B, ktorí vytvorili knihu s erbmi remesiel.

KARNEVAL
„Od Fašiangov do Veľkej noci, vinšujem vám kratšie noci, cez deň slnka teplého a zdravíčka pevného. Fašiangy sa
krátia, už sa nenavrátia. Staré dievky plačú, že sa nevyskáču...“
Týmito vetami oficiálne otvorili fašiangový karneval naše žiačky Viktória a Emka, ktorý sa konal dňa 12. februára v školskej jedálni. Nechýbali masky od výmyslu sveta,
rodičia, pedagógovia, dobrá hudba, bufet, súťaže a tanec.
Najkreatívnejšiu masku získali: Riško Stano, ktorý predstavoval Múmiu, Natálka Simeonová v prestrojení Kominára
a Dianka Mesárošová ako Kraslica.

AJ ČÍTANIE MÔŽE BYŤ ZÁBAVA...
„Vyberieš si knihu alebo tablet?“ Pri položení jednoduchej otázky sme u našich žiakov zistili, že je to problém.
Viacero detí by vymenilo knihu za hocijakú elektronickú
hračku. Preto sme v tomto školskom roku upriamili pozornosť na čítanie z knihy a prácu s ňou.
September - „Značky nie sú hračky“ - sme venovali
dopravnej výchove, čítaniu rozprávok o dopravných značkách, vyrábaním vlastných značiek, kalendára, učili sme
sa poskytnúť prvú pomoc na figurínach a všetky naučené
poznatky sme napokon aplikovali v jedno dopravné dopoludnie pri vychádzke do okolia školy.
Október - „Babka, dedko prečítame spolu všetko“mesiac, ktorý sme venovali našim starým rodičom. Spoločne s nimi sme diskutovali o ich a našich školských časoch.
November - „Plody zo záhrady - plné brušká, plody
z knižky - plné ušká“ - i v tomto mesiaci sme nezaháľali a
s knihami sme toho veľa zažili. Prváci ochutnali skvelý
ovocný šalát, druháci urobili projekt o ovocí a zelenine,
ba dokonca vymysleli aj báseň. Tretiaci si vyrobili vlastnú
encyklopédiu zdravia a štvrtáci si vymýšľali hádanky o
plodoch jesene.
December - „Vianoce a zimný čas, rozprávka nech
spojí nás“ - v tomto mesiaci sme veľkú pozornosť venovali
Vianociam, vianočným zvyklostiam a tradíciám v každej rodine. Čítali sme príbehy o narodení Ježiška a každá trieda si
nacvičila program k Vianočnej akadémii.
Január - „Encyklopédia radí, keď ťa zdravie zradí“ tento mesiac sme venovali zdraviu. Prváci sa rozprávali o
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športoch, ktoré podporujú zdravý životný štýl, k čomu im
pomohol aj príbeh „Prečo sú zajace nevzdelané.“ Druháci sa
po prvýkrát oboznamovali s rôznymi druhmi encyklopédií a
prácou s nimi. Tretiaci zbierali rôzne zdravé recepty so svojich rodín a vyhodnotili ten najlepší rodinný recept ako byť
fit. A štvrtáci napokon zostavili ten najzdravší jedálny lístok.
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DO ŠKOLY SA ROZLETELI VČELY
Do škôl sa rozletela interaktívna hra o živote včiel. Herný plán s veľkosťou 1,6 metra, kráľovské koruny, včelárske
pomôcky – to všetko si môžu deti chytiť a pritom v „rojoch“
vylúštiť zábavné úlohy zo života včiel.
V zimnom období, kedy nie je možné navštevovať živé
včely, dostali školy z celého Slovenska možnosť zahrať si bezplatne interaktívnu hru „Kráľovstvo včiel“. Hra poputuje v
troch kópiách po školách.
Cieľom aktivity je ukázať žiakom včely hravou a interaktívnou formou. Hra je vhodná pre deti od 7 do 11 rokov. Prostredníctvom včelieho príbehu si prežijú celý rok
včely a zahrajú sa na včelí roj s kráľovnou. Táto hra priletela
v tomto školskom roku aj do našej školy. Žiaci viacerých ročníkov si ju mohli vyskúšať na vlastnej koži. Hlavne tých mladších hra zaujala natoľko, že boli ochotní obetovať prestávku
a chceli hru dohrať.

VTÁČIE BÚDKY
Vtáčie druhy hniezdiace v prirodzených dutinách stromov alebo umelých dutinách v rámci ľudských stavieb sú
v súčasnej dobe vystavené silnému antropickému vplyvu, kedy stromy s dutinami sú často odstraňované alebo
v prípade umelých dutín prebiehajú programy zatepľovania
budov a úpravy ich fasád. Uvedený stav má negatívny dopad na početnosť populácií synantropných druhov, akými sú
dážďovníky, viaceré druhy sýkoriek, mucháriky, vrabce, brhlíky, žltochvosty a prípadne i belorítky, resp. ďalšie druhy žijú-

ce v blízkosti človeka. A preto sme sa so žiakmi našej školy
rozhodli zabezpečiť týmto ohrozeným vtáčím populáciám,
s podporou CRH, vhodné podmienky k životu, v podobe kŕmidiel, búdok na hniezdenie a klasických búdok. Žiaci deviateho ročníka zhotovili vtáčie búdky, žiaci nižších ročníkov ich
potom natierali a svojimi výtvormi aj troška skrášlili. Následne sme so šiestakmi všetky vtáčie búdky a kŕmidlá osádzali
po celej dedine.

SÚŤAŽ MLADÝ ZÁCHRANÁR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v sekcii krízového riadenia vyhlásilo už XXIV. ročník súťaží mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaž je určená pre II. stupeň
základných škôl a 8-ročných gymnázií do kvarty vrátane s
priamym postupom z okresných kôl na Majstrovstvá Slovenskej republiky.
Naša škola sa tejto súťaže zúčastnila už po niekoľkýkrát.
Súťaže sa zúčastnili žiaci z 8. a 9. ročníka (Katarína Ilkovákapitán družstva, Michaela Gážiová, Simona Krajčiriková,
Jakub Csenkey a Tadeáš Škopek).
Súťaž pozostáva z niekoľkých disciplín.
Tento rok sa do súťaže prihlásilo až 12 družstiev z ôsmych

rozličných škôl.
Každoročným
miestom súťaže
mladých
záchranárov je
Zámocký park
v Malackách.
Vďaka štedrým
sponzorom je
odmenený každý v podobe
vecnej
ceny.

KEĎ MÁ KNIHA SVIATOK...
To, že je marec mesiac knihy, vie azda každý. Preto sme
sa rozhodli, že tento sviatok KNIHY oslávime trocha inak.
Úloha pre žiakov prvého stupňa bola jednoduchá: „Vymysli
originálny obal na knihu, záložku do knihy“. Počas celého
mesiaca spolu s rodičmi, starými rodičmi vytvárali naozaj
nádherné obaly na knihy a záložky do nich. Posledný marcový týždeň sa všetky obaly a záložky zozbierali (obalov bolo
takmer 60 a záložiek len o niečo menej). Spomedzi týchto

všetkých obalov a záložiek bolo podľa počtu žiackych hlasov
vybraných top 15 prác. Z týchto top 15 prác vyberali ten naj
obal a naj záložku učitelia.
Titul najoriginálnejší obal na knihu získal obal č.51, ktorý
vyrobila Radka Vrábelová z 3.B a titul najoriginálnejšia záložka do knihy získala záložka č.22, ktorú vyrobila Dianka Mesárošová z 2.B. Všetky deti oceňujeme za originálne nápady a
tvorivosť.
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BESEDA SO SPISOVATEĽMI
Počas marca – mesiaca knihy, zavítal do našej školy spisovateľ Ivan Lesay, aby nám spolu s pani vydavateľkou vydavateľstva Trio Publishing s.r.o. Magdalénou Fazekašovou
predstavili knihu A-KO-ŽE. Sám autor im prezradil, že k napísaniu tejto knihy ho inšpirovala jeho dcéra spolu s jej kamarátkami, ktoré v nej vystupujú ako hlavné hrdinky.
Spisovateľka Dana Hlavatá nám zase porozprávala o knihe
Našej mame hrabe, inšpirovanou mamičkovským životom.

ZELENÁ ŠKOLA
V rámci projektu Zelená škola,
do ktorého sme zapojení, sme
v školskom roku 2016/2017 na pôde
školy i v obci Rohožník realizovali
tieto aktivity:
1. úprava plochy na záhradu
2. vytvorenie políčok
3. výroba vtáčích búdok
4. osadzovanie vtáčích búdok a kŕmidiel
5. bylinkové sadenice
6. výsadba sadeníc
7. Čistý chotár
8. prikrmovanie vtáctva
9. beseda s bylinkárkou
10. beseda so záhradkárom
11. výsadba drevín
12. starostlivosť jednotlivých tried
o políčka

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Konečne je to tu, už je to spečatené! V septembri budeme PRVÁCI.
Dňa 8. apríla 2017 sa na našej škole konal slávnostný
zápis predškolákov do 1. ročníka. Stalo sa už tradíciou, že na
našej škole vítame budúcich prvákov slávnostným spôsobom, aby prvé kontakty so školou zanechali u detí čo najpríjemnejšie dojmy a nezabudnuteľné zážitky. Malí predškoláci
spolu so svojimi rodičmi a očakávaním zavítali do školskej
jedálne. Prvé ustráchané pohľady o chvíľku zmizli a vystriedalo ich nadšenie a úsmev.
Zápis otvorili deti z Divadelného krúžku, ktorí malým
predškolákom zahrali krátke a milé divadielko O Budulínkovi.

Po skončení divadielka pani učiteľka jednoduchými otázkami
vyskúšala deti, či divadielko dobre sledovali. Škôlkari poľahky
odpovedali na všetky otázky. A tým splnili svoju prvú úlohu.
Nasledovalo rozdelenie detí do troch skupín. Každá skupina sa spolu s pani učiteľkou a postavičkami z rozprávky
odobrala na jedno z troch stanovíšť. Na každom stanovišti
čakali deti úlohy, ktoré museli splniť. Po každej splnenej úlohe dostali deti na svoj sprievodný diplom pečiatku.
Na záver čakal na predškolákov malý darček so sladkou
odmenou ako spomienka na ich veľký deň.
Tešíme sa na nových prváčikov v septembri!

TESTOVANIE 9
Žiaci deviateho ročníka 5. apríla absolvovali celoslovenské
testovanie z predmetov matematika (69,1-percentná úspešnosť, čo je o 12,7 percent viac v porovnaní s celonárodným
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priemerom) a slovenský jazyk (60,5-percentná úspešnosť).
Deviataci okrem toho majú úspešne za sebou už aj prijímacie
pohovory na stredné školy.
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CHARITATÍVNA ZBIERKA PRE AZYLOVÉ CENTRUM BETÁNIA V MALACKÁCH
Naša škola je zapojená do množstva projektov, pravidelne sa zapájame do súťaží, ktoré
organizuje CVČ Malacky, MŠSR, obec Rohožník
a Náš región. Pre našich žiakov pripravujeme
aktivity, ktoré posúvajú ich športové, umelecké, jazykové a iné schopnosti a zručnosti na
vyššiu úroveň. Ale mať srdce na správnom mieste, urobiť niečo len tak pre dobrú
vec, mať z toho úžasný pocit a pritom nehľadieť na odmenu a čas strávený pomáhaním...to
už chce človeka s veľkou dávkou empatie, ohľaduplnosti, odhodlania a niekedy aj človeka s dobrými organizačnými schopnosťami, keď ide o veľkú vec.
V mesiaci marec sme boli prizvaní
k spolupráci s OZ Náš Rohožník, ktoré spolupracuje a pravidelne pomáha svojou charitatívnou činnosťou Azylovému centru Betánia v
Malackách. Azylové centrum poskytuje domov
týraným ženám a ich deťom a ľuďom sociálne
slabším. V čase od 4. apríla do 7. apríla prebiehala na pôde
školy zbierka potravín, sezónneho šatstva, pracích
a čistiacich prostriedkov. Rozhlasovou reláciou v škole sme
si pripomenuli, že i takíto ľudia sú medzi nami a nie každý si
za svoju situáciu môže sám. Žiacky parlament spolu s pani

učiteľkou počas týždňa od 14.-16hod. preberali od ľudí, ktorí
chceli pomôcť, dary a inú pomoc. Vyzbieralo sa mnoho oblečenia, čistiacich potrieb a potravín.
Ďakujeme všetkým, ktorí majú srdce na správnom
mieste a pomohli tak ľuďom v núdzi.

TURNAJ PRIATEĽSTVA 2017
Žiaci ZŠ Rohožník odohrali 24.4. 2017 v
Záhorskej Vsi TURNAJ PRIATEĽSTVA za účasti
9 družstiev. Vyhrali svoju skupinu, vo štvrťfinále porazili rakúsku ZŠ Gänsendorf, všetku
energiu vložili aj do semifinále a v boji o
"bronz" nám zostalo 4.miesto. Za predvedený
herný výkon a prístup patrí chlapcom POĎAKOVANIE.

MADAME BOVARY
Dňa 10. mája 2017 si žiaci a učitelia našej
základnej školy v činohre SND pozreli dramatizáciu Flaubertovho rovnomenného románu. Emma, krásna mladá dáma vychovávaná
v kláštore, sa vydá za dedinského lekára Charlesa. Ich manželstvo však šťastné nie
je. Charles nie je zlý muž. Naopak. Je dobrý,
milý, dôverčivý až plachý. Nechápe však dušu
svojej ženy a neuvedomuje si, že pokiaľ nenájde spôsob, ako ju urobiť šťastnou, vystavuje
ju pokušeniu hľadať šťastie u niekoho iného.
Nedokáže k nej preniknúť, a tak si Emma žije
svoj život ako jeden veľký sen, ktorý napokon
končí tragicky – smrťou Emmy.
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APRÍL A MÁJ V MOMENTOCH 3.A
O pár týždňov sa končí školský rok. Mnoho žiakov si povie: ,,Konečne!“ Prázdniny a rodinné dovolenky ovládnu letné mesiace, ale prv, než sa tak stane, pripomeňme si zopár
momentov zo školských lavíc 3.A. Veľa sa toho udialo, veľa
sme toho urobili. Okrem učenia a množstva povinností sme
zažili i veľa zábavy a zaujímavých aktivít.
Celý rok sa okrem iného niesol v znamení športu
a zdravej výživy. Národný akčný plán – Boj proti obezite, do
ktorého sme sa zapojili a pani učiteľky vypracovali na mieru
šitý ročný plán s mesačnými a týždennými aktivitami, priniesol dostatok príležitostí, ako sa zlepšiť v kondícií alebo ako si
pripraviť zdravé a chutné raňajky, desiatu či zdravé ovocné
a zeleninové šťavy.
Apríl a máj sa niesol v znamení tém
Byliny v záhrade, Liečivé rastliny v našom okolí, Deň Zeme,
Enviro deň a turistických vychádzok do okolia. Žiaci tvorili
projekty s rodičmi alebo sami.
Žiaci s pani učiteľkami ,,pátrali“ v encyklopédiách, atlasoch po bylinách a súťažili v kvízoch. Žiaci 3.odd v ŠKD si ich
pestovali.

Tretiaci si vyrábali vlastné bylinkové nátierky:
Čo sme potrebovali? 2 krabičky taveného syra, 2 varené vajíčka, pažítku, petržlenovú vňať. Všetko sme poriadne premiešali, umyli a očistili čerstvú zeleninu a šup s nátierkou na
čerstvý ľanový chlieb a k tomu medvedí cesnak. Dobrú chuť!

Samozrejme, že sme sa počas roka i veľa učili. Mesiac
apríl patril aj práci s mapou. Orientácia - vedieť určiť svetové
strany, vyhľadávanie pohorí a turistických cestičiek, poznať
najvyšší vrch Malých Karpát. Zúčastňovali sme sa i mnohých
besied a umeleckých súťaží.

Spoločne sme oslávili Deň Zeme...

Prišli medzi nás dravce – výry, sokoly, myšiaky, sovy,
krkavec. Dozvedeli sme, kde žijú tieto dravce, čím sa živia, čo
je na nich zaujímavé. Žiaci na hodine tvorivého písania napísali zopár slov a kreslili svoje dojmy a zážitok s nimi.
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Vaneska Salaiová
z 3.B mala chuť si so
mnou zabehať. V jednu sobotu popoludní
sme
sa
dohodli
a spoločne
odbehli
bez zastavenia 7 km.
Vaneska je výborná
bežkyňa a príjemný
spoločník.
Mgr. Martina Balúchová
triedna učiteľka 3.A
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ROZPRÁVKOVÁ NOC V ŠKÔLKE
Noc z piatka 24. marca 2017 na sobotu bola pre predškolákov (Sovičky a Mravčekov) iná ako ostatné. Bola totiž rozprávková. Večer o šiestej hodine sa zišli všetky deti,
ktoré nabrali odvahu stráviť noc bez svojich rodičov,
v priestoroch triedy, kde ich už privítali pani učiteľky. Krátko
na to sa vydali po stopách troch prasiatok a spolu s nimi nielen stavali domčeky, ale plnili aj ďalšie zábavné úlohy: pomocou štipcov prenášali slamky, ukladali zápalky, prechádzali
cez potôčik, súťažili na kolobežkách, prevážali tehličky vo
fúriku, zvládli chôdzu s chodúľmi, plnili veľký hrniec vodou či

kŕmili prasiatka farebnými loptičkami. Po zvládnutí všetkých
úloh čakala deti večera a tiež chutné občerstvenie, ktoré pre
deti pripravili ich rodičia (za čo im touto cestou ďakujeme).
Po peknej rozprávke, ktorú si deti pozreli na interaktívnej
tabuli, sa deti uložili do postieľok spolu so svojou obľúbenou

hračkou – plyšovým zvieratkom. Ráno sa budili s úsmevom
na tvári a s hrdosťou – ako to krásne všetko zvládli. Rozprávková noc sa vydarila k spokojnosti všetkých, ktorí sa na nej
zúčastnili. V sobotu ráno si deti odnášali okrem dobrého pocitu aj medailu, diplom za odvahu a malú sladkosť.

VYNÁŠANIE MORENY
V stredu 12. marca sa deti Materskej školy rozlúčili so
zimou formou tradičného zvyku „vynášania Moreny“.
Deti z folklórneho krúžku Bazalienka pod vedením pedagogičky Marienky Knápkovej upútali detskú pozornosť pripraveným úvodným programom, ktorý sa niesol v pokojnej
atmosfére. Potom sa všetky deti, učiteľky, aj niektorí rodičia
presunuli v sprievode k potoku, kde sa rozhodli slamenú bábu spáliť a hodiť do vody. Každé dieťa držalo v ruke prútik,
ktorým na rozlúčku so zimou Morene zakývalo. Na spiatoč-

nej ceste do škôlky deti
z Bazalienky niesli v rukách
„Letečko“ a sprievod doprevádzali piesňou. Na záver si
pre všetkých pripravili pohostenie. Ďakujeme pani
učiteľke a aj deťom za zachovanie
krásneho
zvyku
a možnosti zúčastniť sa na
ňom.
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Naši predškoláci sa s podporou svojich triednych učiteliek zapojili do súťaže Remeslá, zvyky a tradície, ktorú organizovala starostka obce Sološnica. Pre deti navštevujúce materskú školu bola určená výtvarná časť, preto sa deti reprezentovali výtvarnými prácami – obrázkami na danú tému.
Veľmi nás potešilo, že napriek tomu, že sa zapojili viaceré
materské školy z okolia, hneď tri deti z našej škôlky získali
ocenenie. Boli to deti z triedy Sovičiek: Emília Sekerková (1.
miesto), Milicka Dinušová (2. miesto), a Peťko Fupšo (3.

miesto). Za svoje snaženie získali diplomy a pekné ceny.
GRATULUJEME!

VYSTÚPENIE KU DŇU MATIEK
S mesiacom máj sa spája krásny sviatok – Deň matiek.
Pri slove - mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a
dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme ochoreli,
ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov a pofúkala kolienko,
keď sme spadli, ktorá pritúlila, zovrela v náručí, plakala
s nami, keď sme už dospeli a bolo nám ťažko. Bola a je to
mama, ktorá vedela a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšie podobu.
Deti z MŠ Rohožník so svojim programom vo štvrtok 18.
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mája 2017 navštívili Zariadenie sociálnych služieb Rohožník.
Trieda včielok pod vedením pani učiteľky Danky Ukropcovej
a Sašky Horečnej zaspievala, zarecitovala, zatancovala, a tak
rozjasnila Deň Matiek v zariadení. Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahŕňa svoje deti, za opateru
a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Včielky vyčarili úsmev
na tvárach starkých a spoločná fotku im bude tento pekný
deň pripomínať.
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ZSS Rohožník

ČO NOVÉ V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Milí naši čitatelia a sympatizanti,
v úvode nášho dnešného príspevku by sme sa chceli
poďakovať za podporu Vám všetkým, ktorí ste si zakúpili naše zabíjačkové výrobky.
Ako vždy, aj teraz sa od nášho posledného stretnutia tu,
na stránkach časopisu Rohožníčan, u nás v zariadení udialo
zopár zaujímavých akcií, o ktorých by sme Vás radi informovali, a to najmä oslava Medzinárodného dňa žien a Dňa matiek.
Snežienky, tulipány,
narcisy, ale hlavne – karafiát. To sú obrázky, ktoré sa
mnohým vybavia v pamäti,
keď sa povie MDŽ. MDŽ
alebo Medzinárodný deň
žien nebol len socialistický
výmysel, ako si mnohí dodnes myslia. Je pravda, že
za bývalého režimu sa tento sviatok slávil na hromadných
podnikových
oslavách, kde ženy dostali
kvietok, najčastejšie už
spomínaný
karafiát
s asparágom a k tomu väčšinou ako darček uterák a
muži sa na ich počesť obyčajne opili. Po zmene režimu sa tento sviatok dostal
akoby na “čiernu listinu” a nahradil ho Deň matiek. Medzinárodný deň žien sa pritom vo svete oslavuje už rovných 103
rokov. A práve preto, že bez žien by bol svet pustý ako lúka
bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez

lásky, ako prejav úcty dostala aj u nás každá žena, či už
klientka alebo zamestnankyňa nášho zariadenia symbolický
červený karafiát a pre všetky bola pripravená malá oslava.
Veríme, že tradícia osláv MDŽ u nás bude žiť aj naďalej a my
sa môžeme na ňu tešiť každý rok.
Ďalším krásnym sviatkom za uplynulé obdobie, ktorý
sme si spoločne pripomenuli aj v ZSS Rohožník, bol Deň matiek. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 14.
mája. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám,
ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu
vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a poďakovať im za ich
lásku a obetavosť. A tak sme si aj my v zariadení uctili tie
naše mamičky kytičkou a peknou pesničkou v podaní nášho
milého Rasťa. Sviatočnú náladu nám prišli spestriť aj detičky
z MŠ Rohožník pod vedením pani učiteľky Ukropcovej a pani
učiteľky Horečnej. Krásne malé žlté včeličky rozjasnili deň
nám všetkým a ich vystúpenie vyčarilo úsmev na našich tvárach. Všetkým včielkam, obom učiteľkám a aj Rasťovi ďakujem za pekné chvíle.
Okrem týchto dvoch medzinárodných sviatkov sme,
samozrejme, nezabudli ani na našich oslávencov, ktorým
touto cestou ešte raz želáme všetko najlepšie a veľa pevného zdravia.
Na záver by sme Vás ešte chceli informovať, že OZ
LÁSKAVÉ POHLADENIE, ktoré vzniklo pri ZSS Rohožník na
podporu zariadenia, pripravuje na 1. júla 2017 folklórny festival „Červené jabĺčko“, na ktorý Vás aj touto cestou srdečne
pozývame. Tešíme sa na Vás a tí, ktorí nebudete môcť prísť,
nebuďte smutní, v nasledujúcom čísle časopisu Rohožníčan
Vás budeme o všetkom podrobne informovať. A keďže sa
stretneme až po prázdninách, všetkým želáme krásne slnečné leto plné pohody a radosti.
Mgr. Monika Czeilingerová
riaditeľka ZSS Rohožník
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OBECNÁ KNIŽNICA V ROHOŽNÍKU
Prvá zmienka o založení knižnice je z roku 1921. Vtedy
učiteľský zbor v zložení troch učiteľov - pani Ernestína Kapsová, Helena Kapsová a Viliam Švach založil školskú knižnicu.
Zväzky zakúpili zo zisku z divadelných predstavení. Knižnica
mala 94 zväzkov. V júni 1923 prispela do knižnice Slovenská
liga v Amerike 25 zväzkami. Knižnica sa nachádzala v priestoroch obecného úradu (bývalá pošta pri potoku). V päťdesiatych rokoch bola premenovaná na miestnu ľudovú knižnicu.
Najaktívnejšími knihovníkmi boli učitelia miestnej školy Klementína Minarovýchových a po nej Václav Vincent. Každoročne sa knižnica dopĺňala politickou, zábavnou a náučnou
literatúrou. V roku 1960 mala knižnica 1 430 zväzkov a 190
čitateľov. Po uvedení starého kultúrneho domu do prevádzky prešla knižnica do jeho priestorov. (Ľ. Kotesová: Rohožník
1397-1997). V týchto priestoroch sa postupne vystriedalo
veľa knihovníčok z radov učiteľov, ale i obyvateľov obce. Pracovali tu napr. Melánia Benkovičová, Ľudmila Kotesová, Jarmila Žužičová, Jana Janotková, Alica Buchbauerová.
V roku 1994 sa knižnica presťahovala do nového kultúrneho domu. Zásluhu na tom mali pani učiteľky Jiřina Haršániová a Iveta Chovancová, ktoré vtedy pracovali ako knihovníčky. Vtedy mala knižnica spolu 6 030 zväzkov. V roku 1997
prebrali štafetu ďalšie pani učiteľky - Zuzana Kanichová
a Žaneta Rečná, ktoré sú v knižnici dodnes. Každoročne sa do
knižnice zakupuje cca 150 ks nových kníh, ktorých výber je
ovplyvnený dopytom čitateľov. V súčasnosti je v knižnici cca

12 000 zväzkov. Nájdete tu najnovšie knihy od známych
a žiadaných autorov slovenskej i zahraničnej literatúry. Knižnicu navštevujú aj čitatelia z okolitých dedín. Každoročne sa
knižnica zapája do výzvy Náš Rohožník. Vďaka tejto výzve
a príspevkov obce zveľaďuje svoje priestory. Postupne upravuje svoj interiér o nové police, oddychové zóny, špeciálne
knižničné programy. V budúcnosti sa uvažuje o zväčšení priestorov, nakoľko nárast kníh je veľký (aj vďaka mnohým dobrým ľuďom, ktorí darovali knihy, za čo im ďakujeme).
Bohužiaľ, je v obci ešte veľa ľudí, ktorí majú z miestnej
knižnice požičané knihy a nestihli ich vrátiť. Tento rok bude
cez letné prázdniny akcia PRÁZDNINY BEZ POKÚT, preto prosíme, vráťte požičané knihy, ktoré máte doma založené. Pozrite do svojich domácich knižníc, pivníc, úložných priestorov
a prineste ich. Možno máte doma také hodnotné knihy, ktoré už nikde nezoženieme. Využite prázdniny na bezplatné
vrátenie. Ušetrite našej knižnici peniaze za rozosielanie upomienok a za právne kroky, ktoré postúpime voči dlžníkom.
Knižnica je otvorená každý utorok a piatok od 15,00- 19,00
hod. v priestoroch kultúrneho domu.
Radi privítame aj nových čitateľov, ktorí ešte nenavštívili našu knižnicu. Za zápisné na rok 1 € si môžete požičať knihy v neobmedzenom množstve. Pomôžte aj s výberom kníh,
ktoré sa chystáme zakúpiť. Kupujeme knihy, o ktoré je záujem :-). Tešíme sa na Vás!
Mgr. Janette Rečná

POSEDENIE SO SPISOVATEĽKOU
V piatok 10. marca 2017 sme v
našej knižnici privítali pani spisovateľku Martu Fartelovú. V komornej atmosfére ju pani Žaneta Rečná srdečne privítala medzi nami a stručne nás
oboznámila s jej životom.
Marta Fartelová je rodáčka zo
Šale, ale jej rodičia sa rozhodli vymeniť rovinatý kraj za malebné úpätie
Malých Karpát a v jej desiatich rokoch
sa presťahovali do Kuchyne. Tam žijú
dodnes a ich dcéra sa k nim rada so
svojou rodinou vracia.
Svoju prvú knihu začala písať
počas materskej dovolenky. „Písanie
prináša potešenie a možnosť, ako sa
prihovoriť ľudom prostredníctvom
postáv. Každou knihou sa snažím čitateľom dať kúsok zo seba - kus svojej duše, pocitov, názorov. Uvedomujem si, že
idem s kožou na trh, no robím to rada. Hoci príbehy sú fikcia,
napriek tomu sa snažím vymodelovať charakter postáv a
vykresliť prostredie tak, aby si čitateľ mohol povedať, že môj
príbeh sa mohol naozaj stať - možno jemu a možno niekomu
z blízkych," uviedla počas besedy spisovateľka.
Bolo to posedenie plné pokoja, dobra a lásky, ktoré vy-
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žarovalo z úspešnej a veľmi milej spisovateľky. Marta Fartelová nám odpovedala na veľké množstvo najrozličnejších
otázok. Bol to krásne a zmysluplne prežitý čas so vzácnym
človekom. Z besedy sme odchádzali spokojné, s množstvom
umeleckých zážitkov a s predsavzatím, že sa ešte s našou
obľúbenou spisovateľkou určite stretneme.
Katka
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OSLAVOVALI SME MDŽ
Klub aktívnych žien v rámci oslavy MDŽ organizoval v
kultúrnom dome Beauty Day. V sobotu 11. marca sa
v Rohožníku skrášľovalo, masírovalo a relaxovalo. Dámy si
mohli zakúpiť poukážku v hodnote 15 €. V cene lístka boli
dve služby podľa vlastného výberu. Päť poukážok zakúpil aj
Obecný úrad Rohožník a venoval ich týmto ženám: p. Havelkovej, p. Kopčovej, p. Sušilovej, p. Šušotovej a p. Rečnej.
Dámam boli k dispozícii kaderníčky Marta a Erika, koz-

metičky Peťka a Evička,
manikérky Miška a Peťka
a masér Paľo. Pri vstupe
dostala každá žienka na
oslavu MDŽ pohár šampusu, čokoládku a kvetinku:-) Po úprave ich odfotil
náš úžasný fotograf Janko. Sprievodným programom bola prednáška
a praktická ukážka magnetoterapie, ktorú nám
zabezpečil pán Paulík.
Jonny foto
Všetkým, ktorí sa
zaslúžili o príjemnú atmosféru, srdečne ďakujeme. Toľko spokojných a usmiatych žien
na jednom mieste som ešte nezažila. Spravili sme nádhernú
akciu, ktorú plánujeme opakovať a vylepšovať.
Naše poďakovanie patrí aj obecnému úradu za poskytnutie priestorov kultúrneho domu a za finančnú podporu
akcie.
Katka Jurkáčková
štatutárny zástupca

Jonny foto

STÁLO TI TO ZLATO ZA TO?
Divadlo na hambálku v sobotu 11. marca opäť zavítalo
do našej obce. Pred vypredaným hľadiskom odohrali komédiu pod názvom „Stálo ti to zlato za to ?“. Dej hry sa odohrával v malebnej dedinke na Záhorí a boli sme svedkami toho,
čo sa stane, keď sa na hodoch stretnú dve znepriatelené susedské rodiny. Do ich odvekých sporov sa zamontuje ešte
„poklad z neba“, ktorý padne do spoločnej záhrady. Dej hry
bol popretkávaný slovnými hračkami, humorom a nemohla
chýbať ani záhoráčtina.

Autorom scenára je dvorný režisér Divadla na hambálku
– Vlado Zetek, ktorý hru napísal hercom na mieru a pri písaní
sa inšpiroval skutočnými životmi ochotníkov, preto sa v
predstavení objavili niektoré prvky z ich profesijného alebo
rodinného života.
Poslaním Divadla na hambálku je rozdávať ľuďom radosť a úsmev na tvári, a to sa im v Rohožníku podarilo na
100% . Už teraz sa tešíme, čím nás potešia nabudúce.
redakcia
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NORDIC WALKING SA ZAPOJIL DO AKCIE ČISTÝ CHOTÁR 2017
„Paličkárky", ako sa nášmu klubu ľudovo v
obci hovorí, sa okrem pravidelných tréningov
zapájajú aj do aktivít vyhlásených obcou. V apríli
sme sa zúčastnili akcie Čistý chotár, v rámci ktorej sme si vyčistili našu telocvičňu, ktorou sú
lesné cesty a chodníčky, po ktorých pravidelne
kráčame a cvičíme počas našich tréningov. Vymenili sme paličky za pracovné rukavičky, chopili mechy na triedený odpad a vydali sa na nemilú aktivitu.
Prvá etapa čistenia prebehla v piatok 21.4.
a zúčastnilo sa jej 7 členov, ktorí vyčistili takmer
8-kilometrový úsek v okolí obce Rohožník (lesík
od Rašeliny, úsek popri ceste smerom na MA, lesík za rampou na Barine, lesná cesta smerom na Sološnicu, tu bol nájdený vrak auta a nahlásený Technickým službám OÚ).
Druhá etapa prebehla v nedeľu 23.4. a zúčastnili sa jej
traja členovia a jeden rodinný príslušník, ktorému stav našej
telocvične nie je ľahostajný. Pokračovalo sa na ďalších lesných úsekoch v okolí Bariny a Obory.
Všetky mechy s vytriedeným odpadom sme sústredili na
miesta prístupné zbernému autu a nazbieralo sa ich vyše 30,

k tomu množstvo pneumatík, aj poškodené "patníky" z okrajov malackej cesty.
Všetkým členom, ktorí sa zúčastnili akcie Čistý chotár,
patrí veľké ĎAKUJEM za čas venovaný tejto nemilej činnosti,
ale všetkých nás teší, že nielen my budeme môcť kráčať a
športovať v čistejšom a krajšom prírodnom prostredí. Naďalej je pre nás nepochopiteľné, že keď si niekto so sebou prinesie do prírody plnú fľašu či plechovku nápoja, je mu zaťažko odniesť domov prázdnu...
Výbor klubu NW

II. ROČNÍK JAZDY ZRUČNOSTI
Dňa 24. marca sa konal II. ročník jazdy zručnosti v lome
Petrklín, ktorý organizoval Minikár klub. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa jazdilo vynikajúco. Z prihlásených 45 jazdcov prišlo, bohužiaľ, len 17 pretekárov, ktorí boli zo širokého
okolia. Z našej obce boli len traja pretekári :-( Škoda, mohli
ukázať svoje zručnosti na uzavretej trati a nie jazdiť veľkou
rýchlosťou po dedine.
Atmosféra bola perfektná. Prví traja pretekári boli za
svoj výkon odmenení vecnými cenami. V jesenných mesiacoch by sme chceli zorganizovať III. ročník a ak sa podarí,
pozvali by sme aj nejakého zaujímavého hosťa.
Športu zdar!
Vlado Hudec

MÁJE SA NA SLOVENSKU STAVAJÚ UŽ OD STREDOVEKU. VIEME PREČO?
Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia
dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a
chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou,
poľnohospodárom mala májová zeleň zase priniesť dobrú
úrodu. Od 15. storočia sa máje stavali už aj v strednej Európe, v týchto končinách však slúžili ako istý prejav úcty. Od
tejto myšlienky sa májová tradícia prirodzene vyvinula do
podoby, v akej ju poznáme aj dnes. V predvečer prvého mája
chlapci stavajú svojim vyvoleným dievčatám pod okná máje,
ktoré symbolizujú ich vážny záujem. Táto tradícia je zvyčajne
sprevádzaná aj spevom a tancom, chlapci dievčatá poriadne
vytancujú a dievčatá im za to nalejú niečo dobré na posilnenie.
V Rohožníku nám túto tradíciu pomáhajú udržiavať ha-

- 16 -

siči, ktorí tento
rok postavili máj v
nedeľu 30. apríla
2017 pred obecným úradom a
pred
hasičskou
zbrojnicou,
kde
pre
prítomných
Spívajúci dúchodci
Spiduch pripravili
kultúrny program.
Samozrejme, nechýbala ani tradičná májová veselica.

redakcia
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PRVOMÁJOVÉ RYBÁRSKE PRETEKY
V pondelok 1. mája 2017 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Rohožník za krásneho slnečného
doobedia zorganizovala tradičné rybárske preteky na Rašeline. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
• dospelí chytali na rybníkoch Kuzma a Kosek systémom
„chyť a pusť“;
• deti chytali na rybníku Kúpalisko a mohli si privlastniť
jednu rybu.
Všetci sme si pochutili na vyprážaných rybách. Pre súťažiacich boli zabezpečené hodnotné ceny od sponzorov, ktorým ďakujeme za ich podporu.
Andrej Jurkáček
pokladník MO SRZ Rohožník

BENEFIČNÝ KONCERT MILANA JAGELKU
V piatok 5. mája 2017 sa v našej obci uskutočnil benefičný koncert Milana Jagelku na podporu stolnotenisového klubu STC Rohožník.
Milan Jagelka je aktívnym členom stolnotenisového
klubu v Rohožníku už dlhé roky a aktuálne hrá za STC Rohožník „D“ v 6. lige. Diváci si v jeho podaní vypočuli hity ako napríklad Yesterday od skupiny Beatles, Starý rodný dom od
Dušana Grúňa, svetový hit Toma Jonesa Sexbomb
v slovenskej verzii či pieseň Karola Duchoňa V dolinách. Počas koncertu sa členovia STC Rohožník odprezentovali krátkymi videami z tréningov a zápasov. Výťažok z tohto koncertu použijú členovia klubu na nákup loptičiek na nasledujúcu
sezónu.
Za celý klub STC Rohožník sa chcem veľmi pekne poďakovať Milanovi Jagelkovi za spríjemnenie piatkového večera a tešíme sa nabudúce.

Gabriela Gazdičová

ZÁHRADKÁRI VARUJÚ PRED ŠKODCAMI
Vijačka krušpánová je škodca, ktorý vám za pár dní zničí
najväčšiu pýchu záhrady. Toto obdobie je prvým obdobím
vijačky. Je v štádiu húsenice. Má obrovský apetít a nemá u
nás prirodzeného nepriateľa. Víjačka má do roka u nás dve,
tri generácie. Prvú máme teraz v polovici mája, ďalšia príde v
polovici leta a ak je teplá jeseň, tak sa objaví aj na konci septembra. Húsenica napáda iba krušpán, žiadne iné rastliny jej
nechutia.
Pri napadnutí rastliny týmto škodcom je dôležité zasiahnuť hneď po zistení prvých príznakov – krušpány preto treba
občas prehliadnuť. Prvý postrek treba urobiť skoro, a to najmä vtedy, ak sa tento škodca na drevine už vyskytol. Účinný
je aj prípravok Karate ZEON 5 CS, avšak postrek je dobré
viackrát zopakovať. Efektívne je potom kombinovať aspoň
dva rôzne insekticídy s kontaktným účinkom, napr. Dursban
480 EC, Nurelle D, Pyrinex 48 EC, Reldan 22 + prípravky so
systémovým účinkom, napr. Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC.
Využiť sa dajú aj niektoré biologické prípravky, napr. Biobit
XL, Carpovirusine, Madex s požerovým účinkom. Keďže listy
majú ochrannú voskovú vrstvu, bude potrebné

do postrekovej tekutiny pridať aj zmáčadlo,
Silwet L 77 alebo Agrovital. Aby sa krušpány po postreku rýchlejšie zregenerovali, je
dobré ich prihnojiť
a viac zavlažovať.
Klasickým slovenským škodcom sú vošky. V tomto období
sa vošky dobre rozmnožujú, lebo je vlhko. Nestačí bojovať s
voškami, treba zlikvidovať aj mravce, ktoVijačka krušpánová - štádium húsenice
ré ich ochraňujú. Tu
pomáhajú prípravky ako napríklad krieda, alebo prípravky,
ktoré odpudzujú mravce. Ak kriedou vytýčime priestor, tak
sa mu budú vyhýbať.
Peter Malec
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FRAGILE OPÄŤ U NÁS!
V piatok 15. mája medzi nás opäť zavítala slovenská vokálna skupina zložená z populárnych osobností FRAGILE. Bez
použitia hudobných nástrojov, teda a cappella, nám zaspievala známe rockové, popové a jazzové hity svetových umelcov. Ich predstavenie bolo opäť vypredané a zažili sme neopakovateľný večer plný výbornej hudby a skvelého humoru.
Dokonca Braňa Kostku sme poučili, že netopier po záhorácky
je „trulelek.“ Tešíme sa na vás nabudúce.
Katka

REZBÁRSKE SYMPÓZIUM
V dňoch 24.5 – 26.5.2017 sa konal v našej obci I. ročník
Rezbárskeho sympózia. Päť rezbárov z rôznych kútov sveta
sa pustilo do práce, ktorej témou bola „Druhá šanca pre topole zo starého ihriska“. Prácechtiví a nedočkaví rezbári sa
zhodli, že najlepšie bude využiť ponúknutú surovinu na výrobu lavičiek. Za prítomností zvedavých okoloidúcich začali
vznikať diela, ktorých výsledok sme netrpezlivo, ba niekedy
aj s úžasom sledovali aj pohľadom z okien obecného úradu.

Vznikli pekné kúsky, ktoré po povrchovej úprave umiestnime po obci. Už teraz sa môžete tešiť, ako si oddýchnete
na jašterici alebo ako na váš oddych bude dozerať pár sovičiek či dravý orol. Za pekné výtvory ďakujeme šikovným rukám rezbárov: Kaplanová Hana, Petrášová Mária, Petráš Branislav, Irša Andrej a Špicl Josef. Už teraz sme zvedaví, či sa
z tohto počinu stane tradícia, alebo to bolo len také spestrenie prvých temer letných lúčov.
Michal

OSLAVA MDD NA FARE
V sobotu 3. júna sa deti, ktoré chodia na náboženstvo,
zúčastnili na fare na ,,náboženskej párty“. S nápadom urobiť
si ,,párty“ prišli žiaci prvého a druhého ročníka, ktorým náboženstvo len na vyučovaní nestačí. Deti prišli v hojnom počte a priniesli si so sebou aj veselú náladu, čo bolo jedinou
podmienkou pre vstup. Na úvod si dievčatá zatancovali
(samozrejme – na pesničky o Ježiškovi), chlapci zasa zahrali
futbal. Potom nasledovala opekačka – špekáčiky od manželov Havelkových deťom veľmi chutili. Keď sa deti dobre posilnili špekáčikovou energiou, o jej vybitie sa postarali animátorky Terezka a Zuzka Kaňkové, ktoré deti zamestnali
v pohybových hrách. Komu sa už hýbať nechcelo, intelektuálne zasadol k spoločenskej hre Cesta do neba. Párty duchovne zastrešil pán dekan Flajžík, ktorý sa podľa jeho
slov ,,hral na frajera“, až pokým ho nezastavili vlastné boľavé
platničky. Technickú stránku mali na starosti chlapci Samko
Kočiš a Paťko Šušota. O hladký priebeh a ,,ordung“ vo všet-
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kom sa zase postarali pani Kočišová a pani Šušotová. A tak
sme spoločne prežili jedno milé popoludnie. Ježiškovi na
slávu a nám na radosť.
Mgr. Gabriela Segíňová
katechétka
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HÁDZANÁ V KOCKE
V marci bol ŠKH Rohožník poverený usporiadať konferenciu, a zároveň zasadnutie Bratislavského krajského zväzu
hádzanej (ďalej „BKZH“). Pre klub to bola veľká pocta, pretože konferencie sa zúčastnili najvyšší funkcionári Slovenského
zväzu hádzanej (ďalej „SZH“) na čele s viceprezidentom pánom Kelecsenym a predsedom pánom Holešom. Konferencie
sa zúčastnilo 42 účastníkov. Jedným z hostí bol Heine Jensen,
technický riaditeľ SZH, pán Tomáš Kuťka, bývalý tréner reprezentácie žien ČSSR a ďalší. Konferencia prebiehala 14.
marca v Kultúrnom dome Rohožník. Bol prítomný i pán starosta Mgr. Peter Švaral, pani riaditeľka ZŠ Kuchyňa Mgr. Žaneta Rečná a iní.
Témou konferencie bolo vyhodnotenie predchádzajúcej

sezóny a činnosti BKZH, ďalej otázka rozširovania hádzanárskych centier, financovanie klubov, systém súťaží, spoluúčasť
škôl na náboroch nových hráčov a spoluúčasť obce podporovať tento šport. ŠKH Rohožník za usporiadanie tohto podujatia v príjemnej atmosfére a celkového zvládnutia získalo ocenenie - pozitívne vyjadrenia predsedu BKZH pána Orosza
a ostatných hostí – i keď len ústne, ale pre náš malý klub významné.
ŠKH Rohožník ďakuje pani Kvetke Mullerovej za prípravu pohostenia a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave konferencie.
Ladislav Topolčány a Martina Baluchová
tréneri ŠKH

MINICUP - TURNAJ V PRAHE
Mladšie žiačky - ročníky 2006 a
2008 - sa zúčastnili 21. ročníka medzinárodného hádzanárskeho turnaja dievčat MINICUP. Od piatka 24.
marca do nedele 26. marca proti
sebe bojovali mladé hádzanárske
nádeje z Českej a Slovenskej republiky.
Bol to prvý väčší turnaj, ktorého sa naše dievčatá zúčastnili. Z
celkového počtu 12 družstiev naše
dievčatá skončili na 11. mieste.
Hráčky postupne získavajú skúsenosti.
Ladislav Topolčány
a Martina Baluchová
tréneri ŠKH

NAŠE PRVÉ SKÚSENOSTI S „MAJSTRÁKMI“
Tento rok sme sa zúčastnili súťaže Majstrovstvá Bratislavského kraja. Boli sme najmladšími a najmenej skúsenými.
Našu súťaž tvoria hráčky ročníkov 2004 - 2008. Hráčky ŠKH
Rohožník sú ročníky 2006 - 2008. S každým prehratým zápasom sa prehlbovalo sklamanie dievčat. Často krát bolo počuť

povzdychy a smutné pohľady hovorili za všetko. Pomaly sa
končí súťaž a my získavame prvé body. Posledné zápasy sme
remizovali – Slovan Modra: ŠKH Rohožník 14:14, Inter Bratislava: ŠKH Rohožník 8:8.
S dievčatami sme spolu 4 roky. Nastáva čas, kedy si
dievčatá začínajú uvedomovať silu tímu, že bojovať, napriek prehre, im dodáva odvahu, sebavedomie.
Počas veľkonočných sviatkov sa spoločné
družstvo Strojár Malacky + ŠKH Rohožník zúčastnilo turnaja Mega Praga Cup 2017. Z počtu 68 tímov
sa dievčatá umiestnili v rozmedzí (turnaj bol za
účasti tímov z Európy) 11.-20.miesto.
Treba veriť, že oba tímy sú odhodlané pokračovať v tomto tvrdom, ale krásnom športe.
A možno... o pár rokov ,,zahviezdi“ niektorá
z našich dievčat v reprezentácii, tak ako naša rodáčka Majka Olšovská.
Ladislav Topolčány a Martina Baluchová
tréneri ŠKH

- 19 -

JÚN 2/2017

ROHOŽNÍČAN

Šport

MLADŠIE ŽIAČKY ÚSPEŠNÉ NA HÁDZANÁRSKOM TURNAJI V OTROKOVICIACH
Hádzanárske družstvo mladších dievčat TJ Strojár
Malacky/ŠKH Rohožník absolvovalo ďalší kvalitne obsadený
turnaj v Českej republike. Tento raz vycestovali do Otrokovíc
neďaleko Zlína. V turnaji „Jarní cena města Otrokovice“ si
opäť počínali veľmi úspešne. Za tri dni odohrali 7 kvalitných
zápasov, 5-krát zvíťazili, 1-krát remizovali a 1-krát tesne prehrali. O víťazstvo na turnaji prišli až v predposlednom zápase, ktorý potrebovali vyhrať. Napriek veľkej snahe a bojovnosti v ňom však uhrali len remízu, a tá ich nakoniec posunula na celkové 2. miesto.
Celkové poradie turnaja:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HC Zlín „A“ (ČR)
TJ Strojár Malacky, ŠHK Rohožník
Jiskra Otrokovice (ČR)
HC Tatran Stupava
HC Zlín „B“ (ČR)
Astra Praha
Sokol Kobylisy II (ČR)
TJ Jiskra Havlíčkův Brod (ČR)

V spoločnom družstve hrali: Aylin Eginová, Sarah Kujanová, Barbora Šmahlíková, Vanda Kuračková, Linda Olivová,
Lea Kolandrová, Vanessa Kimličková, Eva Balaščíková, Laura
Walterová, Karolína Šperglová, Nikola Nemcová, Natália To-

maškovičová, Sandra Mitrišinová, Aneta Mrázová, Adriana
Vozárová.
Dievčatám sa darí i v ďalších dlhodobých súťažiach, ktoré hrajú už od jesene 2016. V majstrovstvách Bratislavského
kraja sú po základnej časti na 1. mieste o bod pred Stupavou
a 7 bodov pred ŠKP Bratislava. Takmer totožné družstvo,
avšak pod hlavičkou ZŠ Štúrova Malacky, postúpilo zo základnej skupiny do semifinálovej časti aj v celoslovenskej
súťaži základných škôl.
Mgr. Dušan Šuster

HASIČI NA SÚŤAŽIACH S HISTORICKÝMI STRIEKAČKAMI
Dňa 6. mája 2017 sme sa zúčastnili ako družstvo dobrovoľných hasičov na celoslovenskej súťaži s historickými striekačkami v Trenčíne, kde sme obsadili 9. miesto z 15-tich.
Počasie bolo vynikajúce, nálada perfektná...
Súťaž bola spojená s výstavou hasičskej techniky. Nad
hlavami nám lietali policajné vrtuľníky a boli sme svedkami
hasičskej záchrannej akcie, kde profesionálni hasiči z Trenčína predvádzali hasenie na streche budovy pomocou hydraulickej plošiny. Boli sme svedkami uhasenia horiaceho auta a
mnoho ďalšieho.

Dňa 13. mája 2017 sme sa zúčastnili ďalšej súťaže s historickými striekačkami v Senci. Aj tento krát počasie nesklamalo a aj kolektívy, ktoré sa zišli, boli veľmi dobre naladené.
Nakoniec sa nás zišlo 9 družstiev a po absolvovaní štafety
(kde najdôležitejšou prekážkou bolo zjedenie suchého langoša vo veľmi krátkom čase) a požiarneho útoku sme obsadili
krásne 3.miesto a získali sme tak ďalší pohár. Každý z družstva dostal medailu.
Ivana Kočišová
Foto: J. Krebs

Foto: J. Krebs
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ESKORTA REPREZENTÁCIE SR DO 21 ROKOV
Čas pokročil a nezastavil sa ani náš
futbalový život. Okrem množstva tréningov a odohratých zápasov sme mali
možnosť sa zúčastniť s dvadsiatimi
dvomi hráčmi z mládežníckych družstiev na eskorte (vyvádzaní) hráčov
výberu reprezentácie SR do 21 rokov
proti Srbsku.
Chlapci zvládli tuto úlohu veľmi
dobre, ako ste sa niektorí presvedčili
na vlastné oči alebo v priamom prenose. Chlapci sa po eskorte pridali ku svojim spoluhráčom a ostatným fanúšikom našej 21. Svojím výdatným
povzbudzovaním plne zvládli úlohu
dvanásteho hráča a spoločne doviedli
hráčov 21 k peknému výsledku 2:1.
Verím tomu, že chlapci si toto poobedie dobre užili a ak
bude príležitosť, radi si to zopakujú. Touto cestou chceme
poďakovať pani Mariane Čulenovej, ktorá nám túto možnosť
sprostredkovala, firme Benteler SK s.r.o. a pánovi Žírovi, kto-

rý nám sponzorsky zabezpečil autobus a FC Rohožník, ktorý
rodičom zakúpil lístky na tento zápas. Poďakovať sa chceme
aj organizátorom vyvádzania, a to Slovenskému futbalovému
zväzu.
Tomáš Škrha
tréner prípravky

FUTBALOVÝ DORAST
Počas zimnej prípravy bolo potrebné doplniť mužstvo
o kvalitnejší káder. Ako tréner môžem potvrdiť, že túto našu
stanovenú úlohu sa nám nakoniec aj podarilo splniť podľa
očakávaní. Do mužstva sa vrátili aj odchovanci FC Rohožníka,
a to Tardík, Lackovič a Kovár. Na hosťovanie prišli hráči z FC
Jablonové Mackových, Bálent, brankár Stanislav a z ŠK Žolík
MA Vrablic.
Naši mladí futbalisti pristupovali k zimnej príprave zodpovedne a pracovali na sebe na 100% a aj veľmi potrebná
disciplína v mužstve sa zlepšila. Poctivá práca v tréningovom
procese sa odzrkadlila aj v prípravných zápasoch, kde sme

prehrali len raz, a to s mužstvom mužov FC Pernek. Dorastenci FC Rohožník doteraz dosiahli v III. lige dorastu BA 2 výhry, 2 remízy a 3 prehry.
Dôležité u dorastencov je, že pochopili aj skutočnosť, že
ak budú naďalej zodpovedne a disciplinovane postupovať
v tréningovom procese, bude to tešiť nielen ich, ale aj nás
všetkých a budú budúcnosťou FC Rohožník. Veľmi si cením
úzku spoluprácu s trénerom A mužstva M. Tóthom, aj to, že
určití hráči dorastu už v zimnej príprave nastúpili za
A mužstvo, čo je, samozrejme, motivujúce pre mňa aj pre
hráčov.
Vlado Studený
tréner dorastu
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NAŠE HVIEZDY - A MUŽSTVO
Po jesennej časti súťaže, kedy sme zimovali na 2.mieste
s rovnakým počtom bodov ako vedúci Inter , sme sa v zimnej
príprave zamerali na dobitie batérií a rozvoj fyzickej pripravenosti, k čomu nám poslúžili tréningy na umelej tráve
v Plaveckom Štvrtku a hlavne sústredenie v Dolnom Kubíne,
kde sme náš kolektív ešte viac zocelili. Takisto výber súperov v príprave mal za cieľ
pripraviť mužstvo na náročné boje v súťaži.
No a v poslednom rade sme sa snažili pripraviť chlapcov na zvýšený psychický tlak,
ktorý stúpol v momente, keď sa mužstvo po
výborných výsledkoch usadilo na prvom
mieste v tabuľke.
Prvých 10 zápasov sme odohrali bez
prehry, vyhrali sme 8 zápasov, 2 remizovali.
Počas tohto obdobia sme odohrali viacero
zaujímavých zápasov. Derby v Malackách,
vo výbornej atmosfére takmer 800 divákov.
Výborný zápas vo Vajnoroch, kedy sme otočili nepriaznivý stav a potešili seba
i divákov. Ďalšie derby v Lozorne vo výbornej atmosfére a s veľkým diváckym záujmov, našou výhrou, avšak trochu slabším
výkonom. A vrchol nášho snaženia bol domáci zápas s Interom. Množstvo pekných
akcií, povzbudzovanie fanúšikovských táborov, 6 gólov, pokutový kop, červená karta,
vyvrcholenie zápasu s veľkým napätím
a hlavne veľká zábava pre vyše 1100 divákov, ktorí odchádzali spokojní s tým, čo videli.
Obrovskú pochvalu si zaslúži vedenie
FC Rohožník za organizáciu stretnutia, všetko bolo zvládnuté na profesionálnej úrovni,
čo zvýšilo kredit a image klubu FC Rohožník.
Z dlhodobého hľadiska je fantastické,
ako sa začalo pracovať s mládežou, množstvo detí s rodičmi, ktorých je dennodenne
vidieť na štadióne, je obrovský prísľub do
budúcnosti klubu. S deťmi pracujú tréneri,
ktorí majú veľkú snahu o ich rozvoj, a preto
sa zvyšuje počet hráčov v jednotlivých kategóriách. Musím vyzdvihnúť aj spoluprácu
s tímom dorastu, našou snahou je doplniť
A mužstvo domácimi hráčmi.
Výbor FC Rohožník sa v dnešnej ťažkej
dobe podujal na veľmi náročnú úlohu
a musím poznamenať zo skúseností z iných
klubov, že vypracoval klub na úroveň, kedy
si získal vo futbalových kruhoch vplyvné
postavenie a značka FC Rohožník stúpa na
kredite. Aj mužstvo dospelých sa snaží prispieť svojou troškou, robiť dobré meno obci
a verím, že posledných 5 kôl prinesie so
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sebou úspech, našou snahou je byť celkovým víťazom 3. ligy
Bratislava a postúpiť do 2. celoslovenskej ligy.
Držte nám palce!
Marián Tóth
tréner A mužstva
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KALENDÁR PODUJATÍ JÚL - OKTÓBER 2017

JÚL 2017
1. júla Dni Petrov
Miesto:
Organizátor:

Rašelina
MO SRZ Rohožník

1. júla Folklórny festival Jabĺčko
Miesto:
Kultúrny dom Rohožník od 13:30
Organizátor: OZ Láskavé pohladenie
Program:
folklórne skupiny z nášho okolia
hlavný hosť - Oľga Baričičová

8. - 30. júla Výstava obrazov
Martiny Hrebeňovej
Miesto:
Synagóga
Organizátor: kultúrny dom
Program: slávnostné otvorenie bude 8.7.2017
o 16:00

15. júla Memoriál Juraja Opravila
Miesto:
futbalový areál
Organizátor: FC Rohožník
Program: množstvo sprievodných akcií

AUGUST 2017

SEPTEMBER 2017
2. - 3. septembra MS, Slovenský
pohár a Stredoeurópsky pohár
Organizátor:

Minikár klub

9. septembra Súťaž historických
hasičských striekačiek
Miesto:
požiarna zbrojnica
Organizátor: Dobrovoľný hasičský zbor Rohožník

15. - 18. septembra Kaprársky maratón
Miesto:
Konopiská
Organizátor: MO SRZ Rohožník

30. septembra Gulášmajster
spod Vysokej
Miesto:
Kultúrny dom Rohožník
Organizátor: Obec Rohožník
Program:
Treba uvariť 15 l gulášu. Záhradkári
pripravia výstavu ovocia a zeleniny. Pre deti je
pripravené divadelné predstavenie.

OKTÓBER 2017

12. - 13. augusta Obecné slávnosti

15. októbra Divadielko pre deti

Miesto:
Kultúrny dom Rohožník
Organizátor:
Obec Rohožník
Hlavný program:
Záhorienka, Spiduch, Mažoretky, Voxel, Samo
Tomeček Band, Miro Jaroš, Kochanski, S Hudbou
Vesmírnou, Korben Dallas a iné
Sprievodný program:
výstava detských výtvarných prác v synagóge,
remeselné stánky, hry pre deti a maľovanie na
tvár

Miesto:
Organizátor:

26. augusta Turnaj mladších žiačok
v hádzanej
Miesto:
hádzanárske ihrisko
Organizátor: Športový klub hádzanej

Kultúrny dom Rohožník
kultúrny dom

27. októbra Posedenie pre
dôchodcov
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
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Tajnička a anglické okienko

TAJNIČKA
Pomôž nájsť Dory cestu

Osemsmerovka

ANGLICKÉ OKIENKO
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