jarné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli
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Z obsahu tohto čísla:
 Juraj Palkovič –
ozdoba bernolákovskej
generácie
 Nápady, elán a kopec
driny - príbeh menom
B-Club
 Ompitálska púť má už
storočnú tradíciu
Pod lipou na kostolíku – v Ompitáli mali ľudia odjakživa k sebe blízko
Vážení spoluobčania,
usporiadali sme v obci niekoľko
kultúrnych podujatí, na ktorých vystupovali naše deti z materskej školy a Cirkevnej základnej školy sv. Leonarda. Pani učiteľky a pani vychováteľka vždy nacvičia výbornú choreograﬁu, ktorú deti bravúrne zvládnu. Je
len prezieravé podporovať takéto zameranie detí, či už je to spevom, tancom, športom alebo činnosťou v tvorivých dielňach v klube.
Veľká vďaka patrí aj tým, ktorých
pričinením sa uskutočnili oslavy nášho
Juraja Palkoviča. Spomínam ho preto, lebo v súčasnej dobe o takýchto otcov národa, slovenčiny, pre nás Doľancov prapredka, nejaví patričný záujem
verejnosť ani vrchnosť. Médiá ako tlač
a televízie sa namiesto toho venujú iba
bulváru, morbídnostiam, násiliu, politickým kauzám a podvodom, ktoré sa
nikdy nevyriešia a čo je najzvrátenejšie, prezentujú predstaviteľov ľudskej
hlúposti ako celebrity a majú pomýlené
kritériá na určenie osobností.
Mnohí sa pýtajú, prečo organizujeme v Doľanoch novú akciu, Deň otvorených dverí. Nuž, v prvom rade preto,
že sa naša obec má čím pochváliť a má
čo ponúknuť, a v tento deň dáme ľuďom
možnosť pozrieť si to všetko tak, ako to

 Dve výročia Pána
učiteľa Elemíra Tichého

za bežných okolností nemajú možnosť
spoznať. Chceme odprezentovať naše
bohaté kultúrne dedičstvo a pomôcť
spropagovať postupne všetkých podnikateľov a ﬁrmy v obci. A to nielen návštevníkom, ktorí do obce zavítajú, ale
aj nám, samotným obyvateľom Dolian. Aby sme sa aj my lepšie spoznali navzájom, aby sme lepšie spoznali to
krásne miesto, na ktorom žijeme, a boli
naň patrične hrdí.
Zdedil som hotový projekt na rekonštrukciu Mestskej veže, ale v súčasnosti zo štátnej pokladnice veľkú pomoc
nemôžeme čakať. Tým, že Doľany patria ešte do Bratislavského samosprávneho kraja, sme navyše vylúčení z možnosti čerpania eurofondov z viacerých

operačných programov. Možno sa vám
zdá, že som pesimista, ale snažím sa iba
reálne a verejne nazvať problém pravým menom. Ale nehádžeme ﬂintu do
žita, uvidíme, ako sa zmenia podmienky čerpania eurfondov v rokoch 20142020 a znova sa o niečo pokúsime.
V kancelárii na stole mám výrok bývalého československého prezidenta
T. G. Masaryka, ktorým sa snažím riadiť:
„Nebáť sa, nekradnúť, nič nebrať osobne a hlavne sa nikdy nevzdávať.“ Keď sa
nám aj niečo nepodarí, tak ako by sme
chceli, minimálne si urobíme život pre
seba lepší a krajší. A k tomu si zaspievame „Doliansku hymnu,“ ktorej slová by
mal ovládať každý obyvateľ našej obce.
Jozef Mruškovič, starosta

V doline pod Karpatami
V doline pod Karpatami, sčupená medzi horami,
chalúpka moja rodná najkrajšia v okienku s muškátami.
Štedrú dlaň Pán Boh otvoril, keď toto všetko tu stvoril,
vinice, role, lúky a háje v krásny kút kraja spojil.
Ref: Mám rád zelený háj, ľúbim rodnú zem,
drahý svoj rodný kraj, vždy milovať chcem.
S láskou chcem na ňom pracovať,
vrúcnym srdcom ho milovať,
jemu mladý život celý venovať.
Otec, mať, celá dedina, všetci sme ako rodina,
ako by putom vznešenej lásky spájala rodná hlina.
My máme tuná korene, vrastené mocne do zeme,
milovať rodnú dedinku preto nikdy neprestaneme.
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Pripomíname si významné výročia Elemíra Tichého

„Náš Pán učiteľ“
Nedávno uplynulo 100 rokov od narodenia a onedlho to bude 35 rokov od úmrtia
nášho Pána učiteľa Elemíra Tichého – životopisný proﬁl zakladateľa organizovaného športového života v obci.

Zaslúži si spomienku
i poctu

Bolo letné nedeľné ráno. Ľudia sa
schádzali do kostola. Keď z horného konca obce, od mlyna až po dolný
koniec, sa začala šíriť smutná zvesť o
úmrtí nášho Pána učiteľa Elemíra Tichého, vtedy nejedno oko zvlhlo nad
jeho odchodom.

Učiteľstvo mal v rodine
Učiteľ Elemír Tichý sa narodil
v Jaslovských Bohuniciach v učiteľskej rodine ako prvé dieťa zo štyroch
súrodencov. Učiteľstvo bolo zrejme
ich rodinným poslaním, veď jeho rodičia, starí rodičia i ďalší dvaja súrodenci si toto vznešené povolanie
zaľúbili. Základnú školu absolvoval
v rodnej obci, vyššie vzdelanie, Učiteľský ústav, v Trnave. Po absolvovaní škôl sa pobral do sveta.

Usídlil sa v Ompitáli
Spriatelená rodina Lehotajovcov, ktorú často navštevoval aj počas štúdií, žila v Ompitáli. Jeho trvalejší pobyt v Ompitáli/Doľanoch sa
datuje do rokov 1936/1938. Trvale sa
tu usadil ako učiteľ na miestnej škole, býval na tunajšej fare a od roku
1939 sa datujú i jeho športové a kultúrnospoločenské aktivity v Ompitáli. Znamenali začiatok športové-

Elemír Tichý,
nar. 23. 12. 1912, zomrel 25. 6. 1978

ho života v obci, ktorý pretrváva až
doteraz. Po oslavách 40. a 50. výročia telovýchovy a športu by sme preto chceli na budúci rok osláviť aj 75.
výročie športu v obci.

Ostáva v pamäti
Pri spomienke na nášho Pána učiteľa Elemíra Tichého nemožno zabudnúť na jeho priamu rodinu i na
početných žijúcich občanov obce,
ktorí si ho osobne a s úctou pamätajú, a tiež žijúcu manželku p.Margitu,
rod. Mikovičovú, ich päť detí a ďalšiu rozvetvenú rodinu.

V poslednom čase sme si s vďakou v obci pripomenuli našich rodákov a slovenských dejateľov ako Juraj Fandly, Vincent Lechovič či Juraj Palkovič, netreba zabudnúť ani
na misionára pátra Zlocha. Vzdajme teda úctu a poďakovanie i nášmu, akoby rodnému pánovi učiteľovi Elemírovi Tichému. Veď bol učiteľom v najkrajšom zmysle tohto slova, a oslovenie „Pán učiteľ“ má svoje opodstatnenie pre jeho priateľský,
zhovievavý prístup k mladým i starším občanom obce.

V doline pod Karpatmi
Na záver treba pripomenúť i jeho
úspešnú skladateľskú činnosť a aj pre
nás doposiaľ zachovanú, už obecnú hymnu „V doline pod Karpatmi.“
Vznikla v spoluautorstve p. učiteľa
Elemíra Tichého s vtedajším dôstojným pánom farárom Stachom. Odznela i na poslednej rozlúčke s Elemírom Tichým na cintoríne.
Preto s úctou k nemu i vzhľadom
na spomenuté výročia si každý osobitne zanôťme tú našu, V doline pod
Karpatmi...
Rudolf Vrbinkovič st.

Vzácne ocenenie pre vzácneho človeka
Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) už od
roku 2002 udeľuje pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica (18. februára), patróna
umelcov, ocenenia za kresťanský prínos do umenia. Tento rok ich získalo trinásť umelcov, ale
nás v Doľanoch mimoriadne teší, že KBS pri tejto príležitosti mimoriadnym ocenením vyzdvihla prácu nášho rodáka, pátra Augustína Slaninku z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de
Paul, ktorý pôsobí v rovnomennej farnosti v Bratislave-Ružinove. Komisia ocenila, že páter
Slaninka už tradične organizuje vo farnosti mnohé kultúrne podujatia. S veľkým ohlasom sa stretlo aj vystúpenie známeho míma Milana Sládka Krížová cesta. Páter Slaninka sa zaslúžil aj o zriadenie Umeleckej cirkevnej
školy sv. Cecílie v Bratislave – Ružinove.
Srdečne blahoželáme!
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Jur Palkovič – ozdoba bernolákovskej generácie

Na piedestáli dejín
Kto chce iný národ ovládnuť a asimilovať, ten mu vezme dejiny,
ny,
presnejšie historickú pamäť a historické povedomie ako základadné piliere identity a orientácie v eminentne historickom ľudskom
om
časopriestore a nahradí ich vlastnými, politicko-ideologicky zmamanipulovanými obsahmi. Ľudské dejiny a celkom osobitne dejiny
ny
dvadsiateho storočia smutne potvrdzujú slová britského spisovavateľa a politického vizionára Georga Orwella: „Kto ovláda prítommnosť, ovláda minulosť, a kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“
ť.“
Za dlhej historickej absencie
vlastnej štátnosti táto smutná pravda bolestne postihla práve slovenské
historické vedomie. Nebolo náhodou, že prvé moderné národné konﬂikty v Uhorsku sa začali v 18. storočí ako spor o počiatky slovenských
a uhorských dejín. I v prvej československej republike bol zápas o práva Slovákov úzko spätý so zápasom
o dejiny a historickú identitu. Prvý
riadny profesor „československých
dejín“ na novozaloženej Univerzite
Komenského v Bratislave, český historik husitstva a neskôr prvý vyslanec pri Svätej stolici a politik Kamil
Krofta, si krátko po svojom menovaní v roku 1920 zapísal do denníka,
že jeho cieľom je „dať Slovákom dejiny“ a tak ich „duchovne pripútať k
nám“.

Dejiny ako nástroj moci
Ani československí komunisti nezabudli napokon využiť dejiny
ako nástroj politickej a ideologickej
moci, ktorá ticho pretrvávajúci čechoslovakizmus natlačila do kazajky
marxizmu, v ktorého svetle „zákonitosťou dejín“ bola cesta k „víťaznému
februáru“ a k „československej socialistickej štátnosti“ a ktorý z takto
poňatej histórie vygumoval alebo na
strašiaka premenil všetko, čo nepasovalo do jeho politicko-ideologického arzenálu.

V nemilosti
Azda najväčším strašiakom boli
dejiny Katolíckej cirkvi, vystavené zamlčiavaniu a dezinterpretáciám najrôznejšieho druhu. Vo vedomí
úzkej spätosti národnej a nabožen-

skej identity Slovákov každá autorita, ktorá im chcela vnútiť svoju politickú vôľu a ideologické krédo alebo
narušiť ich duchovný imunitný systém, sa v prvom rade usilovala kontrolovať a inštrumentalizovať ich nábožensko-cirkevný priestor, dezinterpretovať alebo úplne vymazať
z národných dejín zástoj Katolíckej
cirkvi a katolíckych osobností, oslabiť alebo zničiť puto medzi kresťanskou a národnou identitou národa.

Spätí s kresťanstvom
Tieto tlaky boli a sú v úplnej protive ku pravde o slovenských dejinách, na ktorých počiatku viac než
symbolicky stojí Božie slovo: „Na
počiatku bolo Slovo a Slovo bolo
u Boha a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1,1).
Impozantný Prológ evanjelistu Jána
predstavuje najstarší dochovaný literárny text v jazyku starých Slovákov. S kresťanstvom slovenský národ
vystúpil na javisko európskych dejín,
kresťanstvo dalo formu a obsah jeho
svetskej aj náboženskej kultúre, sformovalo jeho totožnosť a uchovalo ju
v dlhých storočiach, v ktorých zostal
bez akejkoľvek inštitucionalizovanej
politicko-územnej opory.

Vďačíme im za prežitie

Rodičovský dom J. Palkoviča

Cirkevno-náboženský
priestor
bol často jediným, v ktorom mohli
Slováci žiť popri svojej viere aj svoju národnú identitu, národné obrodenie a zrod prvých národnopolitických
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programov v mnohom ohľade splýval
s činnosťou, ktorá mala za cieľ chrániť
ohrozené náboženské záujmy. V situácii historicky podmienenej neúplnej
sociálnej pyramídy a absencie laických elít klérus – katolícky aj evanjelický – preberal úlohu náhradnej elity a plnil ju často za veľkých obetí
a námah, ktorým národ vďačí za svoje prežitie. Oddeliť slovenské dejiny
od kresťanstva znamená vnútorne ich
vyprázdniť, zbaviť ich obsahu a v konečnom dôsledku zredukovať na hrsť
popola bez kontúr a významu.

vič, kňazská, intelektuálna a národno-kultúrna osobnosť, ktorá by v normálnych historických podmienkach
zdravého a emancipovaného národného prostredia patrila do panteónu duchovných otcov národa a štátu,
vedno s ostatnými príslušníkmi silnej
viacgeneračnej skupiny slovenských
vzdelancov a národných buditeľov,
ktorých otcom je Anton Bernolák,
autor prvej kodiﬁkovanej slovenčiny,
ktorou o desaťročia predbehol všetky
okolité národy vrátane v Uhorsku dominantného maďarského.

Nedostatok historického vedomia

Prvá vedecká spoločnosť

Napriek tomu, alebo možno práve preto, sú slovenské dejiny, osobitne dejiny dvoch ostatných storočí, plné podobných manipulačných
pokusov. Ich smutným následkom je
pokrivené poznanie vlastnej minulosti a nedostatok historického vedomia slovenského národa, ktoré sa
pod vplyvom myšlienkového a mediálneho pôsobenia prichádzajúceho zo sekularizovaného postmoderného západoeurópskeho sveta, rezignujúceho na základné piliere svojho
duchovného a kultúrneho dedičstva
a vyznávajúceho diktát relativizmu
a prezentizmu, mení na úplnú stratu
historickej dimenzie myslenia.

Zaznávaná osobnosť
Jednou z obetí týchto dlhodobých procesov sa stal aj Juraj Palko-

Bernolákovskej generácii vďačíme aj za prvú modernú vedeckú spoločnosť – Slovenské účené tovarišstvo, svojho času najvýznamnejšiu
a najsilnejšiu vedeckú ustanovizeň
v Uhorsku, v ktorej radoch boli biskupi, cirkevní hodnostári, prví svetskí vzdelanci. Inými slovami, katolícki bernolákovci sú otcami prvého moderného slovenského vedeckého, národno-kultúrneho, sociálno-politického a duchovno-výchovného programu, o ktorom sa slovenské deti v školách po desaťročia neučili alebo učili málo iba preto, lebo
bol katolícky, slovenský a vyspelý.

Veľkorysý mecenáš
a človek
Juraj Palkovič, cirkevný hodnostár, vzdelanec širokého záberu,
profesor morálky, prekladateľ ﬁlo-

Pomník J. Fándlyho
a J. Palkoviča
zoﬁckých aj umeleckých diel, predovšetkým však celého Písma svätého, ktorému venoval tri desaťročia svojho života, slavista, bibliotekár a biblioﬁl, ktorý zozbieral jednu
z najvýznamnejších knižných zbierok v Uhorsku svojej doby, vydavateľ a veľkorysý mecenáš bernolákovského hnutia je ozdobou bernolákovskej generácie a zaslúži si, aby slovenská historická veda vyplnila voči
nemu svoju dlho zanedbanú podlžnosť a vrátila ho tam, kam patrí – na
popredné miesto historického vedomia všetkých Slovákov.
Emília Hrabovec

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Narodila sa v roku 1964 v Bratislave. Po absolvovaní univerzitných štúdií v nemeckom
Freiburgu a v Mníchove získala doktorát z histórie, habilitáciu a mimoriadnu profesúru na
Univerzite vo Viedni, kde v rokoch 1991-2006 prednášala na Ústave východoeurópskych dejín. V roku 2005 ju prezident Slovenskej republiky vymenoval za riadnu profesorku histórie,
2005-2009 prednášala na Trnavskej univerzite v Trnave, kde bola v rokoch 2006-2008 dekankou Filozoﬁckej fakulty. Od roku 2009 je profesorkou, vedúcou Katedry cirkevných dejín
a prodekankou pre vedu a medzinárodné vzťahy na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Je členkou Pápežského výboru pre historické vedy (Vatikán), Collegia Carolina (Mníchov), Medzinárodnej
vedeckej rady Revue d´ histoire ecclésiastique (Louvain), Vedeckej rady Ústavu pre podunajský priestor a strednú Európu (Viedeň), Vedeckej rady Rakúskeho historického ústavu v Ríme (Viedeň / Rím), Vedeckej rady Centra pre štúdium a výskum Druhého vatikánskeho koncilu na Lateránskej univerzite (Rím) a početných ďalších zahraničných a domácich vedeckých inštitúcií a grémií. V roku 2004 ju Rakúska akadémia vied vyznamenala prestížnou cenou Richarda Georga Plaschku. Je autorkou vyše dvesto monograﬁí a štúdií v šiestich jazykoch.
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Žijú medzi nami

Chce to nápady, elán
a veľa, veľa driny...
„Motorkársky bar“ je to, čo sa mnohým ľuďom v blízkom i ďalekom okolí nezabudnuteľne vybaví v mysli pri spojení s názvom našej obce. Všetci si zvykli hovoriť B-bar, ale je to
B-club, žiadny bar - takto hovorí o svojej reštaurácii Braňo Jakubčík. Spolu s manželkou
Želkou sú obaja hlavnými postavami tohto úspešného podnikateľského príbehu.
Spomínate si ešte na úplné začiatky? Kedy ste začínali?
Toto je už moja druhá „krčma,“
začínali sme na Štefana v roku 2000,
takže teraz už „ťaháme“ trinásty rok... Zo začiatku sme fungovali
ako bar s malým občerstvením, robili sme iba chuťovky k pivu a vínu.
Potom sme začali grilovať, neskôr
sme sa dostali až ku kuchyni, a to
trvá dodnes. Upravili sme si vlastný
dom, bývanie sme posunuli do zadnej časti domu a aj keď sa mi mnohí na začiatku smiali, dnes krachujú hlavne tí, čo nedokážu „utiahnuť“
drahé prenájmy.
Zmeniť bar na reštauráciu je
ale dosť náročná zmena...
Postupne sa nám menila aj klientela, čoraz viac sme sa orientovali na
gastronómiu, až nakoniec vznikla
reštaurácia, pretože predaj nápojov
klesal a ľudia stále viac chceli jedlá.
Ak by sme sa tomu neprispôsobili,
už by sme dnes určite neexistovali.
Učili ste sa sami alebo vám pri
rozvíjaní podniku niekto pomáhal?
Učili sme sa postupne sami, získavali sme skúsenosti od ľudí, ktorí
nám dávali dobré tipy alebo len navrhovali, čo by u nás chceli dostať. Stavili sme na domácu kuchyňu, ľudia
sa už k nám vracajú na určité jedlá,
ktoré si obľúbili. Ale možno budeme musieť ešte trochu zúžiť ponuku v
jedálnom lístku, ak príde naraz veľa
hostí, nedá sa robiť toľko rôznych jedál, ak chcete dodržať kvalitu.

Ako sa z reštaurácie stalo
takmer múzeum motocyklov?
Postupne som tu vystavoval najskôr obrázky, potom motorky, vlastne všetky moje koníčky... Začalo sa
to Jawou „pérákom“ z roku 1949, ktorú perfektne zrekonštruoval môj kamarát Jozef Marušinec so svojím otcom. Na motorke je zaujímavá strieborná metalíza, s ktorou ju v licencii
vyrábala jedna ﬁrma v Belgicku.
Prečo máte v znaku práve boxer-motor?
Páčia sa mi motorky s boxer motorom, preto je B-Club. Starých motocyklov so sajdkou mám štyri,
okrem motoriek je zaujímavý aj vojenský kút s troskami z havarovaného nemeckého lietadla v lese nad
Doľanmi. Tie mi ukázal svokor, to
lietadlo padlo, keď on mal šesť rokov. Dvojmotorový Messerschmitt
410 bol dosť zriedkavý typ, ako jeden z prvých mal motory Daimler
Benz s priamym vstrekovaním paliva namiesto karburátorov. Letec, Ernest Petri, je pochovaný vo Viedni.
Všetky relikvie, ktoré vystavujete, vytvárajú nezameniteľný imidž celého podniku. Pomáha to prilákať viac zákazníkov?
Začali sme reštauráciu postupne upravovať a uvedomil som si, že
v nej musí byť niečo zaujímavé, nie
iba klasická tuctová reštaurácia. Ak
si tu chlapi pri motorkách zaspomínajú, určite si B-club zapamätajú. Aby sme okrem kvalitného je-

dla zanechali v ľuďoch nejaké to duchovno. Zaujímavá stará motorka je
dobrá reklama, nielen vnútri, ale aj
ako pútač na ulici. Po troch rokoch
máme plný dom motorkárov.
Vybudovať takýto podnik z ničoho zrejme nebolo ľahké...
Začiatky boli nesmierne zložité, ale keď k nám ľudia začali chodiť
kvôli dobrému jedlu, bolo jasné, že
ideme správnym smerom. Rozbehli
sme reklamu a na základe nej k nám
prichádzajú zákazníci zo širokého
okolia. Motocyklistom zase vyhovuje naša výborná poloha, po 40 kilometroch jazdy z Bratislavy je to presne miesto, kde si radi urobia zastávku
na občerstvenie alebo na kávu. A tiež
ak idú z opačného smeru, zo Záhoria
od Bukovej. Nesmierne nám pomohol billboard na Pezinskej babe, kde
sa motorkári veľmi často schádzajú.
Čo si najviac dávajú?
Dávajú si kávu, nealko nápoje
alebo prídu na grilovačku, jeden povie druhému, privedú si kamarátov,
s mnohými už sa poznáme osobne.
Nie sú motorkári iba víkendová
záležitosť?
Áno, je to sezónna záležitosť, samozrejme v zime je ich menej, ale
všetko záleží hlavne od počasia.
Cez týždeň žije väčšina reštaurácií z menu, vy nie?
Robíme aj menu, ale neorientujeme sa na to, snažíme sa ponúkať skôr
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kov. Neprerátavam všetko cez eurá,
ale cez spokojnosť zákazníka, a som
šťastný, keď ľudia odchádzajú spokojní a vrátia sa.
Dokedy to vydržíte?
Bolo by nám ľúto to tu zavrieť, aj
keď niekedy už toho máme naozaj
dosť, hlavne ku koncu sezóny, keď
už sme poriadne unavení... Vypätie,
každý deň dokola... Je to o tej drine,
ale dali sme sa na boj, tak bojujeme.

kvalitné, dobré jedlá z jedálneho
lístka, a nielen na obed, ale po celý
deň. Máme veľmi širokú škálu jedál.
Ak chceme dosiahnuť, aby sem prišiel zákazník povedzme z Bratislavy, musíme mu niečo ponúknuť, a
jedno z toho je dobrá kuchyňa. Dobré meno reštaurácie sa šíri pomaly,
ale zlé veľmi rýchlo.
Takže kvalita jedla závisí viac
od prístupu majiteľa, ako od kuchára?
Každé jedlo je iné, podľa toho,
kto a kedy ho navarí, ale je nesmierne ťažké ustrážiť stále rovnako vysokú kvalitu. A o to sa spolu so Želkou
od začiatku stále snažíme. Suroviny kupujeme iba tie najkvalitnejšie,
možno som jeden z mála, kto nenakupuje podľa ceny, ale podľa kvality... Reštaurácia sa orientuje na kvalitu, zákazník si radšej priplatí, ale
chce byť na sto percent spokojný.
Funguje to?
Áno, dnes sú zákazníci oveľa náročnejší ako niekedy, hľadajú kvalitu. Manželka má na starosti kuchyňu, a preto sami vždy kontrolujeme,
aké jedlo vydáme zákazníkovi. To
ale znamená, že tu musíme stále byť,
musíme byť vždy po ruke, nemáme
jednej voľnej nedele... Zákazník nesmie ani len tušiť, že nám niečo chýba. Nevieme a nechceme povedať, že

niečo nemáme, všetko, čo je na jedálnom lístku, vrátane nápojov, musí
zákazník dostať, v ktorúkoľvek dobu,
keď máme otvorené. Takže občas
musíme sadnúť do auta a utekať niečo
rýchlo kúpiť, lebo keď chceme všetky jedlá pripravovať iba z čerstvých
surovín, ako to aj robíme, nemôžeme
mať zasa príliš veľké zásoby na sklade. O to viac sa „nalietame.“
Zvládate to už trinásty rok po
sebe?
Práve zvažujeme, či by sme aspoň jeden deň v týždni, napríklad
v pondelok, nemali mať zatvorené.
Aspoň nejaké voľno na doplnenie zásob, na údržbu a tak. Je to nápor, nielen na ľudí a robotu, ale napríklad aj
na ﬁnancie, máme päť zamestnancov. Gastronomický smer je náročný na zamestnancov, personál, peniaze a aj pre rodinný život... Ešteže máme rodinu, ktorá sa nám cez
víkendy stará o dcéru...
Dobrá reštaurácia sa pozná aj
podľa príjemného prostredia...
Snažíme sa mať reštauráciu zariadenú tak, aby sa tu všetci dobre cítili.
Takže žiadne biele obrusy, ale radšej
príjemné a útulné prostredie. Dobrú
reštauráciu robí nielen kvalita jedla,
ale aj celková úroveň. Ak by sme si
ju každý deň od rána do večera nestrážili, prišli by sme o veľa zákazní-

Zdá sa, že vás takáto drina ešte
stále baví...
Aj preto sme vydržali, lebo sme
šikovní a baví nás to...:-). Mňa najviac baví marketing, stále vymýšľať
a realizovať nové nápady, ako sem
pritiahnuť viac ľudí a ako im dať to
najlepšie. Preto tu vystavujem všetky svoje hobby, motocykle, vojenské
veci, gramofónové platne a gitary,
ktoré k motorkám patria, urobil som
si tu malé jazierko, máme psy, papagáje... Takáto reštaurácia sa nedá
vybudovať za deň, budujeme ju stále, stále niečo pridávame a postupne sme jej dali svojský proﬁl, že si ju
všetci zapamätajú.
Plány do budúcna?
Pomerne dobre sa nám predáva
víno z dvora, možno preto, že v telke dávajú seriál Búrlivé víno... Takže v priestoroch, ktoré máme voľné
chceme rozšíriť náš sortiment o väčšiu ponuku vín. Aby tu mohli ľudia
víno ochutnať a kúpiť si ho za dobrú cenu aj domov po celý čas, keď
máme otvorené. Aj tu už sa presadzuje kvalita.
Dokedy plánujete vydržať
osobne?
Neviem, ale to sa plánovať nedá.
Najcennejší je pocit, že už máme nejaké meno, že sme vybudovali niečo originálne a že sme urobili niečo aj pre Doľany. Sme križovatkou
ciest od Pezinka, Trstína, od Trnavy,
máme prechod pre cyklistov na Záhorie, veľa pamiatok... Preto si myslím, že Doľany majú v cestovnom ruchu obrovský potenciál a plánujeme
vydržať čo najdlhšie.
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Ani život v lavici nemusí byť nudný

Pestré formy
vzdelávania deti bavia
Každý vie, že prvoradou úlohou školy je vzdelávať a vychovávať. Samozrejme, že ku škole neodmysliteľne patrí aj činnosť, ktorá deťom zmysluplne vypĺňa voľný čas a rozvíja záujmy a talent detí.
Na spestrenie vyučovania telesnej výchovy sme dňa 5. februára pozvali do našej školy pána Františka Ziga, ktorý našim žiakom ukázal niekoľko techník sebaobrany primeranej ich veku a telesným dispozíciám a vysvetlil im pravidlá používania bojových hmatov. Žiakov táto
téma veľmi zaujímala.

Zábava v maskách
Vo februári sa deti obliekli do
masiek. Princezné, ježibaby, Tinky –
Vinky, motorkár, indiánka, fantázii
nebolo konca kraja. Všetci sa dobre zabavili, zatancovali si. Vrcholom
tanečného vystúpenia bol spoločný
tanec na pieseň speváčky Shakiry.
Vylosovaná bola aj bohatá tombola.

Valentín v škole nechýbal
14. februára sa škola zúčastnila
detskej omše. Sviatok svätého Valentína a zamilovaných bol u nás
najmä sviatkom rodiny, pretože
hlavne medzi členmi rodiny má panovať vzájomná úcta a láska. Z rodinných fotograﬁí vytvorili žiaci nástenku v tvare srdca, ktorá zdobila
chodbu školy.

Dvere otvorené
pre každého
28. februára sa otvorili dvere školy pre verejnosť. Všetci si mohli pozrieť triedy, pozrieť sa, ako pracujú
deti na vyučovacích hodinách a popoludní v rámci záujmových krúžkov. Bola to zaujímavá skúsenosť pre
deti i pre rodičov. Deti, ako aj po iné
dni, usilovne pracovali, aby ukázali rodičom, že v škole im je dobre
a učenie ich baví.

Ožili kresby z čítanky
Pretože v našej obci býva ilustrátorka tretiackej čítanky pani Martina Matlovičová, využili sme to a pozvali sme ju pri príležitosti mesiaca
knihy na besedu. Žiaci sa tešili, že
osobne spoznajú človeka, ktorý ilustroval ich knihu a pripravili si pre
ňu množstvo zaujímavých otázok.
Pani Matlovičová bola veľmi spontánna a ochotne odpovedala na všetky zvedavé otázky.

Krížová cesta snehom
Tak ako každý rok, aj tento sme
pôstne obdobie ukončili krížovou
cestou na kalvárii. Tento rok to však

bolo netradične, po kolená v snehu.
Žiaci pri každom zastavení prečítali krátku úvahu primeranú ich detskému veku a zaspievali jednu slohu
piesne. Podporiť nás prišli aj niektorí
rodičia, za čo im ďakujeme.

Ako ryby vo vode...
V týždni od 22. – 26. apríla sme
sa učili plávať. Pezinská plaváreň
ožila džavotom detí. S chuťou a radosťou sa oddali vode a plávaniu. Výcvik viedol tím skúsených inštruktorov. Rodičia iste ocenia, že ich deti
sa dôverne zoznámili s vodou a voda
je ich kamarát.

Deň matiek
5. mája viedli kroky rodičov, najmä mamičiek a detí, do miestneho
kultúrneho domu. Programom „Kvety na lúke“ zablahoželali deti mamičkám ku Dňu matiek. Básňami a tancom vyjadrili lásku, úctu a vďačnosť
za to, čo matka znamená pre každého človeka. Nejedno oko sa zarosilo pri pohľade na deti, ktoré program
usilovne nacvičili, aby potešili svoje mamičky.
Jana Hudecová, riaditeľka CZŠ

Súťažíme vo vedomostiach a zručnostiach
K činnosti našej školy neodmysliteľne patria aj súťaže, kde deti prezentujú svoje vedomosti a zručnosti.
Realizovali sme tieto súťaže:
Európa v škole – do obvodného
kola v Pezinku sme poslali výtvarné práce a multimediálne projekty
Hviezdoslavov Kubín – školu v prednese prózy reprezentovala v Častej víťazka školského kola
Klárka Knurovská

Slávik Slovenska 2013 – školu v spievaní ľudových piesní
v Pezinku reprezentovala víťazka
školského kola Viktória Jakubčíková
Svätý Cyril a Metod – do diecéznej súťaže v Bratislave sme poslali výtvarné práce

Radi by sme sa poďakovali
všetkým, ktorí sa zúčastnili jarného zberu papiera. Vďaka ﬁnančným
prostriedkom, ktoré získavame, sa
môžeme zúčastňovať rôznych poznávacích akcií, predovšetkým plaveckého výcviku a školských výletov.
Učitelia CZŠ sv. Leonarda
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Slávni ompitálski rodáci

Po stopách Konštantína Vardaja
Konštantín Vardaj prežil svoj pracovný život v Maďarsku, ale na dôchodok prišiel bývať do Ompitála, na
rodičovský majetok „Papírnu.“ Gazdinú mu robila „Jančinka,“ žena Jána
„Jančinu“ Bednárovského, ktorý mu
zasa robil technické práce.
Vardaj pre Ompitál naprojektoval
kalváriu, ktorá bola postavená v roku
1894. Materiál na stavbu dovážali železnicou z Budapešti do Trnavy
a odtiaľ ho miestni gazdovia na vozoch odvážali do Ompitála. Aj materiál na stavbu platil K. Vardaj.
Na ompitálskom cintoríne si vybral miesto svojho posledného odpočinku a z tých istých tehiel ako kalváriu si postavil pomníček, kde na
mieste pre náhrobný text bola tabuľka s nápisom: „Tu by rád odpočíval
Konštantín Vardaj.“ Jeho vôľa sa vyplnila, náhrobok je doteraz v takom
stave, ako si ho sám postavil. Iba pô-

vodná tabuľka s textom sa nezachovala, bola rozbitá a nahradená novou
asi v roku 1970.
Keď sa v roku 1934 opravovala
kaplnka sv. Šebastiána, Konštantín

Vardaj na ňu naprojektoval novú drevenú vežičku. Môj brat Stanislav si
pamätal, ako na vŕšku kalvárie maľovával ompitálske ženy, ktoré mu
sedeli za model. Videla som jeho obraz smrek - solitér pri horárni Zabité
(bol spílený v roku 2001). Muselo po
ňom ostať veľa malieb, preto vyvstáva otázka - kde sa teraz nachádzajú,
aký je ich osud...?
Podľa jeho nezameniteľnej jemnej kresby som zistila, že v kaplnke
sv. Leonarda na kostelíku, po ľavej
strane oltára, je na stene jeho maľba,
znázorňujúca Kostelík s pristavanou
Lurdskou jaskynkou, ktorá bola postavená v tom istom čase ako kalvária, teda v roku 1894. Moja teta mi
hovorila, že Konštantín Vardaj trpel
panskými huncútstvami... Niekedy
po roku 1989 sa prišli pozrieť na Papiereň jeho synovia z Brazílie.
Barbora Pikulíková

10

Doľanské noviny 2/2013

Dolianski škôlkári mali opäť bohatý program

Hravé i radostné učenie
V marci sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Veselé zúbky“. Naša materská škola
sa premenila na rozprávkovú ambulanciu veselých zúbkov.
Deti sa v rámci projektu, primerane veku, hravou formou oboznámili so správnou technikou čistenia
zúbkov. Celým projektom ich sprevádzala rozprávková postavička veveričky a pesnička z projektu. (Šuch,
šuch sem a šuch, šuch tam kefku
jemne držím ...) Na záver dňa sme
pripravili prednášku aj pre rodičov,
ako si majú deti správe umývať zúbky, avšak účasť rodičov i napriek propagácii a pozvánky bola minimálna
(iba tri rodiny s deťmi) - ostatní neprejavili záujem, čo nás ako pedagógov mrzí, pretože pani učiteľka Dagmara Vrbinkovičová mala pripravenú veľmi zaujímavú prednášku.

zaobíde bez lásky k deťom, veľkej
trpezlivosti, stáleho vzdelávania
sa a prekonávania každodenných
problémov.

sme stopy zvierat, spoznávali dreviny a byliny.

Výchovou k ochrane Zeme

V rámci osláv Dňa matiek aj
naše deti vzdali úctu všetkým matkám a pripravili si krátky program
s básničkami, piesňou a tancom.
Pociťujem veľký obdiv ku všetkým
deťom, ktoré sú schopné prísť na javisko a nielen sa ukloniť, ale dokážu tancovať, spievať, rozprávať, dokážu sa pri tom smiať a je na nich
vidno, že majú z toho veľkú radosť
a potešenie.
Oľga Gavorníková,
riaditeľka MŠ

V Deň Zeme, teda 22. apríla,
sme si aj my cez náš projekt „Chráň
si svoju zem“ pripomenuli dôležitosť
ochrany Zeme. My sme sa v tento
deň zapojili do rôznych aktivít, a pri
nich si deti uvedomovali, aké cenné
dary nám naša Zem poskytuje.
Aby si to deti lepšie zapamätali,
venovali sme sa úprave okolia školy, vyzbierali sme papiere a iné. Po
ekoﬁlme sme si otestovali svoje vedomosti o živej prírode, určovali

Poďakovanie všetkým
mamám

Zaslúžia si našu vďačnosť
Deň učiteľov, 28. marec - nedá
mi, aby som touto cestou nepoďakovala všetkým mojim pedagogickým zamestnancom. Práca učiteľa nie je ľahká, hlavne v tejto uponáhľanej dobe. Učitelia odovzdávajú deťom množstvo poznatkov, skúseností, vychovávajú ich k hodnotám a tradíciám. Táto práca sa ne-

Čo nás ešte čaká
V júni nás čaká opäť Medzinárodný deň detí, prvý deň v mesiaci je dátum najobľúbenejšieho sviatku všetkých detí. V materskej škole vedenie a pedagogický zbor pripravia pre deti zaujímavý program.
V priebehu júna sa stretneme na III. Detskej olympiáde na futbalovom
ihrisku. 11. júna bude fotografovane detí v materskej škole a 28. jún
bude dňom rozlúčok – s predškolákmi. V júli, keď v materskej škole prebieha prázdninová činnosť, budeme zaškoľovať novoprijaté deti.
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Ako správne používať linku
tiesňového volania
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Linka
112
prvá pomoc v núdzi
Tiesňové čísla
SOS - Linka tiesňového volania
Polícia
Hasiči - Hasičský
a záchranný zbor MV SR
Zdravotná starostlivosť

Čo povedať operátorovi?
Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup,
aby vám operátor vedel čo najrýchlejšie zabezpečiť poskytnutie pomoci
vyslaním záchranných zložiek.
Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:
Čo sa stalo? Táto informácia je
potrebná na posúdenie, akú pomoc
treba vyslať. Ide o požiar, dopravnú nehodu, povodeň, trestný čin?
Aký je rozsah udalosti? Ide o požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce a podobne.
Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu
nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
Ak sa udalosť stala v byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom
priestore, treba operátorovi povedať
adresu a číslo domu, poschodie, číslo

bytu, meno majiteľa bytu, príp. ako
nájsť dom (hlavne na sídliskách). Ak
sa udalosť stala na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách, je potrebný stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. spomenúť typickú budovu nablízku, alebo križovatku, poslednú obec, odbočku, kilometrovník na diaľnici,
číslo diaľnice a pod.
Komu sa to stalo? Spomeňte čo
najviac informácií o postihnutom:
pohlavie, približný vek, počet postihnutých. Tieto informácie sú dôležité pre zabezpečenie adekvátnej pomoci.
Informácie o vás. Na záver je
vhodné operátorovi povedať číslo telefónu, z ktorého voláte, keby vám
operátor potreboval zavolať späť,
napr. pri hľadaní miesta alebo iných
problémoch, ako aj vaše meno a
priezvisko. Ak je na miesto udalos-

Na číslo tiesňového volania 112 volajte v prípade
 požiaru budov, automobilových vozidiel, lesa alebo
iných objektov; ak vidíte plamene alebo dym z okien
budov, lesov, atď.
 prírodnej katastrofy – povodní, veternej smršti, snehových kalamít, kedy došlo k ohrozeniu ľudského života, zdravia alebo majetku,
 závažných dopravných nehôd, pri ktorých sú zranené
alebo usmrtené osoby,

112
112 (158)
112 (150)
112 (155)

ti sťažený prístup (napr. neprejazdná
cesta) alebo riziko ďalšieho nebezpečenstva (napr. výbuchu, nebezpečné
látky, a pod.), nezabudnite na to upozorniť operátora.
Zachovajte pokoj. Rozprávajte
pomaly, zrozumiteľne a nahlas. Hovor uskutočnite z bezpečného a pokiaľ možno aj čo najtichšieho miesta.
Buďte trpezlivý – počkajte, kým
operátor zodvihne telefón. Nezavesujte telefón! Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie, aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže
sa stať, že operátor bude potrebovať
ďalšie informácie i keď pomoc je už
na ceste. Nepokladajte telefón dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete, zostaňte krátky čas na mieste odkiaľ ste volali.

 lúpežného prepadnutia či krádeže (napr. automobilového vozidla, peňaženky, batožiny, a podobne,
 lúpežného vlámania do budov alebo automobilových
vozidiel,
 ak je potrebné vyslobodiť osoby uväznené v havarovanom vozidle alebo pod troskami budov alebo popadaných stromov,
 ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí,
 ak ste svedkom násilia, bitky alebo výtržností...
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Jeden krok, viac výhod
Starať sa o svoje peniaze nie je jednoduché. Ak si uzatvoríte zmluvu o stavebnom sporení a začnete sporiť, máte istotu, že ste svoje peniaze investovali nielen výhodne ale aj bezpečne. A súčasne si pripravujete prostriedky na ﬁnancovanie bývania – pre seba alebo pre
svojich blízkych.
Stavebné sporenie sa oplatí hneď z niekoľkých dôvodov. Vklady sú štandardne úročené 2-mi percentami ročne. K nim sa pripisuje každý rok aj štátna
prémia. V tomto roku predstavuje 11,5 % z ročných
vkladov, maximálne 66,39 eur. Dôležitý je aj fakt, že
pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení vo vybraných tarifách zaplatíte poplatok iba 20 eur, takže napríklad pri cieľovej sume 15 tisíc eur ušetríte s novým
poplatkom až 115 eur. Priemerné zhodnotenie vkladov
predstavuje počas šesťročného sporenia viac ako 5 %
ročne. Vklady klientov sú v súlade so zákonom chránené až do výšky 100 tisíc eur.
Dostupné úvery aj bez predchádzajúceho sporenia
Sporenie na zmluvu o stavebnom sporení nie je samoúčelný krok. Platí totiž zásada, že čím viac nasporíte, tým výhodnejšie podmienky pri čerpaní úverov
vám najväčšia stavebná sporiteľňa ponúkne. Ak sporíte
dva a viac rokov a splníte dohodnuté podmienky, máte
nárok na výhodný stavebný úver s úrokovou sadzbou
už od 2,9 % ročne. Táto úroková sadzba je garantovaná počas celej doby splácania úveru. Stavebný úver až do výšky 40 000 eur získate bez zábezpeky nehnuteľnosťou.
Ak ale potrebujete peniaze
na bývanie skôr, ako mô-

žete využiť stavebný úver, k dispozícii sú aj iné úvery, a to aj bez predchádzajúceho sporenia. Až do 31.
mája poskytuje Prvá stavebná sporiteľňa úvery s najnižším úrokom v svojej histórii. Sú to doslova úvery
na jednotku. Atraktívna úroková sadzba je až o 4,7 %
nižšia ako štandardná a je garantovaná na jeden, dva
alebo tri roky - podľa želania klienta. O výške následnej úrokovej sadzby vás bude obchodný zástupca PSS,
a. s., informovať už pri podpise úverovej žiadosti.
Postupné ﬁnancovanie výstavby rodinného domu
Na jednu zmluvu o stavebnom sporení poskytuje PSS,
a. s., úver až do výšky 170 tisíc eur, na jeden ﬁnancovaný objekt pre partnerov a manželov až 340 tisíc eur. Takže so stavebným sporením môžete ﬁnancovať aj výstavbu rodinného domu – a to aj vtedy, ak ste ,,len“ vlastníkmi stavebného pozemku. Pri postupnom ﬁnancovaní je
totiž možné zriadiť záložné právo k pozemku bez stavby s následnou výplatou časti úverových prostriedkov až
do výšky ceny pozemku. Podmienkou je, aby vlastníkom
pozemku bol klient Prvej stavebnej sporiteľne a na pozemok bolo vydané stavebné povolenie. Na zabezpečenie úveru môžete využiť dom, ktorý začnete
stavať. Vyplácanie ﬁnančných prostriedkov prebieha postupne, tak ako postupuje stavba.

Podrobné informácie získate v ktorejkoľvek z kancelárií obchodných zástupcov PSS, a. s., alebo na telefónnom čísle 02/58 55 58 55 prípadne na www.pss.sk.
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Tradícia Ompitálskej púte
Púť k svätému Leonardovi má už stáročnú tradíciu. Koná sa každý rok na siedmu veľkonočnú nedeľu na vŕšku sv. Leonarda.
Presne nikto nevie, kto sem priniesol úctu k sv. Leonardovi z Francúzska, kde sv. Leonard žil na konci 5. a začiatku 6. storočia. Úcta k tomuto svätcovi sa u nás traduje už od
15. storočia. Najpravdepodobnejšia
je však domnienka Juraja Fándlyho, podľa ktorého nejaký pustovník
z rádu sv. Benedikta prišiel na Ompitálsky vŕšok a urobil si tam pustovňu. Za patróna svojej benediktínskej
rehole si vyvolil sv. Leonarda, ktorého sošku vystavil k verejnej úcte vo
svojej pustovníckej kaplnke.
V súčasnosti púť začíname v sobotu svätou omšou, po ktorej sa koná
krížová cesta na kalvárii. Po krížovej
ceste si uctíme sv. Leonarda v kaplnke modlitbami a spevom. V nedeľu sa koná slávnostná sv. omša na
vŕšku sv. Leonarda, na ktorú sa príde procesiou od kostola sv. Kataríny
v sprievode dychovky, hasičov a krojovanej mládeže, ktorá nesie vyzdobené sochy – Pannu Máriu a Božské srdce. Na slávnostnú sv. omšu sú
pozvaní aj kňazi z okolia a náš rodák páter Augustín Slaninka, ktorý
nás vždy obohatí duchovným slovom

a dobrou náladou. Po svätej omši
znova procesiou prídeme ku kostolu,
kde už potom dychovka preladí z duchovných piesní na ľudové. Posledným bodom za oﬁciálnou slávnostnou časťou púte je pochod našich hasičov so sprievodom dychovky dole
dedinou do hasičskej zbrojnice.
Na našu púť prichádzajú ľudia zo
širokého okolia. Najskalnejší sú však
pútnici zo Sološnice, ktorí k nám putujú peši alebo bicyklami cez hory.

My im to potom oplatíme na ich púť
k Božskému Srdcu. K duchovnej
stránke tejto púte patrí neodmysliteľne aj ruch kolotočov, šiatrov a stretnutí hlavne s tými, ktorí sa z Dolian
odsťahovali, ale tradičnú púť si nenechajú ujsť.
Púť k sv. Leonardovi je jednou
z našich najkrajších tradícií, ktorú
nám tu nechali naši predkovia a my ju
musíme zachovať pre ďalšie generácie.
Stanislava Oravcová

Pletivo a ploty nie sú tu len na to, aby nám bránili niekam ísť. Ploty nás predsa i chránia... Chránia
naše deti, náš majetok a všetko, čo je nám vzácne. Preto, ak ste sa rozhodli postaviť plot, vyberte si
taký, čo vám vydrží naozaj dlho!
Naša spoločnosť sa zaoberá:
 výrobou a predajom pozinkovaných a poplastovaných pletív,
 zvarovaných pletív, priemyselných pletív
 predajom stĺpikov, brán, drôtov a ostatných komponentov
 predajom kovaných plotov
 montážou oplotení – rodinné domy, športové
a priemyselné objekty
Ponúkame
 montáž – obhliadka a zameranie, rozpočet zadarmo
 doprava tovaru až k zákazníkovi

Využite našu ponuku výrobkov za výhodné ceny a služieb na európskej úrovni!
KOVAPLET s.r.o., Poľná 616/6, 900 89 Častá
tel +421/33 6495577, fax +421/33 6408740, mobil:. 0905/350022, email: info@pletivo.sk

www.pletivo.sk
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Čo sa udialo v Doľanoch

Matkám zo srdca

„Vždy keď oči otvorím a zazriem tvoju tvár, chcem byť
s tebou každý deň. Si tá, čo život mi dala a za to ti úprimne ďakujem. Si môjmu srdcu najbližšia vždy vedieš moje
kroky, si priateľkou, matkou i človekom, čo vždy pri mne
stojí...“
Deň matiek si už tradične pripomíname v nedeľu popoludní kultúrnym programom. Výnimkou nebol ani tento rok, keď si naši škôlkári a školáci pre naše mamy, babičky i prababičky pripravili v kultúrnom dome milé vystúpenia. Pod vedením svojich učiteliek predviedli poctivo nacvičené, krásne scénky, recitácie a tance, ktoré dojali všetkých prítomných.

Pekný sviatok všetkých žien

Vinári sa opäť mali
čím pochváliť
Spolok vinohradníkov a vinárov Doľany zorganizoval
začiatkom apríla v kultúrnom dome už 9. ročník Výstavy vín Malokarpatského regiónu. Tento rok hodnotilo
šesť degustačných komisií 349 vzoriek od 110 vinárov, čo
bolo o 117 vzoriek viac, ako vlani. Kvalitu tohtoročných
súťažných vín potvrdil počet udelených ocenení - 21 zlatých, 135 strieborných a 136 bronzových medailí. Šampiónom výstavy sa stalo Rulandské šedé, neskorý zber
2011, z JM Vinárstvo Doľany. Cenu spolku pre malovýrobcu z Dolian získal Marián Slaninka.

Deň po 8. marci sme si aj v Doľanoch uctili sviatok všetkých žien. V Dome kultúry J. Fándlyho sa konalo divadelné predstavenie Divadla na kolene Častá.
Veselá i poučná hra M. Ješka s názvom Lebo je tu dobre bola určená predovšetkým (ale nielen) našim ženám,
mladým i tým skôr narodeným. Všetci sa dobre zabavili, za čo patrí vďaka najmä ochotníkom, ktorí vďaka
nášmu starostovi, ktorý s nimi odohral nejedno divadelné predstavenie, vystúpili bez nároku na honorár. Po
predstavení si každý mohol ešte zadarmo aj vybrať a zobrať domov knihy z prebytkov Malokarpatskej knižnice v Pezinku.
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Dôstojné oslavy 250. výročia
narodenia Juraja Palkoviča
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo
bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“.
(Jn 1,1) – týmito slovami sa v poslednú aprílovú stredu začali v našom kultúrnom dome oslavy 250.
výročia narodenia Juraja Palkoviča,
ktoré sa konali pod záštitou Pavla
Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Samotné kultúrne podujatie bolo rozdelené do
dvoch častí – v stredu sa uskutočnil vedecký odborný seminár, slávnostné otvorenie výstavy a akcia pokračovala opäť v nedeľu vo farskom
kostole sv. Kataríny, kde bola slúžená slávnostná sv. omša s hlavným
celebrantom pomocným biskupom
Mons. Jozefom Haľkom a zároveň
bola znova otvorená aj výstava.
Pozvanie na túto významnú historickú slávnosť prijali viacerí vzácni hostia z oblasti verejného i cirkevného života, zástupcovia

sponzorov, ktorým aj touto cestou
vyslovujeme poďakovanie a prišla i mládež zo ZŠ Juraja Fándlyho v Častej a v hojnom počte občania Dolian. Program vedeckého seminára pozostával zo štyroch odborných prednášok o živote a diele J. Palkoviča, doplnených zaujímavým prednesom časti Evanjelia
v bernolákovčine o premene vody
na víno v podaní PhDr. Ľubora
Hallona z Národného osvetového
centra v Bratislave. Prednášky boli
na vysokej odbornej úrovni a každý z prítomných si z nich mohol
odniesť veľa historických zaujímavostí a nových poznatkov o živote
a diele Juraja Palkoviča.
Na vedecký seminár nadväzovala zaujímavá výstava, ktorú slávnostne otvorila jej kurátorka Mgr.
Daniela Depešová. Potom sa za
pekného počasia celé zhromaždenie

presunulo k pomníku Juraja Fándlyho a Juraja Palkoviča pri kostole,
kde boli slávnostne položené vence
a so zaujímavými príhovormi vystúpili duchovní otcovia Anton Adamkovič a Augustín Slaninka. Na záver sa všetci zúčastnení presunuli
do priestorov ﬁrmy Ing. Jozefa Mikuša JM Vinárstvo Doľany, kde ich
čakala čaša vína a pohostenie.
Čo dodať na záver? Toto významné kultúrne podujatie hodnotím ako úspešné a veľavravné pre
širokú verejnosť a to nielen odbornú, ale i laickú. Doľany si dôstojne
uctili pamiatku tejto vzácnej osobnosti a prispeli k tomu, aby sa Jurajovi Palkovičovi dostalo pocty, ktorú si zaslúži: vrátiť ho tam, kam patrí - na popredné miesto historického vedomia všetkých Slovákov.
JUDr.Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu

Výnimočné tvorivé dielne! Pridáte sa?
Ak máte od 3 do 100 rokov a bývate
v Doľanoch, určite už viete o tom, že každý piatok sú v Klube nad Obecným úradom
tvorivé dielne. Stretávame sa vždy o piatej hodine. Vyrábame, kreslíme, maľujeme, striháme, lepíme, hráme sa a rozprávame. V piatok 10. mája sme mali naozaj výnimočné tvorivé dielne. Prišiel k nám pán lesník Michal Slávik so svojimi dcérami Terezkou a Eliškou a posilu mu robila manželka Eva a malý Miško. S deťmi sa porozprával o lese a pod jeho vedením sme začali vyrábať pískajúce chrústy. Zábavka naozaj

pre všetkých, nielen pre deti, ale aj pre rodičov  Potom im ujo Michal rozdal súťažné
úlohy, vysvetlil pravidlá a to už sa deti rozbehli von. S veršovanými hádankami v rukách pozorne sledovali každú kvetinku, či
to náhodou nie je práve tá, ktorú hľadajú.
Podarilo sa a ani nie za pol hodiny mali deti
všetky úlohy s nadšením splnené. Odmenu
dostali naozaj zaslúžene, ale aj keby žiadnu
nedostali, boli užasnuté. Takéto výnimočné,
špeciálne, super dielne sa im naozaj páčili.
Ďakujeme pánovi Slávikovi a už sa tešíme
na ďalšie zoznámenie s prírodou.

Ak by ste chceli prísť aj vy alebo by ste vedeli urobiť pre naše dolianske deti zaujímavý program,
prídite ktorýkoľvek piatok o 17. hodine. Ste vítaní.
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Nenechajte si ujsť
18. máj, sobota

9,00 – 20,00 hod

Deň otvorených dverí
Doľany – Dva roky
po povodni
KD J. Fándlyho, Pažiť, kultúrne pamiatky obce, futbalové ihrisko, areál
JM Vinárstvo Doľany

24. máj, piatok
25. máj, sobota

14,00 – 21,00 hod
12,00 – 21,00 hod

Otvorené pivnice na
Sv.Urbana
JM Vinárstvo, Vína z Mlyna, Doľany

15. jún, sobota

Princeznovský bál
Hrad Červený kameň
29. jún. sobota

14,00 hod

Cesta rozprávkovým lesom
25. máj, sobota

10,00 – 19,00 hod

KD J.Fándlyho, Doľany

Veselá i dobrodružná rozlúčka detí
so školským rokom
Štart pred CZŠ Doľany

8. jún, sobota

27. - 28. júl, sobota, nedeľa

Letný komorný
koncert na hrade

Festival stredovekého
života

Hrad Červený kameň

Hrad Červený kameň

IV. Ompitálsky jarmok

4. Ompitálsky jarmok pozýva
25. mája, (sobota) od 10.00 do 19.00 hod v Dome kultúry J. Fándlyho

Občianske združenie Spolok pre
krajší život v Doľanoch vás srdečne
pozýva v sobotu, 25. mája, na v poradí už štvrtý Ompitálsky jarmok,
ktorý sa opäť koná v Dome kultúry
Juraja Fándlyho od 10,00 do 19,00
hod. Jarmok bude už tradične venovaný predaju remeselných, ľudových výrobkov a ručných prác. Príde takmer tridsať predajcov z rôznych oblastí remeselnej a ľudovej
výroby z Dolian i zo širokého okolia. Priestor si tu nájdu aj ručné práce šikovných žien či mužov.
Tak ako pred rokom budú okrem
stánkov pripravené aj pestré atrak-

Program akcií v Doľanoch
v najbližších troch mesiacoch

cie pre deti – historické drevené hračky, či tvorivé dielne, kde si
budú môcť deti aj niečo zaujímavé
sami vytvoriť. O 16,00 hodine vystúpi dolianska detská tanečná skupina, nacvičujúca svoj program
v rámci nášho občianskeho združenia. Novinkou bude Burza použitých kníh - miesto, kam môžete
priniesť svoje prečítané, nepotrebné
knihy a kde si budete môcť zadarmo
zobrať knihy, ktoré tam prinesú iní.
Pre všetkých bude pripravená
zaujímavá výstava fotograﬁí dolianskeho rodáka Braňa Herchla, príjemnú atmosféru ako vždy doplní chutný guláš, lokše, vínko či zákusky, tento rok príde aj výrobca
cukrovej vaty a popcornu a zažijete aj prekvapenie s minerálkou Zlatá studňa naživo.
Tešíme sa na vás.
SPOLOK PRE KRAJŠÍ
ŽIVOT V DOĽANOCH

4.august, nedeľa

15,00 – 20,00 hod

Jarmok na mlyne
Vína z mlyna, Doľany
9. – 10. august,
piatok, sobota

15,00 – 21,00 hod

Viecha na mlyne
Vína z mlyna, Doľany
11. august, nedeľa

Turistika pre všetkých
Registrácia a štart od 6.00 hod
pred CZŠ v Doľanoch

podporuje akcie
a prestavbu
Domu smútku
v Doľanoch
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