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Na úvod si dáme trochu ľudovej
tvorby. Známa pranostika hovorí:
„Marec - poberaj sa starec.“ Trochu ju
inovujeme: „Marec - poberaj sa zimastarena.“ Áno, len nech sa zima poberie
kade ľahšie. Už jej bolo dosť.
Máme tu nový mesiac. Mesiac, v
ktorom oslávime najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré nám prinesú pár
dní voľna a oddychu. S príchodom jari sa
prebúdza príroda, prináša nové prírastky
a kvitnutie prvých jarných kvetov. Pomaličky sa prebúdzame aj my ľudia po zimnom spánku, po zimnom leňošení. Každý
sa prebúdzame trocha inak. Niektorých
z nás prvé lúče pritiahnu do záhradiek,
druhých zase na krátke prechádzky prírodou a niektorí, čo ešte vydržali pri novoročných predsavzatiach, začínajú viac
a viac športovať vonku.

Nesmieme zabudnúť, že marec nie
je len mesiac, v ktorom sa všetko prebúdza, ale marec je aj „mesiacom knihy“.
Tak využite tento čas aj na prečítanie
obľúbenej knihy, ktorú máte doma a
dávno ste ju nečítali, alebo sa vyberte na
návštevu knižnice a tam si môžete vybrať nejakú novú z množstva, ktoré tam
na vás čakajú. Či už sa rozhodnete pre
záhradu, pohyb či knihu, všetko vás môže naštartovať k niečomu novému a nepoznanému.
Spolu s reštartom prírody prichádza
aj ďalšie číslo nášho vášho Rohožníčana.
Na jeho stránkach nájdete veľa zaujímavých článkov, správ a pozvánok na akcie
a podujatia, ktoré sa konali alebo sa len
budú konať v našej obci. Prajeme príjemné chvíle počas veľkonočných sviatkov a veríme, že si popritom všetkom
prebúdzaní nájdete čas aj na prečítanie
nasledujúcich strán.
redakcia

WEBOVÉ SÍDLO OBCE ROHOŽNÍK V NOVOM ŠATE

Ako ste si už mnohí všimli, webová stránka prebehla
rozsiahlejšou a pevne verím, že aj viditeľnejšou zmenou, zmenou k lepšiemu. Prináša modernejší vzhľad, prehľadnosť informácií (samozrejme, intuitívne konanie návštevníka je potrebné vždy) a zopár noviniek. Medzi ne určite
patrí ľahké prepnutie do anglickej verzie, možnosť zväčšenia
písma pre slabšie vidiacich, možnosť spustenia prečítania

textu či možnosť stiahnutia mobilnej apky resp. aplikácie,
aby ste boli so svojou obcou v neustálom kontakte. Ďalšou
novinkou je možnosť rýchleho spoznania názoru návštevníkov stránky prostredníctvom rôznych ankiet, čo určite povedie k zlepšeniu jednotlivých oblastí. Aktuálne prebieha anketa týkajúca sa nového webu. Takže, skúste sa pozrieť
a vyjadrite svoj názor na nový web.
Michal
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MILÍ AJ VÁŽENÍ ČITATELIA,
čas letí. Ja mám dnes, keď sa snažím stvoriť tieto riadky, 6.
marec 2018. Katka mi opakovane pripomína, že by rada pár
riadkov do našich najlepších obecných novín. Môj pokus len
predatovať minuloročné riadky mi neschválila. Pustil som si
teda Jaromíra Nohavicu  a idem sa snažiť.
Sme takmer v polovici posledného mesiaca prvého
kvartálu posledného roku tohto volebného obdobia. Aj tak
sa dá definovať čas.  Vonku zima bojuje a prejavuje sa poslednými záchvevmi, a to pomerne dôveryhodne. Verím, že
v čase, keď budeme všetci môcť čítať toto číslo (malo by to
byť vraj ešte pred Veľkou nocou), bude vonku príjemné počasie.
Vonku zúri vládna kríza. Celá spoločnosť je šokovaná
skutkom, ktorý zanechal dve mŕtve telá. Napätie sa dá krájať. Emócie bičujú. Nedôvera voči štátu a jeho vedeniu je
enormná a pochybností je mnoho. Podozrenia sú rôzne a je
ich veľa a všetky sú závažné. Súdia, posudzujú a odsudzujú
všetci, bez ohľadu na oprávnenie a overenie informácií,
a snažia sa to spraviť rýchlo. Najlepšie už aj a hneď a najradšej udeliť absolútnejší trest ako pozná náš právny poriadok.
Navzájom sa nikto nepočúva a navzájom si nikto neverí.
Pravda sa nehľadá, hľadá sa vinník. Vlastne ani ten nie, ten
sa predpokladá.
Rozmýšľam, aká bude situácia v čase, keď budeme toto
číslo držať v rukách. Budeme mať tento rok o jedny voľby
viac ako bolo v pláne? Všetci, čo sú mimo vlády či parlamentu, logicky kričia áno. Je taká možnosť. Máme už novú, zrekonštruovanú, obmenenú vládu? A akú? Teraz neviem odpoveď na žiadnu z týchto otázok. Vecí, ktoré v tomto našom
krásnom štáte nefungujú, je pomerne veľa. Pravdou je, slo-

PÔSTNE OBDOBIE
Pri vyslovení slova pôst sa
nám vynoria v pamäti sebazaprenia a smutná tvár. Predstaví sa
nám Pán Ježiš, zbičovaný a potupený, tŕním korunovaný a ukrižovaný. Takto sa nám predstaví Kristus. Je to naozaj správna predstava „pôstneho“ Krista?
Za mojich stredoškolských,
totalitou prešpikovaných rokov,
nás na strednej škole „kŕmili“ rôznymi ateistickými výmyslami. Jedným z nich bol i ten, že Ježiš Kristus bol prvý revolucionár. Márnosť - hovorím si, takto Ho ponížiť. Prečo? Preto, že dielo revolucionára začína i končí búraním.
Fakt, veď i prvá predkomunistická
revolúcia, francúzska revolúcia
začínala heslami „Bratstvo, rovnosť, sloboda“ a vynašla gilotínu
na stínanie hláv.
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vami klasika, že niečo zhnité je v našom štáte, v našej spoločnosti... A minimálne jedno z uvedených by malo nastať.
Názory môžeme mať rôzne. Skúsme ich navzájom možno počúvať, možno rešpektovať, určite však prezentovať
a vymieňať kultivovane. Rešpektujme pravidlá tohto štátu,
našej spoločnosti, našej kultúry, našej civilizácie. Premýšľajme, premýšľajme v kontexte a bez zaujatosti. Všetci. Aj keď
je to niekedy takmer nemožné, mali by sme to aspoň skúsiť.
Bez titulkovania sa vulgárnymi označeniami, ktoré ani nebudem citovať, vnímame ich všetci, žiaľ, často z úst najvyšších
predstaviteľov našej krajiny. Pápež Ján XXIII. svojho času povedal: „Nehľadajme pravdu, zmierme sa!“ Jeden predstaviteľ
nášho štátu vravieval, že „pravda zvíťazí nad lžou
a nenávisťou“, a sú ľudia, ktorí hovoria, že pravda neexistuje,
aspoň nie tá objektívna. A možno je všetko inak, podľa slovenského – ráno múdrejšie večera. Sú rôzne cesty
k ľudskejšiemu svetu, pristupovať ku všetkému aspoň pokiaľ
možno spôsobom sine ira et studio, čiže bez hnevu
a predpojatosti a pridať nadhľad a pokoru by mohlo pomôcť,
ak by to dokázali všetci.
V čase, keď máme v rukách toto číslo, máme za sebou
prvé tri mesiace. S udalosťami peknými, milými, radostnými
a aj s tými druhými. Pripravujeme sa, možno rôznym spôsobom, na veľkonočné sviatky. Deti sa tešia na svoje ďalšie
prázdniny, aj keď práve jedny prežívajú, možno aj na šibanie.
Mnohí na pripomienku ukrižovania a zmŕtvychvstania, niektorí aj na koniec pôstneho obdobia.
Prajem nám všetkým pokojné a radostné prežitie prichádzajúcich sviatkov, pokojnejšie žitie. Veľa zdravia
a rôznych dôvodov na radosť a dobrý pocit zo života, veľa
dobrých dôvodov, aby sme mohli byť hrdí na životy, ktoré
žijeme a na krajinu, v ktorej ich žijeme.
Mgr. Peter Švaral

S týmto Kristus neprišiel. On
si bol vedomý toho, že On položí
život a nie tí, ktorým večný život
ohlasoval. Nazaretčan - Ježiš Kristus - prišiel ohlásiť inú revolúciu,
revolúciu lásky k Bohu a k blížnemu. A Jeho posolstvo teraz ohlasujú kresťania. Mysliteľ Clemenceau sa raz vyslovil: „Keby kresťania
čo len raz začali vážne brať svoju
vieru, urobili by takú revolúciu,
akú svet ešte nevidel a po nej by
už nebolo možné urobiť inú.“
Nezabudnime, bratia a sestry, že sme kresťania od krstu až
po smrť, ba viac, až za svoju smrť.
Kresťanstvo je naplnené ohlasovaním živého Krista pre nás ukrižovaného, ale, a to nezabudnime,
pre všetkých nás aj zmŕtvychvstalého.
Pokorné prežitie pôstnej doby vám i sebe vyprosuje
duch. otec P. Flajžík

Ženy, žienky, ženičky,
kiež nosia Vám muži kytičky.
Užite si dnešný deň v radosti,
nech stránia sa Vás starosti.
Keď to dnes tak pekne zvládnete,
snáď Vám bude krajšie na svete.
Krásne na svete a vo Vašich srdciach,
veď vy držíte svet vo svojich rukách.
Radosť, šťastie, žiadny smútok,
a to nielen keď je sviatok.

Peter Švaral
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 13. 12. 2017
- schválilo:
OZ v Rohožníku schválilo uznesením č. 79/2017 Všeobecne
záväzné nariadenie 3/2017 o podmienkach nájmu bytov.
Uznesením č. 80/2017 zastupiteľstvo schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie 4/2017 o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce.
Uznesením č. 81/2017 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013, ktorým
sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území obce Rohožník.
Uznesením č. 82/2017 zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce Rohožník pre rok 2017 a rozpočtové opatrenia
podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
Uznesením č. 84/2017 schválilo rozpočet obce Rohožník na
rok 2018.
Uznesením č. 87/2017 schvaľuje plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2018.
Uznesením č. 88/2017 schvaľuje rozdelenie odmien pre poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva za rok 2017
v celkovej výške 3 200,-€ v súlade so zásadami odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva.
Uznesením č. 89/2017 schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku podľa ustanovenia § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške
30% z mesačného platu hlavnej kontrolórky podľa ods. 1
spolu za obdobie január 2017 až december 2017.

- splnomocnilo:
Uznesením č. 85/2017 OZ v Rohožníku splnomocňuje starostu obce Rohožník v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov vykonávať zmeny v rozpočte obce medzi položkami jednotlivých stredísk a medzi jednotlivými strediskami, a
to do výšky 10% rozpočtu príslušného strediska a robiť v
priebehu rozpočtového roka presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, t.j. robiť presuny medzi
bežnými a kapitálovými výdavkami podľa potreby tak, aby
bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo
prebytkový.

OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 15. 2. 2018
- schválilo:
Uznesením č. 3/2018 schvaľuje harmonogram obecných
zastupiteľstiev v roku 2018.
Uznesením č. 6/2018 schvaľuje prenájom nehnuteľnosti –
nebytové priestory v budove bývalého kultúrneho domu,
ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. 394/2 na Kuchynskej
ulici č. 290/3 v obci Rohožník a vlastníctvo k nemu je evidované na LV č. 710 katastrálnym úradom Bratislava Správa
katastra Malacky v prospech obce Rohožník, ktoré majú podlahovú plochu 10,375 m², a to na základe obchodnej verejnej súťaže nájomcovi Mgr. Denisa Pátek Hurbanová, DiS,
Pernek 11, Pernek 906 38, IČO:47343303 za najvyššie ponúknuté nájomné 360 €/rok, pričom v nájomnom nie sú zahrnuté náklady na služby súvisiace s dodávkou vody a stočným,
náklady na odvoz komunálneho odpadu a náklady na dodávku elektrickej energie.
Uznesením č. 7/2018 schvaľuje prenájom nehnuteľnosti –
nebytové priestory určené na gynekologickú ambulanciu v
budove ZS o celkovej podlahovej ploche 88 m2, Obchodná ul.
č. 565, par. č. 3039/14, katastrálne územie Rohožník, zapísaný na LV č. 710, sa budú prenajímať podľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
t.j. z dôvodu, ktorým je záujem obce na prevádzku gynekologickej ambulancie - MUDR. Jana Mareková, Saratovská 6A,
841 02, Bratislava IČO 44853029, DIČ 2022853756, a to za
cenu 350,- Eur/štvrťrok, pričom v nájomnom nie sú zahrnuté
náklady na služby súvisiace s dodávkou vody a stočným, náklady na odvoz komunálneho odpadu a náklady na dodávku
elektrickej energie.

- poverilo:
OZ v Rohožníku uznesením č. 8/2018 poveruje starostu obce uskutočniť všetky kroky potrebné pre výberové konanie
na miesto riaditeľ/-ka Základnej školy v Rohožníku.

- súhlasilo:
Zastupiteľstvo uznesením č. 9/2018 súhlasí s delimitáciou
pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu do
vlastníctva obce Rohožník, a to: časť pozemku parc. registra
KN „E“ č. 1364/1 v katastrálnom území Rohožník a časť parc.
registra KN „E“ č. 1364/2 v katastrálnom území Rohožník, na
ktorých sa nachádza jestvujúci chodník vedúci obcou na ulici
Senická, a pozemok parc. Registra KN „E“ č. 1365/3 v katastrálnom území Rohožník, na ktorom sa nachádza časť miestnej komunikácie na ulici Avanárska.

V tomto prehľade sú vypísané a zhrnuté len najdôležitejšie body uznesení. Presné znenie uznesení a kompletné zápisnice
zo zasadnutí OZ sú k dispozícii na webstránke obce Rohožník www.rohoznik.sk.
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PLÁN ZASADNUTÍ OZ A KOMISIÍ V
ROKU 2018
APRÍL
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 16. do 20. apríla
podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov
bude pred zastupiteľstvom 23. apríla 2018 o 17.00 hod.
Rokovanie OZ bude 25. apríla o 18.00 hod.
JÚN
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 18. do 22. júna
podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov
pred zastupiteľstvom bude 25. júna 2018 o 17.00 hod.
Rokovanie OZ bude 27. júna 2018 o 18.00 hod.
SEPTEMBER
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 17. do 21. septembra podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom bude 24. septembra o 17.00
hod. Rokovanie OZ bude 26. septembra 2018 o 18.00
hod.
NOVEMBER
Ustanovujúce zastupiteľstvo bude 28. novembra o 18.00
hod.
DECEMBER
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 03. do 07. decembra podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom bude 10. decembra o 17.00
hod. Rokovanie OZ bude 12. decembra 2018 o 18.00
hod.
V prípade potreby a závažnosti sa môže zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona
č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Rohožníku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
ZOSOBÁŠILI SA
Lenka Švíderová a Ján Lachkovič - 9. 12. 2017
Zuzana Lešková a Martin Haluška - 17. 1. 2018
Martina Rebeka Baloghová a Ján Beňa - 20. 1. 2018
Zuzana Malášková a Marek Štark - 17. 2. 2018

NARODILI SA

OPUSTILI NÁS

Samuel Manďák - 7. 12. 2017
Eliška Rusnačková - 7. 12. 2017
Sofia Hajdúchová - 11. 1. 2018
Zuzana Jánošová - 15. 1. 2018
Patrik Lappy - 8. 2. 2018
Jakub Kujan - 25. 2. 2018

Jozef Lappy
Štefánia Hittmanová
Branko Bernát
Eva Habová
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NOVÉ SPRÁVNE POPLATKY
Od 1. januára 2018 sa menili správne poplatky pre matriku
a osvedčovanie podpisov. Dôvodom je novela zákona NR SR
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
OSVEDČENIE
Doklad, úkon

Poplatok Poplatok od
doteraz
1.1.2018

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej
rovnopise, za každý podpis

1,50 €

2,00 €

Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj
začatú stranu

1,50 €

2,00 €

MATRIKA
Doklad, úkon
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok
matrík
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky (nová
položka)
Príprava dokladov k uzavretiu manželstva
pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti – žiadosť o uzavretie
manželstva (nová položka)
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným
než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi SR
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej
doby
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne
určenej miestnosti
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným
než príslušným matričným úradom medzi
štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Poplatok Poplatok
doteraz od 1.1. 2018
1,50 €

2,00 €

-

10,00 €

-

10,00 €

16,50 €

20,00 €

16,50 €

20,00 €

66,00 €

70,00 €

33,00 €

35,00 €

16,50 €

20,00 €

66,00 €

70,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

165,50 €

200,00 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

199,00 €

200,00 €
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NA ZAMYSLENIE

ČO BUDEME PIŤ O NIEKOĽKO
DESIATOK ROKOV?
Vodný zdroj Záhorského vodovodu (pitná voda pre Rohožník, Sološnicu, Malacky) Vajar je v blízkosti cementárne a
je ohrozený nebezpečnými odpadmi a chemickými látkami v
jeho blízkosti. Nespálené zvyšky a chloridy ťažkých kovov zo
spoluspaľovania na HotDiscu sa dostávajú do Bypass prachu.
Tento prach je v cementárni skladovaný na nepovolených
skládkach a ohrozuje ovzdušie, pôdu a spodné vody. Z uvedeného dôvodu naše občianske združenie EKOTEAM z Rohožníka podalo podnet na prešetrenie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, v ktorom sme poukázali na environmentálne prešľapy spoločnosti CRH Slovensko a.s., za čo
uvedená spoločnosť dostala zo strany Slovenskej inšpekcie
pokutu. Získali sme podporu spoločenských organizácií v Rohožníku, lebo nikomu nie je jedno, či v pitnej vode budú stopy plastov, nebezpečných odpadov a ťažké kovy.
V súčasnosti je prerokovávaná žiadosť spoločnosti CRH
na Slovenskej inšpekcii o ďalšie spoluspaľovanie 30 000 ton
nebezpečných kalov. Občianske združenia EKOTEAM a dva
ochranárske spolky zo susednej obce Sološnica sú účastníkmi
konania. Vďaka dobrej spolupráci s Ochranárskym spolkom
Sološnica bolo podaných na prešetrenie Slovenskej inšpekcii
životného prostredia päť podnetov: 1. zvýšené emisie - spaľovanie odpadov pri nefunkčnej AMS, 2. sekundárna prašnosť - nepovolené skládky kontaminovaných prachov hlavne
Bypass odprašky, 3. zvýšená hlučnosť v noci, 4. ohrozenie

DO „ZELENÝCH TECHNOLÓGIÍ“ SME
INVESTOVALI 40 MILIÓNOV EUR
Chceme poďakovať redakcii obecných novín Rohožníčan, že nám poskytla priestor zareagovať na rôzne nepresné,
neúplné a niekedy aj zavádzajúce informácie. Považujeme za
dôležité uviesť vyššie spomenuté vyhlásenia na pravú mieru.
Výsledky kontroly podzemných vôd potvrdili, že CRH
(Slovensko) a.s. riadne monitoruje ich kvalitu, a tá spĺňa najprísnejšie limity. V tejto súvislosti nebola našej spoločnosti
udelená žiadna pokuta.
Pokiaľ ide o tému údajného navýšenia spoluspaľovania
o ďalších 30 000 ton nebezpečných kalov by sme radi uviedli,
že sme nikdy nežiadali o takéto navýšenie. Zmienený projekt, v ktorom sú občianske združenia zainteresované, sa
týka vykládky alternatívnych palív a rieši modernizáciu dávkovania palív do systému.
Neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu je automatizovaný merací systém hlavných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia - tzv. AMS. Systém sme v roku 2016
kompletne vymenili za modernejší, ktorý môže byť podľa
Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) prevádzkovaný v skúšobnej prevádzke až do konca augusta 2018. Rovnako zmodernizovaný je aj systém na znižovanie emisií oxidov dusíka, ktorý je v prevádzke od roku 2017. Od septembra 2017 sú na obecných úradoch v Rohožníku aj Sološnici
umiestnené LCD monitory, ktoré informujú všetkých obyvateľov o nameraných hodnotách. Tento rok sme zabezpečili
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vodárenských zdrojov, 5. výrez drevín protihlukovej clony od
Rohožníka a taktiež odvolanie proti rozhodnutiu 8216 - predĺženie spoluspaľovania odpadov RPBC, RPPC bez trvalého
merania AMS. Bez trvalého merania AMS sme v Rohožníku
už od roku 2016, takže nemáme informácie, aké látky sa nachádzajú v našom ovzduší. Pri podnetoch nám nejde o udelenie pokút spoločnosti CRH Slovensko a. s., ale požadujeme
prijatie opatrení na zabránenie poškodzovania životného
prostredia. Pomáhajú nám i zamestnanci CRH, ktorí sa nedali
zastrašiť svojimi vedúcimi.
Na konci minulého roka naše občianske združenie EKOTEAM požiadalo obec Rohožník o dotáciu na našu činnosť v
roku 2018. Poslanci obecného zastupiteľstva nám odsúhlasili
dotáciu vo výške 728 €. Tieto financie sú účelovo viazané a
budú použité na dva projekty. Na Deň zeme plánujeme aj v
súčinnosti so Základnou školou v Rohožníku výrobu látkových tašiek. Logo či trefný nápis na tašku nám pomôžu vymyslieť deti z našej školy. Žiaci sa aspoň touto hravou formou naučia, ako šetriť prírodu pred zbytočným hromadením
rôznych igelitových a mikroténových vreciek pri každom nákupe, a tak zároveň chrániť našu prírodu. Druhý projekt sa
týka osvetovo-vzdelávacej činnosti formou letákovej činnosti. Naučíme našich občanov, ako správne separovať odpad,
ako správne v zimnom období kúriť či ako správne nakladať s
bioodpadom a pod. O aktivitách nášho združenia budeme
občanov informovať pravidelne v obecných novinách.
Mgr. Mária Matiko Štarková
predsedkyňa EKOTEAM o.z.

inštalácie nových emisných panelov na ďalších miestach
v obciach a priebežne ich testujeme. Zároveň kontroluje kvalitu životného prostredia aj nezávislá a externá firma.
V súvislosti s údajným výrubom drevín „protihlukovej
steny“ treba povedať, že nešlo o protihlukovú stenu, ale o
náletové invazívne dreviny, ktorých výrub nariadil Okresný
úrad Malacky.
Vážení Rohožníčania, cesta k trvalo udržateľnému rozvoju vedie jedine cez postupné obmedzovanie využívania
fosílnych palív ako sú mazut, petrolkoks alebo uhlie a ich
nahrádzanie alternatívnymi palivami. Rovnako je nemysliteľné, aby sme všetok odpad, ktorý vyprodukuje ľudstvo, skládkovali a zanechávali ho našim deťom a ich deťom. Preto sa aj
my v CRH (Slovensko) a.s. nesnažíme len o nahrádzanie fosílnych palív, ale aj o spolupodieľanie sa na zhodnocovaní odpadov.
Zároveň, keďže nám nie je ľahostajný osud regiónu,
v ktorom pôsobíme, dlhodobo podporujeme a rozvíjame
iniciatívy, ktoré okrem iného umožňujú vytvárať podmienky
pre aktívnu ochranu životného prostredia. Príkladom je grantový program Náš Rohožník, ktorý realizujeme v spolupráci
s obcou Rohožník a ktorý sa u občanov teší veľkej obľube.
Jedným z ďalších príkladov je aj nami podporovaný Zelený
vzdelávací fond, ktorý je realizovaný pod záštitou Ministerstva životného prostredia. Ten nedávno ocenil aj projekty
nominované miestnymi občianskymi združeniami.
CRH (Slovensko) a.s.

NA ZAMYSLENIE
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ZELEŇ PRE NAŠE DETI
Nedá mi, aby som nezareagoval na článok kolegyne poslankyne p. Kočišovej, ktorá bola mimochodom na kandidátke Strany zelených, ktorú som zostavoval. Nepáči sa mi, ako
sa prekrúcajú fakty o kauze optimalizácie šedého cementu
(navýšenie spaľovania odpadov v cementárni CRH Slovensko
a. s.). Tá napísala, že ani jeden poslanec nemal záujem hlasovať za zvyšovanie množstva spaľovaných odpadov. Faktom
je, že petíciu proti navýšeniu spaľovania odpadov podpísali z
celého poslaneckého zboru iba dvaja poslanci (p. Štark a p.
Želipský), takže nech si ľudia o tejto téme utvoria vlastný
obraz.
Už dlhodobo chýba záujem zo strany vedenia obce o
oblasť životného prostredia, na obecnom úrade chýba odborný referent pre životné prostredie, najmä odborne spô-

sobilá osoba na orezanie stromov, ktoré sú vykonávané neodborne. Úplne absentuje činnosť Komisie životného prostredia, ktorá by mala byť zostavená z odborníkov. Jediný,
kto dopláca na túto nečinnosť, je občan. Na Záhorí máme
nádhernú prírodu, lesy, jedinečnú faunu a flóru. Aké dedičstvo ostane pre naše deti? Dokedy budeme tolerovať tento
stav? Nemôžem nespomenúť ničenie nášho chotára neodborným výrubom drevín. Nenažranosť a drzosť
"štiepkovačov" už nepozná hranice, čoho dôkazom je i likvidácia našej 320-ročnej oskoruše, ktorá trónila nad obcou vo
vinohrade. Namiesto toho, aby sme obec zviditeľnili týmto
krásnym stromom napríklad v súťaži Strom roka, ostal len
smutný pohľad na zdevastovanú krajinu. Priložené fotografie
ani nepotrebujú komentár.
Bc. Karol Štark
poslanec OZ za Stranu zelených

320-ročná oskoruša v našom vinohrade

AJ STROMY MAJÚ SVOJ KONIEC
Bol som oslovený redakčnou radou obecných novín Rohožníčan, aby som sa vyjadril k článku pána poslanca Karola
Štarka ohľadom výrubu oskoruše v sade v k.ú. obce Rohožník, nakoľko časť tejto lokality spadá do užívania spoločnosťou Agropartner, v ktorej som zamestnaný.
Jabloňový sad bol vysadený v rokoch 1962, 1963, 1964
a posledná časť v roku 1966. Celková výmera bola cca 84 ha.
V roku 2004, keď prišlo k registrácii sadov, bolo na UKSUP-e
zaregistrovaných už len 38,3 ha. Rozdiel cca 47 ha bol zlikvidovaný v rokoch 1992, 1993 až 1996. Táto likvidácia nebola
preto, lebo sa niekomu nepáčili stromy, ale preto, že samotné stromy mali svoj výkonnostný potenciál za sebou. Posledné výruby jabloní sa uskutočnili v roku 2011 a 2013. Tieto
posledné výruby boli dokonca takpovediac nariadené, nakoľko tieto stromy boli ohniskom rôznych chorôb. Pri poslednom výrube jabloní bola uprataná, zdôrazňujem, uprataná
i spomínaná oskoruša. Či to bol strom, to by sa už v roku
2013 povedať nedalo, nakoľko bol poznačený úderom blesku
a zostalo z neho iba torzo, ktoré bolo suché. Fotografia, na
ktorej je strom naozaj nádherný, je z rokov osemdesiatych—
môj odhad podľa ovocných stromov vzadu. Druhá fotografia
je určite z mesiaca február alebo marec tohto roku. Tak, ako
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aktuálny stav

ľudia, i stromy majú svoj koniec, a to je prípad aj spomínanej
oskoruše.
Najvhodnejšie riešenie by bolo pripraviť mapy drevín,
resp. krajinných prvkov, ktoré chceme zachovať a chrániť.
Súčasťou by mohol byť popis takýchto lokalít, spôsob ich
udržiavania a ochrany. Na druhej strane ostatné lokality by
ochrane nepodliehali a v prípade potreby výrubu by bola
obec oprávnená automaticky vydať súhlas. V tomto by mala
zohrať významnú úlohu Strana zelených, ktorá v našej obci
pôsobí. Bolo by potrebné zabezpečiť zosúladenie verejného
záujmu so záujmami vlastníkov pôdy a ich užívateľov
(náhrada prípadnej majetkovej ujmy vlastníka, respektíve iné
kompenzácie).
Myslím si, že takýto postup by mohol byť zárukou transparentného konania, zanechania dedičstva pre naše deti, čo
by bolo dobrou vizitkou pre nás všetkých. Potom by sa dalo
ľahko vyhodnotiť, či niekto urobil niečo, čo nemal alebo neurobil, čo urobiť mal alebo možno došlo k zničeniu stromu bez
toho, aby za to niekto zodpovedal, čo mohlo byť aj v prípade
starej oskoruše. Takýmto spôsobom sa má robiť dobrá a
transparentná politika, ktorá nekritizuje, čo sa stalo pred
mnohými a mnohými rokmi, ale hľadá riešenia a spoluvytvára našu budúcnosť.
Vladimír Báchor
poslanec OZ

NA ZAMYSLENIE
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NESÚHLASILI SME
Po prečítaní článku, ktorý mi poslala redakcia Rohožníčana, som nútená reagovať na nepochopiteľný postoj Bc.
Karola Štarka k problematike optimalizácie šedého cementu,
týkajúceho sa navyšovania spaľovania odpadov vo vzťahu
k poslancom obecného zastupiteľstva.
Treba najprv rozlíšiť základné pojmy:
1.
Každý občan má v zmysle zákona 85/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov o petičnom práve možnosť vyjadriť svoj názor, ktorý môže aj nemusí uplatniť.
2.
Poslanecký mandát získava poslanec ako prejav dôvery, a zároveň ho zaväzuje zaoberať sa názormi všetkých občanov, ktoré môžu byť aj rozdielne.
Základným nedostatkom predmetného článku Bc. Karola
Štarka je spájanie, resp. stotožňovanie petičného zákona
a zákona o obecnom zriadení č 369/1990 Zb., resp. hlasovania poslancov v obecnom zastupiteľstve. Zdôrazňujem, že
nie je pravda, ktorú tvrdí Bc. Karol Štark v tom zmysle, že ani
jeden poslanec nemal záujem hlasovať za odmietnutie zvyšovania spaľovania množstva odpadov v CRH (Slovensko) a.s.
Takéto tvrdenie dehonestuje a osočuje prácu celého obecného zastupiteľstva, pretože je nepravdivé. Každý poslanec
mal možnosť nezávisle vyjadriť svoj názor v stanovisku, ktoré
bolo aj zverejnené na obecnom zastupiteľstve dňa 9. augusta 2017. Je nespochybniteľné, že poslanci vyjadrili svoj názor
na spaľovanie odpadov po zvážení všetkých dostupných informácií a stanovísk. Svojím hlasovaním podporili predloženie stanoviska obce Rohožník, v ktorom sa okrem iného uvá-

ŠIBY, RYBY, MASTNÉ RYBY,...
Veľká noc patrí spolu s Vianocami nepochybne medzi dva najkrajšie sviatky v roku. Rodina opäť získava príležitosť zísť sa spolu a práve v tieto dni si uctievame tradície
viac, ako po iné menšie sviatky.
Veľká noc je pre kresťanov najväčším sviatkom. Pripomínajú si umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkej noci predchádza 40-dňový pôst. Pôstne obdobie začína
Popolcovou stredou. Počas pôstneho obdobia sa kresťania
zdržiavajú zábavy, hodovania, majú sa duchovne obnovovať
a zamýšľať nad svojím životom, zúčastniť sa svätej spovede.
Počas Veľkej noci sa obklopujeme typickými symbolmi ako sú baranček, bahniatka, kraslice, zajačik a kríž. Kraslice, ktoré poznajú všade vo svete, sú najstarším symbolom a
v podstate ide o pohanský znak, prostredníctvom ktorého sa
vítala jar počas rôznych rituálnych obradov. V náboženskom
zmysle symbolizuje znovuzrodenie. Kedysi sa kraslice farbili
väčšinou na červeno, aby tak pripomínali Ježišovu krv a nikdy
sa nemaľovali na modro, pretože to charakterizovalo smútok. Kríž sa stal symbolom z pochopiteľných dôvodov – kvôli
ukrižovaniu Krista a používa sa iba v kresťanských rodinách.
Baranček je symbolom Ježiša a taktiež spomienkou na jeho
obetu. Zajačiky a taktiež iné mláďatká odkazujú na prichádzajúcu jar. V biblii symbolizuje tiež chudobných a pokorných ľudí, a preto sa zaradil i medzi znaky Veľkej noci.
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dza: „Obec Rohožník, vzhľadom na nedostatky správy o hodnotení navrhovanej činnosti a vzhľadom na priebeh verejného prerokovania a vzhľadom na vyššie uvedené odmieta
schválenie zámeru navrhovanej činnosti a nesúhlasí so
schválením vyšších limitov pre spoluspaľovanie tuhého alternatívneho paliva TAP spoločnosťou CRH Slovensko a.s,
závod Rohožník.“ (celé stanovisko je možné si prečítať na
webovej stránke obce Rohožník v sekcii Samospráva obce/
Uznesenia a zápisnice/Zasadnutie zo dňa 9. augusta 2017)
Napádať vedenie obce z chýbajúceho záujmu o oblasť
životného prostredia je takisto nekorektné a zavádzajúce.
Bc. Karolovi Štarkovi bolo ponúknuté, aby viedol komisiu
verejného poriadku a životného prostredia s plnou kompetenciou vrátane obsadenia odborníkmi v tejto oblasti. Pán
Štark túto ponuku odmietol. Práve v tejto komisii mohol
uplatniť svoje názory a možnosti, týkajúce sa životného prostredia. Bc. Karol Štark uvádza, že jediný, kto dopláca na nečinnosť komisie životného prostredia, je občan, a preto je na
mieste otázka, prečo túto ponuku odmietol.
Považovala som za potrebné reagovať na článok Bc. Karola Štarka, pretože ma k tomu zaväzuje povinnosť voči mojim voličom. Napriek tomu sa však domnievam, že riešenie
názorovej problematiky v radoch poslancov je vhodnejšie
riešiť na verejných zastupiteľstvách poslancov tak, ako to
bolo doteraz, a nie prostredníctvom obecných novín. Osobne považujem komunikáciu medzi poslancami cestou médií
za nevhodnú.
MUDr. Jana Vrablicová
nezávislý poslanec OZ

Veľká noc
je najobávanejší sviatok
roka pre všetky
dievčatá
a ženy,
konkrétne pondelok po Veľkonočnej nedeli.
V tento deň je
sviatok všetkých mužov, ktorí už tradične obchádzajú všetky svoje známe, aby ich obliali vodou, a tým im symbolicky dopriali zdravie a krásu na celý nasledujúci rok. Je to symbol prichádzajúcej jari. Podľa tradícií šibanie nemalo mladé dievčatá ponížiť,
naopak, dotyk čerstvým, miazgou napučaným vŕbovým prútikom sa mal na telo ženy preniesť, aby sa stala ohybnou,
mladou, krásnou a plodnou. Preto mládenci polievali dievčatá studenou “živou” vodou a dbali, aby neobišli ani jeden
dom – nevykúpané a nevyšibané dievča by bolo nanič. Na
oplátku za túto láskavosť sú mladší oblievači obdarovávaní
čokoládovými vajíčkami a starší malým pohostením.
Takže, milé dámy, slečny či dievčatá, žiadne schovávanie pred šibačmi, nechajte ich šibať a polievať, aby ste boli
celý rok zdravé a krásne. Veselú Veľkú noc.
Michal
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

SEDÍME SPRÁVNE V LAVICI
Ako správne sedieť počas vyučovania, ako správne držať
telo počas behu, chôdze, to všetko bolo hlavnou témou besedy s fyzioterapeutom Branislavom Mišovičom z Fitclinic.sk,
ktorý dňa 16. januára zavítal medzi žiakov našej školy. Horúcou témou bolo aj veľakrát ,,riešené“ hranie sa s mobilom,
notebookom, sedenie pri počítačoch, ale aj nesprávne držanie kníh, učebníc a efektívnejšie trávenie prestávok medzi
vyučovaním.

Fyzioterapeut nezatracuje moderné technológie a ani
sociálne siete. Ako povedal, moderná doba priniesla mnoho
dobrého v tejto oblasti a takmer všetci sme jej vystavení. Aj
v minulosti žiaci a mnohí naši velikáni nosili knihy v rukách,
pod pazuchou alebo vo vrecku. Neboli aktovky a obaly ako
dnes. Tak, ako dávno ľudia pred nami, aj my v súčasnosti
používame nesprávne pohybové návyky. Je len na nás rodičoch, učiteľoch a širokej verejnosti, ako a aké správne pohybové návyky vštepíme našim deťom resp. žiakom. Pretože
ako povedal, dieťa získava správne návyky už predškolskom
veku. To je obdobie, kedy si dieťa neuvedomuje, že má na
výber. Napr. ak začne v tomto veku navštevovať nejaký záujmový krúžok či športové stredisko pravidelne, získava tým
návyk (akoby pracovný), stáva sa zodpovednejším k svojmu
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telu, čo v neskoršom veku tak nemusí byť. V tomto veku ešte
nevie, že existuje aj iná možnosť. V 9 rokoch si už dieťa povie, že nechce alebo strieda obdobia aktivity s pasivitou
a začínajú problémy so zdravím, ktoré sa dostavia a prejavia
neskôr.
So žiakmi viedol veľmi živú diskusiu a veľa sa cvičilo.
Ukázal žiakom, ako sa správne sedí v lavici, s knihou alebo
s modernými prostriedkami (mobily, notebooky, tablety
a pod.) v ruke. Dal zopár návrhov, ako efektívnejšie využiť
prestávky. Taktiež podotkol, že dlhodobé sedenie
v školských laviciach môže viesť k problémom s chrbticou,
prekrvením ciev a mozgu. Prvých 90 minút venoval pozornosť žiakom 1. stupňa. Prihliadal na vekové a fyziologické
osobitosti tejto vekovej kategórie (dialóg, záujmy, cviky).
Ďalších 90 minút bolo náročnejších na cvičenie, ale i na udržanie pozornosti 13 až 16-ročných žiakov. Predsa, je to obdobie, kedy si mnohí nedajú povedať a myslia si svoje . Ale
cvičenie malo tiež úspech. Hlavne chlapci sa ukázali a musím
povedať, že vo veľmi dobrej forme.
Z toho, čo som videla a zo spätnej väzby od pána Mišoviča si dovolím napísať, že naši žiaci sú v dobrej forme. Ako
spomenul, sú medzi žiakmi aj takí, ktorých potenciál je veľký. Dôležité je to, ako s ním samotný žiak naloží a stane sa
k svojmu telu zodpovedný.
Nielen žiaci mali skvelé pocity (spätná väzba v triede
a domáce cvičenie, ako sa mnohí priznali), ale aj my učitelia
sme získali zopár cenných, pritom veľmi jednoduchých návrhov, ako motivovať, pracovať, cvičiť so žiakmi, ale aj so sebou. Veď všetci chceme byť zdraví. Zdravie je to najcennejšie, čo máme.
Priatelia, starajme sa o seba. Hľadajme spôsoby, ako byť
zdravším, motivujme naše deti. Zotrvajme a buďme dôslední
v tom, že ak si dieťa vyberie športovú aktivitu, podporujeme
ho. Športujme s nimi. Veď pre naše deti sme my, rodičia,
vzorom.
Ďakujeme Branislavovi Mišovičovi z Fitclinic.sk v Bratislave, že si našiel čas a navštívil našu školu. Beseda bola pre
mnohých veľkým prínosom.
Martina Balúchová
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DEZERT PROTI OBEZITE

Príprava ovocných a zeleninových nápojov, štiav, šalátov, koláčov, domáce polievky (recepty, rozpočet) - to bola
téma v mesiaci február v rámci Národného akčného plánu v
prevencii obezity. Žiaci 3.A si na pracovné vyučovanie priniesli misku, vidličku, 3 druhy ovocia podľa chuti, jogurt alebo smotanu a pripravili si vlastný dezert. Ovocie žiakom očistila a nakrájala pani učiteľka (bezpečnosť je na prvom mieste). Niektorí si dezert dochutili medom, škoricou a piškótami
a ozdobili dáždnikom. Každý zo žiakov mal vlastnú predsta-

PRVÁCI, VITAJTE!
Kedysi sa pasovali rytieri, my dnes pasujeme našich
statočných prváčikov.
PASOVANIE PRVÁČIKOV sme 6. februára začali pesničkou Zlatá brána, počas ktorej naši prváčikovia do telocvične
vstúpili pomyselnou bránou, ktorú im pripravili deviataci.
Ak však chceli byť prváčikovia prijatí do naozajstného školského cechu, museli splniť zopár úloh, ktorými ich sprevádzali zvieratká z rozprávok.
Prváci nám ukázali, že poznajú nielen rozprávky, ale
najmä písmenká, slová, čísla, farby, aj geometrické tvary.
Pred pasovaním museli zložiť sľub, v ktorom sľúbili, že budú
verní našej škole, pani učiteľkám a starším žiakom a že sa
budú učiť a správať tak, ako sa na správneho školáka patrí.
Počas slávnostného obradu znela formulka: „Pasujem ťa za
prváka“, po ktorej bol každý žiak veľkou ceruzkou pasovaný
za naozajstného školáka, spravil odtlačok na slávnostný
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vu, ako si dezert dochutí alebo ako má vyzerať. Navzájom si
pomáhali, komentovali prípravu, ponúkali sa. Mnohí mysleli
na svojich rodičov alebo súrodencov a odniesli im ochutnať.
Žiaci si pomáhali, vymieňali si recepty a skúsenosti. A vzniklo
aj zopár humorných situácií, keď sa napr. smotana ocitla na
zemi, nie v miske, keď pri krájaní pomaranča boli všetci vôkol
oprskaní, alebo keď žiak hovoril:,,Pani učiteľka, mám plné
brucho, ja som po dezerte zjedol ešte aj desiatu.“
Počas prípravy sme sa rozprávali o bezpečnosti pri práci, o hygienických zásadách pri manipulácii s ovocím, o tom,
či doma deti pomáhajú, ako prebieha ich pomoc v kuchyni
a uvedomili si, že už by si dokázali pripraviť zdravú dobrotu
aj sami.
ROZPOČET RECEPTU:
jeden jogurt alebo kyslá smotana
0,33 - 0,40 €
pomaranč
0,20 €
jablko
0,15 €
banán
0,30 €
kiwi
0,15 €
mletá škorica pre celú triedu
0,19 €
Niektorí si priniesli avokádo, vtedy je dezert trocha
drahší, ale stále zdravší, ako si dať čokoládové mafiny, chipsy
alebo kus pizze či HOT-DOG.
Martina Balúchová

sľub, dostal svoj dekrét
prváka, šerpu a rovnako aj sladkú odmenu.
Pasovací
ceremoniál
ukončili prváci veselou
pesničkou a tancom.
Teraz čaká všetkých našich prvákov
dlhá cesta, na ktorej
im želáme, aby sa im
všetky túžby a predstavy o škole splnili, aby sa
v nej cítili dobre, aby
okrem vedomostí zažili
i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce.
Natália Seličová

UNICEF - ŠKOLY PRE AFRIKU

PAMÄTNÁ MEDAILA

Naši žiaci sa spoločne so
svojimi rodičmi a učiteľkami
už po štvrtýkrát stali malými
škriatkami, aby pomohli tým
ozajstným a vytvorili krásne
darčeky, ktoré ste si mohli pri
príležitosti Dňa ľudských práv
kúpiť na našej Vianočnej burze. Všetky peniažky budú použité na rozvoj vzdelania v tých
najchudobnejších krajinách. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 502,68 €. Ďakujeme.
Lenka Karlová

Naša škola prevzala od dekanky Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského pamätnú medailu ako prejav uznania za dlhoročnú spoluprácu pri príprave študentov špeciálnej pedagogiky. Toto ocenenie vyzdvihuje význam práce
špeciálnych pedagógov, a zároveň podčiarkuje dôležitosť
práve v súčasnosti, keď problematika inklúzie, integrácie,
začleňovania ľudí so zdravotným znevýhodnením je dôležitou témou v celej Európskej únii. Odovzdávanie medaily bolo súčasťou programu medzinárodnej vedeckej konferencie Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50
-ročnej reflexii.
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Pred Vianocami diváci mohli vidieť 13 nádherných výstupov žiakov z I. a II. stupňa. Deti postupne pod vianočný
stromček na pódium prinášali pesničky v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, koledy, krátke úsmevné scénky, básničky a rozprávky o zvieratkách a Popoluške. Nechýbal
ani pekný dynamický tanec. Celý program moderovali žiačky zo 6.B Viktória Kovárová a Ema Vilemová. Odmenou pre
deti v deň vystúpenia bola plná sála rodičov, starých rodičov
a priateľov školy, ktorí ich odmenili búrlivým potleskom.
Darina Hučková

Rok čo rok sa žiaci na našej škole svedomito pripravujú počas adventu na vianočnú
atmosféru. Vyzdobujú triedy ikebanami, svietnikmi. V priestoroch školy zdobia vianočný
stromček, pečú medovníky a sladké pečivo. No
a ako samozrejmosť berú na zreteľ, že už tradične spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami pripravujú program na vianočnú akadémiu, ktorá sa tradične koná v kultúrnom dome.

TESTOVANIE PIATAKOV
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa na našej škole uskutočnilo dňa 22.
novembra 2017. Cieľom bolo porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch slovenský jazyk a matematika a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. Testovaním sa tiež zisťovalo, akú úroveň vedomostí nadobudli žiaci na prvom stupni základnej školy.

FLORBALOVÉ ÚSPECHY
Florbal je známy tým, že je dosť podobný ľadovému i
pozemnému hokeju. Záujem o tento šport rastie aj na našej
škole. Začať s florbalom je jednoduché, pretože si nevyžadu-

Samotnému testovaniu predchádzala systematická príprava žiakov spolu s pani učiteľkami na vyučovaní i v popoludňajších hodinách. Žiaci mali veľmi dobrý základ vedomostí
z prvého stupňa. O to bola samotná príprava na testovanie
ľahšia. K práci pristupovali svedomito, zodpovedne a podporu mali i u svojich rodičov, ktorí im pomáhali.
Na výborné výsledky našich piatakov sme veľmi hrdí.
Priemerná úspešnosť našich žiakov z testu zo slovenského
jazyka a literatúry bola 77,7% (celonárodný priemer bol
62,8%), v predmete matematika 79,1% (národný priemer bol
64,7%).
Katarína Kovárová

je žiadnu komplexnú a nákladnú výstroj. Hokejka a loptička
sú ľahké, dobre ovládateľné a jednoducho sa s nimi učí. Vo
florbale už tradične žneme športové úspechy. Dievčatá v
okresnom kole obsadili 1. miesto a získali postup do krajského kola. Chlapci v okresnom kole skončili na 3. mieste.
Edita Surovcová
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FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Deti s pani učiteľkami a vychovávateľkami sa svedomito
pripravovali na tohtoročný fašiangový karneval. Vyrábali girlandy, papierové masky, šašov. Žiaci II. stupňa vyzdobili školskú jedáleň a priestory školy. Deň „D“ mohol začať podľa

plánu 11. februára o 14.30 hod.
Každý, kto prišiel v prestrojení či už za páva, princeznú,
supermana, slimáčika, námorníčky,.... chcel sa nielen dobre
zabaviť pri súťažiach a tanci, ale najmä zvíťaziť. Podarilo sa
to kvietku - Lianke Zajacovej, rybke Nemo - Karinke Danielovej a babke ježibabke - Dianke Mesárošovej.
Ďakujeme rodičom a starým rodičom, že deťom pomáhali pri zhotovovaní masiek, nechýbal im pritom dobrý nápad a šikovnosť rúk.
Darina Hučková

SLNEČNÁ SÚSTAVA OČAMI ŽIAKOV

LYŽIARSKY VÝCVIK
Stredisko Ski Tále v lokalite Bystrá v dňoch 14. januára 19. januára privítalo 40 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili
lyžiarskeho kurzu. Je to lyžiarske stredisko v srdci Nízkych
Tatier s vždy perfektne upravenými svahmi pre začiatoční-

kov aj pre pokročilých lyžiarov. Počasie bolo pravé zimné a
umocňovalo tú pravú lyžiarsku atmosféru. Na pamiatku deti
dostali šálku so spoločnou fotkou, ktorá ich veľmi potešila.
Edita Surovcová
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MATERSKÁ ŠKÔLKA

IDEME NA VÝLET
Vo štvrtok, 7. decembra 2017, prišli deti do škôlky
s veľkým očakávaním. Veľmi sa tešili, lebo vedeli, že ich čaká
cesta autobusom do divadla Alkana v Bratislave. Zúčastnili
sa muzikálového predstavenia „Popoluška“, ktoré bolo plné
spevu a tanca. V rozprávke sa stretli s holúbkami, ktoré sa
snažili Popoluške pomáhať, s tancujúcim hráškom
a šošovičkou, s Macochou a jej dcérou, princeznami
v krásnych šatách a, samozrejme, aj s princom. Dej bol o to
lákavejší, že v ňom po celý čas vystupovali deti. Po krásnom
umeleckom zážitku sme sa vrátili do škôlky
„unavení“ (nielen deti, ale aj pani učiteľky). Ale povieme
vám, stálo to za to.
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UČÍME SA BRUSLIŤ

Korčuľovanie pre predškolákov sa uskutočnilo na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu pod vedením odborných
trénerov v termíne od 11. decembra do 15. decembra
2017. Deti sa na kurze učili základom korčuľovania. Boli zaradené do skupín podľa výkonnosti a veku tak, aby ich napredovanie bolo plynulé a prispôsobené možnostiam dieťaťa. Hlavným cieľom bolo prístupnou formou naučiť deti základy korčuľovania, udržať a rozvinúť ich prirodzený záujem
o pohyb a hru. Niektoré sa prvýkrát stretli s ľadovou plochou, iné si to už vyskúšali skôr. Cieľavedomosť, odvážnosť a
statočnosť boli ich kamaráti a zvládli tento boj s korčuľami
statočne.

JARO, LETO, JESEŇ, ZIMA
Profesionálne divadlo „Na hojdačke“
zo Žiliny navštívilo dňa 1. februára 2018
našu škôlku. Deťom zahrali divadelné
predstavenie „Štyri ročné obdobia“. Divadlo bolo aktuálne, pretože celý týždeň
sme si rozprávali o časových vzťahoch –
takže deti si v tento deň hravou formou
zopakovali a rozšírili vedomosti, poznatky
v tejto oblasti. Deti zaujali hlavné postavičky príbehu – trpaslík, bocian a muška
Svetluška, ktoré ich previedli obdobím
jari, v ktorom vzklíčila a vyrástla slnečnica,
ktorú pomenovali „Srdečnica“. Ďalej pre-

šli hrdinovia príbehu obdobím leta, jesene – a vtedy začalo
slniečko menej svietiť a spolu s ním sa vytrácala
i slnečnica. Prišla dlhá zima, ktorú museli prečkať. Po nej
prišla opäť jar so slnečnicou a celoročne opakujúcim sa kolobehom v prírode. Skvelé výkony dvoch hercov, ich manipulácia s bábkami a výborne spracované kulisy zanechali
v deťoch i učiteľkách pekné zážitky, pocity a dojmy. Divadelného predstavenia sa zúčastnili všetky deti materskej školy.
Mgr. Silvia Dinušová
riaditeľka MŠ Rohožník
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O RUKAVIČKE
Do triedy Vrabčekov, Žabiek, Kuriatok, Lienok a Slniečok
zavítalo divadlo Pod Hríbikom s rozprávkou O rukavičke. Prostredníctvom kamarátov Barborky a Karolka sme sa v pondelok 12. februára presunuli do rozprávky, v ktorej sme sa
stretli s líštičkou, ježkom, veveričkou, srnkou a mačičkou. Dej
rozprávky išiel v tom istom duchu, ako poznáme klasickú
rozprávku „O rukavičke“, aj keď v nej vystupovali iné zvieratká. Deti sa oboznámili s potravou, ktorú dané zvieratká konzumujú a taktiež si prostredníctvom príbehu budovali pozitívny vzťah k prírode. Uvedomili si potrebu starostlivosti
o zvieratká v zime. Divadielko sa deťom veľmi páčilo.

ROZPRÁVKOVÉ POSTAVIČKY
TANCOVALI
Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou, plesmi
a rôznymi radovánkami. Stalo sa už tradíciou, že pravidelne v
tomto období pripravujeme detský karneval pre veľkých aj
malých, ktorí majú radi rozprávky a fantastické bytosti. Myš-

lienka karnevalu a celých fašiangov bola a je radosť
z končiacej sa zimy a oslava pomaly prichádzajúcej jari. Veselo bolo deťom z našej škôlky dňa 12. februára popoludní.
Zišli sme sa v KD na už tradičnom fašiangovom karnevale.

Deti sa zmenili na krásne rozprávkové postavičky, zvieratká a pani učiteľky na celý futbalový tím. Kostýmy a masky
boli plné nápadov a spestrením obyčajného dňa. Bolo čo
obdivovať. Zišli sa tu princezné, baletky, lienky, piráti, bojovníci a mnoho ďalších krásnych postáv. Zábava s tancom sa
hneď začala. K príjemnej karnevalovej nálade prispela dobrá
hudba, pestrý program, ktorého súčasťou boli aj súťaže,
v ktorých si svoje sily
zmerali nielen deti, ale aj
rodičia. Po prvom tanečnom a súťažnom kole
sme sa s radosťou pustili
do losovania bohatej
tomboly.
Pre všetky masky
sme si pripravili sladkú
odmenu v podobe kinder
vajíčka. Najkrajšou odmenou boli však rozžiarené
očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na
ktorý budú deti dlho spomínať. Ďakujeme všetkým
maskám, malým i veľkým,
za vydarený karneval. Rodičom ďakujeme za bohatú tombolu. Tešíme sa o rok znova na nové zážitky.
Mgr. Silvia Dinušová
riaditeľka MŠ Rohožník
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ZSS ROHOŽNÍK

ŽIVOTNÉ JUBILEUM - 100 ROKOV
Život je poskladaný z mnohých dní, ktoré so sebou prinášajú radosti aj starosti. Nie je medzi nami mnoho ľudí, ktorí by sa mohli podeliť o životné zážitky, nazbierané naprieč
celým jedným storočím. My, v Zariadení sociálnych služieb,
máme tú česť, že takéhoto pamätníka medzi nami máme. Je
ním náš milý pán Karol Kormoš, hrdý maturant Cirkevného
gymnázia v Malackách z roku 1937, na ktoré dodnes s úctou
spomína ako na svoju „ alma mater“, kde sa pripravil na ďalšie štúdium na vysokej škole. Počas svojho aktívneho života
Ing. Karol Kormoš pôsobil ako predseda poľnohospodárskeho družstva, či ako starosta, vtedy „richtár“ obce Záhorská
Ves.
Pán Karol bol medzi prvými klientmi, ktorí nastúpili do
nášho zariadenia. Od prvého dňa sa stal v celom kolektíve
obľúbeným. Je to tichý, skromný a inteligentný človek. Z jeho
príbehov, spomienok, z každej vrásky na jeho tvári a z jeho
vrúcneho zovretia rúk môžeme cítiť každý prežitý okamih
jeho života. A tento náš milý pán Karol sa 15. decembra 2017
dožil krásneho životného jubilea 100 rokov. Oslava, ktorú
pripravil kolektív ZSS Rohožník v spolupráci s naším pánom
starostom, bola ako sa patrí - veľkolepá. V deň narodenín
sme krásne životné jubileum pána Karola oslávili v zariadení.
Zablahoželať oslávencovi prišiel aj pán starosta obce Záhorská Ves JUDr. Boris Šimkovič a pán starosta obce Rohožník
Mgr. Peter Švaral. Okrem spomínania sa spievalo, tancovalo
a hudba vyhrávala až do večera. Ďalší deň oslava pokračova-

AKO SME PREŽILI VIANOCE
Milí naši čitatelia, opäť sme dostali priestor prihovoriť
sa vám prostredníctvom stránok obecných novín Rohožníčan
a poinformovať vás o tom, čo sa u nás za posledné tri mesiace udialo. Bolo toho dosť, a to najmä v poslednom mesiaci
roka 2017, v decembri. Ten bol pre nás všetkých dosť náročný vzhľadom na veľké množstvo povinností, ktoré sme všetci
mali. Okrem pracovných povinností, ktoré boli spojené
s ukončením roka, sme mali aj povinnosti príjemné, spojené
s oslavami významného životného jubilea a tiež s prípravou
na vianočné sviatky.
Na začiatku mesiaca nás prišiel navštíviť Mikuláš, ktorý
mal vo svojom vreci pre každého z našich milých obyvateľov
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la v Kultúrnom
dome Rohožník, kde sa
zišla celá oslávencova rodina. Po slávnostnom obede bolo pre
všetkých prítomných pripravené nádherné prekvapenie
v podobe kultúrneho pásma, s ktorým
vystúpili členovia SPIDUCH-u.
No verte, bolo
na čo pozerať a všetci prítomní sa úžasne zabávali. Oslava
pokračovala, tancovalo sa a hudba a spev sa rozliehali po
celom kultúrnom dome až do neskorých nočných hodín.
A čo dodať na záver. Snáď len veľké poďakovanie všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k tomu, aby sme mali na
čo spomínať. A nášmu milému pánovi Karolovi by sme chceli
ešte raz zaželať do ďalších dní a rokov najmä veľa pevného
zdravia.
M. Czeilingerová, J. Bačová

sladkú nádielku. No a potom už nastal čas vianočný, spoločne sme si krásne vyzdobili zariadenie, a to aj vďaka vašej výraznej podpore a pomoci. Mnohí z vás opäť reagovali na našu výzvu na sociálnej sieti, a tak sme okrem pohľadníc takmer z celého sveta dostali aj veľa krásnych drobností, ktoré
nám poslúžili na ozdobenie vianočných stromčekov
a priestorov zariadenia. V deň Vianoc sme sa všetci spoločne
stretli pri štedrovečernom stole, ktorý bol aj vďaka mnohým
z vás naozaj štedrý a bohato prestretý.
Všetkým, ktorí ste nás podporili či už pohľadnicou, návštevou, materiálnymi alebo finančnými darmi a prispeli ste
k tomu, aby naše milé babičky a deduškovia strávili vianočný
čas čo najkrajšie, v hojnosti a radosti patrí naše veľké
a úprimné ĎAKUJEME.
M. Czeilingerová
riaditeľka ZSS Rohožník
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VIANOČNÝ KONCERT
Slovenské kvarteto patrí medzi
najvýznamnejšie súbory komornej
hudby novej generácie. Toto sláčikové kvarteto 20. decembra zavítalo aj do našej obce. Umelci s vážnou hudbou sa predstavili v kostole
Nanebovzatia Panny Márie. Vďaka
spolupráci farnosti a obecného úradu Rohožník si mohli návštevníci v
čarovnej atmosfére katolíckeho

ZO ŽIVOTA OBCE
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kostola vypočuť skladby najrôznejšieho tempa. Program koncertu sa
skladal z troch častí: Joseph Haydn
- Východ Slnka, Ilja Zeljenka - Musica Slovaca a Joseph Haydn Škovránok. Diela zazneli v podaní
umelcov ako Július Šoška, 1. husle,
Eduard Pingitzer, 2. husle, Martin
Kušš, viola, a Martin Ťažký, violončelo. Po záverečnom aplauze si hudobné teleso pre publikum pripravilo prídavok.

redakcia

MARIŠA, PUSU DAJ
Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých,
talentovaných hudobníkov, ktorí 12. januára svojím hudobným vystúpením zabavili a rozveselili obyvateľov našej obce.
Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarila úsmev na tvári
285 návštevníkom koncertu (prvýkrát som zažila vypredanú
kinosálu ).

goralským temperamentom si získavajú priazeň mnohých
fanúšikov.
V ich podaní sme si mohli vypočuť slovenské ľudové
piesne, ktoré vďaka Kollárovcom dostávajú nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner nikdy nevyhľadávali. Plná
kinosála si nadšene zaspievala:

Zoskupenie kapely tvoria šiesti členovia, z toho traja sú
bratia Kollárovci. Pestré je aj nástrojové obsadenie: husle,
kontrabas, soprán a alt saxofón, cimbal, akordeón, bicie nástroje. Na trhu úspešne pôsobia už od roku 1997 a svojím

Mariša, pusu daj, mamy sa nepýtaj,
veď mamá taká bola, keď ešte mladá bola.
Mariša pusu dala, mamy sa nepýtala,
veď mama taká bola, keď ešte mladá bola.
Už teraz sa môžeme tešiť, že v januári 2019 zavítajú Kollárovci opäť do Rohožníka.

VALENTÍNSKA KVAPKA
KRVI
Darovanie krvi je skutočným
„darom života“, ktorý zdravý jedinec
môže poskytnúť ľuďom chorým a po
úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.
Potreba krvi je veľká. Približne 180 000
transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na
Slovensku. Interval darovania je pre
mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania
krvi trvá približne hodinu a samotný
odber len 5 - 15 minút, počas ktorých
daruje darca 450 ml krvi.

Katka

Miestny spolok SČK v spolupráci s
CRH (Slovensko) a. s. a HTO Bratislava
dňa 19. februára zorganizoval tradičnú
Valentínsku kvapku krvi. K odberu prišlo 47 darcov, pričom 35 z nich bola krv
aj odobratá. Veľa darcov bolo z dôvodu
nepriaznivej chrípkovej epidémie vyradených. Pozitívom bolo, že odberu sa
zúčastnilo päť prvodarcov, a to Richard
Vaček, Ing. Tomáš Novák, Nikola Vačková, Mgr. Veronika Štarková
a Stanislava Drahošová. Dúfame, že
tento trend sa udrží aj v budúcnosti.
Všetkým darcom ďakujem za účasť
a tešíme sa už na ďalší odber, ktorý sa
uskutoční 18. júna.
Bc. Karol Štark
predseda MS SČK Rohožník
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OBECNÁ ZABÍJAČKA V SKRATKE
KEDY:

10. februára o 9:00

POČASIE:

slnečno, príjemných 0°C

POČET PRASIATOK: 11 ks
ZABÍJALI:

rybári, hádzanári, futbalisti, poľovníci, hasiči,
OZ Láskavé pohladenie, pingpongisti, minikáristi, Spiduch a zamestnanci obecného úradu

POČET VÝROBKOV: nezistený, ale nakúpili všetci, ktorí prišli 
HUDBA:

Ozvučenie Pulz

DIVADLO PRE DETI: Viktor o 10:30
Katka

Katka

TAKTO SA ZABÍJALO U NÁS

OPUSTILA NÁS

Rovnako ako roky predchádzajúce sme sa aj tento rok
zapojili do krásnej, už tradičnej akcie organizovanej obecným úradom. Sme za to veľmi vďační, nakoľko táto akcia má
pre zúčastnené organizácie okrem udržiavania tradícií aj
podporný charakter. Všetkým, ktorí ste si zakúpili naše výrobky, a tak podporili naše zariadenie, ďakujeme.
Obyvatelia a zamestnanci ZSS Rohožník

S hlbokým žiaľom v srdiečku a veľkou slzou v oku sme
dali na známosť všetkým, že nás na dobu 7 týždňov opustila
naša drahá kamarátka BASA. Našu drahú zosnulú sme odprevadili na poslednej ceste k jej dočasnému odpočinku 10.
februára o 19:00 v kultúrnom dome. Na poslednej ceste našej drahej basy zahrala hudobná skupina Atlantic. Kultúrnu
vložku zabezpečil folklórny súbor Spiduch v spolupráci s hasičmi. O občerstvenie sa postarali dievčatá z Klubu aktívnych
žien.
Takto nejako to vyzeralo na pochovávaní basy. Vraví sa:
lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. A to nepochybne platí aj
o ľudových tradíciách spojených s fašiangom, a preto dúfam,
že budúci rok sa prídete vo väčšom počte pozrieť na túto
neopakovateľnú udalosť.
Katka Jurkáčková
štatutárny zástupca
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AKO SA BRÁNIŤ PRI ÚTOKU NOŽOM?
Krav Maga je bojový systém, ktorý predstavuje oficiálnu zostavu techník vypracovaných pre sebaobranu na boj
zblízka Izraelských obranných síl, izraelskej polície a ďalších
izraelských bezpečnostných zložiek. Je to veľmi efektívny
spôsob reálnej sebaobrany. V samotnom boji je pre prežitie
dovolené všetko, aj to, čo je v iných bojových športoch neprípustné.
Zakladateľom Krav Magy bol Imrich (Imi) Lichtenfeld,
ktorý detstvo a dospievanie prežil v Bratislave. Imi v Krav
Mage zostavil súbor techník z viacerých bojových umení
(box, muay thai, judo,...) a zjednodušil ich tak, aby sa dali
použiť v akejkoľvek situácii a boli dostačujúce na rýchlu a
účinnú sebaobranu. Najznámejším predstaviteľom dnešnej
doby v Krav Mage je Eyal Yanilov. Krav Maga sa vyznačuje
hlavne údermi, kopmi, obranou proti nožu a proti zbrani.
Tréning vychádza z predpokladu, že útok sa neodohráva
v telocvični, ale v reálnom prostredí (ulica, bar).
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V Rohožníku sa Krav Maga trénuje už niekoľko rokov
pod vedením inštruktora Štefana Libušu. Systému sebaobrany KRAV MAGA sa venuje
od roku 2009. Je držiteľom
certifikátov Krav Maga Self
Defense Instructor 2012 a
Krav Maga for Women Instructor 2016. Absolvoval
seminár Seminar of Knife defenses 2011 – Imi summer camp
2013 a Ligat seminar 2014 - World Tour 2014 - Winter camp
2016. V súčasnosti prebiehajú hodiny pre začiatočníkov aj
pre pokročilých. Okrem pravidelných tréningov je možné sa
zúčastniť aj rôznych tematických seminárov. Tréning je vhodný pre mužov aj ženy od 18 rokov. Príďte si zacvičiť a naučíte
sa, ako sa ubrániť proti útokom ako je škrtenie, útoky so
zbraňou, nožom, palicou, a zároveň získate dobrú fyzickú
kondíciu. Prvá hodina je zdarma.
Kontakt:
Adresa: Boxerňa Rohožník (starý kultúrny dom)
Kuchynská 3
Tel:
0903 247 682
FB:
Krav Maga Rohožník
Email: stefan30@post.sk
Tréningy:
Streda
Sobota

začiatočníci + mierne pokročilí

19:00 – 20:30

začiatočníci

9:00 – 10:30

mierne pokročilí

10:45 – 12:15
Andrea Stará

ÚTOČNÍK V BARE
Často sa s útokom stretneme v bare, reštaurácii alebo
na diskotéke. Začiatkom februára sa nám podarilo uskutočniť tematicky zameraný tréning v bare, ktorý prebiehal
v priestoroch reštaurácie Sport Pub Štadion. Cieľom tréningu
bolo riešenie situácie napadnutia
útočníkom, obťažovanie a riešenie iných krízových situácií. Na
malom priestore
plnom stoličiek
a stolov bez žineniek sme si vyskúšali boj zblízka
v uzavretom priestore, v sťažených podmienkach a sebaobranu proti presile.
Trojhodino-

vý seminár sme začali poriadnou rozcvičkou na zahriatie, po
nej nasledovali rôzne techniky zamerané na obranu proti
útoku za stolom s využitím bežne dostupných predmetov
v bare (stoličky, stoly), škrtenie v sede, hrozba nožom a pod.
Seminár sme ukončili spoločným obedom a príjemnou diskusiou.
Andrea Stará
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SME MAJSTRI!
V starom kultúrnom dome sa v prvú marcovú nedeľu
odohrali Majstrovstvá oblasti (Senica, Skalica) mužov v stolnom tenise pre rok 2018. Súťažilo sa v dvoch kategóriách kategória jednotlivci a kategória štvorhier.
Turnaj bol odštartovaný o 9:00 hod. a trval päť a pol
hodiny. Diváci mohli vidieť plné nasadenie hráčov a neuveriteľné výmeny loptičiek. Svoje pingpongové umenie nám
predviedlo 20 hráčov V. ligy.
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VÝSLEDKY KATEGÓRIE ŠTVORHRY:
1. miesto - Michal Vigoda, Tomáš Vincek - Rohožník
2. miesto - Branislav Kotesa, Martin Štvrtecký - Moravský
Svätý Ján
3. miesto - Martin Vigoda, Jozef Černek - Rohožník

VÝSLEDKY KATEGÓRIE JEDNOTLIVCI:
1. miesto - Tomáš Vincek- Rohožník
2. miesto - Tomáš Čechánek - Borský Svätý Jur
3. miesto - Branislav Kotesa - Moravský Svätý Ján

Chcel by som však pripomenúť aj smutnú udalosť, ktorá
nás zasiahla. Opustil nás vo veku 71 rokov člen nášho klubu
Branko Bernát, ktorého sme si počas turnaja uctili minútou
ticha. Dúfam, že si zahrá svoj turnaj v pingpongovom nebi.
Nech odpočíva v pokoji.
Úspech našich hráčov nás veľmi teší a prajeme im mnoho ďalších úspechov v nachádzajúcej sezóne. Ďakujeme aj
všetkým divákom, ktorí prišli povzbudiť svojich šampiónov a
tešíme sa na ďalší turnaj.
Stanislav Gazdič
ŠPORTU ZDAR!
predseda STC Rohožník

TRETIE MIESTO PRE ROHOŽNÍK
Naši žiaci sa začiatkom marca zúčastnili turnaja Majstrovstvá okresu Senica 2018. Do Moravského Svätého Jána
zavítalo 27 hráčov z klubov Propria Kúty, Sokol Skalica, STC
Rohožník, STK Borský Mikuláš a domáci ŠK JÁŇAN Moravský
Svätý Ján.
Turnaj organizoval z poverenia Okresného stolnotenisového zväzu Senica Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý
Ján. Súboje boli rozohrané v štyroch súťažných kategóriách:
žiaci, žiačky, začiatočníci a štvorhry.
Majstrom okresu Senica v stolnom tenise pre rok 2018
sa stal Patrik Nemček (Propria Kúty), ktorý si vo finále poradil
s Matyášom Vašečkom (Sokol Skalica). Tretie miesto vybojoval Lukáš Gomola STC Rohožník pred Davidom Kunštekom
(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján).
Vo štvorhrách sa majstrami okresu stala dvojica Patrik
Nemček (Propria Kúty) a Adam Zelenka (ŠK JÁŇAN Moravský
Svätý Ján). Po výbornom finále druhé miesto získali Ralbovský Samuel (Propria Kúty) a Kováč Lukáš (Propria Kúty). Porazení semifinalisti obsadili delené tretie miesto: Ivana Čermáková (ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) a Samuel Včelka (ŠK
JÁŇAN Moravský Svätý Ján) a druhá dvojica v zložení Christopher Klempa (ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) a David Kunštek (ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján).
V kategórii žiačky vyhrala Ivana Čermáková (ŠK JÁŇAN
Moravský Svätý Ján), druhé miesto obsadila Adela Včelková
(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján), tretie miesto Lucia Gomolo-

vá (STC Rohožník) a štvrtá skončila Gréta Čechová (ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján).
Turnaj sa hral v skvelej atmosfére, účastníci vyjadrili
spokojnosť s organizáciou a už teraz sa tešia na ďalší ročník
turnaja. Blahoželáme Lukášovi a Lucke k tretiemu miestu v
turnaji a prajeme im ešte mnoho takýchto nádherných športových výhier.
Ondrej Kmoško
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NAŠI NAJMENŠÍ

Mladšiu prípravku trénujem už druhý rok a môžem zodpovedne povedať, že poctivé tréningy a príprava na zápasy
pomaličky prináša svoje výsledky. Veľká vďaka za pomoc pri
trénovaní a obetovaní svojho voľného času patrí aj pánom
Jozefovi Miženkovi a Danovi Kassayovi.
Naši najmladší futbalisti (ročník 2010, 2011 a 2012) sa
pomaly učia prvé základy ako viesť loptu, zastaviť loptu, pri-

DRACI SÚ TRETÍ
Pod veľmi dobrým vedením pani trénerky Edity Surovcovej nás mladší žiaci
(U13) prekvapujú svojimi
dobrými výkonmi. Ich potenciál je vidieť najmä v zápasoch proti výkonnostne lepším súperom ako napr. Žolík
Malacky, Cajla Pezinok alebo líder súťaže Modra. Chlapcom chodia pri zápasoch tejto
vekovej kategórie pomáhať aj
šiesti chlapci zo staršej prípravky U11. Po jesennej časti
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hrávať si a množstvo podobných cvičení, ktorých obtiažnosť
a náročnosť sa postupom času bude zvyšovať. Počet detí
nám narástol natoľko, že sme sa rozhodli prihlásiť ich do novovzniknutej súťaže PMD U8, organizovanou BFZ. Súťaž sa
hrá turnajovým spôsobom. Našim chlapcom boli pridelení do
turnaja rovesníci z Devínskej Novej Vsi, Stupavy a Jakubova.
Každý účastník turnaja organizuje pre nich dva turnaje, jeden
na jeseň a druhý na jar. Spolu to na celú sezónu vychádza
osem turnajov a 24 zápasov.
Počas zimného obdobia, kedy chlapci trénujú
v telocvični v základnej škole, sme sa zúčastnili dvoch halových turnajov na Morave. Prvý sa konal v decembri
v Lužiciach pri Hodoníne a druhý bol vo februári v Rohatci
pri Hodoníne. Na halových turnajoch dostali príležitosť zahrať si proti rovesníkom z Hodonína, Moravskej Novej Vsi,
Petržalky, Interu Bratislava a Stupavy. Všetky spomenuté
zápasy, ktoré hrali v novej modernej hale a priestrannej telocvični s kvalitnými súpermi, ich posúvajú ďalej rastovo
a výkonnostne. Z každého víťazstva majú chlapci obrovskú
radosť a motiváciu do ďalších tréningov a nových športových
zážitkov.
Peter Wolák
tréner U8

súťaže sa draci priebežne
v tabuľke nachádzajú na ôsmom mieste z 11 družstiev.
Vo februári sme sa s
chlapcami zúčastnili aj jedného halového turnaja v Šenkviciach. Odohrali zápasy proti
chlapcom z Modry, Viničného, Senca a domácim Šenkviciam. Draci z FC Rohožník obsadili nádherné tretie miesto,
ku ktorému im blahoželáme a
prajeme im do jarnej časti sezóny veľa športových úspechov.
Peter Wolák
tréner U11

A MUŽSTVO

v Hodoníne na umelej tráve v Dubňanoch. Počas dvoch zimných mesiacov sme absolvovali päť prípravných zápasov,
pričom jeden zápas bol zrušený pre chorobu hráčov družstva
Crystal Lednick Rovne.
V kádri mužstva prišlo k viacerým prestupom. Odišlo
nám šesť hráčov - Nemec (Rakúsko), Kadera (Rakúsko), Lorinczi (Rakúsko), Troják (ukončenie kariéry), Havlík (Malacky)
a Holič (Jakubov). Na posilách sa intenzívne pracuje a je
predpoklad, že káder sa pred prvým ostrým majstrovským
zápasom (11. marca 2018 proti Vajnorom) skompletizuje.

Po jesennej časti sezóny sme na 1. mieste 3. ligy Bratislava. Prípravu na jarnú časť sezóny sme odštartovali 10.
januára 2018. Striedavo prebiehala v domácich podmienkach, a to najmä v Stupave na umelej tráve Interu Bratislava.
Druhú časť prípravy sme absolvovali na sústredení

Doterajšie odohrané prípravné zápasy:
Rohožník – Senica „19“ 0:2
Rohožník – Myjava
0:3
Rohožník – Malacky
3:0 góly: Horváth, Privrel, Masarovič
Rohožník – Trnava B 1:0 gól: Horváth
Marián Tóth

Foto: M.Goga

tréner A mužstva
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KALENDÁR PODUJATÍ
APRÍL
13.4.
15.4.
16.4. - 20.5.
26.4.
29.4.

Deň narcisov
Divadielko pre deti
Čistý chotár 2018
Koncert - Veselá trojka
Stavanie Máje

MÁJ
1.5.
12.5.

Rybárske preteky
Míľa pre mamu

JÚN
jún
2.6.
9.6.
16.6.

Výstup na Plavecký hrad
Detské rybárske preteky
MDD
Folklórny festival Jabúčko

JÚL
14.7.

Memoriál Juraja Opravila

Rakovina je na
celom svete najvážnejším zdravotným problémom. Počet ľudí,
postihnutých touto zákernou chorobou,
stále rastie. Liga proti rakovine organizuje
každý rok v apríli finančnú zbierku, z ktorej
potom zakupuje prístroje na včasnú diagnostiku rakoviny, stará sa o pacientov a
ich rodiny. Tento deň je známy ako „Deň
narcisov" a toho roku bude v piatok 13.
apríla 2018.
Svojím drobným príspevkom môžeme
pomôcť a zmierniť dopady ľuďom trpiacich
zákernou chorobou. Podporiť budete môcť
tradične v predajni COOP Jednota na sídlisku, v Kvetinárstve NAZURA, v pokladni
obecného úradu a v uliciach Rohožníka
prostredníctvom odovzdania príspevku
dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom zo Základnej školy Rohožník.

TERMÍNY PREDAJA
RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

20. marca od 17:00 - 20:00
27. marca od 17:00 - 20:00
sobota 31. marca od 8:00 12:00 - posledný termín kedy
treba zaplatiť členské
03. apríla od 17:00 - 20:00
10. apríla od 17:00 - 20:00
17. apríla od 17:00 - 20:00

ANGLICKÉ OKIENKO
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