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*30. výročie založenia nášho domova*
Tento školský rok si pripomíname 30.výročie založenia nášho domova, pri tejto príležitosti sa dňa
05.10.2007 uskutočnili oslavy, ktorých sa zúčastnilo množstvo bývalých i súčasných zamestnancov, takisto prišla
návšteva z ministerstva školstva ako i krajského školského úradu i ďalší vzácni hostia.
Naši chlapci si pre návštevníkov pripravili pekný program, ktorý nacvičili s pani vychovávateľkou
Hajdúchovou. Oslavy prebehli v slávnostnej atmosfére.
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*O Vianociach*
To obdobie šťastia, plné emócií a kľudu.
Vianoce sú krásne, prečo mali by sme byť tu,
Keď rodina nás čaká, všetci chcú byť spolu, sám nechce byť nikto, všetci majú dobrú vôľu.
Neni to o darčekoch, čo si praje každý z vás.
Kúzlo Vianoc prináša všetkým trochu viac.
Je to najkrajší sviatok a najkrajší v roku- atmosféra krásy a s rodinou po boku.
(Ramadan Gajdoš)
*O útekoch*
Začnem tým, ako som prežil útek s kamarátom. Išli sme, a pomaly sme sa dostali tam, kde
sme chceli, ale až na to, že sme si zbytočne namáhali nohy na úteku a preto som sa spamätal
a už by som chcel všetko napraviť a ako vidím, asi sa mi to darí. Bol by som rád, keby sa mi
darilo až do konca, uvedomil som si, že som robil aj sebe zle, ale predovšetkým
vychovávateľom. Uvedomil som sa, lebo som videl, že sa to neoplatí a že si robím problémy. Tak
už nechcem radšej ani počuť o útekoch, chcem radšej chodiť poctivo domov. Zistil som, že sa to
dá vydržať. Toto bude všetko, chcem sa už konečne napraviť, zatiaľ sa mi to darí. Dúfam, že mi to vydrží.
(Miroslav Kotlár)
*Stalo sa to takto...*
Bol som až po uši zamilovaný a aj veľmi žiarlivý. Prvý rok prešiel fajn, ale už ďalšie išli dolu vodou. Začal som
fajčiť, sprvu mi to pomáhalo, no potom už ani to nestálo za veľa. Začal som fetovať, len aby som videl niečo iné,
ako to chorobné žiarlenie, a páčilo sa mi to. Nakoniec som to bral radšej ako lásku mojej najmilšej, ale už mi na
ničom nezáležalo. Až keď ma opustila, som pochopil, že ma žiarlivosť, fajčenie a fet zničili.
Teraz už len spomínam na ňu, na jej rady, čo mi dávala, na pusy tiež. Ale už je neskoro.
(Ivan Spišák)
*Dajme prednosť životu*
Drogy? Pod týmto pojmom poznáme drogy- iba z tých zlých nepoznáme, aké majú vedľajšie účinky. Drogy
poznáme všelijaké, napr. marihuana, piko, kokaín, ale aj halucinogény, napríklad ópium, extázu. Tieto drogy nám
spôsobujú len problémy, také najväčšie sú kriminalita, k tomu slovu priradím lúpeže, bankové lúpeže, vykrádanie
domov, chalúp, okrádanie cudzích, ale niekedy aj rodiny. Aké by to bolo dobré tým druhým ľuďom, čo okrádajú
druhých- jedným to robí dobre, ale tým druhým nie. Každú chvíľu ľudia umierajú alebo ležia pod mostom
nafetovaní. Každý človek, čo fetuje, by mal dať prednosť svojmu zdraviu a nie drogám, vždy je lepšie žiť ako
zomrieť. Ja poviem iba toľko- dajme prednosť životu a nie drogám. ŽIVOT!!!
(Lukáš Jindra)
*Čo sa môže stať*
Refrén: Čo sa môže stať? Mal by si nájsť svoj základNemaj srdce jak ľad- aby si nemusel plakať alebo kľačať- aj toto sa ti môže staťKry si chrbát, lebo luhár môže byť aj vlastný brat...
Teba sklame, že ti najlepší kamoš klame a ty za ne
za tie klamstvá ešte musíš platiť daneživot neni taký fér jak santa klausove sanenenachádzaj brata v tme, lebo ťa oklame.
Nádej strácaš, sekery si vyplácaš,
prehrávaš zápas, medzi žralokmi plávaštak hore hlava, veď predsa nejde o veľanájdi v sebe trocha odvahy, zaútoč jak strelamôže sa ti stať, že ťa zajtra zastrelia- čo sa môže stať...
Refrén: Čo sa môže stať? Mal by si nájsť svoj základNemaj srdce jak ľad- aby si nemusel plakať alebo kľačať- aj toto sa ti môže staťKry si chrbát, lebo luhár môže byť aj vlastný brat...(Pavol Balažovič )
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*Život bez drog*
Začalo sa to jedným skorým ránom. Vstal som s tým, že sa ide posledný deň do školy
a potom začínajú prázdniny. Ráno som vstal, umyl si zuby, obliekol som sa,
naraňajkoval a nachystal si desiatu do školy. Potom som išiel do školy. Po ceste do
školy som zašiel do obchodu, kde som si kúpil malinovku, aby som mal čo piť, ale
netušil som, že to bude na iné účely. Došiel som do školy a všetci moji spolužiaci čakali
už len na mňa, aby sme sa dohodli, ako pripravíme oslavu mojej najstaršej spolužiačky
Romany. No nakoniec sme skonštatovali, že bude najlepšie, aby sme išli ku niekomu
domov. Ale ja som sa ľahko z toho vyvliekol, povedal som ostatným, že ku mne sa
nebude môcť ísť, lebo mám doma rodičov. Aj keď som klamal, ale jednoducho- nechcel som, aby sa u nás robil
bordel a vedel som, akí sú spolužiaci, keď si vypijú. Jeden kamarát povedal, že k nemu by sme mohli ísť, ale
neočakávali sme, čo sa tam všetko prihodí. Keď sme skončili v škole, utekali sme rovno ku kamarátovi Peťovi, kde
sa mala konať oslava. Keď sme tam dorazili, rozmýšľal som, či si dám vodné bongo alebo koštujem alkohol jeho
rodičov. Kamarát Peťo mal brata, ktorý bol díler a vo veľkom predával „známe produkty“. Peťov brat bol akurát
s rodičmi v robote. Peťo sa vkradol Tomášovi- bratovi- do izby, otvoril zásuvku, ktorá bola na zámok, ale Peťo
vedel, kde si odkladá kľúčik, zobral Tomášovi asi dva gramy marihuany, aby sme mali dobrú náladu. Niektorí
nechceli marihuanu, lebo sa báli, že sa im niečo stane, alebo že si na to navyknú. Jedného spolužiaka sme
nahovorili, aby si dal aspoň jeden šluk z vodného bonga. Keď si už dal, práve otvorili Peťovi rodičia dvere
a zbadali, že sa tam užívajú drogy. Spolužiak Juraj odpadol, lebo keď prvýkrát užijete drogu, váš organizmus nie je
na to zvyknutý a nemusí to zvládnuť. Peťovi rodičia okamžite zavolali sanitku, lebo sa báli, že sa mu niečo stane.
Prišli sanitári a odviezli Juraja na výplach žalúdka. Peťovi rodičia zavolali každému rodičovi, že ich syn alebo
dcéra sa zúčastnili oslavy a povedali celý príbeh. I pre mňa z tohto príbehu vyplýva ponaučenie, že nebudem nikdy
skúšať tieto omamné látky. Tento príbeh nie je skutočný, ale je fikciou.
(Marek Pongrác)
*Droga*
Droga- látka skrátka omamná
Prosím, nikdy už neomám ma
Trpí okolie moje a aj mama
Na chvíľu síce, ja viem, zabudnem na trápenia
Ale dokedy?
Fet je magnet na problémy
Tak žite zdravo, hravo a myslite vy
S triezvou hlavou, drogu zahoď
Jak okovy a daj sa dokopy
(Maťo Kučera)
*Moji kamaráti*
Koncom minulého leta, keď som odišiel naspäť na prechodné bydlisko, tak bolo všetko
v pohode. Dva mesiace čakať na prázdniny sa mi samozrejme nechcelo, ale musel som.
Mal som chuť si vypiť alebo niečo iné, no proste dať si do tela. Keď som sa konečne
dočkal prázdnin a prišiel som domov, tak ma prekvapilo veľa nových, no nepríjemných
vecí. Moji niektorí kamaráti začali brať tvrdšie drogy a to ma fakt zarážalo, no, prešla ma
chuť na chľast a trávu. S mojimi kamarátmi som sa pohádal a podľa mňa aj rozlúčil, lebo
to nemá s niekým takým význam sa vôbec rozprávať. No aj keď som sa im chvíľu snažil
nejako pomôcť, tak to nešlo, dokonca nahovárali aj mňa, no ja som sa na svoju hrdosť
nedal a asi ma už odvtedy nemajú radi, ale no čo už so skazenou generáciou. Ja mám svoj život a už dokonca
nepijem, no hulím trávu a fajčím cigarety. Kiež by sa dalo aj s tým nejako prestať, no šak uvidím, možno ma o tom
presvedčí nejaká mladá dievčina.
(Pavol Fadrný)
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*Posledná rozlúčka*
Posledná rozlúčka, smrteľný bozk
na srdci nakvapkaný horúci vosk
prežil som si vtedy toho až tak moc
s tým, že si zomrel, si neviem pomôcť.
Boli to moje najťažšie chvíle
keď si odišiel na tie dlhé míle
musel som zostať len pri sile mysle
odznel ti zvon ako posledný výstrel.
Posledná rozlúčka bola najťažšia
v srdci mi zostala spomienka krajšia
čo som si ako malý s tebou prežil
jedného dňa sa ti spustila krv zo žíl.

Prečo ti musel zapadnúť ten jazyk
odvtedy si musím cestu stále raziť, aby som nebol
vôbec sklamaný
prepáč, že si bol vždy len klamaný.
Zobral si ťa Boh medzi svojich anjelov
preto vždy stojím pevne za vierou, že to bolo za niečo
zo začiatku som sa pýtal, že prečo? si musel zobrať
práve teba
išiel si určite do modrého neba
odvtedy nemyslím len na seba
nemyslím na všetko, čo mi je treba.
(Štefan Šimon)

*Môj príbeh*
Celý tento životný príbeh sa začal s naším bývalým chovancom Milanom Farkašom. Tento chovanec si začal vzťah
s dievčaťom z dediny, kde s nachádza náš ústav. Chovanec dosiahol 18 rokov a odišiel. Nastal čas sa zoznámiť.
Tak sa aj stalo. S týmto dievčaťom, ktorá sa volala Mira, som chodil necelé dva týždne. Po nejakom čase sem za
mnou začala chodiť znova s kamarátkou, ktorá sa volá Paťa. Keďže mne sa zapáčila, začal som s ňou chodiť. Mali
sme sa radi, a ona mi povedala, že nemá nikoho doma, či nechcem večer prísť. Takže keď bol už večer, vytrhol
som petlicu na okne a utiekol som k nej domov, kde sme sa oddali jeden druhému. Ráno som sa vrátil naspäť a mal
som z toho veľké problémy a 24 hodín na izolačke. Takto som utiekol k nej asi dvakrát. Na tretíkrát som išiel
normálne na útek aj s kamarátom Tulom. Vždy, keď sme sa stretli za plotom, mi povedala, že jej matka všetko
zakazuje a tak išla spolu s nami. Išli sme smerom do Senca,
a keďže bola noc, tak sme prespali na posede. Aj tu sme sa
obidvaja oddali. Odtiaľto sme išli ráno do Senca po pezinskej
Babe pri Pezinku, kde nás chytili policajti. Zobrali nás a odniesli
na stanicu, kde si pre nás prišli. Asi po dvoch dňoch prišli
policajti a zobrali nás- mňa a Tula na výsluch na stanicu a chceli
vedieť, ako to všetko bolo. Keď vypočúvali Paťu, tak im
povedala, že sme spolu spali, ale že som ju k tomu nedonútil, že
ona to chcela. Jej mama dala na mňa trestné oznámenie, lebo jej
dcéra mala iba 14 rokov a ja 16. Aj teraz, po pol roku, som ešte
kvôli tomu nemal žiadny súd. A stále čakám a modlím sa, aby to
bolo v poriadku. Tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, kto som.
(Čempa.)
NAŠE ÚSPECHY
Od začiatku školského roka sa naši chlapci zúčastňujú rôznych aktivít, súťaží, či už športových,
vedomostných alebo praktických. K 30.výročiu založenia nášho domova pripravili výstavku výtvarných
prác, pripravili si aj kultúrny program. Boli na Červenom kameni na exkurzii, odohrali športové zápasy pri
rôznych príležitostiach. Po celý týždeň boja proti drogám boli rôzne spoločenské kvízy, literárna a výtvarná
súťaž, prednášky a podobné aktivity zamerané na boj proti drogám. Takisto sa naši chlapci zúčastnili
Celoslov. súťaže v prednese poézie a prózy v Novej Vsi nad Žitavou, ako aj olympiády ľudských práv,
o ktorej konkrétnejšie hovorí nasledujúci príspevok. Nesmieme zabúdať ani na pracovné úspechy našich
učňov, ktorí sa podieľali na úpravách areálu, maľovaní a rôznych prácach v zariadeniach a firmách celého
okresu, kde preukazujú svoje zručnosti a ochotu pracovať, takže na nich počujeme samé chvály.
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*Celoslovenská súťaž ľudských práv*
Chcel som sa zapojiť do tejto súťaže preto, aby som niečo dobré dozvedel. Téma bola holokaust. Bola to
celkom zaujímavá téma a veľmi náučná. Na začiatku, keď som dostal otázky o holokauste, myslel som si, že to asi
nezvládnem. Pripravoval som sa zodpovedne a zaujala ma tam jedna vec, a to ručné práce, ktoré, ako si myslím,
ovládam veľmi dobre. Tak som si povedal, že nič nedám za to keď to vyskúšam. Najskôr som musel porozmýšľať
o návrhu a samotnej podstate - čo to bol vlastne holokaust? Dali nám na výber: môže to byť buď nakreslené, alebo
by to mohla byť koláž, ale ja som si vybral námet z polystyrénu a kresbu na papier. Keď som si prečítal, čo to bol
holokaust a ako to tam vyzeralo, tak som si pomyslel že to bolo veľmi kruté. Židia boli v zajateckých táboroch, kde
si z nich Nemci vyberali, či nie sú chudí, či zvládnu robiť atď. Bolo to hnusné; keď som sa pozrel na číslo, koľko
zomrelo Židov, bolo to asi 6 000 000 a ešte k tomu keď pripočítame 3 000 000 Rómov, tak si už len pomyslím, že
to bol otras. Dozvedel som sa tiež, že niektorých Židov priväzovali Nemci o strom, alebo ich zaživa pálili
a hromadne pochovávali. Tak som si teda pomyslel, čo keby som urobil taký námet z polystyrénu: urobím strom,
na ktorom by boli povešané židovské hviezdy a ten strom by bol zlomený. Na jednej strane by boli zdravé listy a na
druhej polovici toho stromu listy staré, popadané po zemi. Polovica stromu by pripomínala Židov, ktorí aj napriek
zlým podmienkam dokázali prežiť a tá druhá polovica Židov, ktorí to nezvládli a zahynuli, alebo boli spálení
zaživa. A tento zámer sa mi podarilo aj zrealizovať. K tomu som si ešte vybral kresbu na výkres, kde som stvárnil
Žida upáleného zaživa, ktorý už nemal nádej na život a vykrikoval rôznymi jazykmi „pomoc“. Keď som pracoval
na týchto výtvarných prácach, bolo mi veľmi ľúto, čo museli Židia prežiť.
A potom nastal ten deň-10.10.2007, keď som si išiel
otestovať svoje mozgové bunky ako aj zručnosť na súťaž.
Z RDDM sme vyrážali okolo 14:00 h. a do Košíc sme
prišli o 20:30 h,. ale musím povedať, že som sa cítil ako
nejaký študent, alebo nejaký významný maliar, napr.
Picasso. Bola to skutočne vyčerpávajúca cesta, ale pre
mňa to bola akoby cesta za slávou. Ako som už spomínal,
prišli sme do Košíc o 20.30 h. a to sme ešte hľadali
RDDM Horný Bankov,kde sme sa mali poriadne vyspať,
ale aj navečerať a oddýchnuť si na nasledujúci deň, ktorý
bol veľmi namáhavý. Ráno, keď som sa zobudil, tak sme
si s mojím kamarátom Štefanom povedali, že aj keď sa
nám to nepodarí, tak odídeme s hrdosťou. Keď sme prišli
do OU na Alejovej ul.v Košiciach kde sa konala súťaž,
odprezentovali sme sa a odfotili nás. Potom nás zavolali
na raňajky, ktoré boli veľmi dobré. Po raňajkách nás ešte nechali asi pol hodiny na doučenie sa. Neskôr nás
zavolali na slávnostné otvorenie, na ktorom sa zúčastnilo 14 družstiev OU, RDM, RDDM a DC z celého
Slovenska. Srdečne nás privítala p. riaditeľka OU a poďakovala sa nám, že sme sa tu toľkí zišli a popriala všetkým
družstvám veľa úspechov v súťaži.
Po
slávnostnom
otvorení
nasledoval
zaujímavý dokument o židovských táboroch. Keď som
to pozeral asi 10 min., tak mi prišlo strašne zle
a odpadol som tam, lebo ja na takéto veci nemám
žalúdok. Po tom dokumente sme všetci nasadli do áut
a presunuli sa do mesta, kde sme si prezreli jeden
židovský kostol. Do kostola sme vstupovali s čiapkami
na hlave, pretože Židia ich museli nosiť, aby mali
zahalenú hlavu. Tam sme sa dozvedeli, prečo sa muži
museli modliť dole a ženy na poschodí. Bolo to preto,
aby ženy nerušili mužov pri modlitbách a museli byť
ohraničené zábradlím, aby ich muži vôbec nevideli
a mohli sa sústrediť na svoje povinnosti. Teda ja vám
poviem, bol to ten najkrajší kostol, aký som v živote
videl.
Po prednáške sme išli do jednej univerzity,
kde sme sa naobedovali a po krátkej prestávke sme sa presunuli do múzea. Tu vystavovali svoje obrazy umelci
z celého Slovenska. Ani si neviete prestaviť, aké to boli nádherné obrazy. Do začiatku písania testov sme mali ešte
5 minút na prípravu na zoradenie svojich myšlienok. Boli nám rozdané testy, každému družstvu s poradovým
číslom. My sme mali číslo 2. Veľmi sme sa sústredili na test, bolo to napínavé a dramatické. Po skončení testu sme
boli takí napätí, že by sa dalo krájať. Osobitne sa hodnotil test a aj výtvarné a ručné práce. Kým prísna odborná
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komisia zasadala a hodnotila, čakala nás ešte beseda s rabínom. Dávali sme mu rôzne otázky, pretože on toho prežil
skutočne veľa. Dozvedeli sme sa od neho, že za svoj život vďačí najmä tomu, že ho prijala jedna rodina, ktorá sa
nad ním zľutovala a schovala ho do pivnice, kde musel byť skrytý pred Nemcami, lebo keby ho boli našli, tak
nevie, čo by s ním teraz bolo. Povedal, že nikomu nepraje to, čo zažil on. Keď dorozprával svoj príbeh, práve sa
skončilo vyhodnotenie družstiev. A každý bol taký nervózny, že sa mu až triasli kolená.
Výsledky dopadli takto: na prvom mieste sa umiestnilo OU Michalovce, na druhom mieste OUI Trnava,
na treťom mieste RDM Tornaľa a na štvrtom mieste sme boli my. Boli sme síce troška sklamaní, že sme neboli
tretí, lebo tí pred nami boli o dva body lepší. Nakoniec sme boli šťastní, že z takej veľkej konkurencie sme sa
dokázali umiestniť celkovo na 4. mieste. Potom sme si išli dole zajesť a ešte na chvíľu poobdivovať ten nádherný
kostol v Košiciach. Urobili sme zopár fotiek, rozlúčili sme sa a čakala nás dlhá cesta naspäť do Sološnice. No čo
k tomu dodať, bolo to super a rád by som si to zopakoval aj na budúci rok. (Dávid Maďara)
*December*
Padaj sniežik na stráni,
lebo inak Mikuláš na kopčeku zastaví,
nenasadne do saní.
keď sa párkrát vyspíme,
zjeme jeho sladkosti
potom ešte o zime
voľačo si zistíme.
To, že vonku drkoce
veru každý zubami,
dnu sa všetko ligoce
prišli krásne Vianoce.
(Mário Kurina)
*Ako v skutočnosti vyzeral Svätý Mikuláš?*
Podľa nedávnej štúdie Svätý Mikuláš naozaj žil. No mal nízku postavu, pleť olivovej
farby a zlomený nos. Rozhodne to nebol ten veselý červenolíci chlapík v červenom
obleku, ako ho poznáme dnes. Dnešný imidž Mikuláša je totiž produktom firmy Coca
Cola, ktorá ho prvýkrát použila pre svoju reklamu na Colu v roku 1951.
Skutočný Mikuláš mal hnedé oči, širokú bradu a čelo. Bol vysoký asi 168 centimetrov.
Podľa vedcov však naozaj nosil bielu bradu a vlasy, čo bola vtedajšia móda duchovných
predstaviteľov v 4. storočí. Vedci z Manchesterskej univerzity vizualizovali tvár Svätého
Mikuláša na základe pozostatkov, ktoré vykopali v 50-tych rokoch minulého storočia v
meste Bari v severnom Taliansku.
Sviatok svätého Mikuláša sa svätí 6. decembra. Svätý Mikuláš bol známy tajným
rozdávaním darčekov. Tento jeho zvyk sa pripomína v predvečer jeho sviatku, keď rodičia v jeho mene dávajú
deťom potajomky darčeky. Hlavne pre tento zvyk je svätý Mikuláš medzi deťmi veľmi obľúbený. O popularite
svätého Mikuláša svedčí aj to, že viacero slovenských obcí alebo miest nesie jeho meno. Najznámejším z nich je
Liptovský Mikuláš, v minulosti Liptovský Svätý Mikuláš, Plavecký Mikuláš.
Mikuláš zavítal aj do nášho zariadenia, chlapci si preňho pripravili vystúpenie, za čo ich obdaril darčekmi,
nezabudol na nich ani náš povestný čertisko, ktorý ich riadne vyobšíval metlou.
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*Nikto nevie, aké je...*
Nikto nevie, aké je, nikto to tak podrobne nechápe
ako to medzi nami chodí, s cigami za jedlo obchody
tomuto sa každý z nás už podrobil
každý inak zapôsobil
buď si na brigáde keš zarobil, alebo svoju šancu tu zahodil, ako sa mať dobre
všímam si to po tej dlhej dobe čo som tu
ja som našiel totiž podstatu
ako sa tu zabezpečiť, ako svoje šance zväčšiť
aj keď sa nemôžme polepšiť, skúsme to vyriešiť, spory s vychošmi zmenšiť
veď ten ľad je tu najtenší, ísť do basy- to určite nepoteší.
Nikto nevie, aké je správať sa ako šteňa
ktorého deň čo deň čaká tá istá stena
budíček o pol 6, hygiena, raňajky a do pol druhej 5-bodová odmena
po škole žiadna zmena, obed a sledovanie svojho tieňa
po štyroch rokoch ústav zmeniť neviem a celé roky rozmýšľam len nad tým
koľko som toho stratil a ako moc som za svoje chyby už zaplatil
čas do civilu sa mi pomaly už kráti
naspäť by som sa už v živote nevrátil.
Každý z nás má predsa svoj cieľ
nikto nevie, aké je počuť len nie.
Nemám žiadnu mamu ani otca, preto sa cítim ako pod psa.
No raz za čas sa cítim ako na vrchole
Nikto nevie, aké je byť celý život dole
zhadzovaný okolitým svetom
to, čo mi život diktuje, vyjadrujem rapom
na život sa pozerám a nejdem na slepo
oči nemám zalepené závistlivým lepom.
Nikto nevie, aké je byť vždy ten druhý
zostávajú mi z ústavu pod očami kruhy
robím ako Montoya životné okruhy
vychádzam z ústavu na krku bez stuhy
štyri roky v polepšovni je už čo povedať
nikto nevie, aké je sa to dozvedať od iných, čo behajú vonku za tým plotom
skúsenosti z ústavu zbieram rok za rokom.
(Štefan Šimon)
NAŠE ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

*Večerný beh zdravia*
Dňa 14.septembra 2007 Komisia mládeže a športu v Malackách poriadala Večerný beh zdravia. Už tradične sa na
tomto behu zúčastňuje aj náš domov. Prvé miesto obsadil Adam Hál (8. trieda), na druhom mieste sa umiestnil
Patrik Gavalec, tiež z 8. triedy.
*Okresné kolo v cezpoľnom behu*
Centrum voľného času v Malackách poriadal dňa 21.septembra 2007 okresné kolo žiakov základných škôl
v cezpoľnom behu. Náš domov reprezentovali I. Kubík, M. Piróg a P. Balog.
Celkové umiestnenie družstiev:
l. miesto ZŠ Štúrova Malacky
2.miesto ZŠ Studienka
3.miesto ZŠ Záhorácka Malacky
8.miesto RDDM Sološnica

Umiestnenie v kategórii starších žiakov:
22. miesto Ivan Kubík
23. miesto Peter Balog
24. miesto Milan Piróg
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Celkové umiestnenie družstiev:
l. miesto Gymnázium 1.mája Malacky
2.miesto Gymnázium F.A. Malacky
3.miesto RDDM Sološnica

Umiestnenie v kategórii dorastencov:
7. miesto Adam Hál
8 . miesto Patrik Gavalec
9. miesto Marek Kakara

*Malacká X*
V sobotu 11.10.2007 sa v Malackách bežali záverečné preteky Grand prix Záhoria. Preteku sa zúčastnilo 108
pretekárov z celého Slovenska. Dobré umiestnenia dosiahli aj naši pretekári v kategórii v juniorov.
Výsledky :
4. miesto
Marek Kakara
8. miesto
Juraj Jakubík
9. miesto
Tomáš Hlavina
10.miesto
Jaroslav Formela
11. miesto
Dávid Maďara
*Moje zážitky z behu na Malackej X*
Náš ústav sa pravidelne zúčastňuje Malackej desiatky, ktorá sa tento rok konala 10.11.2007 a bol to už 24.
ročník. Boli sme vybraní naším trénerom. Chcel nám dokázať, že ak si trúfame a cítime sa na to, tak to môžeme
zvládnuť. Povedal, že nie je dôležité zvíťaziť, ale snažiť sa dobehnúť so cťou.
Boli sme piati – Marek Kakara, Juraj Jakubík, Tomáš Hlavina, Jaro Formela – toto bola naša zostava. Keď
sme tam prišli, išli sme sa zaregistrovať a vyzdvihnúť si štartovné čísla. Každý musel mať číslo pripnuté vpredu na
tričku, aby mohli po dobehnutí zaznamenať naše časy. Keď sme sa zaregistrovali, išli sme sa prezliecť do šatní. Zo
začiatku sme si mysleli, že nikto nepríde, no o 15 minút poprichádzali muži aj juniori. Ešte sme sa išli von trošku
zahriať a čakali sme na slávnostné otvorenie Malackej desiatky. Primátor mesta Jozef Ondrejka nás srdečne
privítal a aj nás odštartoval. Po zaznení zvuku zo štartovacej pištole sa každý rozbehol a išiel s vetrom opreteky.
Prvých päť kôl som nezaostával a držal som sa v strede, lenže po piatich kilometroch som si už pomyslel, že to
nezvládnem a začal som poľavovať v tempe, ktoré bolo pre mňa dosť rýchle. Ale povedal som si, že nie je dôležité
zvíťaziť, ale dobehnúť do cieľa s hrdosťou. Asi po ôsmom kilometri som čoraz viac strácal sily a nohy ma
prestávali poslúchať. Dva kilometre pre cieľom som bol posledný a predo mnou boli moji kamaráti. Prišiel
nečakaný šok, podlomili sa mi kolená a spadol som do kríkov. Našťastie sa mi nič nestalo, len som mal oškretý
palec a v ňom tŕň. Nebyť tej nehody, tak by som mal ešte šancu. Musel som byť ošetrený v sanitke. Stratil som asi
600 metrov, no nezaváhal som a snažil som sa to ešte dohnať, ale oni už boli dávno v cieli. Ale ako sa hovorí, nádej
zomiera posledná, nevzdal som to a dobehol som. Síce som skončil na poslednom mieste, ale nevadí, pretože aj
poslední môžu byť prví. Pred cieľom ma už čakal potlesk od trénera, kamarátov a ostatných bežcov. Odovzdal som
číslo a o 5 minút sme išli na vynikajúci obed. Po obede sa začali vyhodnocovať výsledky a uskutočnilo sa aj
žrebovanie tomboly. Keď sa žrebovalo, boli sme strašne nervózni, no vytiahli len jedno číslo z nášho družstvavyhral Marek Kakara s číslom 44. Boli sme sklamaní, ale aj tak to bolo super a boli sme hrdí, že sme to zvládli.
(Dávid Maďara)
*Športové trojstretnutie*
Tradičné športové trojstretnutie sa uskutočnilo dňa 13.10.2007 vo Veľkých Levároch. Zúčastnili sa ich RDDM
Sološnica, DC Záh. Bystrica a domáce RDM Veľké Leváre. Najlepšie výsledky dosiahli chlapci zo Sološnice.
Jednotlivé výsledky :
Beh na 100 m
1. miesto Martin Kučera
2. miesto Rado Gajdoš

Hod granátom
1. miesto
Dušan Malý
57,20 m
2. miesto
Martin Rozemberg 52,85 m

Beh na 1000 m
l. miesto Adam Hál
2. miesto
Dušan Malý

Skok do diaľky
1. miesto
Martin Kučera
2. miesto
Dano Gajdoš
3. miesto
Dušan Malý

Vrh guľou
2. miesto
Martin Kučera 10 m
4. miesto
Martin Rozemberg 9,45 m

Futbal
1. miesto
2. miesto
3. miesto
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5,22 m
5,09 m
5,00 m

RDM Veľké Leváre
RDDM S o l o š n i c a
DC Záh. Bystrica

Volejbal
1. miesto
2. miesto
3. miesto

RDDM S o l o š n i c a
DC Záh.Bystrica
RDM Veľké Leváre

Nohejbal
1. miesto
2. miesto
3. miesto

RDDM S o l o š n i c a
RDM Veľké Leváre
DC Záh. Bystrica

Stolný tenis
1. miesto
Oliver Gábor - RDDM Sološnica
2. miesto
Milan Bogár - RDM Veľ. Leváre
3.miesto Dezider Cziczu- RDDM Sološnica

*Střílecký horský turnaj v minifutbale*
Na pozvanie VÚM zo Stříliek sme sa zúčastnili ako jediný zástupca zo Slovenska I. roč, minifutbalového turnaja
o Střílecký horský pohár. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 5 družstiev. Hralo sa na trávnatom ihrisku za veľmi
nepriaznivého studeného počasia. Naše zariadenie reprezentovali : Martin Rozemberg, Juraj Jakubík, Viliam
Kysucký, Dávid Maďara, Dušan Malý, Rado Gajdoš a Dušan Gašpar.
Celkové poradie :
1. miesto VÚM Nový Jičín
2. miesto RDDM Sološnica
3. miesto VÚM Strílky
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Juraj Jakubík.
*Sološnica vyhrala II.ročník vianočného turnaja v minifutbale*
Turnaj usporiadal RDDM Sološnica dňa 11.12.2007 v ŠH Malina v Malackách. Na slávnostnom otvorení
riaditeľ privítal 6 účastníkov z reedukačných domovov zo Slovenska a z Čiech. Turnaj sa hral v dvoch skupinách
po troch družstvách. Víťazi zo skupín
potom hrali finále, družstvá umiestnené na
druhom mieste hrali o celkové tretie alebo
štvrté miesto. Na záver boli najlepším
družstvám odovzdané poháre a vecné ceny.
Konečné poradie:
1. miesto
RDDM Sološnica
2. miesto
RDM Hlohovec
3. miesto
VÚ Střílky
4. miesto
RDM Veľké Leváre
5. miesto
DC Záh. Bystrica
6. miesto
RDD Vráble
Najlepším strelcom turnaja sa stal Martin
Rozemberg, ktorý dal 10 gólov; najlepším
brankárom bol Juraj Jakubík, ktorý
neinkasoval ani jeden gól. Obaja hráči sú
z nášho zariadenia. Gratulujeme!
Výsledky:
Skupina A
DC Záh. Bystrica- VÚ Střílky 1:5
RDM Hlohovec- DC Záh. Bystrica
VÚ Střílky- RDM Hlohovec 1:1
Semifinále
VÚ Střílky- RDM Veľké Leváre

Skupina B
RDM Veľké Leváre- RDD Vráble
5:0
RDDM Sološnica- RDM Veľké Leváre 2:0
RDD Vráble- RDDM Sološnica
0:15

7:0

Finále
RDDM Sološnica- RDM Hlohovec

2:1

*Holcim Rohožník B - RDDM Sološnica

2:0

6:10*

Dňa 30.11.2007 sme odohrali v telocvični ZŠ v Rohožníku priateľský zápas v stolnom tenise. Zápas sa hral
v štvorčlenných družstvách tzn., že každý hráč odohral štyri zápasy. Najviac sa darilo Gáborovi a Cziczuovi, ktorí
vyhrali 3 zápasy, Rozemberg a Kozina 2.
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*Majstrovstvá okresu stredných škôl v stolnom tenise*
Slovenská asociácia športu na školách usporiadala majstrovstvá okresu stredných škôl, ktoré organizovalo
Gymnázium ul.1.mája. Uskutočnili sa v stolnotenisovej hale MSK Mareka dňa l9.11.2007. Zúčastnili sa ich tri
družstvá. Náš domov reprezentovalo družstvo v zložení : Dezider Cziczu, Oliver Gábor a Kristián Kozina. Do
krajského kola postúpilo družstvo z Gymnázia 1.mája v Malackách.
Výsledky : Gym.1.mája Malacky - RDDM Sološnica
Gym. F.A. Malacky - Gym. 1.mája Malacky
RDDM Sološnica
- Gym.F.A. Malacky
Celkové poradie :

6:1
0:7
7:0

1. miesto Gymnázium 1.mája Malacky
2. miesto RDDM Sološnica
3. miesto Gymnázium F.A. Malacky
*Okresné kolo v stolnom tenise základných škôl*

Dňa 14.11.2007 sa uskutočnili v Malackách Majstrovstvá okresu základných škôl v stolnom tenise. Organizátorom
bolo Centrum voľného času v Malackách. Hralo sa v stolnotenisovej hale na 7 stoloch
Majstrovstiev sa zúčastnili žiaci základných škôl: Studienka, Sološnica, ZŠ na Záhoráckej ul. Malacky, ZŠ
Olšovského Malacky, osemročné Gymnázium Malacky a RDD Sološnica. Hralo sa v dvoch skupinách, víťazi zo
skupín hrali finále. Družstvo RDD Sološnica, ktoré hralo v zložení Ivan Vašek, Marek Gaži a Milan Piróg prehralo
dva zápasy v skupine, čo na postup nestačilo.
Celkové umiestnenie : 1. miesto ZŠ Záhorácka ul. Malacky
2. miesto ZS Studienka
3. miesto ZŠ Olšovského ul. Malacky
Na Majstrovstvá kraja postúpili žiaci zo ZŠ na Záhoráckej ul.v Malackách.

*Gábor s stal víťazom vianočného turnaja jednotlivcov v stolnom tenise*
Celkovo sa na III. ročník turnaja prihlásilo 26 chlapcov, turnaj sa hral 15.12.2007 v telocvični ZŠ. Hralo sa
nasledovným spôsobom: prvý stupeň v skupinách po troch hráčoch- dvaja najlepší z každej skupiny postupovali do
druhého stupňa, kde sa hralo progresívnym spôsobom o umiestnenie. Počas troch hodín sa na troch stoloch
odohralo 60 zápasov. Najlepším hráčom turnaja sa stal Oliver Gábor, ktorý absolvoval celý turnaj bez jedinej
prehry. Vo finále porazil Dezidera Cziczu v peknom 5 setovom zápase 3:2 a tak sa stal celkovým víťazom.
Prekvapením bolo i víťazstvo Milana Piróga nad skúseným Martinom Rozembergom. Nedarilo sa ani Kristiánovi
Kozinovi, ktorý v zápase s Danom Gajdošom ťahal za kratší koniec a prehral 2:1. turnaj sa hral slušne bez rušivých
momentov za spolupráce pána vychovávateľa Landla a Andraška. Tento turnaj sa započítava do rebríčka
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o najlepšieho stolného tenistu pre školský rok 2007-2008. Ďalšie dva turnaje sa uskutočnia v apríli (Veľkonočný)
a máji (O putovný pohár riaditeľa ).
Výsledky:

Semifinále

Gábor- Cziczu 2:0
Cziczu- Gajdoš 2:0

Finále

Gábor- Cziczu 3:2

Celkové poradie:
1. Oliver Gábor
2. Dezider Cziczu
3. Ramadan Gajdoš
4. Štefan Šimon
5. Emil Pleško
6. Milan Piróg
7. Martin Rozemberg
8. Kristián Kozina

I.roč. OU
II.roč. OU
I.roč. SOU
II.roč. SOU
II.roč.OU
ZŠ
II.roč. SOU
I.roč. SOU

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Karol Borza
Lukáš Daniel
Marek Gaži
Dušan Malý
Martin Kučera
Rudolf Hodál
Patrik Žikavský
Adam Hál

Chlapci, prajeme Vám všetkým ako aj Vašim rodinám všetko dobré,
hlavne pohodu a spokojnosti, hojnosti pri tej Štedrovečernej,
Vianočnej veselosti.
A do nového roka, hlavne zdravie nech sa Vás drží,
aby sa Vám darilo a peneži nech nik nikomu nedĺži !
Láskou buďte obklopení a šťastím aspoň občas obdarení.
Dúfame, že v novom roku, stretneme sa bok po boku!
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ZŠ
ZŠ
ZŠ
I.roč. SOU
I.roč. SOU
I.roč. SOU
ZŠ
ZŠ

