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A je to tu. Zase školské prázdniny, čas
dovoleniek, detských táborov, vody, tepla,
slnka, 30-stupňových horúčav, alergií,
kliešťov, festivalov a iných úskalí letného
obdobia. Tým, čo si nechali vybavovačky

po úradoch na leto, prajeme veľa trpezlivosti. A vy, čo ste si radšej naplánovali
nejakú formu oddychu – správna voľba –
si ju pekne užite a v zdraví sa vráťte, nech
sa už chystáte kamkoľvek.
Predtým, než pôjdete tam alebo tam,
si ešte prelistujte nové číslo vašich novín,
v ktorých nájdete plno zaujímavých informácií o tom, čo sa v obci dialo, deje
a bude diať.
Prajeme teda všetkým čitateľom ten
správny finiš pred dovolenkou či už
v práci, alebo v škole, nech sa vám lepšie
oddychuje a ešte lepšie štartuje po dovolenke.
redakcia alias K&M

(pre nezainteresovaných Katka a Michal)

„NECHAJTE MALIČKÝCH PRICHÁDZAŤ
KU MNE“
Prvé sväté prijímanie je dôležitou udalosťou v živote každého veriaceho človeka. Práve pred sto rokmi pápež Pius X.
znížil vek detí, ktoré môžu pristúpiť k Eucharistii, z dvanásť
- štrnásť rokov na sedem.
A u nás, práve v nedeľu 6. mája, prišiel konečne ten
slávnostný a dlho očakávaný deň, na ktorý sa naše detičky
tak veľmi tešili. Žiaci z 3.A a 3.B triedy prijali Svätú Eucharistiu, a tým oficiálne vykročili po ceste do novej etapy duchovného života, po ktorej ich bezpečne a
s láskavou trpezlivosťou vedie náš pán
dekan Mgr. Pavel Flajžík, ktorému za to
zo srdca ďakujeme. S pýchou a dojatím
sme boli účastní toho, s akou vážnosťou
a zodpovednosťou naše deti túto sviatosť prijali.
Na príprave našich detí sa podieľali,
a na hodinách náboženstva sa aj naďalej
budú, pani katechétka a pani učiteľka
náboženskej výchovy, za čo im tiež my
rodičia a najbližší ďakujeme. Vďaka patrí
aj rodičom, ktorí prispeli a pričinili sa
o to, aby sa táto sviatosť konala v našom
nádherne pripravenom a vyzdobenom
kostolíku Panny Márie Nanebovzatej.
Ďakujeme pani kostolníčke tete Eve, pod
ktorej taktovkou sa tieto prípravy konali,
a, samozrejme, v neposlednom rade
Foto: M. Goga

ďakujeme spevokolu, pánovi organistovi a miništrantom za
dôstojnú a slávnostnú atmosféru.
Mnohé deti sa nadchnú a s radosťou prichádzajú na
detské sväté omše i na náboženstvo. Svojou horlivosťou pritiahnu aj rodičov, ktorí si popri nich oprášia pravdy viery a po
rokoch úprimne pristúpia k sviatostiam. Keď sa rodičia k príprave svojich detí postavia ako k vlastnej, duchovnej obnove,
a keď sa usilujú o spoluprácu s katechétami a kňazmi, vtedy
sa z tretieho ročníka môže stať rok požehnania pre celú rodinu. Nuž, majme takýto rok aj tie ďalšie aj my a veďme seba a
naše deti touto cestou ďalej.
K. Sekerková
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KEDY BUDE NOVÁ CESTA MEDZI
ROHOŽNÍKOM A MALACKAMI?
Čas letí. Uvedomujem
si, že sa opakujem a presne touto vetou som začal
aj svoj posledný príspevok
v marci tohto roku, avšak
nedá mi začať inak, keďže
je stále aktuálna. Čas plynie a letí a niektoré zmeny
stále neprichádzajú a pritom sú potrebné a čaká na
ne celá spoločnosť. Katku
som poprosil o zhovievavosť a o predĺženie času
na napísanie týchto pár
riadkov. Nie preto, aby na
ne nikto nemohol reagovať, ako to robia niektorí, ale v snahe získať lepšie pozitívnejšie informácie, ktoré by som mohol tlmočiť a prezentovať.
Asi najčastejšie dostávam otázku, ako je to s rekonštrukciou „našej“ cesty do Malaciek a čím ďalej väčšia skepsa
je cítiť z ľudí, ktorí sa ma takto pýtajú. Priznávam, že sa im
ani nedivím a niektoré veci a procesy je naozaj ťažko pochopiť a prijať. Skúsim zhrnúť príbeh tejto „našej“ cesty, a to
aspoň trochu pochopiteľne a jasne, aj keď si nie som istý, či
sa to vôbec dá.
Mám pred sebou Memorandum o spolupráci pri riešení
technického stavu cesty III/50310 (medzitým má už iné označenie) medzi Bratislavským samosprávnym krajom a obcou
Rohožník a spoločnosťami Holcim Slovensko (medzičasom aj
tu je zmena a je tu spoločnosť CRH Slovensko), Baumit
a ALAS Slovakia, ktoré bolo slávnostne podpísané počas našich slávností dňa 11. 08. 2012. Boli tu zadefinované úlohy
a ciele a kroky a ich harmonogram, ktoré mali jeho účastníci
naplniť a výsledok v podobe ukončenia
realizácie mal nastať do konca roka
2015. V decembri 2012 vtedajšie zastupiteľstvo BSK schválilo uzavretie zmluvy
(keďže to by mal byť silnejší dokument
ako memorandum) s vyššie uvedenými
subjektmi, pričom obec Rohožník nie je
účastníkom tejto zmluvy. Do konca roku
2015 mala byť hotová I. etapa rekonštrukcie cesty a do konca roka 2016 aj II.
etapa – napojenie na senickú cestu (čiže
obchvat obce Rohožník).
V novembri 2013 bolo vydané
územné rozhodnutie pre I. etapu a v
apríli 2014 bolo vydané územné rozhodnutie pre II. etapu. V januári 2017 bolo
vydané stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty a koncom februára 2017
bola predložená žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na tento projekt.

JÚN 2/2018

V júni 2017 podpísal BSK zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva o nenávratnom finančnom príspevku na tento
„náš“ projekt s časom realizácie október 2017–marec 2019
s predpokladanou výškou oprávnených výdavkov cca 7,9
milióna €. Od leta 2017 prebiehalo verejné obstarávanie na
výber dodávateľa stavby a na prelome októbra a novembra
2017 boli predložené ponuky uchádzačov. Ak sa nemýlim
a mám dobré informácie, bolo ich 9. Po vyhodnotení ponúk
sa predložil výsledok verejného obstarávania na kontrolu na
Úrad pre verejné obstarávania (UVO) v januári 2018, keďže
to je podmienkou pre podpis zmluvy s výhercom súťaže.
Dnes je 5. 6. 2018 a všetci čakáme ako na spasenie na
stanovisko UVO a čas plynie, ba až letí. Dúfal som a čakal, že
včera získam konkrétnejšie informácie, ale vysvetľovanie
stanovísk medzi BSK a UVO pokračuje, a my všetci čakáme,
kedy sa budeme môcť dopraviť do okresného mesta po normálnej a bezpečnej ceste, o ktorej rekonštrukcii sa hovorilo
už dávno predtým, ako začal príbeh, ktorý som tu popísal.
A čakáme aj na lepšie informovanie zo strany BSK, keďže ono
tiež tak trochu absentuje, lebo nie je asi lepšia pôda pre
skepsu ako nedostatok a nejasnosť informácií.
Napriek skepse, ktorá pri otázke, kedy bude hotová nová cesta medzi Rohožníkom a Malackami, je cítiť aj znechutenie z fungovania tohto nášho štátu, keď asi najväčšou brzdou a komplikáciou pri rozvoji našej krajiny je náš štát a jeho
štátne orgány. Vzhľadom na vynaložené kroky a úsilie stále
verím, že v najbližších týždňoch sa tejto potrebnej a vytúženej rekonštrukcie dočkáme. A verím, že budú nasledovať aj
ďalšie potrebné kroky, a to vybudovanie obchvatu našej obce (kde už existuje kompletná projektová dokumentácia)
a napojenie celej cesty priamo na diaľnicu, čo by prospelo
nielen obyvateľom Malaciek.
Zatiaľ prajem školákom úspešné ukončenie školského
roku a nám všetkým aspoň nejaký dôvod na dobrý pocit
a radosť zo života.
Mgr. Peter Švaral
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OZ v Rohožníku na svojom zasadaní dňa 13. 12. 2017
- berie na vedomie:
-uznesením č. 11/2018 zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o rokovaní komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu a komisie pre problematiku bytov, sociálnych
vecí a zdravotníctvo,
-uznesením č. 13/2018 OZ v Rohožníku berie na vedomie
informáciu o hospodárení obce k 31. 03. 2018,
-uznesením č. 15/2018 berie na vedomie informáciu o predpokladaných investíciách v roku 2018,
-uznesením č. 16/2018 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti.

- schvaľuje:
-uznesením č. 12/2018 obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN
č. 1/2018 o podmienkach nájmu bytov,
-uznesením č. 14/2018 schvaľuje Dodatok č. 2 k Zriaďovacej
listine Materskej školy v Rohožníku,
-uznesením č. 17/2018 schvaľuje zámer uzatvoriť zmluvu o
zriadení vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve obce
v rozsahu podľa Geometrického plánu zamerania skutkového stavu zrealizovanej stavby, a to k parc. č. KN - C 3045/97,
3045/243, 3046/39 3045/243, a parc. č. KN – E 3045/7, ktorých vlastníctvo je zapísané Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách na LV č. 710 pre obec Rohožník s účelom umiestnenia inžinierskej stavby,
-uznesením č. 18/2018 schvaľuje zámer prenajať časť nehnuteľnosti - budovy bývalej pálenice, ktorá sa nachádza na
pozemku parc. č. 295/3 v obci Rohožník a vlastníctvo k nej je

evidované na LV č. 710 Katastrálnym odborom Okresného
úradu Malacky v prospech obce Rohožník, a to OZ Spievajúci
dôchodci – Záhoria (SPIDUCH-Z), Obecný úrad Rohožník, IČO
379 29 003 za nájomné vo výške 1,-€/rok z dôvodov hodných
osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je zámer zriadiť v
predmetnej budove obecné múzeum a podpora uchovávania kultúrneho dedičstva obce Rohožník a regiónu Záhorie.
- splnomocňuje:
-uznesením č. 19/2018 OZ Rohožník splnomocňuje starostu
obce na uskutočnenie právnych aktov potrebných pre ukončenie členstva obce Rohožník v organizácii „Združenie miest
a obcí Slovenska".
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.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
ZOSOBÁŠILI SA

NARODILI SA

Silvia Machová a Marcel Mach, 28.4.2018
Janette Cehlárová a Otto Petrik, 5.5.2018
Ivana Gašparová a Andrej Pelikán, 12.5.2018

Ema Václavová, 23.3.2018
Ján Abrahám, 29.3.2018
Adam Kmeť, 31.3.2018
Sebastián Fapšo, 4.4.2018
Viktor Figura, 11.4.2018
Aneta Pratáková, 27.4.2018
Viktória Vargová, 26.4.2018
Adriána Jaurová, 15.5.2018
Rudolf Pecha, 16.5.2018

OPUSTILI NÁS
Eva Habová

Dana Studeničová

Milan Hečko

Anton Šarközy

Imrich Sončík

Peter Palka

JUBILANTI
Obec Rohožník pri príležitosti životného jubilea 70, 75, 80, 85 a viac rokov
života usporadúva pre svojich občanov
„Slávnostné stretnutie jubilantov“. V rámci tohto spoločenského podujatia, ktoré sa
uskutočnilo 5. apríla, starosta obce odovzdal jubilantom finančný dar a ako pozornosť ružu.
V období od 11. októbra 2017 do 5.
apríla 2018 oslávili svoje jubileum: Alžbeta
Folťánová, Anna Pulmannová, Anna Režná, Ján Židek, Jozef Čermák, Jozef Haba,
Jozef Telgarský, Jozefína Durkotová, Júlia
Rybáriková, Kvetoslava Šteruská, Ladislav
Ondruch, Mária Blažková, Marián Hudec,
Miroslav Blažek, Oľga Drahošová, Rudolf
Vaniš, Štefan Hollý, Terézia Žilavá a Zdenka Čermáková.
BLAHOŽELÁME!!!
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INVESTIČNÉ AKTIVITY
Ako po minulé roky, aj tento rok sa rozbehla v našej
obci v jarných mesiacoch výrazná stavebná činnosť. Pustili
sme do obce ťažkú techniku spolu s robotníkmi, aby dali do
poriadku, čo zub času nahlodal. Svojím nemalým dielom do
výstavby prispeli aj naši zamestnanci technických služieb.
Niektorí si všimli, niektorí to ani nezbadali, ale v pár
riadkoch a v niekoľkých obrázkoch si prejdeme časti obce,
ktoré prešli face liftingom. Všetko začalo dôkladnou obhliadkou a vytypovaním si lokalít, ktoré by potrebovali zásah. Následne začala tvrdá papierová
robota, lebo na Slovensku je to
tak. A keď sa jar, či vlastne leto, prihlásilo k slovu, došlo k
samotnému zásahu.
Prv, ako prišlo k obnove
ciest, dali sa do poriadku jestvujúce chodníky alebo sa vybudoval chodník nový. Týmto
postupom prešli úseky ciest
a chodníkov na nasledovných
uliciach: Pri mlyne, Na barine,
Lesná, Pod oborou, V kútoch,
Chodník na ulici Na Barine
Obchodná, Školské námestie
Foto: Ľ. Haršáni
384, Školské námestie 398.
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Obnovou, ktorú sme
začali minulý rok výmenou zastávok na Hlavnej
ulici pred nástupom zimy,
prešli zostávajúce zastávky na uliciach Malacká
a výraznejšou
úpravou
prešla zastávka na Obchodnej ulici na sídlisku.
Ďalšou investičnou
aktivitou, ktorá sa zrealizovala, bola výmena povrchu na hádzanárskom
ihrisku. Dostalo modernejší povrch, ktorý svoHádzanárske ihrisko
jimi parametrami zmierFoto: M. Kiss
ňuje tvrdosť tohto športu
a naše mladé nádeje tohto športu si to určite zaslúžia.
Budovateľskej aktivite sa nevyhla trávnatá plocha na
futbalovom štadióne. Práce prebehli podľa plánovaného harmonogramu a teraz zostáva jediné—aby sa tráva pekne chytila a naši reprezentanti obce vo všetkých kategóriách podávali výkony zodpovedajúce stavu trávnatej plochy. V tejto
sezóne ich bolo a bolo.

Futbalové ihrisko
Foto: Ľ. Haršáni

Cesta na ulici Lesná
Foto: Ľ. Haršáni

Spolu s úpravami chodníkov a ciest bolo potrebné na
niektorých úsekoch vyriešiť aj problém dažďovej vody. Teraz
môže pršať a pršať a pršať.
Na Školskom námestí 388 a 389 sa okrem novej vozovky
vybudovalo aj nové parkovisko, čo by malo sprehľadniť križovatku pri COOP Jednota a bytovkách 384 a 388.

Parkovisko pri bytovkách 388 a 389
Foto: Ľ. Haršáni

Pre
túto chvíľu poslednou, ale
za to čo
do objemu finanMŠ Rohožník
cií najväč- Foto: Ľ. Haršáni
šou investíciou je začiatok prác na rozšírení Materskej škôlky. Vďaka
získaným prostriedkom s Integrovaného regionálneho operačného programu nielen rozšírime škôlku o jednu triedu,
ale vytvoríme aj adekvátne priestory na stravovanie a na
spoločenské či športové podujatia organizované škôlkou.
Rád by som poďakoval všetkým tým trpezlivým
a všímavým občanom, ktorí s veľkou dávkou tolerancie akceptovali budovanie v obci. Povedzme si, že vo fungujúcej
spoločnosti je to úplne normálne, tak ako aj v každom fungujúcom vzťahu. A vy ostatní si, prosím pekne, otvorte oči
a začnite si všímať veci okolo seba a hlavne uvedomovať si,
že vôkol vás sa niečo deje a nie je to nová správa či status na
FB!
Michal
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NA ZAMYSLENIE

KOŠÍKY ROZDÁVA, ALE ŽENU NEDÁ
Košikárske výrobky v minulosti
bežne slúžili na
uskladnenie a prenos rôznych materiálov a potravín.
Boli dôležitou súčasťou vybavenia
každej domácnosti.
Dnes získať ručne
pletený košík je
vzácnosťou. V našej
obci sa pleteniu
košíkov venuje pán
Ladislav Baláž. V
máji oslávil nádherné životné jubileum
Foto: M.Balážová
a pri tejto príležitosti som sa vybrala
k nemu na návštevu a trošku pána Ladislava vyspovedala.
„Pliesť košíky som sa naučil od svojho otca. Intenzívnejšie som sa prútikárstvu začal venovať až na dôchodku,“ spomína na svoje začiatky Ladislav Baláž. Na konci záhrady má
svoju vŕbu, z ktorej pletie košíky pre radosť. „Príprava prútikov je náročná. Zbieranie prútov, šúpanie či varenie niekedy
zaberie aj tri dni. Vlastné pletenie košíka už potom netrvá
dlho, všetko záleží od veľkosti košíka. Najradšej pletiem menšie košíky a niekedy pracujem naraz aj na viacerých,“ spresňuje pán Laco. Väčšinu svojich krásnych výrobkov rozdá kamarátom, známym, susedom. „Pletiem pre radosť, všetko
rozdám, ale ženu nedám, lebo veľké prádlo mi pomôže
oprať,“ smeje sa pán Laco, a keď nechápavo naňho pozerám,
pomaličky začína vysvetľovať: „Máme takú veselú príhodu
ešte z doby, keď sme s manželkou bývali v Břeclavi. Mal som
tam kamaráta, ktorý vždy cez víkend chodil prať, aby sa ne-

PARKOVANIE NAŠE KAŽDODENNÉ
Nedostatok parkovacích možností
bola výsada miest.
Postupne sa však
presúva aj do dedín.
Áut
pribúda
a jestvujúce kapacity
mnohokrát nestačia.
V našej
obci
sa
v posledných rokoch
vybudovalo viacero
parkovísk. Ale zdá
sa, že ich je stále málo. Aspoň v niektorých momentoch sa to
na prvý pohľad tak javí. Ale nie je to celkom tak. Nad možnosťou zaparkovať auto na vybudovanom parkovisku vyhráva blízkosť zaparkovania. Aj keď často na ťažko prístupnom
mieste.
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musel starať o deti. Vždy som si z neho s kamarátmi robil
srandu. No prešlo nás to, keď sa nám narodili deti. Vtedy
sme pochopili a chodili sme s ním prať veľké prádlo.“
Rád čítal knihy, niekedy mal rozčítané aj dve-tri naraz.
Najradšej mal knihy o francúzskej histórii. Vždy sa popri práci venoval nejakým koníčkom. Zbieral známky, odznaky, krabičky. „V mladosti som zbieral mince. Z prvej republiky a z
Československa som mal každú mincu. Treba sa niečím baviť,“ povedal nám celoživotný optimista. Počas vojenčiny ho
upútalo divadlo a začal ako ochotník hrať. Kým mu zdravie
slúžilo, pôsobil aj v našom SPIDUCH-u. „S manželkou som sa
zoznámil v divadle. Hral som hlavnú postavu a Martuška robila „krovie“. Zamilovali sme sa a sme spolu už 46 nádherných rokov. Máme tri deti: Ivanku, Ľubku a Martina. Každý
z nich je iný, ale sme na nich veľmi hrdí. Sú už dospelí a majú
svoj život. Radosť mi robia aj moje vnúčatá Peťka, Pavlínka,
Tomáš, Adam a Miška,“ spomína.
Pán Laco, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a do ďalších rokov vám prajem pevné zdravie a veľa životného elánu.
Atmosféra, ktorá z vás vyžaruje, je neopísateľná a úsmev na
tvári mi po odchode z vášho domu ostal ešte veľmi dlho.
Katka

Foto: M.Balážová

Neustále nás zaplavujú obrázky umelecky zaparkovaných áut z rôznych miest. Ale nemusíme chodiť ďaleko, lebo
takí umelci bývajú aj v našej dedine. Hoci je do 100 metrov
voľné parkovisko, oni sa rozhodnú zaparkovať auto na akýkoľvek kúsok zelene, ktorej je už aj tak dosť málo a ustupuje
práve nutnosti budovaniu parkovísk. Aký to paradox. Posúďte sami a spravte si úsudok o týchto novodobých umelcoch.
Michal
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Aj tento školský rok sa žiaci prvého aj druhého stupňa
našej školy zapojili do najznámejšej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V školských kolách konaných 13. a 14. februára sme si vypočuli veľmi pekné prednesy poézie a prózy.
Naši žiaci sa s pomocou pani učiteliek svedomito pripravili
a porota mala naozaj ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.
Z prvého
stupňa najviac zaujala v prednese
poézie
tretiačka
Janka Molnárová,
ktorá bola úspešná
aj
v obvodnom
kole. Tam z 2.
miesta postúpila
na okresné kolo,
kde reprezentovala našu školu. Druhé a tretie miesto si v školskom kole úspešne odrecitovali štvrtáčky Madlenka Škopeková a Katka Mrázová a boli ocenené diplomom a malým darčekom.
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V prednese prózy sa najlepšie umiestnili tretiačky Karin
Szalayová, Katka Kassayová a Natália Malá.

Z druhého stupňa bol v prednese poézie najúspešnejší
Jakub Škápik, ktorý sa so svojou básňou prebojoval na okresné kolo tejto súťaže. V poézii sa umiestnili piatačky Emma
Mesárošová a Sabina Kalenská. V prednese prózy postúpila
na obvodné kolo Viki Martinkovičová, na ďalších miestach sa
umiestnili Viki Kovárová a Lucia Hermanová.
Sme veľmi radi, že sa žiaci zapojili do recitačnej súťaže,
čím ukázali svoju šikovnosť. Tešíme sa na ich výkony aj budúci rok.
S. Smreková

RYBIČKY VO VODE

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TESTOVANIE

Žiaci tretieho ročníka sa
v marci počas
celého týždňa
premieňali na
rybičky a strávili chvíle plné
zábavy v plaveckom bazéne v Malackách. Denne sa
im venovali profesionálni tréneri Milan
Hradňanský, Ondrej Žember a Tomáš
Vlček. Plavecký výcvik organizuje naša
škola každý rok v rámci Národného
akčného plánu boja proti obezite.
Malí plavci svoj počiatočný strach
z vody rýchle prekonali po zvládnutí
elementárnych plaveckých prvkov, ako
ponáranie sa, splývanie, dýchanie do
vody, či obraty a skoky do vody. V posledný deň výcviku žiaci predviedli
všetko, čo sa naučili. Dokonca si triedy
medzi sebou zasúťažili. Všetci dokázali,
že voda a plávanie sú im veľmi blízke.
Na záver výcviku dostali žiaci „Mokré
vysvedčenie“. Tréneri ocenili ich disciplínu a snahu naučiť sa plávať. Verím,
že deti ostatnú s vodou kamaráti
a svoje plavecké zručnosti budú
i naďalej rozvíjať. Za seba chcem vyjadriť veľkú spokojnosť s výcvikom a prístupom trénerov k žiakom.

Prijímacie pohovory na stredné
školy bežia v plnom prúde, a tak deviataci majú hlavu plnú vedomostí, ale
i obáv, aby sa im to všetko podarilo.
Nezaháľajú však ani ôsmaci. Tuho premýšľajú nad výberom strednej školy.
K správnemu rozhodnutiu im napomáhajú rôzne besedy, rozhovory a dni
otvorených dverí v jednotlivých školách. Dňa 27. marca boli pozvaní aj na
DUAL DAY do Malaciek, kde sa oboznámili s jednotlivými podnikmi, ktoré
fungujú v našom okrese a sú zapojené
do programu duálneho vzdelávania.
Svoj priestor tu mali aj stredné školy.
Tých bolo ale menej, ako sme očakávali. Najviac žiakov zaujala chemická
stredná škola. V ich stánku mali študenti pripravené množstvo chemických pokusov i informácií týkajúcich sa
ich odbornosti. Žiaci si z dual day odnášali množstvo brožúr a informácií.
Veríme, že im aj takto uľahčíme výber
strednej školy.

Celoslovenské testovanie sa
tento rok uskutočnilo 21. marca. Jeho
cieľom bolo získať obraz o výkonoch
žiakov pri výstupe z druhého stupňa
základnej školy, monitorovať ich pripravenosť
na
ďalšie
štúdium
a poskytnúť spätnú väzbu o úrovni
vedomostí žiakov v testovaných predmetoch.

M. Balúchová

H. Kalenská, A. Timčová

Testovanie z matematiky a slovenského jazyka absolvovalo 23 deviatakov našej školy. Motiváciou pre žiakov bolo, že v prípade dosiahnutia aspoň 90% z obidvoch predmetov budú
prijatí na stredné školy bez prijímacích
skúšok. Samotnému testovaniu predchádzala často náročná príprava žiakov
počas vyučovacích a popoludňajších
hodín. Priemerná úspešnosť našich
žiakov zo slovenského jazyka bola
62,4 % (celonárodný priemer 63,0 %).
Z matematiky dosiahli priemer 63,5
%, pričom celonárodný bol 55,9 %.
Prajeme našim deviatakom veľa
úspechov na stredných školách.
S. Smreková
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NOVÍ PRVÁCI
Konečne je to tu, už je to spečatené! V septembri budeme
PRVÁCI.
Stalo sa už tradíciou, že na našej škole vítame budúcich
prvákov slávnostným spôsobom, aby prvé kontakty so školou zanechali u detí čo najpríjemnejšie dojmy a nezabudnuteľné zážitky. V sobotu 14. apríla sa konal slávnostný zápis
do 1. ročníka.
Malí predškoláci spolu so svojimi rodičmi s veľkým očakávaním zavítali do školskej jedálne. Prvé ustráchané pohľady o chvíľku zmizli a vystriedalo ich nadšenie a úsmev. Zápis
otvorili deti z Divadelného krúžku, ktoré malým predškolákom zahrali veselé divadielko O troch prasiatkach. Po skončení divadielka pani učiteľka jednoduchými otázkami vyskú-
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šala deti, či divadielko aktívne sledovali. Škôlkari poľahky
odpovedali na všetky otázky a tým splnili svoju prvú úlohu.
Nasledovalo rozdelenie detí do troch skupín. Každá skupina sa spolu s pani učiteľkou a postavičkami z rozprávky
odobrala na jedno z troch stanovíšť. Na každom stanovišti
čakali deti úlohy, ktoré museli splniť. Po každej splnenej úlohe dostali deti na svoj sprievodný diplom pečiatku.
Na záver čakal na predškolákov malý darček v podobe
štvorlístka pre šťastie ako spomienka na ich veľký deň
a sladká odmena za statočnosť. Zápis na našej škole bol bohatým kultúrnym zážitkom pre všetkých zúčastnených, no
najmä pre budúcich prvákov, ktorí na príjemné chvíle strávené v škole určite nezabudnú a 1. septembra budú do školy
kráčať s úsmevom a radosťou.
Tešíme sa na nových prváčikov v septembri!
N. Seličová

PLASTY DO PRÍRODY NEPATRIA
V predmetoch Environmentálna výchova v 5. a 6. ročníku a tiež v 7. ročníku v predmete Ekológia sa aktívne venujeme ochrane životného prostredia. Žiaci sa oboznamujú s témami, ktoré riešia problémy celej planéty, ale aj konkrétne
v našom okolí a na našej škole. Celoročne triedime odpad,
venujeme sa skrášľovaniu okolia školy, vysádzaniu jarnej zeleniny a byliniek na školskom pozemku a zlepšovaniu manuálnych zručností žiakov pri úprave pôdy v záhradke a pri starostlivosti o kvetinové záhony. V projekte Zelená škola, do
ktorého sme pravidelne zapojení, sa tiež snažíme o zlepšenie
nášho povedomia. V máji sa naši žiaci aj tento rok zúčastnili
okresnej súťaže Mladý záhradkár.
Deň Zeme, ktorý si naši žiaci pripomenuli 20. apríla, sa
niesol v príjemnej slnečnej nálade. Žiaci prvého stupňa sa
zapojili do množstva pripravených aktivít so svojimi učiteľkami. Žiaci druhého stupňa s triednymi učiteľkami vysádzali
priesady byliniek v triedach a pripravovali environmentálne
nástenky. Súčasťou tohto dňa bolo aj čistenie dvoch lokalít
v obci od odpadov (najviac bolo plastov), ktoré zanechávajú
naši občania pri svojich potulkách v prírode. Deviaty ročník
rýľoval a upravoval školský pozemok na jarné vysádzanie

a žiaci 8. A triedy skrášľovali okolie vysádzaním letničiek. Farebné vrchnáčiky z PET fliaš sme využili na tvorbu nadpisu
Deň Zeme 2018.
Triedenie odpadov, šetrenie vodou a surovinami, skrášľovanie svojho okolia v súlade s prírodou by malo byť základom každej výchovy v škole aj doma. Všetkým zúčastneným
ďakujeme za spoluprácu a užitočne strávený čas. Dúfame, že
nápady a pracovitosť nebudú obchádzať našich žiakov. Nech
je im tento deň inšpiráciou aj pre iné dni v roku.
A. Chvílová
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ČERVENO-MODRÁ STUŽKA
Symbolom Medzinárodného dňa hasičov je červeno-modrá
stužka, pričom červená farba znázorňuje oheň a modrá vodu.
Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže s názvom „Požiar v
domácnosti“. Vyhlásili ju hasiči Slovenskej republiky ku Dňu
sv. Floriána, ktorý je patrónom hasičov. Víťazi súťaže boli
ocenení dňa 4. mája, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný
deň hašišov. Hasiči vzdávajú poctu piatim mŕtvym austrálskym hasičom, ktorí pred dvoma desaťročiami zahynuli pri
požiari v Austrálii. Ide zároveň o poctu všetkým "bojovníkom
proti ohňu". V tento deň navštívili žiaci 7.A v rámci Dňa otvorených dverí hasičskú zbrojnicu v Malackách. Michal Šarközy
si zároveň prebral ocenenie za 1. miesto v tretej kategórii
výtvarnej súťaže. Jeho práca bola zaslaná do celoslovenského kola. K výhre mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa
nových a tvorivých nápadov.
H. Kalenská

STARÁ MAMA ROZPRÁVALA
Starostka obce Sološnica vyhlásila výtvarnú súťaž s názvom „Stará mama rozprávala“. Zaslaním 17 prác sa do súťaže zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa. Ich práca nebola
márna, žiaci našej školy si dňa 24. apríla odniesli z Obecného
úradu Sološnica niekoľko ocenení. V prvej kategórii si cenu
poroty odniesol Peter Fupšo (ŠKD, I. odd.), v druhej kategórii
si cenu poroty vyslúžila Natália Simeonová (ŠKD, III. odd.) a v
tretej kategórii sa na druhom mieste umiestnila Sabina Kalenská (5. A). Oceneným žiakom v mene vedenia školy i všetkých žiakov zo srdca blahoželáme a tešíme sa na ďalšie nové
výtvory, ktorými potešia nielen naše srdiečka, ale i srdiečka
ostatných ľudí.
H. Kalenská

DANIER HEVIER BASKETBALISTOM

NA KOHO TO SLOVO PADNE

Spisovateľ Daniel Hevier, autor
vyše 60 kníh pre deti a mládež, prišiel
dňa 15. mája do našej školy so zaujímavým projektom "Čítanie je fantázia", v
ktorom deti motivuje k čítaniu. V úvodne besedy sa predstavil ako výborný
textár a muzikant a naše deti vtiahol do
besedy originálnou piesňou o upršanom Rohožníku a šikovných deťoch. V
telocvični na chvíľu vyšlo slniečko a s
úsmevom na perách žiaci 3. až 6. ročníka pozorne počúvali každé jeho slovo.
Daniel Hevier rozprával rôzne príbehy,
napr. rozprával o tom, ako rád čítal
knihy už odmalička, kedy napísal svoju prvú knihu a kedy sa
rozhodol, že nebude kamionista, ale stane sa spisovateľom.
Hral a spieval svoje piesne, rapoval a odpovedal deťom na
ich zvedavé otázky. Predstavil žiakom svoju knihu a vyzval
ich, aby sa zapojili do dobrodružstva čítania a tvorivosti. Žiakom, pedagógom i triedam ponúkol možnosť podieľať sa
aktívne na vzniku novej knihy Chymeros 2.
Beseda bola veľmi pekným podujatím a záverečná športová bodka ukázala deťom, že aj spisovateľ dokáže streliť kôš
a niekedy aj vlastnou knihou:-)

Žiaci 8. a 9. ročníka spolu s pedagógmi sa dňa 15. mája
zúčastnili divadelného predstavenia Na koho to slovo padne
v divadle Astorka. S hereckým obsadením sme boli nadmieru
spokojní, keďže hrali známi herci, a to Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinák, Róbert Jakab a Juraj Kemka.
Bláznivá komédia nás veľmi pobavila. Išlo o groteskný príbeh
piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jedného revolvera...
Predstavenie oslavovalo 20. výročie, a preto sme mali
tú česť stretnúť pána prezidenta SR Andreja Kisku, ako aj
celý realizačný tím, ktorý sa podieľal na tvorbe tohto predstavenia. Z divadla sme odchádzali plní príjemných a nezabudnuteľných zážitkov.
I. Cimerová

K. Šimunová
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KÚSOK OD FINÁLE
Dievčatá postúpili do semifinále!
V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do projektu, ktorý vyhlásil Slovenský zväz hádzanej - 44. ročník celoslovenskej súťaže mladších žiačok 2017/2018. Do našej skupiny patrili: ZŠ Rohožník, ZŠ Sadová, Senica a ZŠ J. Fándlyho,
Sereď. Od októbra do apríla sme absolvovali tri turnaje, počas ktorých hrá každý s každým, čiže tri zápasy v turnaji. Za
celé hracie obdobie sa odohralo deväť vzájomných zápasov.
Dva tímy (prvý a druhý v tabuľke) postupujú do semifinále.
Prvého turnaja, ktorý sa konal v Seredi, sme sa nezúčastnili, ale ostatné, ktoré sa konali v Senici a v Rohožníku
(Športová hala Malina Malacky), sme úspešne absolvovali.
Vo vzájomných zápasoch so ZŠ Sereď sme nezaznamenali
žiadnu výhru, hoci dievčatá vynaložili nemalé úsilie. So ZŠ
Senica si naše dievčatá poradili a vyhrali zápasy.

Naša škola spolupracuje so Športovým klubom hádzanej
Rohožník (ŠKH). Dievčatá, ktoré hrajú za školu, pravidelne
reprezentujú aj ŠKH a obec v majstrovských zápasoch v bratislavskom kraji. Turnajov sa zúčastňujú: Linda Olivová zo 6.B,
Natália Tomaškovičová zo 6.B, Karolína Šperglová zo 6.B,
Nikol Nemcová zo 7.B, Viktória Hassová z 5.A, Adriana Kočíšková z 5.A, Laura Mrázová z 5.A, Lucia Hermannová z 5.A,
Zoja Antolik z 5.A, Sofia Nemcová zo 4.A, Sabína Krebsová zo
4.A a Sara Fáberová zo 4.A.

Boj o postup do finále!
Na semifinálové zápasy sme vycestovali do Šale, ktorá je
hádzanárskou baštou na Slovensku. Turnaj sa konal 2. mája
medzi ZŠ J. Hollého, Šaľa-Veča, ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa, ZŠ Dunajská
Streda C a ZŠ Rohožník. Naše dievčatá prvý zápas
s Dunajskou Stredou C vyhrali (11:9). V druhom zápase sme
zaznamenali remízu (11:11) so ZŠ J. Hollého, Šaľa-Veča. V
posledných 20 sekundách zápasu rozhodca odpískal 7metrový hod, ktorý nemal žiadne znaky tohto hodu. (Ale
ako by to vyzeralo, aby Záhoráčky porazili domácich?) Tretí
zápas sme prehrali so ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa (13:22). Dievčatá už
boli unavené, hrali dva zápasy za sebou (odohrali tri zápasy
s deviatimi hráčkami). Každý zápas sa hral 2x15 min. Niektoré dievčatá hrali celý turnaj bez oddychu, bojovali, užívali si
to a niektoré to poňali ,,trocha“ inak :-).
Dievčatá zo štyroch družstiev skončili na krásnom 2.
mieste. Pre nás to je veľký a nečakaný úspech. Len škoda, že
do finále sa postupovalo len z prvého miesta. Ďakujem všetkým dievčatám, ktoré reprezentovali školu. Ukázali, že i Záhoráčky vedia bojovať s odhodlaním napriek skromným podmienkam. Hádzaná je tvrdý kontaktný šport, ale má aj hlbší
význam, ako sa len naháňať za loptou:-)
M. Baluchová

PODARILO SA NEČAKANÉ, O TO VIAC VÍTANÉ!
Žiačky našej školy v okresnom kole obsadili
1. miesto a získali postup do krajského kola vo
florbale, ktoré sa uskutočnilo 20. apríla v Bratislave. Výborné výkony, ktoré naše žiačky počas
zápasov svojej skupiny predvádzali, im zabezpečili postup.
Do semifinálového zápasu nastúpili dievčatá zodpovedne a po úspešnom zápase sa dostali
do finále. Delil ich už iba krôčik od toho, čo sme
sa počas celého turnaja báli povedať nahlas ☺
No a zazvonil zvonec, ale táto rozprávka ešte
nemá koniec, pretože dievčatá VYHRALI a postúpili na Majstrovstvá Slovenska vo florbale
žiačok základných škôl, ktoré sa uskutočnia v
dňoch 23. - 24. mája v Spišskej Novej Vsi.
Dievčence, Zuzka Belancová, Emka Danihelová, Nikolka Faberová, Miška Gažiová, Klárka Havelková, Katka Ilková, Vanda Kuračková,
Nikolka Pavlíková, Vaneska Poláková, Vaneska
Sotáková a Marianka Zajacová, držím vám palce a dúfam, že sa vám podarí zahrať čo najlepšie
a možno...

E. Surovcová
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MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU

„Nech krása a sviežosť nestratí sa s vekom, za starostlivosť
obdariť chceme Vás kvetom. Nech stále pohoda vôkol Vás
je len, prajeme Vám s láskou v dnešný Deň žien.“
Pri príležitosti MDŽ triedy
Sovičiek a Mravčekov pripravili
pre ženy zo Zariadenia sociálnych služieb v
Rohožníku program plný piesní,
básní a tančekov, ktorý im
darovali s úctou
a láskou k ich
sviatku. Starkí
deti
odmenili
milým
úsmevom, láskavým
pohľadom a potleskom. Deti so srdiečkom a kvietkom v ruke pohladili všetkých prítomných na duši i na tele.

Mgr. Silvia Dinušová (S.D.)
riaditeľka MŠ Rohožník

Aj my vieme recitovať! Veru áno. Ako už je zvykom, aj v
našej materskej škole organizujeme detskú recitačnú súťaž
„Mám básničku na
jazýčku“. Dve deti z
triedy Slniečok, Lienok, Kuriatok, Žabiek, Vrabčekov, Slniečok a Mravčekov
prednášali
krátke
básničky pred veľkým publikom ostatnými deťmi. Ale
šikovní boli, veru hej.
Aj keď im výslovnosť
niektorých
hlások
ešte celkom nejde,
prekonali svoj strach
a ukázali všetkým,
akí skvelí prednášači sú. A kto zvíťazil? Predsa všetci. Lebo
poviem vám, to chce odvahu, postaviť sa pred také veľké
publikum. Za svoju statočnosť boli nakoniec odmenení diplomom a vecnou cenou.
S.D.

AKO TO VYZERÁ U PRVÁKOV?
Predškoláci boli v utorok 20. marca pozrieť prvákov v
Základnej škole Rohožník. Mali možnosť vidieť, ako sa deti
učia čítať, písať a počítať. Prváci sa s nimi podelili o školské
lavice, aby si mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole.
Pozreli si Šlabikár, na interaktívnej tabuli riešili zábavné
matematické úlohy a skúsili si napísať aj vlastné meno.
Deťom sa tak veľmi páčilo, že sa nechceli vrátiť späť do
škôlky. Už len pár mesiacov a škola ich privíta s otvorenou
náručou.
S.D.

S.D.

KONCERT FIDLIKANTI
Muzikanti Jožko a Andrej z ľudovej hudby Fidlikanti
opäť nesklamali. Počas koncertu, ktorého sa zúčastnili deti
zo všetkých tried, sme sa naučili spoznávať hudobné
nástroje ako husle, cimbal, píšťalka, Panova píšťala,
ozembuch a iné. Spolu sme si zaspievali rôzne známe ľudové
piesne, ba aj zatancovali. Zopár detí si vyskúšalo svoj zmysel
pre rytmus hrou na ozvučené paličky a verte, išlo im to
skvele! Všetkým nám bolo veselo, super sme sa zabavili, ba
aj niečo naučili. Ďakujeme za krásny koncert, Fidlikanti!
S.D.
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ROZPRÁVKOVÁ NOC
Aké to je prespať v noci v škôlke? Naši predškoláci to už
vedia. V piatok, 6. apríla, počas rozprávkovej noci prežili nezabudnuteľné okamihy plné dobrodružstva a rozprávok. Na
začiatku si deti vylovili zlatú rybku, ktorá ich preniesla do
kúzelného sveta. Tu sa ako ozajstné rozprávkové bytosti
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stretali s rôznymi prekážkami, ktoré museli prekonať. Jankovi Hraškovi pomohli odniesť polievočku cez potok, Popoluške
pomáhali triediť rôzne predmety, Prasiatkam postavali domček, opravili Medovníkovú chalúpku ježibabe, Maťkovi a
Kubkovi pomohli nájsť zatúlané ovečky. Po zotmení sa deti
presunuli do spálničky a večer zakončili rozprávkou na dobrú
noc. Ráno čakala na každého sladká odmena a deti odchádzali domov so svojimi rodičmi plné zážitkov.
S.D.

POLÍCIA V ŠKÔLKE
Na besede s miestnou políciou
dňa 24. apríla tety Lenka a Lucka oboznámili deti s dopravnými predpismi
chodcov. Vyskúšali si rôzne dopravné
situácie, s ktorými sa každodenne stretávajú. Deti aktívne prezentovali doterajšie skúsenosti o dopravných prostriedkoch, o povinnej výbave bicykla a
spôsobe jazdy na bicykli. Skúsenosti
prehĺbili počúvaním pútavého výkladu
miestnej polície. Vedeli ste, že korčuliar je na cestách považovaný za chodca? Deti zaujímala najmä výpomoc
psov pri službe polície a aké policajné
oddelenia ešte existujú. Vonku čakalo
na deti ďalšie prekvapenie. Vyskúšali
si, ako sa sedí v policajnom aute. Na
malú chvíľku sa ozvala aj policajná siréna. V mene detí ďakujeme za darčeky.

S.D.

MUZIKÁL ČARODEJNÍK
A STRAŠIDIELKA
Deti z tried Mravčekov, Sovičiek,
Vrabčekov a Žabiek sa vybrali 19. apríla do divadla v Bratislave. Nebolo to
obyčajné divadlo s bábkami, ale bol to
rozprávkový muzikál v podaní muzikálového divadla Alkana v Dome kultúry
Dúbravka. Muzikál sa volal Čarodejník
a strašidielka. Bol to napínavý príbeh o
ríši plnej kúziel, dobrých víl, zlého čarodejníka, hadích strážcov a zásadového kráľa. Všetko sa dobre skončilo a
Jakub – ľudské dieťa – zachránil malé
strašidielka i celú strašidelnú ríšu.

VÝTVARNÍCI
Obec Sološnica aj tento rok vyhlásila už 4. ročník výtvarnej súťaže pre
deti z okolitých obcí. Jej cieľom bolo
motivovať deti k zamýšľaniu sa nad
miestom, kde žijú a jeho minulosťou, a
preto sa tento rok niesol pod názvom:
„Stará mama spomínala“. Zapojili sa aj
naše deti a výsledkom bolo obsadenie
všetkých miest v kategórii MŠ: 1. miesto si so svojím obrázkom vyslúžila Eliška Poláčková, 2. miesto patrilo Karinke
Hrstkovej a posledné krásne 3. miesto
si podelili Samko Danada a Karolínka
Martinkovičová. Všetkým deťom srdečne gratulujeme!
S.D.

Celý muzikál bol naplnený hudbou, spevom a tancom. Výkony všetkých účinkujúcich deti odmenili veľkým potleskom. Plní očakávania a radosti sa deti budú tešiť na ďalšiu ponuku muzikálového predstavenia.
S.D.
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MAMA JE MAMA
Deti z našej škôlky sa stali už neodmysliteľnou a peknou
súčasťou Zariadenia sociálnych služieb v Rohožníku. Svojou
návštevou potešili babičky ku Dňu matiek, ktorý tradične
oslavujeme druhú májovú nedeľu.
Mama - to nie je len slovo, mama je láska, mama je
všetko na svete... Od detstva až do posledných chvíľ nás mamy sprevádzajú, starajú sa o nás a za to im patrí uznanie.
Naše deti nezabúdajú ani na babičky, ktoré síce nie sú ich,
ale žijú blízko nás. Babičkám pripomenuli ich deti a časy, kto-
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ré spolu prežívali, keď boli malé. Vystúpenie detí, ich básne,
piesne venované mamám nenechali očká starkých suché.
Krásny tanček a k tomu pekný malý darček (štvorlístok pre
šťastie) spríjemnil seniorkám tento krásny a výnimočný deň.
Nie každý má to šťastie mať svoju mamu po svojom boku, preto si nenechajme ujsť čas a poďakujme sa našim mamám, vyjadrime im vďačnosť, povedzme im, čo pre nás znamenajú a ako veľmi ich máme radi. Bez ohľadu na to, či je
mama medzi nami alebo nie, vždy ju budeme mať pri sebe
vo svojom srdiečku.
S.D.

HVIEZDY, SÚHVEZDIA A PLANÉTY
Mravčekovia a sovičky sa vybrali 10. mája na školský
výlet do hvezdárne v Hlohovci. Deťom sa výlet veľmi páčil.
Mali možnosť vidieť prvýkrát slnko cez profesionálny hvezdársky ďalekohľad. Najväčší zážitok mali v planetáriu pri sledovaní rozprávkového príbehu „Kamilka putuje vesmírom“.
Pomocou techniky a sprievodného slova odborníka sa oboznámili v tmavom priestore s nočnou oblohou, hviezdami,
súhvezdiami, ako aj so všetkými planétami a záhadami vesmíru. Deti získali
nové
poznatky,
skúsenosti a vedomosti, ktoré si budú naďalej rozširovať a prehlbovať.
Chceme sa poďakovať Poľovnému
združeniu Hôrka z
Rohožníka, že zabezpečili pre deti
autobus, pitný režim a ovocie.
S.D.

SVETOVÝ DEŇ VODY
Voda je základnou podmienkou všetkého života. V roku
1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a
ovplyvňuje všetky jeho sféry. V tento deň prišli deti našej
škôlky spolu s pani učiteľkami oblečené v modrom tričku
alebo šatách. Počas dňa si priblížili význam vody pre náš život, aká je pre nás voda dôležitá a prečo. Na chodbe sme si
pomocou vody ukázali pár pokusov a vysvetlili si ich. Následne sa deti zúčastnili súťažnej aktivity, kde museli preniesť
vodu pomocou pohára do určitého cieľa tak, aby nevyliali.
Deti boli odmenené sladkou pochúťkou a osviežili sa pohárom čistej vody.
S.D.
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KARAFIÁTY NAHRADILI RUŽE
„Nepoznám nijaké telo, nijaký hlas, nijakú vôňu, nijakú
chuť, nijaký dotyk, ktoré by myseľ muža tak spútali, ako
telo, hlas, vôňa, chuť a dotyk ženy.“ (Buddha)

V súčasnosti sa u nás, žiaľ, sviatok MDŽ už veľmi neoslavuje, pretože sa negatívne spája s oslavou MDŽ za komunizmu. Je to však škoda. Je pekné si ho pripomenúť a všetkým

DEŇ NARCISOV
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ženám, ktoré máte v okolí, urobiť radosť. Napríklad aj tým,
že im doprajete pár hodín len pre seba. Dávate im tým najavo, že vám na nich záleží a sú pre vás dôležité.
Klub aktívnych žien sa rozhodol aj tento rok osláviť MDŽ
veľkolepo. V sobotu 10. marca sme zorganizovali druhý ročník Beauty Day. Pri vstupe dostala každá žienka na oslavu
pohár šampusu, čokoládku a kvetinku ☺ Ženy, dámy a slečny
sa opäť mohli dať skrášliť. Tri poukážky zakúpil aj Obecný
úrad Rohožník a venoval ich pani Chmelíkovej, pani Knápkovej a pani Baďurovej. V kultúrnom dome čakali kaderníčky,
manikérky, kozmetičky, vizážistky a masérka. Okrem toho si
mohli pozrieť prezentáciu kozmetických značiek Farmasi a
Anway. Oslava sa vydarila. Dámy odchádzali z kultúrneho
domu oddýchnuté, usmiate a šťastné. Všetkým, ktorí sa zaslúžili o príjemnú atmosféru, srdečne ďakujeme. Naše poďakovanie patrí aj obecnému úradu za poskytnutie priestorov
kultúrneho domu a za finančnú podporu akcie.
Milé naše ženy, prajeme nám i vám, aby ste boli predovšetkým hrdé na to, že ste ženy, matky a babičky. Pri príležitosti tohto krásneho sviatku mi dovoľte, aby sme si zaželali
predovšetkým pevné zdravie. Aby nás v tento deň, ale aj v
tých ďalších nastávajúcich dňoch života, sprevádzala pohoda, porozumenie a láska.
Katka Jurkáčková
štatutárka KAŽ

BOLO VESELO

V roku 2018 priniesol 22. ročník Dňa narcisov predbežný hrubý výnos zbierky vo výške 1.020.000 EUR. Vyzbierané
peniaze umožnia nielen realizáciu dlhoročných projektov,
ale i pridanie nových, zaujímavých programov či ich výraznú
finančnú podporu. Je to suma, ktorá pomáha prinášať onkologickým pacientom komplexnú starostlivosť. Každý jeden
cent sa premieňa na konkrétnu pomoc a má nesmierny význam.
Svojou kvapkou sme prispeli aj my, občania Rohožníka, a tento rok sme spolu vyzbierali sumu 462 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli zmeniť piatok trinásteho na lepší
deň - na Deň narcisov. Ďakujeme, že ste si spolu s nami pripli
narcis a vyjadrili ste podporu a spolupatričnosť ľuďom bojujúcim s rakovinou. Vďaka však patrí úplne všetkým, ktorí sa
akokoľvek zapojili. Je úžasné, že Deň narcisov má takú veľkú
silu a reálne pomáha. ĎAKUJEME.
Michal

Do Rohožníka zavítala skupina Veselá trojka, ktorú tvorí Pavel Krška (heligónka), Jaromír
Kozelek (akordeón) a
Miroslav
Hrdlička
(klávesy). Títo hudobníci
sa hudbe venujú už dlhé
roky. Najväčší zlom v ich
kariére nastal, keď sa ich
piesne začali hrať aj v
televízii TV Šlager. Ľudia
si ich obľúbili pre ich Foto: M. Goga
texty a ľudové melódie.
Známe sú nielen v ich rodnej Českej republike, ale aj na Slovensku. Rohožníčania si ich mohli zaspievať v kultúrnom dome vo štvrtok 26. apríla. Koncert sa niesol v príjemnej atmosfére doplnený vtipnými historkami.
Katka
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UŽ MÁŠ SVOJU EKOTAŠKU?
Občianske združenie EKOTEAM z Rohožníka v spolupráci
so žiakmi Základnej školy Rohožník pri príležitosti Dňa Zeme
zorganizovalo výtvarnú súťaž, ktorej motívom bolo vytvoriť
logo na ekotašku. Deti sa zároveň dozvedeli, ako separovať
odpad, prečo je nebezpečné hromadenie igelitových vreciek
a ako dlho sa takéto tašky v prírode rozkladajú. Vedeli ste, že
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taká obyčajná igelitová taška sa môže v prírode rozkladať až
tisíc rokov? Na jedného Slováka pripadá ročne spotreba 466
igelitových tašiek, pričom v Európskej únii je spotreba okolo
200 tašiek na občana. Proti tejto hrozivej štatistike ide bojovať aj naša vláda, a to tým, že od roku 2019 budú vo všetkých obchodoch tieto tašky spoplatnené.
Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci z viacerých ročníkov.
Hlasovaním spomedzi seba si zvolili týchto víťazov: 1. miesto
získal Richard Dujnič zo 7.A, 2. miesto Erika Petríková zo
7.B, 3. miesto Marek Rybár z 5.A. Členovia EKOTEAMU si zo
všetkých výtvarných návrhov nakoniec vybrali logo od Dianky Slobodovej z 5.A. Tento návrh sa nakoniec dostal aj na
ekotašku.
Chceme vyjadriť poďakovanie všetkým žiakom, pani
riaditeľke Mgr. Marte Pfeilerovej a celému kolektívu učiteľov
za ústretovosť a spoluprácu. V tejto našej aktivite by sme
radi pokračovali aj v ďalších rokoch. Za finančnú spoluprácu
ďakujeme obci Rohožník.
V prípade, že máte záujem získať našu ekotašku, zastavte sa na sekretariáte obecného úradu, v mäsiarstve u Havelkú, v potravinách v Účku a v potravinách COOP Jednota na
sídlisku. Dlho neváhajte, počet tašiek je obmedzený. Viac sa
o našich aktivitách a činnosti dozviete na našej oficiálnej webovej stránke https://ekoteamrohoznik.wordpress.com.
M. Matiko Štarková

ZÁHRADKÁRI INFORMUJÚ
Záhradkári zorganizovali prednášku jarného rezu nielen
pre svojich členov, ale aj
pre široké okolie. Ukážku
rezu nám predviedol
predseda okresného výboru Malacky - Pomoravie Ing. Alojz Kunštek.
V apríli sme zorganizovali brigádu v ZSS Rohožník, ktorá bola zameraná na ošetrenie ovocných stromov, viniča a
drobného ovocia.

Žiaci našej školy sa 16. mája zúčastnili okresnej súťaže
Mladý záhradkár, ktorá sa konala v ZŠ Sekule. Organizátorom bol Okresný výbor Malacky - Pomoravie. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Žiaci si najskôr otestovali svoje
vedomosti formou testu a následne absolvovali náročnú poznávačku rastlín a osív. V hodnotení škôl sme obsadili 2.
miesto. Poďakovanie patrí pani učiteľke Karlovej za dôslednú prípravu žiačok Emmy Meszárošovej, Lucky Hermannovej, Sabinky Kalenskej, Natálky Alžbetkinovej, Adrianky Dinušovej a Simonky Mlynarovičovej a obci Rohožník za sponzorský príspevok.
Peter Malec
predseda ZO SZZ
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VLÁČIK ZÁHORÁČIK
Je krásna sobota
ako na želanie, korunovaná super výletom
na vláčiku - Záhoráčiku, ktorý mal 28. apríla
otvorenie sezóny. Turistický vlak Záhoráčik
na trati Záhorská Ves –
Zohor – Plavecké Podhradie bude premávať
počas víkendov a sviatkov v období od 28. apríla do 14. októbra. Projekt realizuje Bratislavský samosprávny kraj, Odbor
cestovného ruchu a kultúry, Odbor dopravy v spolupráci
s národným dopravcom Železničnou spoločnosťou Slovensko a
Krajskou organizáciou cestovného
ruchu Bratislava Region Tourism.
Čakanie na príchod vlaku
nám krátila piesňami country skupina Ralboch. Na peróne nás tiež
„posmeľoval“ náš starostlivý starosta Peťo Švaral ☺ Muzikanti
s nami nastúpili do vlaku a hrali
nám celou cestou do Plaveckého
Podhradia, a preto sa celá cesta
niesla na veľmi veselej a príjemnej
Foto: K. Sekerková
vlne.

„VSTÁVAJ, DIEVČA, HORE, SADÍME TI
MÁJE, AK HORE NEVSTANEŠ, MÁJA
NEDOSTANEŠ...“
Stavanie májov sa tradične v našej obci konalo dňa 30.
apríla pod taktovkou Dobrovoľného hasičského zboru Rohožník. Počasie - ako hovoril starosta - vybavil výborné, len
s tým vetrom to trocha nevyšlo. ☺ Prvý máj sme stavali pri
obecnom úrade za hojnej účasti prizerajúcich sa. Navzdory
silnému nárazovému vetru sa nám podarilo máj postaviť.
Pred hasičskou zbrojnicou sme máj začali stavať o 17:00.
Vietor síce neustával, ale aj pred zbrojnicou sa nám podarilo
bezpečne postaviť máj. Tu nám do toho zaspievali naši Spie-

15

Na nástupišti v Podhradí nás na privítanie čakal veľký
stan s občerstvením (ZADARMO!), veď po takej dlhej
a vyčerpávajúcej 15-minútovej ceste dobre padne vínko, káva, štrúdľa (4 druhy), slané pečivo, ovocie. Výborné prekvapenie a vo veľkom štýle, ďakujeme!!!!! Popri konzumácii nastala aj vážnosť chvíle. Na nástupište nastúpili starostovia
obcí, cez ktoré tento vláčik prechádzal, s krátkymi privítaniami, príhovormi a poďakovaniami za tento skvelý projekt. Po
oficiálnych príhovoroch sa k slovu dostala country skupina
Ralboch, ktorá pri tejto príležitosti zahrala niekoľko skladieb
nielen so železničnou tematikou. Vlakový personál medzitým
odpojil jednu “Bagetu”, aby sa na mimoriadnom spoji vrátila
späť do Zohora. Niektorí cestujúci sa však rozhodli svoj výlet
predĺžiť a vybrali sa na Plavecký hrad. Všetci sa tešíme z obnoveného vlakového spojenia a určite sa ešte vyberieme na
výlet vlakom aj smerom do Zohoru.
K. Sekerková

vajúci dôchodci - Spiduch (šak s pjesničkú to ide lepší ☺). Pre
smädné a vyhladované obecenstvo hasiči pripravili pohostenie vo forme občerstvujúcich nápojov, pečienok a zemiakových placiek. Tento rok sme nezabudli ani na sladké palacinky s džemom. Do tanca nám hral DJ Miro až do skorých ranných hodín.
Ostáva mi poďakovať obecnému úradu za máje, za
ozdobenie, za technickú pomoc a starostovi za ukážkové počasie. Spiduch-u ďakujem za pripravený program a, samozrejme, ďakujem rade a členom DHZ za organizačné zabezpečenie akcie.
Dúfam, že v takom hojnom počte sa opäť stretneme 8.
septembra na súťaži historických striekačiek, kde bude tiež
veľa zábavy, jedla a pitia.
P. Varmuža

Foto: M. Goga
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ČISTÝ CHOTÁR
Občianske združenie Podhoran, ktorého členom je aj
obec Rohožník, prišlo v roku 2012 s iniciatívou zameranou na
čistotu a ekológiu. V mesiacoch apríl - máj organizuje súťaž
Čistý chotár, ktorá je zameraná na životné prostredie.
V súčasnej uponáhľanej dobe, ktorá robí mnohých ľudí ľahostajných k svojmu okoliu a prírode, sa rozhodli skúsiť to zmeniť tou najjednoduchšou formou, a to prebudením súťaživosti a zapálením myšlienky v ľuďoch v regióne Podhoran so
spoločným cieľom—vyčistiť čo najväčšie množstvo odpadu z
prírody našich obcí. Do súťaže sa zapájajú občania, spoločenské a záujmové organizácie.
V Rohožníku sme súťaž Čistý chotár vyhlásili od 16. do
22. apríla. Zamestnanci technických služieb vyčistili cestné
priekopy smerom na Kuchyňu, Sološnicu a Malacky. Vyzbierali neuveriteľné tri tony odpadu.
Ani my, úradníci,
sme sa nechceli dať zahanbiť. Pod taktovkou
pána starostu sme sa vo
štvrtok, 19. apríla, rozhodli tiež prispieť svojou troškou a vybrali
sme sa čistiť rohožnícky
chotár. Vyzbrojení rukavicami a vrecami na
odpad sme sa plní nadFoto: Ľ. Haršani
šenia a elánu vydali po

„VŠETKÝM MAMÁM SVETA“
Míľa pre mamu je úžasné rodinné popoludnie, kedy v jeden
deň na rôznych miestach sa tisíce ľudí spájajú bez ohľadu
na vek, rasu, vierovyznanie či počasie jednou myšlienkou, a
to prejaviť úctu a vďaku mamám – za ich obetavosť, za ich
prebdené noci nad našimi chorobami, za ich snahu dať nám
to najlepšie, čo môžu dať, za ich pochopenie a bezhraničnú
lásku.
Za krásneho slnečného počasia odštartovalo v sobotu,
12. mája, tradičné podujatie Míľa pre mamu pod vedením
Materského centra Kvietok na dvore starého kultúrneho domu v Rohožníku. Najväčšia oslava Dňa matiek začala vystúpením detí zo Základnej školy Rohožník. Pre
deti bol pripravený bohatý program plný
súťaží, hier a tvorivých dielničiek. Po absolvovaní všetkých súťaží deti dostali zaslúženú odmenu. Dokonca medzi nás zavítali aj maskoty Mickey a Minnie Mouse.
Nechýbal ani detský skákací hrad, cukrová
vata, maľovanie na tvár a pre dámy líčenie
v Mary Kay a Avon stánku.
Míľový pochod začal o 16:00 slávnostným prestrihnutím pásky pánom starostom Petrom Švaralom. Odmenou za
1,6-kilometrovú prechádzku bol nielen
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vopred stanovenej trase, ktorú nám vytýčil pán starosta ☺
Začínali sme celkom pozvoľna—pár PET fliaš, sem-tam nejaká plechovka, igelit,... To sme však netušili, čo nás ešte len
čaká pri Rudávke. Poviem vám, taký vozový park detských
odrážadiel, motoriek, kolobežiek by nám mohli závidieť
v celom Záhorí a z futbalových lôpt by mali radosť aj tri kluby. Hlavami sme krútili a neprestávali sme sa čudovať, čoho
všetkého sme my, ľudia, schopní.

Foto: Ľ. Haršani

Naozaj ten odpad potrebujete vysypať do prírody? Obec
Rohožník vychádza svojim občanom v ústrety. Môžeme zdarma ročne doviesť 500 kg odpadu do areálu technických služieb. Tak prečo ten „bordel“ skončil v potoku? Dbajme viac
na svoje okolie. Každý sa predsa cíti lepšie v čistom
a peknom prostredí. Snažme sa zmeniť svoje myslenie a prístup k prírode a nevytvárajme divoké skládky a neznečisťujme prírodu odpadkami.
Katka

dobrý pocit, ale aj krásna ruža pre každú mamu, ktorú venovala Obec Rohožník. Záver programu patril kúzelníkovi, ktorý
deti naučil pár trikov. Napriek tomu, že nám začalo pršať,
program sme neprerušili a pokračovali ďalej. Úspešne sme
pod altánkom rozdali tombolu pozostávajúcu z darov našich
sponzorov.
Dúfame, že budúci rok nám bude opäť svietiť slniečko,
neprekvapí nás dážď a príde s nami stráviť prijemné sobotné
popoludnie ešte väčší počet mám, starých mám, krstných
mám a, samozrejme, aj ich detí a spoločne oslávime tento
úžasný deň a projekt venovaný všetkým mamám sveta.
M. Molnárová
štatutárka MC Kvietok

Foto: M. Goga
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MÁME ZA SEBOU ÚSPEŠNÝ ROK
OZ Nordic Walking Rohožník má za sebou veľmi úspešný
rok 2017. Ťukanie našich paličiek poznajú hádam už všetci
Rohožníčané ☺ Celkovo sme zorganizovali 189 tréningov, na
ktorých sme upevňovali naše zdravie, spevňovali naše telo
nielen chôdzou v správnej technike, ale aj rôznymi cvičeniami v prírode.
Sme veľmi aktívne združenie, ktoré sa zapája do rôznych akcií v našej obci a v okolí. Fašiangový čas sme si spríjemnili Fašiangovým karnewalkom ulicami Rohožníka a zúKarnewalk
Rodinný výstup na Plavecký hrad

častnili sme sa Pochovávania basy. V rámci akcie Čistý chotár
2017 sme vyčistili veľkú časť lesa v okolí obce. Naše záhorácke špeciality ste mohli ochutnať na Obecných slávnostiach.
Členovia nášho klubu sa zúčastnili akcie organizovanej
Miestnym spolkom červeného kríža a spoločnosťou CRH –
Kvapka krvi. V súťaži vo varení gulášu vo vedľajšej obci Kuchyňa sme obsadili 4. miesto. Na jeseň sme boli súčasťou
Lampiónového sprievodu, ktorý prechádzal ulicami našej
obce.

Získavali sme nové informácie o tomto športe a zdokonaľovali sme sa v technike na workshopoch organizovaných
Slovenskou asociáciou Nordic Walking pod vedením prezidentky SNWA Lucie Okoličányovej.
Zúčastnili sme sa 23 súťaží, z ktorých sme si priniesli
celkovo 122 medailí (20 zlatých, 24 strieborných, 23 bronzových, 43 účastníckych a 12 medailí z virtuálnych pretekov).
Svojou účasťou sme podporili aj ľudí, ktorí potrebujú pomoc
iných. Na charitatívnom preteku v Senici (Senecký beh okolo Slnečných jazier) sme pomohli Domu sociálnych služieb
Nezábudka a v Skalici na MAX Run sme pomohli Kristínke,
ktorá je odkázaná na invalidný vozík.

MAX Run

Hasprúnska 10

Reprezentovali sme obec na rôznych turistických pochodoch: Hasprúnska 10 v Studienke, Tri hrady Malých Karpát v
Jablonici, Turistický pochod Čáry, Záhorácky výstup na Vysokú v Kuchyni, Výšľap do Plaveckej jaskyne v Plaveckom Podhradí a Štefanský výšľap na Vápennú v Sološnici. Turistické
pochody a výstupy nám prirástli k srdcu, a preto sme zorganizovali tri turistické pochody: Rodinný výstup na Plavecký
hrad spojený s opekačkou, Prvoseptembrový Výstup na Vysokú a Jesenný turistický pochod na Vývrat – Zochova chata.

Michaela Horská sa stala najúspešnejšou členkou. Získala na súťažiach 30 ocenení a zúčastnila sa 12 turistických pochodov. Najviac tréningov absolvovala Anna Herzáňová
(147). Až 4544,79 kilometrov odwalkovala Dana Pribilová.
Najúspešnejším mužom v klube sa stal Dominik Pribila, ktorý
získal na súťažiach 16 ocenení. Junior Michal Horský na súťažiach získal šesť ocenení. Päť ocenení získal aj Patrik Herzáň
napriek svojmu zdravotnému hendikepu.
Naša najbližšia akcia Rodinný výstup na Plavecký hrad je
naplánovaná na sobotu 23. júna a najbližší Minikurz sa bude
konať 15. júla o 8:00 hod na Rašeline. Všetky naše aktivity
môžete sledovať na FB stránke Nordic Walking Rohožník.
výbor klubu
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ZUMBA PÁRTY
Koncom apríla sa v kultúrnom dome konala tanečná
fitness akcia s charitatívnym cieľom. Na Zumba párty si prišli
zacvičiť dievčatá a ženy z Rohožníka i okolia. Tancovalo sa
dve hodinky. Vyhrávali staršie i nové latino hity,
nechýbala sexi salsa, rýchle merengue, cumbia
či reggaeton.
Na akcii sme vyzbierali 122 eur, ktoré putovali priamo do OZ Majme srdce, ktoré sa stará o psíkov a mačky v núdzi. „V momentálnej
situácii nám peniažky veľmi pomôžu, nakoľko v
karanténnej stanici máme neustále plno. Z finančnej podpory zakúpime granuly pre psov, a
keďže začína obdobie kliešťov, pre každého
psíka zabezpečíme antiparazitný obojok. Určite
zabezpečíme aj nejakú kvalitnú konzervu a
maškrtu, aby si naši papkáči pochutili," uviedli
dobrovoľníčky zo združenia priamo na ich facebookovej stránke.

PRVOMÁJOVÉ
PRETEKY
Na prvého mája už tradične organizuje Miestna organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu Rohožník Prvomájové
rybárske preteky. Za krásneho
slnečného počasia 58 detí na
rybníku Kúpalisko zvádzalo svoj
boj s väčšou či menšou rybou.
Poradie víťazov bolo: 1. miesto
Martin Gelinger, 2. miesto Samuel Srnka a o 3. miesto sa
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Ak ste Zumba párty premeškali, no máte chuť si zatancovať a spáliť nadbytočné kalórie, príďte si zacvičiť na pravidelné hodiny do Kuchyne. Viac informácií nájdete na mojom
FB profile Vladimíra Landlová, alebo mi môžete napísať na
vladimira.landlova@yahoo.com.
V. Landlová

podelili Jakub Galba a Caleb Garsia. Najmladším účastníkom
pretekov bol Peter Šulek a najväčšou ulovenou rybou bola
šťuka (68 cm) a chytil ju Tobiáš Červienka.
Rybárske preteky pre dospelých sa konali na rybníku
Kuzma a Kosek. Súťažilo 64 rybárov a preteky prebiehali systémom chyť a pusť. Systém bodovania pozostával z nasledujúceho pravidla: dĺžka ulovenej ryby = počet bodov + jeden
bod za ulovenú rybu. Víťazom sa stal Daniel Bartek , 2. miesto získal Andrej Benedek a na 3. mieste sa umiestnil Samuel
Dinuš. Najväčšieho kapra chytil Daniel Bartek (61 cm).
Všetci sme si pochutili na vyprážaných rybách. Pre súťažiacich boli zabezpečené hodnotné ceny od sponzorov, ktorým ďakujeme za ich podporu.
A. Jurkáček
pokladník MO SRZ Rohožník

CRAZY GIRLS
V športovej hale Malina v Malackách sa konal dňa 12.
mája 11. ročník celoslovenskej súťaže tanečných choreografií
pod názvom SALTRE ORBIS. V deviatich kategóriách tanečných štýlov a štyroch vekových kategóriách predviedli tanečníci 172 tanečných choreografií. Tejto prestížnej súťaže sa po
prvýkrát zúčastnili aj dievčatá z tanečného krúžku
z Rohožníka pod mojím vedením. V kategórii tanečného štýlu „OPEN DANCE“ druhej vekovej kategórie vystúpili ako tanečná skupina „CRAZY GIRLS“ Viktória Hassová, Viktória
Martinkovičová, Karin Danielová, Lucia Hermannová, Elizabeth Bumberová, Adriana Kočišová a Kristína Slobodová. Aj
napriek tomu, že sa neumiestnili na popredných miestach,
získali veľa bohatých skúseností a poznatkov. Veľkým úspechom bolo už len to, že ani nie po roku vzniku tanečného
krúžku mohli smelo konkurovať tanečným skupinám, ktoré
už majú dlhoročné skúsenosti. Veď ako sa hovorí: „Nie je
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“ Dievčatám budeme držať
palce, nech im elán a láska k tancu vydrží a na budúci rok
Z. Hrnčiríková
dokážu, že to za to stálo.

Foto: Z. Hrnčiríková
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PRÍPRAVKA U9
Kategória prípravky U9,
mladučkí chlapci narodení
v roku 2009, patrí k našim najpočetnejším.
V
sezóne
2017/2018 sme ich prihlásili do
samostatnej súťaže PMC2 U9,
ktorú organizuje Bratislavský
futbalový zväz.
V tréningovom procese
chlapci trénovali systematicky
pod vedením trénerov Tomáša
Škrhu a Patrika Trojáka s o rok
staršími kamarátmi. Takýmto
krokom sme chceli v prípravke
docieliť, aby na tréningy chodili vekovo vyrovnaní chlapci a
mohli hrať fyzicky rovnocenné zápasy. Toto všetko malo slúžiť v ich prospech ako motivácia. Prichádzali stále nové futbalové zážitky a radosť z hry. Chlapci sa krok za krokom učili
futbalové pravidlá a zdokonaľovali svoje futbalové schopnosti, ktoré postupne prenášali z tréningov do zápasov. Vo svo-

STARŠÍ ŽIACI U15
Chlapci z U15 začali súťaž s novým trénerom Romanom
Szecsénym. Na začiatku sezóny 2017/2018 vo veľkom počte
prešli k starším žiakom mladí futbalisti z kategórie mladších
žiakov. Počas roka bolo pekne vidieť, že pri novom trénerovi
sa zohrávajú a začínajú tvoriť jeden tím. Postupne sa k nim

jej prvej futbalovej sezóne skončili z jedenástich mužstiev na
krásnom piatom mieste. Srdečne im k tomuto úspechu blahoželám a do ďalšej sezóny im prajem veľa úspechov a športového nadšenia.
P. Wolák
tréner

pridávali ďalší kamaráti a spoločne vznikla silná partia hráčov, ktorá napreduje správnym smerom. Takouto poctivou
a svedomitou prácou v tréningoch sa chlapci navzájom povzbudzovali a zlepšovali. V aktuálnej sezóne síce skončili na
10. mieste, ale pevne verím, že v nasledujúcej sezóne budú
hrať o popredné priečky súťaže.
P. Wolák
tréner
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TAJNIČKA PRE DETI

KALENDÁR PODUJATÍ
JÚN
23. 6.

Rodinný výstup na Plavecký hrad:

Občianske združenie Nordic Walking Rohožník v spolupráci s obcou Rohožník vás srdečne pozýva na Rodinný
výstup na Plavecký hrad spojený s opekačkou v prírode. Stretneme sa 23. júna na Železničnej stanici o 9:10.
Do Plaveckého Podhradia sa odvezieme vláčikom. Po
absolvovaní výstupu si spravíme spoločnú opekačku a
každý účastník dostane malý darček. Pitný režim a jedlo na túru si treba zobrať so sebou, občerstvenie na
opekačku je zabezpečené. Cestovné si hradí každý sám
priamo vo vláčiku. Odchod zo železničnej stanice Plavecké Podhradie o 14:23. Štartovné 1€

1 opak slova hore

1

2 druh sedadla

2

3 letný príbytok

3
4

4 znak na zápis hudby
5 nervozita

5
6

6 číra tekutina
7

7 ucelená časť knihy
8 pohon auta

8

9 povrch futbalového ihriska

JÚL
14. 7.

Memoriál Juraja Opravila

AUGUST
11. - 12. 8.
25. 8.
28. 8 - 2. 9.

Folklórne hodové slávnosti
Hádzanársky turnaj mladších žiačok
Kaprársky maratón

9
10

10 africké čiernobiele zviera
11 meno známeho mravca

11
12

12 časť dňa
13 kúzlo

13

SEPTEMBER
14
14 skratka národná rada
1. 9.
Prvoseptembrový výstup na Vysokú
15
8. - 9. 9.
Slovenský pohár a finále Európske- 15 vodný živočích
ho pohára
Dvaja drevorubači pília obrovský strom obojručnou pílou a ledva na seba
8. 9.
Súťaž historických striekačiek
vidia. „Ty, aj tebe ide tá píla tak ťažko?“ TAJNIČKA
29. 9.
Gulášmajster spod Vysokej
1
29. 9.
Divadielko pre deti
2
29. 9. - 1. 10. Výstava ovocia a zeleniny
3

1 časť koča
2 nepojazdné auto
3 bratislavský klub
4 značka elektroniky
5 rozkaz
6 ženské meno
7 časť ústavy
8 staroslovanský boh hromu a blesku
9 alkoholik
10 meno Einsteina
11 nádoba na víno
12 spôsob úpravy mäsa
13 meno holandského futbalistu Robbena
14 alebo inak
15 nádcha po česky
16 noviny vychádzajúce na Slovensku

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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