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Vážení čitatelia!
Je to tu zas! Koniec roka! Čas
bilancovania a predsavzatí do ďalšieho obdobia. Čas najväčších tržieb
obchodníkov v roku. Čas prepchatých obchodov a ulíc. Čas zhonu
a naháňania sa, aby bolo všetko, ako
sa povie, „v porádku“. Skúsme to
aspoň na chvíľu ignorovať a zastaviť
sa. Nereagujme na všakovaké akože
akcie. Fakt to k životu nepotrebujeme, verte. Skúsme zobrať rodinu
radšej na spoločnú prechádzku ako
do nákupného centra, alebo len tak
si spolu s blízkymi sadnúť, „pokecať“
zoči-voči a nie cez smartfóny. Na
chvíľu sa zastaviť a ignorovať zhon
okolo nás, do ktorého nás tlačia médiá naokolo.

Milí Rohožníčania,
tešíte sa na Vianoce? Tešíte sa na Ježiška?
Tak, ako mnohí z vás, i ja si spomínam na to, ako sme
pred rokmi boli nútení ,,tešiť sa“ na Deda Mráza. Keď však zo
školskej lavice zaznela otázka, kde sa Dedo Mráz narodil, či
odkiaľ pochádza, nedočkali sme sa presnej odpovede.
V našej dobe nám zase liberálny svet chce nanútiť, aby sme
sa ,,tešili“ na Santa Clausa. A pri podobnej otázke, kde a kedy
sa narodil, pravdivej odpovede sa rovnako nedočkáme. Títo ,,vymyslení bratia“ – jeden z východu, druhý zo západu,
totiž žiadny rodný list nemajú.

A práve na také malé zastavenie je
určené štvrté číslo našich obecných
novín, kde si každý člen rodiny niečo
nájde. Číslo plné informácií, čo sa
v obci dialo, spravilo, čo sa
v najbližších mesiacoch bude pripravovať a pod., určené na spríjemnenie skorých večerov. Tak hor´ sa
do čítania!
redakcia

Ježiš Kristus ho má. Veď si len uvedomme, že letopočet
sa počíta od Krista a nie od tých dvoch rozprávkových postavičiek. Ježiš Kristus prišiel načas, nezmeškal a mal najpotrebnejší dôvod, aby prišiel medzi nás hriešnych ľudí. Prišiel, lebo
nie On to potreboval, ale my. Prišiel preto, aby nám dal druhú šancu. Túto skutočnosť krásne vyjadrovali naši otcovia
a mamičky napr. ozdobami na vianočnom stromčeku či pri
štedrej večeri. Na stromček vešali jabĺčka a pri štedrej večeri
si jablko rozdelili. Jablko bolo jadrom sváru, jadrom hriechu
v biblickom raji. Dnes na stromček vešiame rôzne iné ozdoby, vrátane sklených ozdobných gúľ, ktoré nahrádzajú jablká.
My, obrazne povedané, to jablko vraciame na strom, odkiaľ
sme si ho proti Božiemu zákazu vzali. A keď sme ho ,,vrátili“,
veríme, že Boh to ,,kvituje“, že Boh to prijíma. A nielen On sa
teší, ale i nám žiaria oči, lebo tá dlhá historická noc bola prežiarená svetlom betlehemskej hviezdy a tma musí ustúpiť.
Bolo by smutné, keby sa Vianoce v prítomnosti stali len
symbolom nakupovania materiálnych darčekov. Veď tým
najväčším vianočným darčekom je dar z neba, je ním náš
Pán, Ježiš Kristus. Prišiel ako svetlo do hustej svetskej tmy,
aby každý, kto v Neho verí, dobre videl na cestu do nebeskej
vlasti.
Milí spoluobčania, všetkým vám prajem požehnaný vianočný čas.
Váš duch. otec P. Flajžík
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SAMOSPRÁVA
Vážení a milí obyvatelia obce a aj vy, náhodne čítajúci náš časopis!

Ja mám dnes 9. december. Vonku je počasie pomerne
príjemné, aj keď na niektorých miestach sú ešte zvyšky prvého snehu prichádzajúcej zimy. Takmer po mesiaci sa mi podarilo ísť von z domu bez kamarátky barly. Pomaly
a opatrne. Navštívil som vianočné trhy v Sološnici a pozrel
som, ako sa darí súťažiacim variť kapustnica. Variť
a obhajovať umiestnenie spred roka som si ešte netrúfol.
O rok, s tým, že kolegyňa vie, že podobne budúci rok očakávam jej účasť u nás na Gulášmajstrovi spod Vysokej. Na tejto
sološnickej akcii dostávam občas otázku od prítomných Rohožníčanov, že prečo nemáme vianočné trhy aj u nás. Na
rovinu... neviem. Viackrát bola snaha spolu s rôznymi organizáciami v obci ich zorganizovať. Žiaľ, bez nejakého ohlasu
v podobe účasti. Začiatkom decembra už druhý raz organizovali dievčatá zo ZSSR (Zariadenia sociálnych služieb Rohožník) veľmi peknú koncoročnú benefičnú akciu. Aj tento bohatý program by si zaslúžil od nás, čo žijeme v našej obci, väčšiu podporu minimálne v podobe našej účasti. K tomu netreba veľa. Stačí na dve hodinky vypnúť telku alebo si inak spraviť čas. To, čo drží akcie ako sú vianočné trhy, benefície, koncerty či slávnosti a pod. pri živote, je aspoň pocit, že je pre
koho ich pripravovať, a že práca a námaha súvisiaca s ich
prípravou nebola zbytočne zabitý čas, zbytočne vynaložená
snaha...
V čase, keď dostávate do rúk toto posledné číslo Rohožníčana v roku 2017, už asi vrcholia prípravy na vianočné
sviatky a ten predvianočný chaos, pri ktorom si každý rok
povieme, že sa mu skúsime vyhnúť, veď vianočné sviatky nie
sú o ňom. Občas to vyzerá, akoby sme chceli poprieť, že Vianoce sú aj sviatkami pokoja. Mali by byť. A možno už je okolo vás ten pravý vianočný čas, pravá vianočná atmosféra.
Do konca roka už toho veľa nestihneme. Aj keď sa občas
tvárime, akoby sme ešte stále chceli niečo dohnať. Nie. Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom. Svoj
čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať,
svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má plakať, svoj čas má
smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.
Počas končiaceho roka sa podarilo zrekonštruovať zázemie pre športovcov využívajúcich priestory v starom kulturáku. Stolní tenisti, bojovníci rôzneho druhu či užívatelia fitnescentra, ktoré sme tam premiestnili, majú k dispozícii slušné
šatne a sociálne a hygienické zázemie pre svoje aktivity.
Mnohé z nich sú zamerané na prácu s deťmi. Chodníky od
„Účka“ k cintorínu či popri hlavnej ceste, ale aj lávka pre peších a cyklistov cez Rudávku začínajú prispievať
k bezpečnejšej chôdzi. Počas tohto roku sa pripravovali rôzne projekty a žiadosti o dotácie, ktoré sa budú môcť realizovať v tom budúcom roku, aj keď ešte nevieme pri všetkých,
ako sme boli úspešní pri získavaní financií.
O pár dní bude posledné tohtoročné rokovanie obecného zastupiteľstva. Najzávažnejšiu časť programu predstavuje
schvaľovanie rozpočtu obce pre budúci rok. Budúci rok čaká
zmena tváre našu materskú školu, kde investujeme
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cca 480.000,-€. Z toho
95% vďaka podpore
z fondov. Aj na základe
vášho hlasovania predpokladám, že sa nám podarí
z vlastného rozpočtu rekonštruovať
cesty
a chodníky v obci za cca
170.000,-€, čo je rozsah
porovnateľný
s rokom
2016. Budeme pokračovať v budovaní parkovacích plôch na sídlisku
a v postupnej obnove verejného
osvetlenia
a verím, že sa nám konečne podarí aj spraviť nový plot na cintoríne a začať
s budovaním nového.
Verím, že sa podarí nájsť prostriedky na úpravu priestorov pre obecné múzeum, kde tá nádhera, z ktorej časť ukazuje SPIDUCH v „sedláckom“ dvore počas slávností, bude
môcť byť vystavená celoročne. V súčasnosti pripravujeme
súťaž návrhov, z ktorej by malo byť jasné, ako bude vyzerať
a čo nás bude stáť multifunkčná športová hala a podobnú
súťaž pripravujeme aj pre získanie návrhu na novú podobu
priestoru medzi školou, obecným úradom, hádzanárskym
ihriskom a Jednotou na sídlisku, kde má dominovať zeleň.
Kolegovia používajú označenie Rohožnícky centrál park, ja
hovorím ovocná záhrada.
V tomto roku máme za sebou voľby do orgánov samosprávnych krajov. Priniesli nám nového predsedu i nové zastupiteľstvo. Uvidíme, ako sa to prejaví na plnení úloh kraja
aj v našom regióne. V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie
a kontrolu verejného obstarávania na zhotoviteľa novej cesty do Malaciek. Reálne sa má začať stavať na jar. V týchto
dňoch sa dokončujú práce na projektovej dokumentácii pre
stavebné povolenie na obchvat obce. Je to nová výzva. Všetci chcú cesty a niekde majú s nimi objektívne väčšie problémy ako máme u nás, ale je to malý krok k zlepšeniu, ku ktorému sa snáď raz dopracujeme.
Do konca roka ostáva už len pár dní, ktoré budú navyše
spestrené Vianocami. Pred Vianocami sa vám snáď 20. decembra večer podarí (alebo už podarilo) zájsť na koncert,
ktorý bude v našom kostole. Je to taký malý príspevok
a prostriedok k predvianočnému zastaveniu sa. Prajem vám
všetkým a aj vašim blízkym, aby ste v zdraví a v čo najväčšej
pohode a s pokojom v duši prežili koniec roka. Najmä deťom
prajem veľa splnených prianí, ale vlastne všetkým, veď každý
nejaké máme. Nech nikomu z vás nepokazí koniec roka žiadna nepríjemnosť. Aby každý v čo najlepšom zdraví vstúpil do
roku 2018 a počas neho nech každý deň prinesie aspoň malý
dôvod na sviatočnú náladu.
Zdravie ako základ, k tomu radosť, pokoj, lásku, pohodu
a spokojnosť vám prajem a kiežby sme si to všetko mohli
všetci priať takto aj o rok.
Peter Švaral
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 18. 10. 2017
SCHVÁLILO:
- uznesenie č. 62/2017, ktorým schvaľuje Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy v Rohožníku v šk. roku 2016/2017,
- uznesenie č. 61/2017, ktorým schvaľuje Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy v Rohožníku v šk. roku 2016/2017,
- uznesenie č. 64/2017, ktorým schvaľuje Návrh na zmenu
rozpočtu obce Rohožník na rok 2017 č. 3.

NESCHVÁLILO:
- uznesením č. 67/2017 neschvaľuje predaj bytu č. 3 a bytu
č. 9 na 1. nadzemnom podlaží bytového domu v Rohožníku
na Školskom námestí č. 466/105 a k nim prislúchajúceho
spoluvlastníckeho podielu na vlastníctve spoločných častí
a spoločných zariadení domu a spoluvlastníckeho podielu na
pozemku.
RUŠÍ:
- uznesením č. 70/2017 ruší verejnú súťaž na predaj bytov
v bytovom dome v Rohožníku na Školskom námestí č.
466/105.
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UKLADÁ:
- uznesením č. 72/2017 ukladá pracovníkom obecného úradu v spolupráci s finančnou komisiou OZ a riaditeľkou ZŠ pripraviť riešenie financovania rekonštrukcie školskej kuchyne
v ZŠ Rohožník do konania najbližšieho obecného zastupiteľstva,
- uznesením č. 73/2017 ukladá pracovníkom obecného úradu v spolupráci s finančnou komisiou OZ a vedením farnosti
pripraviť riešenie financovania rekonštrukcie kúrenia
v kostole v Rohožníku do konania najbližšieho obecného zastupiteľstva,
- uznesením č. 74/2017 ukladá starostovi pripraviť zmenu
Štatútu obce Rohožník a pripraviť potrebné podklady pre
vytvorenie komisie OZ pre životné prostredie.
POVERUJE:
- uznesením č. 68/2017 poveruje starostu obce uskutočnením všetkých potrebných právnych úkonov pre prevod vlastníckeho práva k pozemkom v katastri obce Rohožník evidovaným na LV 337, LV 1522 a LV 1523, ktoré majú vo vlastníctve Vladimír Habala a manželka Viera, bytom V kútoch 63
Rohožník do vlastníctva obce Rohožník, a to v zmysle ponuky
za cenu 0,35 eura/m²,
- uznesenie č. 69/2017 poveruje starostu obce na uzatvorenie zmluvy o prevode parcely číslo 3045/61 v k.ú. Rohožník
spolu s miestnou komunikáciou, plynovodom, vodovodom,
kanalizáciou a verejným osvetlením do vlastníctva obce spolu za sumu 1,-€ (jedno euro) na základe ponuky od spoločnosti Fidelity Building, a to v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava.

V tomto prehľade sú vypísané a zhrnuté len najdôležitejšie body uznesení. Presné znenie uznesení a kompletné zápisnice
zo zasadnutí OZ sú k dispozícii na webstránke obce Rohožník www.rohoznik.sk.

ZVÝŠENIE PRÍSPEVKU NA OBEDY
Dávame vám do pozornosti informáciu o znížení úhrady za obedy. Obecné zastupiteľstvo Rohožník od 1. 1. 2018
zvyšuje svojím obyvateľom príspevok na obedy, odoberané
v Zariadení sociálnych služieb, čím sa úhrada za obed pre
stravníka znižuje:
Bližšie informácie vám rada poskytne vedúca stravovacej prevádzky pani Jarmila Ondrovičová priamo v Zariadení
sociálnych služieb Rohožník, Pri potoku 45/3 alebo na čísle
telefónu 0948 327 858.
Výška dôchodku Príspevok obce
v€
v €/obed
do 399,99
od 400 do 499,99
od 500

Úhrada stravníka
v €/obed

1,5

racio 1,80/dia 2,0

1

racio 2,30/dia 2,50

0,80

racio 2,50/dia 2,70
Mgr. Monika Czeilingerová
riaditeľka ZSS Rohožník

PRÍSPEVOK PRE ŠKÔLKAROV A
PRVÁČIKOV
Od 1. 1. 2017 je v platnosti VZN č. 5/2016, ktorým poskytuje obec jednorazový príspevok pri nástupe detí do
škôlky a školy.
Výška príspevku pri nástupe do MŠ Rohožník je 50 € a
nárok vzniká po absolvovaní šiestich mesiacov dochádzky
do MŠ Rohožník. Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť na obecný úrad. Tlačivo žiadosti nájdete na
http://www.rohoznik.sk/uradna-tabula/vzn-obce.
Výška príspevku pri nástupe do ZŠ Rohožník je 60 € a
je vyplatený v dvoch splátkach. Nárok na vyplatenie prvej
splátky vzniká do 10 dní od polročného vysvedčenia počas
prvého ročníka štúdia. Oprávnená osoba je povinná podať
písomnú žiadosť na obecný úrad spolu s potvrdením školy o
riadnej školskej dochádzke dieťaťa vydané ZŠ Rohožník.
Tlačivo žiadosti nájdete na
http://www.rohoznik.sk/uradna-tabula/vzn-obce.
Michal
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AKO SME VOLILI
Dňa 4. 11. 2017 sa konali na Slovensku voľby do vyšších
územných celkov, tzv. žúp. Prípravy prebiehali bez komplikácií a všetko bolo nachystané. S odomknutím volebných
miestností o 7.00 hod. sa hneď ujal prvý volič – občan svojho
práva. Po prvotnom „nápore“ sa situácia upokojila a ďalší
voliči pribúdali skôr sporadicky ako pravidelne. Po prelomení
hranice 100 voličov v každej komisii nám bolo hneď veselšie,
lebo účasť pod 10 % by bola na zamyslenie (po všelijakých
divadielkach našich politikov by sme sa ani nečudovali). Ale
niečo také nehrozilo. Občania ukázali, že im to až tak ľahostajné nie je a svojho favorita dokážu podporiť (pri kandidovaní dvoch kandidátov z obce za poslanca si však viem predstaviť aj vyššiu účasť).
Na prekvapenie všetkých štatistov, a aj nás v komisiách,
sa účasť vyšplhala na 29,02 %. Čo je dobré a dobré znamená
na trojku, takže je čo zlepšovať, voliči. Na záver zopár štatistických čísel pre zvedavých (tých, čo nemajú internet)
a kronikárov.
Výsledky volieb do VÚC 2017
Volebný obvod 15 Obec Rohožník
Volebný okrsok
Počet voličov zapísaných
v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľbu predsedu samosprávneho kraja

I.

II.

III.

Celkovo
za obec

935

982

1005

2922

281

269

298

848

281

269

298

848

276

260

295

831

266

259

292

%

29,02

Počet platných hlasov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

817

Počet platných hlasov pre voľby poslancov do zastupiteľstva
do Bratislavského samosprávneho kraja
Volebný okrsok
I.
II.
III.
1 Marek Čulen
2 Mária Matiko Štarková, Mgr.
3 Milan Móric, Ing.
4 Jozef Ralbovský
5 Peter Švaral, Mgr., Mgr.

4
118
7
2
145

7
77
4
3
169

3
125
7
5
155

Celkovo
za obec

%

14
320
18
10
469

1,68
38,51
2,17
1,20
56,44

Volebný
okrsok
II.
III.
I.
1 Rastislav Blaško, PhDr., Mgr.
1
4
4
2 Jozef Danko, JUDr.
1
2
1
3 Juraj Droba, Mgr., MA, MBA
18 18 32
4 Pavol Frešo, Ing.
54 68 68
5 Milan Ftáčnik, doc. RNDR., CSc. 85 73 70
6 Natália Hanulíková, Mgr.
9
5
6
7 Ľubomír Huďo, PhDr.
7
7
8
8 Martin Jakubec, PhDr., PhD.
0
2
5
9 Ľubomír Kolárik
2
10 Daniel Krajcer, Mgr.
20 19 19
11 Rudolf Kusý, Mgr.
48 42 56
12 Marian Leinerovič, Mgr.
2
3
13 Milan Lopašovský, PharmDr.
0
1
14 Ján Mrva, Ing.
16 7
14
15 Lukáš Parízek, Mgr.
0
1
16 Jalal Suleiman, Ing.
2
2
1
17 Andrej Trnovec, RNDr.
0
5
1
18 Jozef Uhler, JUDr., Mgr.
1
1
6

za
obec

%

9
4
68
190
228
20
22
7
2
58
146
5
1
37
1
5
6
8

1,08
0,48
8,18
22,86
27,44
2,41
2,65
0,84
0,24
6,98
17,57
0,60
0,12
4,45
0,12
0,60
0,72
0,96
Michal
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Petronella Pavlíček - 6.10.2017
Matúš Šurina - 27.10.2017
Šárka Čomová - 3.11.2017
Matej Stračár - 6.11.2017
Patrícia Trojaková - 20.11.2017
Natália Maľová - 21.11.2017
Dávid Juriš - 22.11.2017
Nikoleta Karovičová - 22.11.2017
Mateo Žír - 24.11.2017
Juraj Gazdič - 29.11.2017

Monika Janošková a Marek Mládek - 6.10.2017
Lívia Pálešová a Michal Závodský - 21.10.2017
Mária Lišková a Jaroslav Kúra - 21.10.2017
Pavla Vandliková a Ján Goldschmidt - 28.10.2017
Jana Uhrinková a Robert Rybárik - 11.11.2017

POSEDENIE JUBILANTOV
Pri príležitosti životného jubilea našich občanov obecný
úrad dňa 10. 10. 2017 pripravil malé posedenie. Slávnostného
stretnutia, nesúceho sa v priateľskej a uvoľnenej atmosfére,
sa zúčastnilo celkovo 9 jubilantov, ktorí si z rúk starostu Petra
Švarala prevzali peňažný dar a kytičku kvetov. Svoje jubileum
oslávili:
Janka Rybáriková
Milan Májek
Eduard Noška
Jozef Knápek
Milan Rečný

Mária Martinčeková
Mária Kovárová
Mária Knotková
Anton Sloboda

PROJEKTY OBCE
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sa snažia vytvárať
podmienky na zdravé a dobré bývanie v Rohožníku. Naša
obec na realizáciu jednotlivých zámerov v oblasti rozvoja
obce využíva finančné prostriedky z eurofondov, štátnych
dotácií a vlastných zdrojov obce. V roku 2017 obec predložila
viaceré
projekty
na rozvoj a zveľadenie
obce.
Je
čas
bilancovania, a preto by
som vám rada touto
cestou pripomenula, čo
všetko sa nám v tomto
roku
podarilo
vybudovať
a
zrekonštruovať.
V prvej polovici
roka sa z obecného
rozpočtu urobila druhá
časť
rekonštrukcie
chodníka na Hlavnej
ulici. Starý betónový
povrch sa vymenil za
zámkovú dlažbu.

Mária Poláková
Július Hájek

Jedna sviečka navyše, čo to znamená,
keď je človek veselý
a má veľa priateľov.
Prajeme vám pevné zdravie,
život bez starostí,
aby ste každý ďalší rok

.

prežili s radosťou.
Všetko najlepšie k narodeninám
praje redakcia Rohožníčana!
Pred Zariadením sociálnych služieb Rohožník sa
vybudovalo nové betónové parkovisko s kapacitou 12 miest.

Na hlavnej autobusovej stanici sa odstránil dlhotrvajúci
problém so zlým odtekaním splaškovej vody. Nové
odvodnenie bolo realizované z finančných prostriedkov
obce.
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SAMOSPRÁVA

Najviac finančných prostriedkov z rozpočtu obce išlo v
tomto roku na rekonštrukciu starého kultúrneho domu. Rekonštruoval sa priestor pre judistov, boxeristov a posilňovňu.
Zároveň sme vybudovali nový kanalizačný systém, aby sa
mohlo vybudovať nové sociálne zariadenie.

Rekonštrukciou prešla aj druhá časť budovy starého
kultúrneho domu. Pre stolnotenistov sa rekonštruovali a vybudovali nové šatne spolu so sociálnym zariadením.

V októbri sme vybudovali nový chodník medzi garážami
a cintorínom.
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Počas roku 2017 sme spravili lávku cez potok Rudávka
pre peších a cyklistov, ktorý finančne podporil Bratislavský
samosprávny kraj. Cieľom projektu bolo prepojenie dvoch
častí obce novým komunikačným prvkom, ktorým zabezpečíme bezpečný a pohodlný prechod obyvateľom obce.

Vybudovanie nových autobusových zastávok na ulici
Hlavná a Malacká.

V súčasnosti ešte prebieha rekonštrukcia zasadačky na
obecnom úrade. Ponúkam vám aspoň vizualizáciu toho, ako
bude vyzerať po ukončení všetkých stavebných prác.

Katka
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ADVENTNÝ ČAS ALEBO ZASTAVME SA
NA CHVÍĽKU...
Blížia sa mnohými tak dlho očakávané sviatky radosti
a pokoja. Rodiny a hlavne žienky sa v týchto adventných
dňoch na ne dôkladne pripravujú. Upratovanie, umývanie
okien, pečenie, varenie, zháňanie darčekov,...V minulosti sa
tieto prípravy našich predkov veľmi nelíšili od tých dnešných
(až na „malé“ rozdiely). Vtedajšie gazdinky nemali práčku,
umývačku a iných pomocníkov, ktorí nám to dnes dosť uľahčujú. ☺ Pranie v korytách hlavne v zime bola veľká drina!
Najmä to však bolo o duchovnej príprave človeka na tieto
dôležité sviatky v roku. A ruku na srdce, dnes je to hlavne
o honbe za darčekmi, pokluse po nákupných centrách, vysedávaní za počítačom a surfovaní po e-shopoch, a tak podobne, aby sme svojim drahým a hlavne ratolestiam splnili ich
siahodlhé želania na áštvorkovovom formáte. ☺

Ako to bolo u našich starých a prastarých rodičov?
V minulosti boli prípravy chápané v duchovnom zmysle
očakávania veľkej udalosti – narodenia Ježiša Krista. Základom príprav malo byť stíšenie, pokánie, skoncovanie s neresťami, bolo treba sa zmieriť s pohnevanými susedmi či rodinou, aby si mohli za štedrovečerný stôl zasadnúť len tí, ktorí
si tieto neduhy vyriešili a navzájom sa pomerili.
Čo sa týkalo domácností a gazdovstva, tiež sa kládol
dôraz na poriadky, upratovanie, pranie, aby rodina zasadla
k štedrovečernému stolu v čistote a v čo najkrajších a čistých
šatách. Pri rituáloch sa nezabúdalo ani na dobytok a statok,

napríklad dávali im zožrať cesnak, ktorý mal zabrániť zlým
silám a chorobám zvierat.
Do predvianočných činností na západnom Slovensku
patrilo – a stále aj patrí – pečenie vianočných oblátok, ktoré
mal podľa nepísaného pravidla na starosti obecný pán učiteľ.
Oblátky sú stále súčasťou chodu na štedrovečernom stole,
v tomto regióne spolu s klasickou šošovicovou polievkou
alebo kapustnicou, nasleduje ryba a koláče z kysnutého cesta.
Po večeri sa zvyklo chodiť „po spívaňú“ k najbližšej rodine. Klasické koledy, ktoré sa spievali, boli: „Narodziu sa Ježíšek, kúpíme mu kožúšek, taký dúhý chupatý, od huavy až po
paty“ alebo „Strunka, strunka, zelená jablonka, pod ňú sedzá
pastuškovia, jedia kašu z hrnka. Doleceu k ním anděl, ten im
rozpovjedzeu, že sa Ježišek narodziu, aby každý vjedzeu“.
Na polnočnú omšu tiež chodili všetci, len chorí či nevládni zostali doma. Na deň Božieho narodenia zavládol pokoj a navštevovala sa len najbližšia rodina. Vinše sa líšili podľa obcí, ale ich význam bol skoro rovnaký: „Hojnosť vína, hojnosť chleba, a po smrci – fuk do neba!“
Toľko aspoň v skratke, aby sme si spravili predstavu,
ako to bolo predtým a ako je to teraz. Zastavme sa teda na
chvíľku, poobzerajme sa okolo seba a stíšme sa... Uštvaní a
vystresovaní si tie sviatky neužijeme a toto podstata Vianoc
nie je... Usmiata mama a tato budú nad ten najdrahší darček :-)
Šťastné a pokojné sviatky vám želám.
KAŽ-ka (KS)

Milý Ježiško,
chceli by sme ťa poprosiť o zopár
darčekov pre našich čitateľov:
♦ darček plný tej správnej vianočnej

atmosféry a pohody,

♦ darček plný šťastia, aby ich

sprevádzalo každý - každučičký deň v
roku,
♦ darček plný zdravia, lebo bez toho to
v živote nejde.
Ostatné si zariadi každý sám ☺

redakcia
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A aké sú dojmy niektorých žiakov z nakrúcania?

SPRÁVNE ROZHODNUTIE

Maťko Čulen (3.A): Veľmi som sa tešil na natáčanie relácie
V siedmom nebi. Vyučovanie sa skončilo po 3. hodine, čo
bolo super J. Páčil sa mi tam vianočný stromček. Natáčanie
bolo dlhšie, ako sme čakali. Prekvapilo ma, že to vysnívala
pani učiteľka.

Verím, že by sa našiel medzi vami aspoň jeden, ktorý
mal nutkanie vziať do ruky pero a tejto rodine vysnívať sen.
Mnohí z vás rodinám Jajcajovým a Kuračkovým pomáhate
denne a ani si to neuvedomujete. To nutkanie sme mali aj
my. Keď sme sa s mojou maminou rozhodli napísať do relácie V siedmom nebi, bolo práve predvianočné obdobie
(december 2016). Obdobie, kedy si rodiny asi najviac uvedomujú, že majú držať spolu, že vzájomná blízkosť tých najbližších má svoje čaro a vôňa vianočného pečiva už rozvoniava
domovom. Maci (tak sme volali Marcelku Jajcayovú, keď
sme ako hádzanárky behali po ihrisku za loptou) a jej deťom
sme želali veľa zdravia a rodinnej pohody. Nič konkrétne
sme im nevysnívali. Vedeli sme len to, že potrebujú veľkú
pomoc, že potrebujú zabudnúť, aspoň na chvíľu, na starosti
a bolesť.
Dňa 30. septembra 2017 o 19:45, keď sa už Maca od
mája na nás dívala z neba a strážila kroky svojich detí, mi
zazvonil telefón. Oznámili mi, že náš príbeh vybrali. Na jednej strane sme sa s maminou veľmi potešili a na strane druhej nás ovládlo veľa otázok. Čo povieme? Ako na to zareaguje Macina rodina? Podstatné bolo, že sa pomôže. Mňa však
mátali aj iné otázky. Ako to oznámim v škole? Ako požiadam
vedenie školy, že by som bola rada, aby sa natáčania zúčastnili spolužiaci Duška, Vandy, Vanesy, Mariána a učitelia, ktorí
ich učia? Musela som s pravdou von. Vedenie školy malo
pochopenie pre náš odvážny plán. Nikto iný to nevedel. Začal sa kolotoč vybavovania: vybrať žiakov, objednať autobus,
informovať rodičov. Ale vďaka skvelým kolegom a ich podpore sme všetko zvládli. Dňa 14. novembra sme cestovali do
štúdia na natáčanie relácie V siedmom nebi.

Elinka Jurkáčková (4.A): Môj spolužiak Marián ma pozval na
natáčanie do relácie. Štúdio bolo vyzdobené krásnym vianočným stromčekom. Vaneska, Duško, Marián a Vanda bývajú s dedkom a babkou. Pani učiteľka so svojou maminkou
im vysnívali prerobenie bytu. Príbehy boli fajn, len na mňa
pôsobili veľmi smutno. Teší ma, že všetci majú krásne izbičky. Som rada, že im niekto pomohol.
Natálka Malá (3.A): Bolo to najnaj, chcem tam ísť znovu.
Videla som Danielu Hantuchovú naživo, v telke je to iné ako
naživo, videla som Miku, Kubániho. Bola tam zábava. Som
rada, že ma pani učiteľka vybrala.
Dominika Kičinová (4.A): Pri nakrúcaní som si uvedomila,
aké mám šťastie, že mám rodičov, ktorí ma ľúbia, aj keď som
niekedy zlá. Mám všetko a hlavne oporu rodičov. A tieto deti
si to zaslúžia. Vyrastať bez rodičov je veľmi ťažké. Každý by
mal mať tatka a maminku, lebo je to najväčší dar!
Katarína Kassayová (3.A): Aj keď sme dlhšie čakali, mám
z toho dobrý pocit. Bolo to krásne. Veľmi sa mi tam páčilo.
Natáčanie programu bolo veľmi zdĺhavé, náročné pre dospelého človeka, nieto pre deti. Verím, že aj napriek tomu si
mnohí z nás pri vypočutí príbehov veľa uvedomili. Klišé, ktoré denne počúvame, že rodina, zdravie a zopár priateľov sú
to najdôležitejšie v živote, má svoje opodstatnenie. Neriešme hlúposti, nenáhlime sa za statkami, nezáviďme si. Vážme
si podstatu rodiny, starajme sa o svoje zdravie a v neposlednom rade, pomáhajme si!
Chcem poďakovať mojej maminke (najlepšej mame na
svete) Janke Čopovej. Nebyť jej, jej odhodlania, tento sen
by sa nestal nikdy snom ♥
Krásne Vianoce vám želám!
Martina Balúchová

BLAHOŽELÁME
Pán Radoslav Černický sa zúčastnil celosvetovo najväčšej
fotosúťaže za rok 2017 s názvom Our world is beautiful,
v ktorej bolo dokopy 183 000 súťažiacich fotiek od viac ako
22 000 fotografov z celého sveta.
V súťaži sa umiestnil na 11. mieste a zo Slovenska na 1.
mieste. Okrem atraktívnej ceny sa bude jeho fotografia spolu
s ďalšími výhernými vystavovať po celom svete v prestížnych
galériách a na Slovensku bude niekedy na jar 2018 v galérii
Eurovea a odtiaľ bude putovať po celom Slovensku.
Pánovi Černickému srdečne gratulujeme k prestížnemu
víťazstvu.
Katka

Foto: Radoslav Černický
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POZOR NA CESTE!
Dopravná
výchova je dôležitou prierezovou témou a neoddeliteľnou
súčasťou vyučovania na 1. stupni
základných
škôl. V piatok,
29. septembra,
sa deti našej školy od rána venovali dopravným aktivitám. Pani učiteľky si pre
deti pripravili dopravné prezentácie, kvízy, minitesty z pravidiel cestnej premávky, čítali si príbehy o dopravných značkách, čím rozvíjali aj čitateľskú gramotnosť. Využili sme dopravné edukačné softvéry a dopravné CD S Martinom na
cestách či Autoškola pre deti. Vyrobili sme si aj modely križovatiek a dopravné značky.
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Najdôležitejšou súčasťou dňa boli však praktické činnosti. Porozprávali sme deťom o dôležitých telefónnych číslach,
o správnom privolaní záchrannej služby, polície a hasičov.
Ukázali sme žiakom, čo má obsahovať lekárnička a na aký
účel slúži jej výbava. Predviedli sme žiakom ošetrenie ľahkých zranení, podanie prvej pomoci pri vdýchnutí cudzieho
telesa, masáž srdca či resuscitáciu. Žiaci si mohli všetko vyskúšať na modeloch a figurínach, ale i na svojich spolužiakoch, ktorým obviazali ,,ľahké zranenie“ či zmerali krvný tlak.
Na záver sa žiaci spolu s pani učiteľkami vybrali do terénu. Samozrejme, aj na vychádzke použili dôležité reflexné
vesty. V okolí školy pozorovali dopravné značky, dopravné
prostriedky, učili sa správne chodiť po chodníku, prechádzať
cez cestu, sledovali dopravné situácie. Počas vychádzky si
obzreli policajnú, požiarnu stanicu, zdravotné stredisko i lekáreň. Cieľom dopravného dopoludnia bolo hravou a zážitkovou formou viesť deti k prevencii bezpečnosti na cestách.
N. Seličová

RODIČIA V
ŠKOLSKÝCH LAVICIACH
Koncom novembra sa uskutočnili
v prvých triedach Dni otvorených dverí. Rodičia sa mohli prísť pozrieť na
vyučovanie a vidieť, ako už vedia prváci čítať, písať a počítať. Pani učiteľky
ukázali rodičom, ako vyzerá vyučovanie metódou Sfumato v praxi. Rodičom sa veľmi páčilo. Odchádzali nielen
spokojní, ale aj obohatení o novú skúsenosť. Vyjadrili uznanie a pochvalu
pani učiteľkám za ich náročnú a obetavú prácu.
K. Šimunová

v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc téma ŠtefániV dobe, keď akosi prestávajú byť v móde tradičné hod- ka vhod. Jeho čestné miesto v živote slovenského národa
noty, vytráca sa úcta k ľuďom i tradíciám a svoje životy riadi- nemožno spochybniť a našej škole sa vďaka aktivitám, zorgame životmi kvázi hviezd a celebrít, prišla 23. októbra 2017 nizovaným v tomto dni, podarilo predstaviť žiakom Štefánika
so všetkými jeho kladnými vlastnosťami
i malými neduhmi.
Vďaka a práve pre tento deň sa rohožníckym žiakom podarilo navštíviť rôzne miesta
súvisiace s M. R. Štefánikom – Ivanku pri Dunaji, Košariská, Brezovú pod Bradlom. V rámci
online putovania po stopách Štefánika sme
zistili informácie o jeho živote, práci, politickom pôsobení, vedeckých objavoch a cestách,
ktoré absolvoval. A to, čo sme o ňom zistili,
sme si nenechali pre seba. O všetkom sme
vám
porozprávali
v Kultúrnom
dome
v Rohožníku na akcii Po stopách M. R. Štefánika, ktorej sa mnohí z vás zúčastnili.

PO STOPÁCH M.R. ŠTEFÁNIKA

R. Olšovská
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SPOZNÁVAME SLOVENSKÚ KUCHYŇU

Slovenská kuchyňa je známa tým, že je výdatná
a plnohodnotná, ale to neznamená, že nie je zdravá alebo je
tučná. Ak vyvážime pomer príjmu s výdajom, môžeme si dopriať všetko ☺. Zemiaky, orechy, mak, kapusta a iné sú typické tradičné slovenské suroviny plné minerálov, vitamínov
a potrebných látok pre ľudský organizmus. Či si dieťa alebo
dospelák, každý z nás ich potrebuje. Hádam nie je rodina,
kde by tieto suroviny chýbali a minimálne raz týždenne nejedna gazdiná varí a pečie napr. bryndzové halušky, lokše,
makové a orechové záviny a iné dobroty.
Žiaci našej školy v rámci Národného akčného plánu -

MLIEKO SI NA RAŇAJKY DÁME!
Mliečko, mliečko, to je veda,
bez neho sa vyrásť nedá.
Bez neho vraj budem malý,
nebudem mať žiadne svaly.
ani pevné kosti práve.

Teraz to už dobre viem,
hneď si mlieko nalejem.
Ponúknem ho všetkým vám,
veľa zdravia zaželám.

Deň mlieka v školách sa oslavuje už od roku 2000 pod
záštitou Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo. Naším
životom nás sprevádza od narodenia. Veď práve materské
mlieko je našou jedinou potravou, kým sme len malé bezbranné uzlíky. Aj preto si pravidelne každý september pripomíname význam mlieka. Našich žiakov v tento deň čakali
rôzne aktivity, v každej triede sa zastavila Mliečna hliadka
zastúpená žiakmi Školského parlamentu, siedmaci si vyskú-
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boj proti obezite sa tento mesiac ,,popasovali“ s témou:
Mlieko, vajcia, orechy, hybaj do kuchyne a chyť sa varechy!
Ochutnávka slovenských tradičných jedál (bryndzové halušky, kapustové fliačky, lokše, makové a orechové záviny)
a recepty našich mám
Žiaci 3.A triedy si urobili projekty, ktoré prezentovali
pred triedou na túto tému, dokonca sme mali ochutnávku
tradičných koláčov. Spoločne s rodičmi napiekli koláče, pagáče, záviny (ja som kúpila ☺).
5. A trieda zisťovala, aké sú typické slovenské jedlá v ich
rodinách. Na hodine slovenského jazyka to všetko spísali
a zistili, že mnohé rodiny majú tie isté obľúbené chute. Ponúkame zopár z nich a možno sa inšpirujete: kapustnica,
parenica, halušky s kapustou a klobásou, parené buchty,
halušky s bryndzou a slaninou, fazuľovica a iné.
7.A prekladali na hodine anglického jazyka slovenské
tradičné jedlá do angličtiny.
Blížia sa Vianoce, preto jedzte zdravo, hýbte sa, usmievajte a ak by vám ručička na váhe ukazovala viac ako zvyčajne, nič si z toho nerobte. Vianoce sú raz za rok. Sú to sviatky
hojnosti, tak prečo si nedopriať? Sú to sviatky pokoja, tak
prečo sa stresovať zopár kilami navyše?
M. Balúchová

šali chemické pokusy
s
mliekom,
prváci sa
venovali
objavovaniu mlieka
a
pod.
Spestrením dňa
bola prevládajúca
biela farba na oblečení našich žiakov, ako aj učiteľov. Predaj
mliečka sa už stal obľúbenou súčasťou mliečneho dňa v našej škole.
L. Karlová

ZBER PAPIERA
I. stupeň
1. miesto - 3.B (1060 kg)
2. miesto - 2.A (452 kg)
3. miesto – 3.A (407 kg)
II. stupeň
1. miesto - 9.A (901,3 kg)
2. miesto - 6.B (556 kg)
3. miesto - 7.A (462,5 kg)
Spolu sme vyzbierali viac ako 6 ton papiera.

ZOZNAM PARLAMENŤÁKOV
5.A Viktória Hassová
Katarína Kubišová
Viktória Martinkovičová

7.A Natália Alžbetkinová
Adriána Dinušová
Richard Dujnič

6.A Karin Božíková
Denisa Csenkeyová
Sára Focková
Tamara Hofferová

7.B Erika Petríková
Viktória Weberová

6.B Linda Olivová
Janka Ondrovičová
Karolína Šperglová

8.A Andrej Beluško
Juraj Ondrovič
9.A Michaela Gažiová
Katarína Ilková
Dominika Závorková
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POHYB PRE KAŽDĚHO
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie
na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku
2017 sme si pripomenuli jeho tretí ročník. Hlavnou témou
kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a
to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.
Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2013 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 59% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému
športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 41%
Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje a 34% sa nejakej forme pohybovej aktivity venuje raz týždenne. Tri štvrtiny Slo-
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vákov tak tejto životnej potrebe nevenuje dostatočnú pozornosť.
Tento týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor.
Európsky týždeň športu 2017 sa konal v 32 krajinách Európy
od 23. do 30. septembra 2017. Oficiálne otvorenie Európskeho týždňa športu 2017 sa uskutočnilo 23. septembra v Tartu
v Estónsku.
A toto sú aktivity, ktoré sa uskutočnili na našej škole
i v obci počas Európskeho týždňa športu:
• turnaj vo vybíjanej medzi triedami,
• tanečný maratón v ŠKD,
• cvičí celá obec,
• rodičia a žiaci 3. A sa učia navzájom,
• vytancuj si náladu s ŠKD,
• jeden za všetkých, všetci za jedného (žiaci, rodičia, zamestnanci školy,...)
• triedne derby vo vybíjanej žiakov.
A fit sa snažíme byť aj prostredníctvom ďalších projektov, do ktorých sme zapojení:
•
Národný akčný plán - boj proti obezite,
•
Zdravá škola - o pohybe, zdravom stravovaní, ale aj
o zdravom prostredí, zdravom myslení, o zdravých vzťahoch.
kol. ZŠ Rohožník

SPOLOČNE SME POMOHLI
NEVIDIACIM
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej
pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej
situácii, cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov
na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ambasádorom zbierky v tomto roku je slovenský futbalový reprezentant a niekoľkonásobný
držiteľ titulu futbalista roka Marek Hamšík.
V priestoroch školy ste mohli stretnúť deti zo školského
parlamentu, ktoré vás za príspevok do zapečatenej pokladničky odmenili spinkou v tvare pastelky. Vďaka vašim príspevkom sme vyzbierali 162,13€, ktoré sme odoslali Únii
nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú
začleniť sa do bežného života. Cieľom zbierky je pomôcť ľu-

DOBRÝ DEŇ
Každoročne si ľudia pripomínajú Svetový deň pozdravov. 21. november poukazuje na význam osobnej komunikácie. Aj my, žiaci ZŠ Rohožník, sme nezabudli na význam
pozdravu, a preto sme sa v tento deň rôznymi aktivitami
pripojili k šíreniu tejto ušľachtilej myšlienky. Pripomenuli

ďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť plnohodnotný
život, v ktorom môžu študovať, pracovať, športovať, založiť si
rodinu.
Aj vďaka vašim príspevkom im môžu odborníci bezplatne pomáhať pri výbere pomôcok, učiť ich čítať a písať Braillovým písmom, učiť chôdzu s bielou palicou či pracovať na počítači, ktorý hovorí.
L. Karlová
sme si taktiež, že k pozdravu patrí milý úsmev, pohľad do
očí či podanie ruky. Počas prestávok sme sa
z obrázkovej galérie naučili zdraviť vo viacerých jazykoch,
dopĺňali citát, pri ktorom sa ukázala naša tvorivosť
a fantázia a vytvorili sme koláž vlastných pozdravov
a odkazov pre našich kamarátov.
Žiacky parlament ZŠ Rohožník
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HUDBOU A ŠPORTOM BOJUJEME PROTI STRESU

V utorok, 10. októbra, sme si v našej škole pripomenuli
Svetový deň duševného zdravia.
Zrejme si každý z vás už niekedy povedal: „Dnes mám depku.“ Našťastie, nie každý pocit zármutku či zlej nálady je depresia. Je normálne, že niektoré životné zážitky dokážu poriadne otriasť dobrou náladou. Depresia sa odlišuje od zármutku. Dá sa o nej hovoriť až vtedy, ak pocity zúfalstva a
smútku pretrvávajú viac týždňov a sprevádza ich strata chuti
do jedla a nespavosť.
Nanešťastie, podľa informácií Svetovej zdravotníckej
organizácie, veľká časť populácie trpí niektorou z duševných
porúch ako je napríklad už spomínaná depresia alebo schizofrénia. Aby sa na tieto poruchy upozornilo, je každoročne
vyhlásený Svetový deň duševného zdravia.
Jedným z nepriaznivých faktorov, vplývajúcich na
duševné zdravie, je stres, ktorý je pokladaný za chorobu posledných desaťročí. Trpia ním bežní zamestnanci, ale dokon-

ca už aj študenti a žiaci základnej školy. Bojovať proti stresu
sa dá viacerými spôsobmi. Preto si v utorok mohol každý žiak
po príchode do školy odtrhnúť smajlíka alebo motivačný citát na zlepšenie nálady. V obrázkovej „galérii“ na schodoch si
zas deti mohli prečítať rady, ako so stresom bojovať. Všetky
prestávky sme našim žiakom spríjemňovali veselými pesničkami. Niektorí si spolu zaspievali, tí odvážnejší aj zatancovali.
Pohyb je taktiež spôsob, ako sa zbaviť stresu. Keď
pumpuješ svaly a potíš tuk, tvoje telo vyplavuje hormón endorfín, ktorý ti pomáha bojovať so stresom. A ten má v dnešnej dobe už asi každý druhý človek. Aj preto sa uskutočnil v
rámci tohto dňa turnaj medzi žiakmi vo florbale, ktorý je
v našej škole veľmi obľúbeným športom.
Na záver vám chceme popriať pevné duševné
zdravie a nezabúdajte, že „Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade
do očí naznačí, že srdce je doma.“

UNICEF

Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa
zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje
programy pomoci deťom.
Úlohou Národných výborov je hlavne získavanie zdrojov
pre potreby programových krajín (Field offices). Programové
krajiny sa takisto usilujú o získavanie prostriedkov pre svoje a
iné programy. Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby
mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli
zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.
Sme hrdí, že za takmer 70 rokov svojej existencie pomohol UNICEF zachrániť a zlepšiť životy stoviek miliónov detí. Je
naším záväzkom v tejto práci pokračovať aj naďalej, aby všetky deti na svete mohli prežívať šťastné detstvo, na ktoré majú
právo.

L. Karlová
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SFERICKÉ KINO - KALUOKAHINA
V mesiaci október už druhý raz do našej škôlky zavítalo
sférické kino. Uprostred triedy vyrástla veľká kupola, do ktorej deti spolu s učiteľkami vošli plné očakávania. Neobyčajné
pocity, ojedinelý zážitok a úžasné obrazy nám ponúkla mobilná planetárna 360° šou. Úžasný výhľad, ktorý sme mali
možnosť zažiť vďaka najnovšej technológii, ohúril nielen deti,
ale aj pani učiteľky. Cez príbeh "Kaluokahina – Začarovaný
korálový útes" sme sa ponorili do hlbín oceánu. Príbehom
nás sprevádzali hlavní hrdinovia - múdry piliar Jak a rybička
menom Drobček, ktorí sa snažili zázračný útes zachrániť.
Ocitli sme sa na dne oceánu a verte, stálo to za to. Sme radi,
že naša škôlka využíva aj moderný spôsob vzdelávania, pretože prostredníctvom zážitku si deti skôr zapamätajú.

MIKULÁŠ V ŠKÔLKE
Príď, Mikuláš, príď aj k nám,
nemusíš však chodiť sám.
Vezmi si aj priateľov,
privíta vás celý dom!

Kto poslúchal mamku, ocka,
na každého darček počká.
Kto bol samá nezbeda,
tomu beda, prebeda.

Padá sniežik, vietor fúka,
Mikuláš nám dary núka.
Poďte, deti, detičky,
rozbaľte si balíčky.

Upratali sme si všetko,
čakáme ťa, milý dedko.
Čakáme ťa, Mikuláš,
kedy sa k nám zatúlaš.

Streda 6. decembra bola pre našich škôlkarov výnimočná. Nielenže si doma ráno po prebudení našli plné čižmičky
sladkostí a darčekov, ale v škôlke ich tiež čakalo prekvapenie.
Prišlo v podobe Mikuláša a čerta, ktorí naši škôlku navštívili,
aby sa presvedčili, či sa už deti pripravujú na Vianoce a či
v škôlke, ale aj doma počúvajú. Napriek počiatočným obavám sa na tvárach detí postupne zjavili úsmevy, zarecitovali
pekné básničky a zaspievali pesničky, za čo dostali od čerta
odmenu - sladkú čokoládu.

Ďakujeme Mikulášovi a čertovi, teda pánom S. Baďurovi
a P. Hajdúchovi za ich ochotu a veríme, že sa na nich môžeme tešiť aj budúci rok.
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VIANOČNÉ POHLADENIE

OZ LÁSKAVÉ POHLADENIE v spolupráci so Zariadením
sociálnych služieb Rohožník zorganizovali dňa 1. decembra
v Kultúrnom dome Rohožník Vianočný benefičný koncert.
Hlavnou myšlienkou celej tejto nádhernej akcie je spájanie
generácií a podpora a zviditeľnenie Zariadenia sociálnych
služieb.

DECEMBER 4/2017

a Základnej
školy
z Rohožníka, SPIDUCH spievajúci dôchodcovia
z Rohožníka a deti zo
Základnej
umeleckej
školy z Malaciek. Svojím
nádherným spevom nás
prišli potešiť páni Robert
Daniel,
Palo
Drapák
a Milan Jagelka.
Celé podujatie sa
konalo za podpory Obce
Rohožník a pána starostu
Petra Švarala. Materiálne
a finančne celú akciu
podporili
p.
Zuzana
Simeonová - kvetinárstvo
NAZURA, p. Jozef Ivan –
Mäso
údeniny,
MABONEX
SLOVAKIA
spol. s r.o., Záhorácke
pekárne a cukrárne a.s.
a vy všetci, ktorí ste si
zakúpili naše výrobky
alebo
ste
prispeli
dobrovoľným vstupným.
Vám všetkým patrí naše
veľké „ĎAKUJEME“.
Na záver mi dovoľte za celý kolektív a aj za
obyvateľov Zariadenia sociálnych služieb zaželať vám
všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom
roku 2018 najmä veľa zdravia.
Mgr. Monika Czeilingerová
riaditeľka ZSS Rohožník

Rovnako ako pri prvom ročníku, keď prišiel ten veľký
„deň D“, sme sa všetci ráno zobudili s veľkým napätím
a očakávaním, ako to celé dopadne. A dnes si už dovolím
povedať, že to opäť dopadlo výborne. Celým večerom nás
veľmi príjemne sprevádzala Heňka Mišunová. Pán dekan
Pavol Flajžík pohladil naše duše a srdcia duchovným
slovom. O nádhernú atmosféru v sále sa aj tento rok
postarali všetci účinkujúci, ktorými boli deti z Materskej

NIE JE MI JEDNO, KDE BUDEM ŽIŤ...
Ako poslankyňa, ako matka a ako človek, ktorý žije v tejto
obci od narodenia by som rada reagovala na „kauzu“ optimalizácie bieleho šedého cementu. Nemôžem len sedieť a nevyjadriť sa k hanlivým vyjadreniam, ktoré kolujú po našej obci. V
prvom rade mi vôbec nie je jedno, či sa tu bude alebo nebude
spaľovať odpad a v akom množstve. Všetci poslanci (okrem
jedného) sme sa zišli a dôkladne sme predebatovali všetky
možné aspekty. Rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí tomu rozu-

mejú a sú na slovo vzatí odborníci (pretože aj my sme len ľudia a nemôžeme vedieť všetko). Po druhé by som chcela vás,
všetkých občanov, oboznámiť s faktom, že ani jeden z nás nemal v úmysle hlasovať za zvyšovanie množstva spaľovaných
odpadov. Práve naopak. Z našej iniciatívy vzniklo prehlásenie
s odmietavým postojom voči zámeru spoločnosti CRH, a.s.
Všetky ostatné spolky a iniciatívy podporili naše rozhodnutie,
za čo im veľmi pekne ďakujem.
Mgr. Ivana Kočišová
poslankyňa OZ
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LETÍ!
K farebnej rozfúkanej jeseni neodmysliteľné patrí púšťanie šarkanov. Tento rok nám to konečne vyšlo! Nepršalo a
fúkalo tak akurát. ☺ V piatok, 13. októbra, nebo nad Rohožníkom ovládli rôzne jednoduché i rafinované lietajúce draky.
V plnej sile smerom hore! – to bolo heslo všetkých
súťažiacich detí a nielen tých.
Po vzrušujúcich súbojoch na
oblohe a napínavých nebeských formáciách odborná
porota vyhlásila troch víťazov, ktorí boli odmenení vecnými cenami. 1. miesto patrilo Dušanovi Kačovi, 2. miesto
obsadila Magdalénka Čulenová a na 3. mieste skončil Peter Fupčo. Pre všetky deti
však bola pripravená malá
drobnosť za účasť.
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Šarkaniáda nám zabezpečila veselé divadlo na jesennej
oblohe a deti, ale aj rodičia či už s vlastnoručne vyrobenými
papierovými šarkanmi, lietajúcimi umeleckými objektmi alebo vzdušnými 3-dimenzionálnymi konštrukciami si užili skvelú zábavu.
Katka

PLES PRE SENIOROV
Dňa 27. októbra dostali barle, choroby a rôzne iné
boľačky červenú. V tento deň sa namiesto toho, aby sa oni
starali o vnúčatá a všelijaké iné starosti, rodina postarala
o nich. Prišiel deň, kedy sa stretávajú tí najskúsenejší a najviac pamätajúci občania. Každý buď prišiel sám (keď zdravíčko dovolilo), alebo sa nechal doviesť. V tento piatok sme zorganizovali, pri príležitosti mesiaca úcty k starších, posedenie
pre našich dôchodcov.
Prípravy postupovali ľahko ako nôž maslom a vyzdobená sála už čakala na svojich prvých hostí. Začiatok bol síce až
o 15.00 hod., ale dobré miestečko si treba chytiť čo najskôr,
a títo fajnšmekri začali chodiť už dobrú hodinku pred začiatkom. Svojím príhovorom ho otvoril pán starosta. Privítal prítomných a spoločne sme si spomenuli na tých, čo nás od
posledného stretnutia opustili. Po pánovi starostovi pridal
pár slov aj náš pán farár. Otvorenie pokračovalo úvodným
programom, ktorý obstarali naši najmenší, deti zo základnej
školy. Nejednému seniorovi pri pohľade na vystupujúce vnúčence vyhŕkli slzičky šťastia.
Po programe nasledovalo úvodné tanečné kolo a potom

sa podávala slávnostná večera. Aj tento rok sme si lámali
hlavu, čo pripraviť. Vyhralo ako vždy mäso, aj keď boli aj iné
návrhy. Menu bolo v podaní plneného bravčového rezňa
s prílohou. Spokojní hostia a usmiate tváre nám dávajú signál, že to robíme dobre a nabíjajú nás tou správnou energiou
do ďalších rokov.
Po večeri v rámci programu vystúpil spevácky súbor
LOZA z Lozorna. Voľnú zábavu zabezpečila tradične hudobná
produkcia DUA LINZ z Malaciek,
ktorá hrala do tanca celý večer.
Zábava pokračovala do neskorých
nočných hodín.
Milí naši dôchodcovia! Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie
a prišli ste sa zabaviť a aspoň na
chvíľu si odpočinúť. Poďakovanie
patrí aj vašim rodinám, že vám dali
priepustku na tento večer. Bolo
nám cťou vás privítať, pripraviť vám
program, pohostiť vás večerou
a ponúknuť niečo dobré na zapitie.
kolektív OÚ
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OKTÓBROVÁ KVAPKA KRVI
Mesiac október sa už tradične niesol
v duchu darovania krvi. V pondelok, 23. 10.
2017, zorganizoval Miestny spolok SČK Rohožník
a spol. CRH Slovensko a.s. v spolupráci s HTO
Bratislava ďalší hromadný odber krvi, ktorý sa
uskutočnil v cementárni v Rohožníku. Odberu sa
zúčastnilo 42 darcov, jeden darca bol vyradený a
jeden bol prvodarca - p. Ľuboš Novák. Všetkým
darcom chcem poďakovať za celoročnú spoluprácu a popriať krásny advent plný pokoja, lásky
a porozumenia. V roku 2018 nás čakajú tieto
termíny kvapky krvi: 19. 02. 2018, 18. 06. 2018
a 22. 10. 2018.
Bc. Karol Štark
predseda MS SČK Rohožník

LAMPIÓNY
Koncom októbra je už jeseň na svojom vrchole a práve v
tomto čase, keď svetla je už pomenej, ulice našej obce zaplavia svetlá lampiónov. Sprievod sa uskutočnil v utorok 31.
októbra 2017.

chádzke ulicami obce deti s lampiónmi nakoniec dorazili späť
na námestie pred kultúrnym domom, kde sme spoločne vypustili 100 ks lampiónov šťastia.
V kultúrnom dome na deti čakala strašidelná halloweenská diskotéka. Deti sa, samozrejme, najskôr museli ustrojiť, dostali halloweensku čiapku a na líce im Lydka namaľovala pavučiny. Niektoré deti prišli už strašidelne vystrojené.
Počas zábavy a tanca odborná porota vyhodnotila najstrašidelnejšiu masku. Teší nás, že každým rokom to máme zložitejšie a viac a viac strašidiel straší v kultúrnom dome. Víťazi
dostali ceny a ostatné súťažiace a zúčastnené masky dostali
drobnú sladkosť. O dobrú náladu sa staral DJ Miro. Členky
občianskeho združenia pripravili pre malých aj veľkých malé
občerstvenie.

Akciu pre deti pripravuje občianske združenie Klub aktívnych žien. Záujem o lampiónový sprievod každý rok rastie.
Odštartovali sme o 18:00 od kultúrneho domu a do kroku
nám vyhrávali pesničky z rozhlasu. Po polhodinovej pre-

Poďakovanie patrí všetkým členkám KAŽ, Maťovi Gogovi, DJ Mirovi, Obecnému úradu Rohožník, kuchárkam zo
ZSS Rohožník, ZŠ Rohožník za výzdobu, a, samozrejme, vám
všetkým zúčastneným.
Tešíme sa na všetkých aj o rok.

Katka Jurkáčková
štatutárny zástupca
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A ČO JA, LÁSKA?
„Dobrý deň, prišla som bojovať o vášho muža..." Na

zemi kufre a v tvári odhalenie ženy, ktorá nemá v úmysle
opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru
žijúceho v klasickom stereotype. Takto začalo v nedeľu, 3.
decembra, divadelné predstavenie, v ktorom sme sa
zoznámili
s
manželstvom
večne
zaneprázdnenej
prekladateľky z amharčiny Margit a roztržitého
programátora Bohuša, ktoré narušilo príchod mladej,
atraktívnej pomocnice v domácnosti Skarlet. Táto
extravagantná žena sa čoraz viac vtierala do pozornosti
Bohuša, čo neuniklo pozornosti Margit. Ich manželstvo sa
otriaslo v základoch a bravúrne napísané dialógy a herecký
výkon hlavných predstaviteľov otriaslo bránicami
rohožníckeho publika. V hlavných úlohách sa predstavila M.
Sládečková, Z. Porubjaková a M. Mňahončák.
Katka

V dnešnej hektickej dobe ľudia akosi zabúdajú na
jednoduché radosti života. Jedným z takýchto potešení je aj
navštíviť s deťmi naše divadielka, ktoré organizujeme v
kultúrnom dome už tretí rok. Pre deti je pripravených
sedem rozprávok plných zábavy a veselých dobrodružstiev,
kde dobro vždy zvíťazí a zlo nezostane nepotrestané.
Divadelné predstavenia sú interaktívne, dokážu deti
aktívne vtiahnuť do deja. Deti svoje emócie bezprostredne
dávajú najavo. Ponúkajú deťom priestor pre kreatívne
tvorenie v každej umeleckej oblasti - divadelnej, hudobnej,
tanečnej i výtvarnej, podnecujú záujem o umenie a
prezentujú šikovnosť a vynaliezavosť detí.
Naším prianím do budúceho roka je, aby k nám zavítal
ešte väčší počet detí, ktoré sa s nami budú baviť a smiať.
redakcia

MIKULÁŠKU, DOBRÝ STRÝČKU...
Mikuláš je postavou
opradenou mnohými legendami. Traduje sa o ňom, že sa
narodil okolo r. 280 – 286 v
Patare. Ako devätnásťročný
bol svojím strýkom, biskupom Mikulášom, vysvätený
za kňaza a stal sa predstaveným kláštora Sion v blízkosti
Myry. Počas prenasledovania kresťanov okolo r. 310
bol vraj zajatý a týraný. Po
rodičoch zdedil veľké bohatstvo, ktoré rozdeľoval medzi
chudobných.
Legenda hovorí o tom, že Mikuláš sa často večer po
zotmení prechádzal ulicami a pozoroval ľudí za oknami. Keď
videl chudobnú ubiedenú rodinu s deťmi, ktorým nevedeli
dať rodičia nič na večeru, do obloka im vložil jedlo, hračky i
niekoľko mincí. Nik nevedel, kto je tým dobrodincom, pretože Mikuláš chcel zostať v anonymite. Od tých čias vznikla
tradícia sviatku svätého Mikuláša. Je mu venovaný 6. december, pretože vraj Mikuláš umrel práve v tento deň.

Keďže máme u nás dobré deti, tak aj tohto roku k nám
zavítal Mikuláš s plnou náručou balíčkov. Doviedol si aj pomocníkov - dvoch anjelov. Nezbedný anjel Oliver predviedol
deťom úžasné veľké i malé bubliny. Mikuláš všetkým poslušným deťom venoval balíček plný dobrôt, ktorý pripravil
obecný úrad a spoločnosť CRH.
Už teraz sa tešíme na Mikuláša a anjelikov, pretože sa
u nás dobre cítili a prisľúbili, že s plným košíkom dobrôt prídu aj o rok.
Michal
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tento rok už súťaž starších žiačok a náročnejšie zápasy so
staršími súpermi v príprave i v jesenných majstrovských
zápasoch výrazne pomohli aj kvalite hry počas tohto turnaja.
Dievčatá po výborných výkonoch zvíťazili
vo všetkých štyroch zápasoch a celý
„Memoriál Radky Holečkové“ vyhrali.
Z turnaja, ktorý bol výborne zorganizovaný,
si priniesli okrem putovného pohára
i množstvo vecných cien, ktoré im
prichystali domáci organizátori.

MLADŠIE ŽIAČKY ÚSPEŠNÉ NA
TURNAJI V PRAHE

Celkové poradie turnaja:
1.
TJ Strojár Malacky, ŠHK Rohožník
2.
DHC Slavia Praha (ČR)
3.
CSS6 Bukurešť „A“ (Rumunsko)
4.
Sokol Kobylisy II (ČR)
5.
CSS6 Bukurešť
„B“ (Rumunsko)
Spojené hádzanárske družstvo mladších dievčat TJ
Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa na pozvanie DHC Slavia
Praha zúčastnilo kvalitne obsadeného „Memoriálu Radky
Holečkové“ v Prahe. Družstvo mladších žiačok ročník
narodenia 2005 mohli podľa propozícií posilniť i štyri hráčky
o rok staršie, a tak okrem dvoch najmladších (M. Mrázovároč. nar. 2006 a S. Nemcová roč. nar. 2008) boli v družstve
takmer všetky z minuloročného úspešného družstva
mladších žiačok. Dievčatá ročník nar. 2005 a 2004 hrajú

Najlepšou hráčkou turnaja sa stala Sarah Kujanová.
V spoločnom družstve hrali: Sarah Kujanová, Vanda
Kuračková, Linda Olivová, Lea Kolandrová, Vanessa
Kimličková, Eva Balaščíková, Laura Walterová, Karolína
Šperglová, Nikola Nemcová, Natália Tomaškovičová, Aneta
Mrázová, Adriana Vozárová, Magdaléna Mrázová, Sofia
Nemcová.
Mgr. Dušan Šuster

TURNAJ O POHÁR MESTA HODONÍN
Mladšie žiačky ŠKH Rohožník sa v dňoch 17.-19.
novembra 2017 zúčastnili medzinárodného turnaja O
pohár mesta Hodonín pod vedením Michala Kubeňáka a
Ladislava Topolčányho. Dievčatá, ako je zvykom, patria
vždy k najmladším účastníčkam turnajov, ale vždy sa
popasujú s družstvami najlepšie, ako vedia. Hoci skončili
na poslednom mieste, skúsenosti z turnajov uplatňujú
v súťaži.
Naše mladšie žiačky v súťaži postúpili z 8. miesta
(minulý rok) na krásne 3. miesto. Blahoželáme, a zároveň
chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí boli
k dispozícii, keď sme potrebovali odvoz. Krásne sviatky
vianočné želá Martina a Jožko ☺
M. Baluchová a J. Antolík
tréneri ŠKH

Tabuľka majstrovstiev BKZH po 9. kole pre sekciu Mladšie žiačky
Klub

Zápasy

Víťazstvá

Remízy

Prehry

Skóre

Body

1.

Strojár Malacky, ŠKH Rohožník

6

6

0

0

118:57

12

2.

HC Tatran Stupava A

6

5

0

1

131:40

10

3.

ŠKH Rohožník

6

3

1

2

93:86

7

4.

ŠKP Bratislava

6

3

0

3

105:103

6

5.

Slovan Modra

6

2

0

4

87:110

4

6.

Inter Bratislava

6

1

1

4

68:92

3

7.

HC Tatran Stupava B

6

0

0

6

25:139

0
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CHÔDZA S PALIČKAMI A ZDRAVOTNÉ
BENEFITY
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Podľa MUDr. Vrablicovej má chôdza s paličkami
pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav nielen po fyzickej,
ale aj psychickej stránke.
Ak bojujete s niektorými zdravotnými problémami,
alebo sa im chcete vyhnúť, stačí sa prihlásiť na Minikurz
Nordic Walking a pridať sa k skupine walkerov na pravidelné
tréningy po okolí našej obce.
Viac informácií nájdete na facebookovej stránke
Nordic Walking Rohožník, na stránke snwa.sk alebo na
t.č. 0903 568 486. Najbližší Minikurz NW sa uskutoční
6. januára 2018.
Renáta Beňová
inštruktorka NW

Nordic Walking - chôdza s paličkami ako jediná
ozdravno-športová aktivita má množstvo zdravotných
benefitov, o ktorých sa presvedčili aj walkeri z OZ NORDIC
WALKING ROHOŽNÍK.
Chôdza s paličkami pomáha:
• Pri chorobe pohybového aparátu
⇒ odľahčuje pohybový aparát a pomáha pri

udržiavaní rovnováhy
⇒ posilňuje svalové obaly okolo kolenných a bedrových

kĺbov a zlepšuje ich hybnosť
⇒ zvyšuje hustotu kostí bedrových kĺbov a chrbtice
• Pri kardiovaskulárnom systéme
⇒ zvyšuje príjem kyslíka
⇒ zvyšuje kalorický výdaj
⇒ zvyšuje srdcovú frekvenciu
• Pri Diabetes 2.typu
⇒ vyrovnáva nerovnováhu medzi produkciou inzulínu
v B- bunkách pankreasu a účinkom inzulínu
v cieľových tkanivách
• Pri lymfatickom systéme
⇒ otváraním a zatváraním prstov ruky zapájame
lymfatický systém a cirkuláciu krvi
⇒ zabraňujeme vzniku opuchu končatín
• Pri obezite
⇒znižuje nadváhu
Pri poruchách učenia u detí
⇒ zapájanie opačnej nohy a opačnej ruky napomáha pri
prepájaní pravej a ľavej mozgovej hemisféry
• Pri nízkej imunite a alergiách
⇒ zlepšuje funkciu imunitného systému využitím každého
ročného obdobia, každého počasia
⇒ prispôsobením poveternostným podmienkam bojuje
proti prechladnutiu
• Pri depresiách
⇒ príroda navodzuje pocit pohody, relaxu a pokoja
⇒ pohyb v prírode robí človeka šťastnejším

POĎAKOVANIE
OZ NORDIC WALKING
ROHOŽNÍK touto cestou vyjadruje poďakovanie pani
Ľubke Vrátilovej, ktorá je
fanúšičkou
nášho klubu
sa rozhodla,
že daruje svoj
fotoaparát
pre potreby
dokumentácie
našej činnosti
na prezentačné a reklamné
účely nielen

nášho klubu, ale aj obce Rohožník. Veľmi pekne ďakujeme, fotoaparát je súčasťou
každej
našej
akcie
a tréningov.
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MÁME NOVÉ ŠATNE
Tohtoročnú stolnotenisovú sezónu sme začali hrať vo vynovených
priestoroch. V prvom rade veľká vďaka patrí starostovi p. Švaralovi a
obecnému úradu, že nám počas letnej prestávky zrekonštruovali šatne a
sociálne zariadenia. Vybavenie šatní sme z veľkej časti zafinancovali cez
projekt Náš Rohožník. Vďaka tejto rekonštrukcii spĺňame všetky štandardy
2. ligy. Máme šatne a sociálne zariadenia zvlášť pre domácich hráčov, ako aj
pre hráčov iných klubov počas ligovej sezóny.
Z vlastných financií a sponzoringu sme v hale vymenili osvetlenie za
moderné LED osvetlenie, čím sme znížili spotrebu elektrickej energie cca o
70%.
Stanislav Gazdič
STC Rohožník

JUDO, BOX A POSILŇOVŇA

Pomaly, ale isto, sa nám blíži nový rok, symbol nového
začiatku, nových predsavzatí a cieľov. Pre nás ako združenie
to bude platiť nielen v prenesenom význame.
Veľké zmeny sa udiali ešte v tomto starom roku - vďaka
pomoci našej obce a veľkej podpore nášho pána starostu sa
nám podarilo splniť náš najväčší cieľ a sen. Z jednej miestnosti, v ktorej sa odohrávali tréningy juda, boxu a krav maga,
je vďaka rekonštrukcii budovy športové stredisko.
Presťahovaním MC Kvietku do starých jasličiek sme získali nové priestory. Po rekonštrukcii sa na vrchnom poschodí
nachádza telocvičňa pre judo, tú sme presťahovali do najväčšej miestnosti, pretože záujem detí o tento šport je stále väč-

ší a pod vedením trénerky Zuzany Kaňkovej dosahujú naozaj
skvelé úspechy, preto sme považovali za prioritu vytvoriť im
vhodné podmienky na tréningy a veríme, že s takouto telocvičňou sa im bude dariť ešte viac ako doteraz.
Druhá telocvičňa je menšia, spoločná pre tréningy thaiského boxu a krav maga. Rekonštrukciou boli v budove vybudované dve nové šatne, sprchy a záchody.
Ďalšia veľká zmena pre naše združenie je výmena
klasického boxu za čoraz populárnejší thajský box pod vedením skúseného trénera a aktívneho zápasníka Tomáša Drabíka. V neposlednom rade
treba spomenúť sťahovanie obecnej
posilňovne
do priestoru
bývalej boxerne, posilňovňa je teraz pod správou
nášho
občianskeho
združenia a ja
dúfam, že v
priebehu budúceho roka sa nám podarí doplniť jej výbavu o nové stroje.
Pred budovou boxerne sa pod záštitou obce začne budovať
workoutové ihrisko, ktoré bude takisto k dispozícii.
Za toto všetko, čo sme dokázali vybudovať tento rok, sa
chcem poďakovať našej obci, najväčšia vďaka patrí pánovi
Švaralovi, že nám dal tieto nové priestory k dispozícii, že sme
dostali dotáciu na rekonštrukciu a vybudovanie workoutového ihriska, bez vašej pomoci by nič z toho nebolo možné.
Moje poďakovanie patrí aj rodičom našich zverencov z judo
klubu, ktorí takisto priložili ruku k dielu a naozaj si to odmakali, vďaka aj členom nášho združenia za pomoc pri rekonštrukcii.
Milí priatelia športu! :-) Na záver vám v mene nášho
občianskeho združenia prajeme šťastné Vianoce a úspešný
nový rok 2018 a držte nám palce, aby pre nás ako združenie
bol rok 2018 ešte viac úspešný ako tento rok.
Milan Šubín
predseda
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Malí futbalisti
Počasie sa nám pomaly schladilo, dni sa skrátili a my
sme sa dostali na koniec jesennej futbalovej sezóny
2017/2018.
Nastúpili sme s tým, že ukážeme rodičom a fanúšikom,
ako sa postupne zlepšujeme. Na začiatku sa nám to aj pomerne darilo. Chlapci sú bojovníci a prešli si túto časť sezóny
úspechom, no aj neúspechom.
Skončili sme celkovo na deviatom mieste v tabuľke z počtu
pätnásť družstiev. Chlapcom sa
podarilo štyri zápasy vyhrať, tri
remizovať a, bohužiaľ, šesť
prehrali. Myslím si, že sa chlapci postupne zlepšujú a do druhej polovice nastúpime s ešte
väčšími a vyššími ambíciami.
Verím tomu, že sa nám naše
očakávania systematickým a
Tabuľka U9
Mužstvo
Z V R P GF GA GD Body
1 SFC Kalinkovo
9 9 0 0
0 27
2 ŠK Bernolákovo
9 8 0 1
0 24
3 FKM Stupava
9 7 0 2
0 21
4 ŠK Nová Dedinka
9 6 0 3
0 18
5 ŠK Závod
9 4 0 5
0 12
6 FC Rohožník
8 3 1 4
0 10
7 TJ Malinovo
8 2 1 5
0
7
8 ŠK Báhoň
8 2 0 6
0
6
9 FK Scorpions Bratislava
9 1 0 8
0
3
10 ŠK Šenkvice (odstúpené) 0 0 0 0
0
0
11 FK Inter Bratislava B
9 0 0 9
0
0

Tabuľka Mladší žiaci U13
Mužstvo
1 FC Slovan Modra
2 CFK Pezinok - Cajla
3 ŠK Šenkvice B
4 FK v Sološnici B
5 ŠK Závod
6 ŠK Žolík Malacky B
7 Obecný športový klub Láb
8 FC Rohožník
9 TJ Slovan Vištuk
10 TJ Záhoran Kostolište
11 FK Karpaty Limbach (odstúpené)
12 FK Jablonové (odstúpené)
13 Grinavský futbalový klub 1923

V R P GF GA GD B
9 8 1 0
0 25
9 8 0 1
0 24
10 5 0 5
0 15
10 5 0 5
0 15
9 5 0 4
0 15
9 4 2 3
0 14
10 4 2 4
0 14
8 3 2 3
0 11
8 2 1 5
0 7
7 1 0 6
0 3
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
9 0 0 9
0 0
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svedomitým trénovaním podarí naplniť.
Prajem všetkým a obzvlášť našim chlapcom pekné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku veľa zdravia, veľa
pekných zápasov bez zranení a hlavne veľa gólov.
Tomáš Škrha
tréner U11

Tabuľka U11
Mužstvo
Z V R P GF GA GD Body
1 Obecný športový klub Láb 13 11 1 1
0 34
2 ŠK Lozorno, FO
13 11 1 1
0 34
3 TJ Záhoran Jakubov
13 10 2 1
0 32
4 FKM Stupava
12 9 1 2
0 28
5 FC Zohor
13 8 1 4
0 25
6 ŠK Závod
13 7 0 6
0 21
7 TJ Záhoran Kostolište
13 6 1 6
0 19
8 FC Rohožník
12 4 3 5
0 15
9 FK Borinka B
13 3 2 8
0 11
10 FK Studienka
13 3 1 9
0 10
11 ŠK Gajary
13 3 1 9
0 10
12 TJ Veľké Leváre
7 2 1 4
0
7
13 FK v Sološnici C
13 1 2 #
0
5
14 OFK Vysoká pri Morave
13 0 0 #
0
0
Tabuľka Starší žiaci U15
Mužstvo
1 FC SLOVAN Častá
2 FK Záhorská Ves
3 FK Studienka
4 CFK Pezinok - Cajla
5 TJ Veľké Leváre
6 PŠC Pezinok B
7 ŠK Lozorno, FO
8 FC Zohor
9 FC Slovan Modra
10 OŠK Slovenský Grob
11 FC Rohožník
12 FC Družstevník Budmerice
13 ŠK Báhoň
14 TJ Slovan Viničné

Z V R P GF GA GD Body
12 12 0 0
0 36
12 10 1 1
0 31
12 9 2 1
0 29
12 9 0 3
0 27
13 7 1 5
0 22
12 7 1 4
0 22
12 6 0 6
0 18
12 5 2 5
0 17
13 5 1 7
0 16
12 4 0 8
0 12
12 3 0 9
0
9
12 3 0 9
0
9
12 1 0 11
0
3
12 0 0 12
0
0
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NAŠE FUTBALOVÉ NÁDEJE
Jesennú časť sezóny 2017 dorastu FC Rohožník hodnotím ako veľmi dobrú. Skončili sme na 8. mieste tabuľky, v
sezóne sme 5 zápasov vyhrali, 2 remizovali a 6 prehrali. Chalani ukázali, že pokiaľ sú všetci zdravotne v poriadku a mužstvo je kompletné, ich forma a výkon sú na vysokej úrovni.
Potvrdili to v posledných kolách, keď zo 6 zápasov vyhrali
štyri, jeden remizovali a jeden prehrali. Som rád, že v mužstve je zdravá konkurencia, chalani tvrdo pracujú a mužstvo
dorastu robí radosť vám fanúšikom, ako aj klubu FC Rohožník. Chalani sú v zápasoch disciplinovaní, pričom je radosť

pozerať, ako
v zápasoch
nechajú srdce a bojujú
do
konca
zápasu. Len
tak ďalej a
verím tomu,
že viacerí sa
po skončení
sezóny uplatnia aj v A-mužstve.
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Vladimír Studený
tréner dorastu

Po jesennej časti zimuje mužstvo FC Rohožník na 1.
mieste, je teda najlepším mužstvom v regióne Bratislava.
Dlhodobo sa ukazuje výborná práca a vytvorené podmienky
výborom FC Rohožník, OÚ Rohožník a všetkými sponzormi
a podporovateľmi. Neprejavuje sa to len na výsledkoch Amužstva, ale veľké uznanie v rámci BFZ si zaslúžila práca
s mládežou, ktorá sa zvyšuje míľovými krokmi a taktiež športový areál, ktorý je pýchou medzi jednotlivými areálmi
v Bratislavskom kraji.

Po minuloročnej jeseni som si myslel, že z hľadiska výsledkov bude nesmierne náročné dostať sa na čísla
z minulého roku. Pribudli kvalitné tímy FC Petržalka akadémia, ŠK Slovan BA B, zlepšila sa Rača, Most a D. Lužná. Ostatné mužstvá kvalitou zaostávajú.
Naša bilancia po jeseni je veľmi príjemná na pohľad.
Bodovo rovnako ako jeseň minulého roku, viac strelených
gólov, menej inkasovaných (a to nám nebolo umožnené odohrať druhý polčas v Sv. Jure, kde radšej domáci nenastúpili
po 0:9 na druhý polčas).
Rohožník robí dobré meno v svojom okolí i na celom
Záhorí. Na naše zápasy chodia pozerať ľudia z okolitých dedín, ľudia sa zaujímajú a diskutujú o futbale. V pozitívnom
zmysle. A to je to najlepšie, čo sa nám mohlo podariť, pretože futbal sa tu robí pre ľudí a ich zábavu. Je veľmi príjemné
konštatovať, že sa vytvoril fanklub, ktorý nás chodí povzbudzovať a podporovať chlapcov na všetky zápasy. Chlapci
z kabíny A-mužstva sa navyše stávajú vzormi pre naše nádeje
z mládežníckych kategórií.
Chcel by som sa poďakovať všetkým hráčom, funkcionárom, fanúšikom, podporovateľom za pomoc, úsilie, podporu
a ich čas, ktorí venujú na to, aby futbal v Rohožníku napredoval a zabával. A prajem si, aby mali dostatok síl a motivácie
pokračovať v ďalšej práci.
Marián Tóth

Starší dorast U19

III. Liga Bratislava

JESENNÍ MAJSTRI

Mužstvo
1 SDM Domino
2 PŠC Pezinok
3 FK Rača Bratislava
4 MŠK Senec
5 FK Inter Bratislava B
6 FK Šamorín - Hamuliakovo
7 OFK Dunajská Lužná
8 FC Rohožník
9 FC Ružinov Bratislava
10 NMŠK 1922 Bratislava
11 FK Slovan Ivanka pri Dunaji
12 FC Zohor
13 MŠK Iskra Petržalka
14 ŠK Šenkvice

Z V R P GF GA GD B
12 11 0 1
0 33
12 10 0 2
0 30
12 9 1 2
0 28
13 9 0 4
0 27
13 8 2 3
0 26
12 8 1 3
0 25
13 6 2 5
0 20
13 5 2 6
0 17
13 4 4 5
0 16
13 3 2 8
0 11
13 3 1 9
0 10
13 2 2 9
0 8
13 1 2 10
0 5
13 0 1 12
0 1

tréner A-mužstva

Mužstvo
1 FC Rohožník
2 FC Petržalka
3 FK Rača Bratislava
4 OFK Dunajská Lužná
5 ŠK Slovan Bratislava futbal B
6 FK Slovan Most pri Bratislave
7 Lokomotíva Dev. Nová Ves
8 ŠK Tomášov
9 ŠK Báhoň
10 TJ Rovinka
11 ŠK Bernolákovo
12 ŠK Lozorno, FO
13 FK Slovan Ivanka pri Dunaji
14 FK Vajnory
15 PŠC Pezinok
16 ŠK Svätý Jur

Z V R P GF GA GD B
15 12 1 2
0 37
15 11 4 0
0 37
15 10 3 2
0 33
15 10 2 3
0 32
15 9 3 3
0 30
15 9 3 3
0 30
15 6 2 7
0 20
14 6 1 7
0 19
15 6 1 8
0 19
14 5 3 6
0 18
14 5 0 9
0 15
14 4 2 8
0 14
15 4 0 11
0 12
15 2 4 9
0 10
15 2 3 10
0 9
15 1 0 14
0 3
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Kalendár podujatí

KALENDÁR PODUJATÍ NA ROK 2018
JANUÁR
12.1. Koncert Kollárovci
27.1 Záhorácky „Western" country bál

FEBRUÁR

JÚN
2.6. Detské rybárske preteky
9.6. MDD
16.6. Folklórny festival Jabúčko

JÚL
14.7. Memoriál Juraja Opravila

10.2. Obecná zabíjačka
10.2 Divadielko pre deti

AUGUST

MAREC

SEPTEMBER

10.3 Beauty Day

APRÍL
7.4. Deň narcisov
16.4 - 20.5. Čistý chotár 2018
29.4. Stavanie Mája

MÁJ
1.5. Rybárske preteky
12.5 Míľa pre mamu

11. - 12.8 Folklórne hodové slávnosti
25.8. Hádzanársky turnaj mladších žiačok

8. - 9.9 Slovenský pohár a finále Európskeho pohára
8.9. Súťaž historických striekačiek
13. - 15.9. Kaprársky maratón
29.9. Guláš majster spod Vysokej

OKTÓBER
5.10. Šarkaniáda
19.10. Posedenie dôchodcov
26.10. Lampiónový sprievod

NOVEMBER
17.11. Katarínska zábava - futbalisti
24.11. Poľovnícka Katarínska zábava
30.11 Vianočná benefícia

DECEMBER
6.12. Obecný Mikuláš
29.12. Stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce

23

24

Tajnička a anglické okienko

DECEMBER 4/2017

TAJNIČKA
1 kôš

1

2 vylisované ovocie

2
3

3 dopravný prostriedok
4 natierame si ho na cblieb

4
5

5 príbytok turistu
6

6 časť večera
7 opak nového

7

8 vianočná ryba

8

9 súčasť oblečenia nevesty

9
10

10 sveter bez rukávov
11

11 miesto pre dopravu
12 prekvapenie pre oslávenca

12

13 časť dolnej končatiny

13

14 nácvik

14
!

ANGLICKÉ OKIENKO
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