jesenné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli
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Z obsahu tohto čísla:
O
 becný rozpočet
zatiaľ bez problémov
P
 ozor na oheň
i podomových
podvodníkov
V
 ína z mlyna by
uvítali konkurenciu

V Doľanoch máme na viac a hosťom aj čo ponúknuť. Príjemne sa u nás
cítili aj členovia svetoznámeho fínskeho folkórneho súboru Kärri, ktorí k nám zavítali začiatkom septembra. Na Slovensku vystupovali iba
v Bratislave, Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici a – Doľanoch!
Milí Doľančania!
S pani riaditeľkou základnej školy
sme sa dohodli, že pre vyššie ročníky
zaradíme hodinu so starostom. V septembri bolo ešte teplo, tak sme sa vybrali na Kostolík. V krátkosti sme prebrali veľa vecí a tém. Od predstavenia
našich významných rodákov J. Palkoviča a J. Fándlyho, cez popis stromov,
aké sa u nás nachádzajú, starostlivosť
o životné prostredie, a skončili sme
komunálnou politikou.
Účelom hodiny nebolo iba deťom prednášať, ale si aj vypočuť ich
otázky a hlavne názory, ich pohľad
na okolie, čo by chceli a o čo majú
záujem. Dohodli sme sa, že namaľujú, čo by chceli v Doľanoch mať,
ako by mali vyzerať. Keď to stihnú, ich práce vystavíme na vianočnej akadémii v DK. Rozprávali sme
sa aj o čistote prostredia. A musím
konštatovať, že sú dosť všímavé. Ich
pozornosti neušlo, ako si svojou pohodlnosťou a necitlivosťou tvoríme rôzne skládky odpadu aj na ta-

kých miestach ako je okolie cintorína a Kostolíka.
Najväčší cestovný sprievodca na
svete Lonely Planet zaradil na rok
2013 Slovensko medzi 10 najlepších
turistických destinácií. Nerobím si
ilúzie a nečakám, že návštevnosť
Slovenska stúpne o 100 percent, ale
robme všetko pre to, aby sme boli
pripravení aj u nás, v malej obci. Aj
Slovensko je malé, ale má veľa čo
ponúknuť. Naša dedinka je ako Slovensko. Malá, ale bohatá na národné kultúrne pamiatky, máme ich sedem. Máme jedno z najkrajších pútnických miest, náš Kostolík s krížovou cestou, kaplnkami, zakomponovanými v ešte krajšom prírodnom prostredí. U nás vyrástli také
osobnosti ako Juraj Palkovič, Juraj Fándly, Páter Vincent Lechovič,
Páter Štefan Zloch. V Doľanoch sa
narodil a je aj pochovaný Človek,
ktorého meno už takmer upadlo do
zabudnutia. Ťažko sa hľadala akákoľvek zmienka o ňom, napriek
tomu, že umelecká výchova a škola vzorového kreslenia mu vďačí za
veľa. Pod jeho vedením v roku 1908
vznikla v Budapešti Štátna vysoká

P
 raktické rady
z Úradu práce
A
 ko „pracujú“ naši
škôlkári
škola výtvarná. Svedectvom, že bol
aj dobrý architekt, je Krížová ciesta v Doľanoch a baroková kaplnka
v cintoríne v Častej.
U nás máme prosperujúce firmy
vinárske či už s modernou technológiou alebo tradičnou, unikátne reštauračné a ubytovacie zariadenia.
Toto všetko by bolo vhodné ponúknuť
na „Dni otvorených dverí v Doľanoch“. Prezentovala by sa obec, reklamu by mali firmy a aj ďalší môžu
ponúknuť svoje produkty a služby.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomáhajú keď je treba,
vďaka patrí za vyčistenie lúčky pod
Tromi stokmi a za opravu a sponzoring altánkov, členom DHZ, že
sú vždy v pohotovosti a zachránia
včasným zásahom nemalé hodnoty,
občanom, že sú všímaví a nie sú ľahostajní k svojmu okoliu.
Prajem vám všetkým veľa duševnej pohody, aby ste celá rodina v pokoji zasadla za štedrovečerný stôl, a do nového roka veľa zdravia a šťastia.
S úctou


Jozef Mruškovič, starosta
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Doľanoch

Pohneme s projektami
i s pozemkami?
Jedným z dôležitých bodov z pohľadu ďalšieho rozvoja obce, ktorým sa zaoberalo
posledné zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva 8. septembra t.r., bola zámena pozemkov vo vlastníctve obce.
O čo ide? Starosta na zasadnutí
predložil informáciu o tom, že naša
obec má vo vlastníctve nevyužité a prakticky nevyužiteľné pozemky v katastrálnom území obce Dlhá.
Tieto pozemky by bolo možné zameniť za pozemky v Doľanoch.

Ako by to mohlo ísť

Medzi obcami sa však zámena
urobiť nedá, dá sa ale urobiť cez pozemkový fond s tým, že pozemky
v Dlhej by sa vymenili za pozemky v Doľanoch s pánom Mikušom.
Takto nadobudnuté pozemky by potom obec vymenila so Slovenský
pozemkovým fondom za jeden scelený pozemok v oblasti Košiar. Na
tomto pozemku by sa potom konečne mohlo vybudovať obecné futbalové ihrisko, ktoré doposiaľ stojí na
pozemkoch súkromných vlastníkov.

Držíme palce

Obecné zastupiteľstvo s týmto ná-

vrhom súhlasilo a poverilo starostu obce vyvolať rokovanie s pánom
Mikušom ohľadne výmeny pozemkov medzi katastrami Dlhá a Doľany. Taktiež ho poverilo začať rokovanie s Pozemkovým fondom ohľadom
výmeny nadobudnutých čiastkových
pozemkov za jeden scelený v oblasti Košiar.

Pripravených je viac

Starosta Jozef Mruškovič tiež informoval poslancov o projektoch,
ktoré sú v rôznom štádiu rozpracovanosti a ktoré sa budú v prípade dostatku finančných prostriedkov realizovať v najbližšom čase. Starostovi
sa podarilo pre obec bezplatne získať projekty na opravu MŠ, a to na
zateplenie, výmenu okien a vchodových dverí. Ďalší projekt je dopravné značenie a prechod pre chodcov
s chodníkom pri škole. Tiež je spracovaný taký istý projekt pri autobusovej zastávke.

Veža bude stáť najviac

Obec už má spracovaný projekt aj
stavebné povolenie na rekonštrukciu
mestskej veže, keďže ide však o finančne mimoriadne náročný projekt (rozpočet približne 250 tisíc
eur), obec bude žiadať prostriedky na
jeho realizáciu postupne z grantového programu ministerstva kultúry na
obnovu architektonických historických pamiatok.

Ďalšie investície čakajú

Pripravený je aj projekt na cestu Plantovisko so stavebným povolením. Obec má spracovaný projekt
na zateplenie OÚ a KD aj s výmenou okien. Starosta vyzval poslancov, aby si do budúceho zasadnutia
rozmysleli, ktoré projekty by sa realizovali ako prioritné. Taktiež sa
chce s poslancami dohodnúť na ďalšom postupe pri realizácii projektu
výstavby rodinných domov v lokalite Za rybníkom.

Náučný chodník bude!

Občianskemu združeniu Spolok za krajší život v Doľanoch sa
podarilo získať grant na začiatok
realizácie
náučno-informačného

chodníka. Ide o sústavu informačných a orientačných tabúľ v intraviláne obce, ktorá by mala jej návštevníkov informovať o dôležitých
kultúrnych a historických pamiatkach v obci. Základom informačného systému bude jedna veľká orientačná tabuľa v blízkosti autobusovej
zastávky, kde bude vyznačená nielen lokalizácia historických pamiatok v obci a trasa náučného chodníka, ale aj dôležité miesta v obci ako

obecný úrad, kultúrny dom a tiež
umiestnenie podnikateľských prevádzok a služieb v obci. Mapa by tiež
mala pomôcť návštevníkom či kuriérom ľahšie nájsť domy podľa ich
popisných čísiel. Pri každej zo siedmich vybraných pamiatok bude potom umiestnená tabuľa s informačným textom v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Realizácia projektu by mala byť ukončená
do apríla budúceho roka.
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Obecné výdavky sa darí držať na uzde, prijmy sú bez výpadkov

Rozpočet obce zatiaľ

bez problémov

Peniaze, peniaze... Bez nich, žiaľ, nemôže poriadne fungovať žiadna obec. A hoci Doľany ešte celý tento rok splácajú úver, obci sa darí celkom dobre hospodáriť aj s tým
málom, čo je k dispozícii.

Napriek obmedzeným investičným možnostiam, ktoré obec v súčasnosti má, sa v tomto roku doteraz
podarilo uskutočniť niekoľko menších opráv, stavieb či rekonštrukcií
na majetku obce a verejných zariadeniach.

Viac svetla,
menej nákladov

Nenápadne, pomaly ale predsa sa darí obmieňať lampy verejného osvetlenia za nové, ktoré majú podstatne nižšiu spotrebu (o vyše 50 percent) elektrickej
energie s porovnateľnou svietivosťou. Z 87 našich pouličných lámp
ich je vymenených 67 a postupne sa budú vymieňať aj ďalšie, čo
by malo prispieť k významnému
zníženiu spotreby a nákladov na
elektrickú energiu. Obmena pouličného osvetlenia pokračuje aj
vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý prispel
sumou 1500 eur.

Dôstojnejší Dom smútku

Pripravuje sa tiež rekonštrukcia Domu smútku, ktorého priečelie prednedávnom ozdobil zásluhou
dobrovoľných darcov veľký drevený kríž. Zámer obce je otvoriť dom
smútku smerom do svahu k cintorínu a tento priestor zastrešiť tak, aby
sa tu pozostalí mohli dôstojne rozlúčiť so zosnulým. Taktiež sa plánuje
rekonštrukcia dverí a okien.

Odpočívaj v pokoji

Aby sa naplnilo toto želanie, nemali by po ceste v bezprostrednej
blízkosti pod cintorínom premávať autá, ako sa to deje dnes. Preto obec plánuje postaviť na tejto
ceste dve polbránky, ktoré by neobmedzovali peších, ale zabránili
by prejazdu automobilov. Zábrany

by boli na kľúč, ktorý by bol k dispozícii na miestnom úrade a ktorý
by si mohol požičať každý v prípade pohrebu, alebo kto sa na cintorín potrebuje z iných oprávnených
dôvodov dostať autom.

Rozpočet pod kontrolou

Hospodárenie obce je pod stálou
kontrolou hlavného kontrolóra obce,
ktorým je Elemír Tichý. Ten vo svojej správe o hospodárení za I. polrok
2012 skonštatoval, že obec naplnila
príjmy na 52 percent. V oblasti príjmov žiadne väčšie problémy nenastali a je predpoklad, že príjmy budú
do konca roku naplnené. V časti výdavky obec naplnila rozpočet na 48
percent a ani v druhej polovici tohto
roka sa nepredpokladá, že by obec
túto položku mohla prekročiť.

Hospodárenie obce Doľany k 30. 10. 2012
Príjmy:
Rozpočet
Skutočnosť

Výdavky:
Rozpočet
Skutočnosť

Z toho:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
splátka úveru


290 294,- €
233 234,-€
plnenie na 80,34 %
281 654,-€
211 240,- €
plnenie na 75 %
185 916,- €
6 299,- €
13 770,- €

Zloženie kapitálových výdavkov:



rekonštrukcia verejného osvetlenia 3 340,- €
výstavba oporného múra multif. ihriska 2 118,- €




nákup pozemku pod mestskou vežou
363,- €
nákup autom. pračky 278,- €
príprava rekonštrukcie domu smútku 200,- €

V rámci bežných výdavkov boli
urobené tieto opravy:








oprava fasády a odkvapového systému
na kultúrnom dome 1 025,- €
dopravné značenie v obci 1 121,- €
oprava múra na cintoríne 600,- €
oplotenie a brána v zadnom vchode do
KD 610,- €
výsadba zelene po povodni 317,- €
opravy v materskej škole 300,- €
STK hasičského auta 617,- €
Spracovala:
Mária Vranková, účtovníčka
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Vína z mlyna – úspešný rodinný príbeh s otvoreným koncom

Ťažká cesta

od hobby

k podnikaniu
Vína z mlyna a rodinu Demovičovú pozná u nás každý. Už menej ale vieme o tom,
koľko úsilia a zvládnutých problémov stojí za úspechom prvého rodinného vinárstva, ktoré sa v Doľanoch otvorilo návštevníkom. Hovorili sme o nich so Zuzkou
Soósovou, dcérou zakladateľa Ervína Demoviča.
Myslíte si, že Doľany sú vhodné
miesto na podnikanie?
Doľany vnímame ako zaujímavú
dedinu či už z pohľadu vinohradníckej a vinárskej tradície alebo prírodnej scenérie. Páči sa nám tu. Na druhej strane sa nám zdá, že je tu zatiaľ
málo rozvinutá turistická infraštruktúra. Chýba koncepcia rozvoja dediny ako atraktívnej destinácie. Niečo podobné ako my by mohli robiť aj
ďalší vinári a niektoré dni v roku by
taktiež mohli sprístupniť svoje pivnice verejnosti.
Prečo?
Využili by svoje výhody, ktoré
majú ako malí vinári (napr. predaj
z dvora, osobný prístup k hosťom...)
a Doľany by z pohľadu cestovného
ruchu boli príťažlivejšie.
Keď vznikajú pracovné príležitosti tu, v dedine, prispieva to k zvýšeniu blahobytu obce, zvyšuje sa zamestnanosť a obec sa tak stáva sebestačnejšia. Rozvíjať sa dá viacerými smermi, ale nám je najbližšie vinohradníctvo a vinárstvo.
Máte recept pre ostatných z vlastnej
skúsenosti?
Chceli by sme ostatných povzbudiť. Z našich vlastných skúseností
vieme, že hoci na začiatok je potrebné mať nejaké základné vybavenie,
ripraviť sa parkrát do roka na hostí,

ktorí prídu na víno, nie je až také náročné. Napríklad aj s pomocou vinárskeho spolku, požičiavaním si zariadenia a podobne. Spoločne sa mať
dobre by mohlo byť mottom ompitálskych vinohradníkov a vinárov.
Čím by sme mali začať...?
Odporúčame inšpirovať sa vinárskymi dedinami na Morave či v Rakúsku, kam počas tzv. heurige alebo „otevřených sklípků“ ľudia nechodia za jedným vinárom, ale preto, že je
tam v priebehu roka vždy viac otvovrených pivníc. U nás tradícia viech kedysi
existovala, a my sa ju naším podujatím
Viecha na Mlyne snažíme obnoviť. Bohužiaľ, zatiaľ sa k nám nikto nepridal.
Okrem toho, na Morave a v Rakúsku
je okolie vinohradov pekne upravené.
Mohlo by to tak byť aj u nás...
Dokázali by sme však prilákať dosť
ľudí?
Zrejme aj vďaka kríze ľudia pochopili, že ak podporia rozvoj svojej
dediny, pomôžu tým sebe. Podpora
miestnych aktivít a podnikateľov pomôže rozvoju regiónu. Myslíme si,
že ľudia by prišli. Najmä ak by nás,
vinohradníkov a vinárov, bolo v Doľanoch viac. Raz by mohol mať otvorené jeden, inokedy druhý.
Pod Karpatmi je však viac vinárskych obcí, nielen Doľany...

Z nášho pohľadu obce okolo nás
nie sú výrazne pred nami. V Častej
ťažia z blízkosti Červeného kameňa, čo Doľany môžu tiež. Určite by
bolo dobré zosúladiť a skoordinovať
akcie s ostatnými okolitými obcami,
urobiť celoročný kalendár podujatí,
zaktivizovať mikroregión, navzájom
spolupracovať , zabezpečiť spoločnými silami propagáciu rôznych akcií...
Nebude to na obtiaž ľuďom v obci, neovplyvní to negatívne našu „pohodu“?
Každý návštevník, turista, prináša do Dolian peniaze. Na druhej
strane, aj my sa pýtame či je to to, čo
chcú Doľančania. Ak by s tým naši
ľudia nesúhlasili, asi nemá zmysel sa
do toho púšťať... Základ by mal byť
v lokálnom združovaní sa a v spoločnom hľadaní tých najlepších riešení pre rozvoj našej dediny.
Viac „otvorených“ vinárov v obci
ale pre vás znamená konkurenciu...
Iste, ale konkurencia je dobrá vec, pretože vás posúva dopredu
a v konečnom dôsledku by sem prišlo viac hostí. Keď si predstavím, že
by v našej dedine boli otvorené napríklad tri-štyri pivnice, nebol by
podľa mňa problém, aby hostia navštívili v priebehu roka alebo jedného
podujatia všetky štyri pivnice a podporili každého. Každý z nás je zaujímavý niečím iným.
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Ako by ste povzbudili tých, čo by
chceli začať?
Na začiatku je dobre byť zapálený pre vec, nevnímate potom starosti s tým spojené. Ak človeka práca
baví, hostia sú spokojní a víno chutí, prináša to uspokojenie z dobre vykonaného diela. Naši rodičia tvrdia,
že začali s mlynom ako s hobby, ale
z nášho pohľadu je to aj tvrdá práca.
A váš návod?
Začať v malom je možno najlepšie popri zamestnaní, menej riskujete. Taktiež je dobré hneď na začiatku nájsť niečo, čím sa môžete odlíšiť
od ostatných a na tom stavať. Existuje totiž veľa vinárov a vinohradníkov. Z pohľadu cestovného ruchu sú
zaujímaví najmä tí, ktorí sú v niečom
iní ako ostatní. A oplatí sa zapájať do
aktivít v rámci združenia Malokarpatská vínna cesta.
Čím?
Napríklad stačí stará tristoročná
pivnička, ktoré v Doľanoch sú, tradičná a dnes už zriedkavá technológia dozrievania vína (aj bieleho) v drevených
sudoch, pekný vinohradnícky dvor,
zbierka starých traktorov na dvore, levanduľa či ruže vysadené medzi viničom... Treba ešte trochu porozmýšľať.
Modrania už takýchto svojských vinohradníkov a vinárov majú.
Asi si mnohí povedia, že vám sa teraz už ľahko hovorí...
My sme po prvý krát mali otvorené na Dni otvorených pivníc na
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Malokarpatskej vínnej ceste v roku
2006. Odvtedy sa počet hostí neustále zvyšoval a s ním aj množstvo práce, ktorú musíme vykonať. Sme vinohradníci, čiže sa musíme starať o vinohrad a sme aj vinári. Takže pracujeme vo vinohrade, v pivnici a potom aj v mlynici,
ktorú treba tiež udržiavať. Okrem
toho musíme vedieť pripraviť chutné občerstvenie, obsluhovať a venovať sa hosťom, ktorí niekedy zostanú až do rána...
Chodíte však pritom aj do práce...
Keď už pocit únavy začne prevládať nad pocitom uspokojenia z toho,
že sa hosťom u vás páči, musíte porozmýšľať, ako fungovať ďalej. Nezačínali sme ako rodinná firma, ale
ako rodina, ktorá sa vo svojom voľnom čase venuje vinohradu a vínu.
Potom sme kúpili mlyn, ľudia k nám
začali chodiť viac a viac, práce pribúdalo, voľného času ubúdalo. Ešte
sme sa úplne netransformovali na
nejaký klasický podnik, viac sme založení na rodinných vzťahoch, ale už
musíme rozmýšľať inak.
Je toho zrejme na celú rodinu
dosť... Čo teda plánujete?
Áno, už sme rozmýšľali aj o tom,
či by nebolo lepšie niektoré naše aktivity vynechať a venovať sa iba vinárstvu. Ale zatiaľ nás víno a Mlyn
bavia a bola by možno škoda nechať
to tak. Za tie roky nás už niektorí ľudia poznajú a vinárstvo a Mlyn je stále aj tým hobby. Okrem otca sa však

bude musieť začať venovať rodinnému podniku „VÍNA Z MLYNA“ ako
hlavnej činnosti aj druhý človek, asi
môj manžel Tomáš. V budúcnosti by
sme chceli mať mlyn otvorený nejaké
2-3 hodiny pravidelne cez víkend, aj
pre náhodných návštevníkov. Ak by
mali otvorené aj ďaľší vinári, v Doľanoch by sa oplatilo zastaviť.
Ako ste spokojní s tohtoročným vínom?
Tohtoročná úroda hrozna bola
veľmi kvalitná, víno by malo byť veľmi dobré, ale bude ho menej ako vlani. Taktiež sme, bohužiaľ, úplne prišli o možnosť ponúknuť ľadové víno.
Všetko sladké a zdravé hrozno, ktoré
sme nechali na kĺčoch a zasieťkovali, nám do poslednej bobuľky zožrali srny... Na tento problém poukazujú viacerí vinohradníci, škody sú stále väčšie...
Čo pre vás osobne znamenajú Vína
z mlyna?
Práca okolo vína je mi sympatická, a ak si ju porovnáte s nejakým iným typom zamestnania, nie
je to také zlé.... Všetko okolo nášho
vína i nášho Mlyna je o stretávaní
sa s rôznymi ľuďmi, ktorí vás môžu
niečim obohatiť a počas rozhovoru
s nimi sa aj vy veľa nového dozviete. Keď odídu hostia a vy si sadnete pred mlyn, vyložíte nohy, dáte si
vínko, ktoré sa urodilo vo vašej vinici, je to veľmi príjemný pocit a vaša
práca je vtedy aj vaším hobby.
Peter Marianyi

LiV-EPI – pojem vďaka vysokej odbornej kvalite
Projektová činnosť

Inžinierska činnosť

Štúdie stavieb vo variantových riešeniach
Dokumentácie pre územné konanie
Dokumentácie pre stavebné povolenie
Dokumentácie pre výber zhotoviteľa
Realizačné dokumentácie
Dielenské dokumentácie
Dokumentácie skutočného vyhotovenia
Plány organizácie výstavby
Plány BOZP a činnosť koordinátora BOZP
Projekty parametrizácie a nastavenia el. ochrán
Projekty skúšok a nábehu

Konzultačná činnosť
Konzultačná činnosť pre projekty financované EDOR
Spolupráca pri vytvorení podnikateľského zámeru zákazníka
Prepočet investičných nákladov
Základná technicko-ekonomická rozvaha
Prerokovanie s príslušnými orgánmi
Posudky vplyvu za životné prostredie
Vyjasnenie vlastníckych vzťahov
Obstaranie územného rozhodnutia
Obstaranie stavebného povolenia
Organizácia výberového konania
Autorský dozor
Technická podpora investora
Obstaranie kolaudačného rozhodnutia
Koordinačná činnosť

Viac na www.liv-epi.sk
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Pripomíname si 20. výročie úmrtia pátra Štefana Zlocha

Fu Šen Fu z Ompitála
V nedeľu, 11. novembra o 15. hodine, vás
všetkých pozývame na spomienku na významného dolianskeho rodáka, pátra Štefana Zlocha. Stretnutie sa začne spoločnou
spomienkou v kostole za účasti P. Augustína Slaninku, Jána Štefanca, správcu Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Frenademetza a bohoslovcov zo spoločnosti Božieho slova - Societas Verbi Divini
(SVD). Potom sa uskutoční posvätenie pamätnej tabule na rodnom dome P. Štefana
Zlocha, ktorá bola osadená v roku 2010.
Ako spomienku na veľkého Ompitálčana, ktorý dlhé roky pôsobil na
misiách v Číne a v Japonsku, prinášame krátky úryvok z knihy, ktorú
o ňom zostavili Ondrej Slavkovský
a Vojtech Kováčik:
„Svoju bezstarostnú mladosť som
prežil na slnečných svahoch Malých
Karpát, na ktorých sa slní moja rodná dedinka Ompitál, teraz Doľany.
Musel som byť veľmi živý a neposedný chlapec, lebo bol som všade, kde

sa niečo dialo, či to bolo v škole, či
pri hrách na dedine. Medzi rovesníkmi som bol najmenší, preto ma
posmešne volali Orišek. Pravda, kde
sa vyviedlo huncútstvo, tam som bol
doň zapletený.
„Syn môj, kedy sa mi len polepšíš?“ často bedákala mamička nado
mnou. Neraz musel zaúradovať aj
otecko so svojím remeňom.
„Otecko, už budem dobrý,“ sľuboval som svätosväte.

Čo však robiť, keď moje predsavzatie bolo iba na zajačom chvoste? Keď som prišiel medzi kamarátov, zabudol som, čo som oteckovi
a mamičke sľuboval. A nové ponosy od všelijakých tetičiek dostávali
sa do uší mojich rodičov.
Ale rád som sa modlieval, rád
som chodieval do kostola, rád som
miništroval a pristupoval k svätým
sviatostiam. A možno aj preto si ma
Pán Boh vyvolil za misionára.“

Lipa – strom Slovanov
A keď Slovanov, aj Slovákov.
A keď Slovákov, aj Ompitalanov.
Lipy boli kedysi vysadené pri potoku
v strede dediny. Lipy boli vysadené
pri kostole, pri cintoríne, pri jaskynke P. Márie Lurdskej na „Kostelíku“
a dve lipy (po našsky lipa a lipák) boli
vysadené v roku 1932 pri kríži, ktorý
dala postaviť Barbora Vrábel v roku
1876 v hornej časti „Pažice.“ A práve
tieto dva exempláre majú v roku 2012
90. výročie svojej existencie.
Ako radi sa schováme v ich tieni
pred páľavou pri čakaní na autobus.
Ale žiadalo by sa, aby sme sa o ne
aj starali. Totiž strom na ľavej strane

kríža - teda lipa - má cudzopasníka,
imelo, ktoré by bolo treba odstrániť.
Požiarnici, to je výzva pre vás!

Len pre zaujímavosť, Imrich Mikovič, kňaz z Ompitála, ktorý bol od
roku 1872 farárom v Bošanoch, kde
pôsobil celých päťdesiat rokov do
roku 1922, hneď po príchode zasadil na miestnom cintoríne lipy. Jeho
želanie v testamente: „Pochovaný
byt žádam v Bošanskom cintoríne.
Tam mám už nahrobnik a hrob medzi tromi lipami, ktoré som pred 50
roky zasadyl,“ sa splnilo. Dosvedčuje
to snímka, ktorú som urobila v roku
2005, keď som vyhľadala a zvečnila
jeho náhrobok, ktorý sa opravdu nachádza uprostred cintorína pod lipou.
Barbora Pikulíková
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Slávni dolianski rodáci

Szilárd Várdai
V Ompitáli sa narodili a žili mnohé významné osobnosti. O niektorých
vieme takmer všetko, o iných zasa iba veľmi málo, hoci by si pre svoju
výnimočnosť tiež zaslúžili, aby sa verejnosť (a nielen v Doľanoch) dozvedela o ich živote a diele čo najviac.
K tým druhým osobnostiam bezpochyby patrí Szilárd Várdai (písal
sa i Várday). Je všeobecne známe,
že navrhol a dal postaviť ompitálsku
kalváriu, barokovú kaplnku pri cintoríne v Častej, že sa narodil a žil
na Papierni. Ale tým aj pre väčšinu
Doľancov znalosti o tejto tak trochu
záhadnej osobnosti končia. Na podnet Jožka Brestiča, starostu a ďalších sme začali teda trochu pátrať po
Várdaiových stopách a zaznamenali
sme prvý úspech - spomienkový životopis, napísaný jeho zaťom Dezső Pilchom, ktorý vyšiel v ročenke budapeštianskej Univerzity (vtedy Vysokej školy) výtvarných umení v čase jeho úmrtia v roku 1936.

V Budapešti

Várdai na tejto škole pôsobil celých 46 rokov po tom, čo v rokoch
1871 až 1875 vyštudoval Maďarskú
kráľovskú štátnu školu učiteľov kres-

lenia. Počas 1. svetovej vojny zriadil
v budove Vysokej školy výtvarných
umení nemocnicu pre zranených vo
vojne. Cisár mu za tieto služby odovzdal „Občiansky rad za zásluhy
II. stupňa“. V rokoch 1921-1922 bol
prorektorom tejto vysokej školy.

Návrat do Ompitála

Bol výborným kolegom a v spoločnosti vtipným rozprávačom. Za
mlada sa zúčastnil na zábavách vtedajšieho umeleckého sveta v malebnej Epreskert, ktoré boli súčasťou vtedajšej vznešenej a poprednej
spoločnosti v Budapešti.
Na dôchodku žil samotársky. Po
smrti manželky v roku 1923 ostal
na dlhú dobu uzavretý a nepokojný. Žil striedavo v kruhu detí a vnukov v Budíne a Zalatárnok, odcestoval do Talianska, ale najradšej sa zdržiaval v rodnom Ompitáli. Peniaze na
seba neutráca, jeho zovňajšok, šaty sú

Szilárd Várdai
* 1. 3. 1856
† 23. 4. 1936

čo najjednoduchšie, lebo všetky svoje
peniaze dáva chudobným a na cirkevné ciele, nikto neodchádza s prázdnymi rukami zo starej papierne.

Nezištný mecenáš

Je ochrancom, podporovateľom ľudu svojej rodnej obce. Spolu s ním s náboženskou oddanosťou stavia a ozdobuje kaplnku, kostol, pomník, kým jedného studeného aprílového rána mu navždy vypadne z rúk olovnica, meracia lata
a štetce. Zomrel 23. apríla roku
1936 ako 81-ročný v Ompitáli v dôsledku zlyhania srdca.
Toľko zopár výňatkov zo spomínaného životopisu. K životu a dielu nášho významného rodáka sa ešte
vrátime. Chceli by sme sa o Szilárdovi Várdaiovi dozvedieť čo najviac - ak
viete pomôcť, budeme radi, ak sa nám
ozvete do redakcie Doľanských novín.
Peter Marianyi
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Začína sa vykurovacie obdobie

Nezahrávajte sa
s červeným kohútom
Začiatok vykurovacieho obdobia a celé zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov v rodinných a obytných domoch a s nimi
súvisiacich priestoroch. Ide o jedno z najrizikovejších období v priebehu roka.
Podľa štatistiky požiarovosti najčastejšími príčinami požiarov za
sledované obdobie sú činnosti spojené s vykurovaním a používaním rôznych ohrievacích a vykurovacích telies, a to hlavne nesprávna inštalácia
a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých
nádob. Pod príčinu vzniku požiaru
sa v neposlednom rade podpíše i nedbalosť či nevedomosť občanov, ponechanie detí bez dozoru, nevhodná konštrukcia komína, nevyhovujúci technický stav komínov, zamurovaný trám v komíne, špáry v komíne, vznietenie sadzí a veľakrát i nesprávna inštalácia dymovodu.

Čím sa musíme riadiť

Základné požiadavky ochrany
pred požiarmi a protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti so zimným vykurovacím obdobím sú zahrnuté
v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov, ktorý upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb

podnikateľov ako aj fyzických osôb
a to občanov v nastávajúcom období. Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania
kontrol predpisuje všeobecne záväzný právny predpis a to Vyhláška MV
SR č. 401/2007 Z. z..
Kontakty na kominárov, ktorí
k nám majú najbližšie:
p. Rudolf Loipersberger,
Budmerice - 0905/308 878,
p. Jozef Horváth,
Veľký Biel, 0905/ 659 838.

Kontrola a čistenie
komínov

Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie, pred uvedením do prevádzky musí túto činnosť vykonať osoba s odbornou spôsobilosťou, komí-

ny treba kontrolovať a čistiť v určených lehotách podľa výkonu palivových spotrebičov pripojených na komínové teleso. V stavbách v užívaní
občanov sú to spotrebiče s výkonom
do 50 kW, lehoty potom sú:
 raz za štyri mesiace, ak sú do
komína pripojené spotrebiče na
tuhé a kvapalné palivá,
 raz za šesť mesiacov, ak sú do
komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín
bez vložky,
 raz za dvanásť mesiacov, ak sú do
komína pripojené spotrebiče na
plynné palivo a ak ide o komín
s vložkou,
 komíny v občasne užívaných
stavbách treba kontrolovať a čistiť najmenej raz za dva roky,
 sadze nahromadené v zbernej
časti komínových prieduchov
treba vyberať pri každom čistení komína. Palivový spotrebič
treba čistiť v lehotách určených
jeho výrobcom v dokumentácii
k spotrebiču.
pplk. Ing. Jarmila Bartošová
OR HaZZ v Pezinku

Na čo treba dať pozor
 inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a pod. prenechajte osobe s odbornou spôsobilosťou, pri plnom
rešpektovaní pokynov výrobcu
 vysýpanie popola z vykurovacích telies vykonávajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
 udržiavajte poriadok a čistotu na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach

 nepoužívajte horľavé kvapaliny ako napr. benzín,
lieh, petrolej a pod. na rozkurovanie v lokálnych
spotrebičoch na tuhé palivo
 horľavé materiály neskladujte v blízkosti vykurovacích telies – dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť
 používajte vykurovacie telesá nepoškodené, len
v dobrom technickom stave
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Ako sa účinne brániť pred podvodníckymi praktikami

Cíťte sa doma bezpečne
Podvodníci využívajú rôzne zámienky na to, aby sa dostali k vašim peniazom. Potom
vniknú do vášho obydlia a stačí už len chvíľka nepozornosti a okradnú vás.
Obeťami sa stávajú najčastejšie starší ľudia, ktorí sú dôverčiví
a ochotní pomáhať, čo zlodeji využívajú. Známe sú praktiky podvodníkov, ktorí sa vydávajú za pracovníkov rôznych inštitúcii (poisťovne,
mestské úrady, elektrárne, plynárne, vodárne, atď.), opravárov, podomových predavačov, či osoby, ktoré potrebujú urýchlene pomoc (pohár vody, zranený kamarát, požičanie finančnej hotovosti, zatelefonovať si atď.)

Najčastejšie triky

S cieľom predchádzať tejto trestnej činnosti páchanej na senioroch
by polícia chcela upozorniť na možné
prípady, na ktoré by si seniori mali
dávať pozor.

 Niekto vám domov zavolá a predstaví sa ako váš príbuzný – syn,
dcéra, vnuk a žiada vás o finančnú pomoc s tým, že pošle pre peniaze kamaráta
 Niekto vás osloví na ulici, že jeho
kamarát mal nehodu a potrebuje požičať peniaze na zaplatenie
ošetrenia v nemocnici a ponúkne
vám zálohu nejakú inú vec (napr.
hodinky, telefón)
 Niekto vám zazvoní pri dverách
a chce odpísať plyn, elektriku,
vodu, alebo zistiť, či vám v byte
neuniká plyn, prípadne spraviť revíziu elektrických zástrčiek
 Niekto vám zazvoní a predstaví sa
ako pracovník mestského, obecného úradu s tým, že zameriava rodinné domy z dôvodu preplatkov

na daniach z nehnuteľností, predloží bankovku nominálnej hodnoty 500 eur s tým, či mu máte vydať
 Niekto vám zazvoní s tým, že je
pracovníkom poisťovne a ide vám
vrátiť preplatok, predloží bankovku nominálnej hodnoty 500 eur
s tým, či mu máte vydať,

Opatrnosti nie je
nikdy dosť

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom,
ako sa účinne brániť pri stretnutí s takýmito podvodníkmi, alebo čo robiť,
aby sa k vám vôbec nedostali, príďte na besedu s odborníkmi zo skupiny prevencie OR Policajného zboru
v Pezinku, ktorá sa uskutoční v pondelok, 26. novembra 2012 o 14,00 hodine v našom Kultúrnom dome.
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Ako „pracujú“
naši najmenší?

Motto:

Malé deti učitelia tak vyučujú,
že ani nevedia, že sa učili,
a celý čas trávia tak,
že si myslia, že sa len hrali.“
M. T. Brunwicková

Tretieho septembra 2012 sme v našej materskej škole slávnostne otvorili školský rok
2012/2013. Slzičky obáv z neznámeho sa objavili najmä u nových detí, ktoré sa prvýkrát museli rozlúčiť so svojou maminou a ockom. Veď v hlávkach sa blýskala len
jedna jediná myšlienka - ktohovie, či rodičia pre nich naozaj prídu, ako sľubovali? Či
nezabudnú?

Neprešiel však ani mesiac a naši
maličkí majú strachy prvých dní
úspešne za sebou a začínajú sa správať ako praví starí škôlkárski mazáci. Dnes dvadsaťdeväť veselých, rozštebotaných a niekedy aj ukričaných detí prichádza zaránky do svojej škôlky. A čo tam vlastne celý deň
robia?

Roboty majú neúrekom

Doobeda sa hrajú, cvičia, spievajú, tancujú, kreslia, maľujú, modelujú, počítajú, pracujú, počúvajú rozprávky – všetko sa to robí hrou, edukačnou hrou, námetovou hrou, a tak
dieťa ani nevie, že sa vlastne učí. Po
tejto zábavnej drine idú von, nadýchať sa čerstvého vzduchu. Tam sa
môžu do vôle vyšantiť, vybehať či
vykričať. Ak je pekný čas, idú na
prechádzku, či na multifunkčné ihrisko.
Dobrý obed si nechajú zájsť nejakou rozprávočkou a idú si, už poriadne unavené, oddýchnuť, ba niekedy nestihneme ani dočítať rozprávku.
Po výdatnom oddychu sa ešte trochu
niektoré deti venujú rôznym spoločným zábavkám a hurá domov, avšak

nie je nevšedné počúvať aj vyjednávania detí „ešte trošku, prečo si prišla
tak skoro, ja nejdem s tebou, nech príde...” A ako teda vyzerá v tomto školskom roku ich výchova a vzdelávanie
premenené na drobné?

Dlhodobé projekty

Enviromentálna výchova pomocou ekohier, edukačných aktivít, priameho pozorovania, ako aj
vlastného zainteresovania do ochrany prírody, separovaného zberu (papier) - pomáhame tak vytvárať u detí
vzťahu k životnému prostrediu,
k všetkým formám života i k vlastnej osobe.
Bezpečná škôlka je projekt, ktorý upevňuje u detí poznatky o bezpečnom správaní sa na cestnej komunikácii, ale i mimo nej.
Zdravá škôlka – tento projekt je
zameraný nielen na zdravie detí, zdravého životného štýlu, ale aj na konzumáciu ovocia – zeleniny, preto sme ho
rozšírili o projekt Školské ovocie.
Krúžky. Po tri roky za sebou sme
v našej materskej škole mali výučbu
anglického jazyka. Tento rok z dôvodu nedostatku prihlásených detí (7) sa

krúžok nemohol otvoriť, čo mne aj prihláseným rodičom detí je veľmi ľúto.

Krátkodobé aktivity

Vychádzky do blízkeho okolia s plnením úloh z projektov, oslavy menín a narodenín detí, kultúrne programy v rámci materskej školy, MŠ a CZČ – Vianočné trhy, bábkové predstavenia pre deti.
Tvorivé dielne – maľované prírodou, spoločné – rodičia s deťmi v súťaži „Vianočná ozdoba,“ Veľkonočná kraslica,“ „Mikuláš,“ „Posedenie pri stromčeku,“ detský Fašiangový karneval, stretnutie s členmi Dobrovoľného hasičského zboru spojené
s ukážkou práce hasičov.
„Deň detí“ – hry, súťaže, diskotéka, „Pasovanie do cechu žiackeho,“ účasť v celoslovenských výtvarných súťažiach, III. Detskej olympiády a mnoho ďalších aktivít.
Takže, čo myslíte, majú tie vaše
deti ľahkú „prácu,“ ktorá ich čaká
tento školský rok? Preto mi na záver
dovoľte, aby som vám popriala veľa
zdravia, trpezlivosti, pochopenia.
Oľga Gavorníková
riaditeľka materskej školy
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Usilovní školáci sa zapájajú do viacerých projektov

Uč sa dieťa múdrym byť...
Pilot posledný opúšťa lietadlo, kapitán posledný loď a v Doľanoch rodič posledný školu. Žiaden preklep. Už bolo po školskom roku, ale rodičia sa vrátili. Nie reklamovať vysvedčenie, ale s učiteľkami pomôcť vylepšiť priestory školy už k budúcemu roku.
Toľko pracujúcich bicepsov a tricepsov! Toľko klincov, skrutiek a dosiek! Toľká ochota! Toľko smiechu!
TOĽKÁ NAŠA VĎAKA RODIČOM, ŽE V TOM NIE SME SAMY,
ŽE STE V TOM VY S NAMI!
(Osobne chceme poďakovať manželom Zvonárovým a pánom Fandelovi, Schmidtovi, Mundokovi, Vrbinkovičovi).

Vynovené priestory

Cez letné prázdniny sa na našej škole veľmi usilovne pracovalo. V obidvoch triedach sa znižovali a zatepľovali stropy, vymenilo sa
osvetlenie, v ŠKD sa vymenil nábytok, na chodbe sa vymaľovala stena
určená pre diplomy, vydrhli sa parkety, nainštalovali sa nové počítače
a všetko potrebné k začiatku školského roka. Veľké ĎAKUJEM patrí p. Jožkovi Setnickému, ktorý popri
všetkých prácach nám opravil množstvo nefunkčných vecí.

Začal sa nový školský rok

S taškou na pleciach a plní očakávania smerovali svoje kroky naši
najmenší prvýkrát do školy. V škole sa k nim pripojili ich starší spolužiaci a spolu odkráčali do kostola
na sv. omšu, kde modlitbou k Duchu
Svätému poprosili o pomoc v školskom roku 2012/2013. Pán farár
všetkým udelil slávnostné požehnanie, po ktorom sa všetci žiaci spolu s niektorými rodičmi presunuli
do školy. V škole všetkých privítala
pani riaditeľka, ktorá zároveň otvorila školský rok 2012/2013. Osobitná pozornosť patrila, samozrejme,
najmladším, ktorí boli dekorovaní
medailami a tým boli prijatí medzi
prvákov.

Pestrý jesenný program

Už druhý septembrový týždeň sa
mohli všetci žiaci tešiť z prehliadky
dravcov. Bolo pre nich veľkým zážitkom vidieť krotkého kuvika, plamienky, jastraby, výry, či havrana. Na druhý deň zasa spestril vyučovanie, našim druhákom a tretiakom, pán starosta J. Mruškovič. Deti
si prezreli niektoré významné miesta v obci a počas besedy priamo v teréne sa dozvedeli o práci a povinnostiach starostu. Aj keď jeseň prináša občas dni upršané a pochmúrne, vždy sa tešíme z jej darov – úrody. Dňa 21. septembra sa konala sv.
omša spojená s požehnávaním a poďakovaním za úrodu.

Vydarená odveta

26. september bol pre našich žiakov navštevujúcich školský klub
dňom plným očakávania a trochu aj
strachu. Konal sa odvetný futbalový zápas na multifunkčnom ihrisku
v Doľanoch medzi školskými klubmi Doľany a Častá. Po opadnutí strachu a s veľkou túžbou vyhrať si mohli
naše deti spolu s niektorými rodičmi
radostne zakričať: gól. Až štyrikrát
sa tešili zo streleného gólu a súperovi, naopak, nedali žiadnu šancu. Vyhrali sme 4:0! Opäť sa potvrdilo, že
nie veľkosť školy, ale správne odhodlanie zaručuje úspech.

S úctou k starším

Október je každoročne venovaný úcte k starším. Aj naše deti si uctili starších vlastnoručne vyrobenými pohľadnicami, ktoré osobne odovzdali desiatim najstarším ľuďom
v obci. Pri príležitosti misijnej nedele nám pán farár priblížil život misionárov v Afrike. Deti sa dozvedeli

v akých podmienkach žijú ich rovesníci. Pán farár ďalej deťom vysvetlil podstatu misijného ruženca, ktorý
sa potom modlili v školskom klube.
Každý deň sa pomodlili jeden desiatok za jednu krajinu.

Kniha - priateľ človeka

Počas októbra sa všetci žiaci školy zapojili do celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“. Do projektu sa naša
škola zapojila po prvýkrát. Uvítala
ho ako zaujímavú výzvu upútať žiakov a inšpirovať ich k práci s knihou.
A ako možnosť nadviazať priateľstvá
so žiakmi z inej školy. Na hodinách
výtvarnej výchovy si deti zhotovili
záložky, ktoré sme následne odoslali našej kontaktnej škole z Kysuckého Nového Mesta. Tento školský rok
sme sa zapojili aj do projektu „Školské ovocie“. Žiaci dostávajú pohár
jablkovej šťavy k desiate.

Zber s ocenením

Od 22. októbra do 30. októbra
bol v našej škole vyhlásený jesenný zber papiera. Deti spolu s rodičmi
ako usilovné včielky prinášali každý deň papier, ktorým zaplnili celý
kontajner, lebo chcú opäť vyhrať prvé
miesto ako minulý školský rok. Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do zberu. Finančné prostriedky získané zo zberu budú použité na
financovanie školských akcií. Zber
prenosných použitých batérií takisto
pokračuje tento školský rok. Za minulý rok dostali najlepší zberači batérií z našej školy odmeny vo forme
USB kľúčov a vreckových bateriek.
Boli sme odmenení z 1000 zapojených škôl z celého Slovenska.
Učiteľky CZŠ Doľany
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Užitočné informácie pre každého

Okienko práce
Pre Doľany územne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sídli na
Moyzesovej 2 v Pezinku, poskytuje v rámci odboru služieb zamestnanosti viaceré
príspevky v oblasti aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP). Pre vašu lepšiu informovanosť prinášame prvú časť prehľadu vybraných príspevkov, ktoré úrad poskytuje.

Príspevok na samostatnú
zárobkovú činnosť
vybavuje Mgr. Švarcová, č.dv. 411

Poskytuje sa uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii
uchádzačov o zamestnanie najmenej
tri mesiace, ktorý začne a bude túto
činnosť vykonávať nepretržite najmenej dva roky, ak o príspevok písomne požiada. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so
samostatnou zárobkovou činnosťou.
Podmienkou poskytnutia príspevku je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
ktorú uchádzačovi zabezpečí úrad,
a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na
začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Výška príspevku v Bratislavskom kraje je 2647,73 €.

Príspevok občanovi so
zdravotným postihnutím
na prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej
zárobkovej činnosti
vybavuje Mgr. Švarcová, č.dv. 411
Poskytuje sa uchádzačovi o zamestnanie so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať
alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku, na
úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou.
Uchádzač o zamestnanie musí byť

v evidencii úradu práce najmenej tri
mesiace a bude vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť najmenej dva
roky. Výška poskytnutej sumy je
6619,32 €.

Príspevok na podporu
udržania v zamestnaní
zamestnancov s nízkymi
mzdami

vybavuje Ing. Grausová, č.dv. 411
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý prijal do pracovného
pomeru zamestnanca z evidencie úradu práce. Hrubá mzda zamestnanca je
od 327,20 € do 382,50 €. Príspevok sa
poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na zdravotné
poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie plateného zamestnancom.
Poskytnutie príspevku je možné
len pre tých zamestnávateľov, ktorí pre podporované pracovné miesto
stanovili stupeň náročnosti 1 podľa
Charakteristiky stupňov náročnosti
pracovných miest – Príloha k zákonu č.311/2001 Z.z.

Príspevok na podporu
zamestnávania
znevýhodneného

vybavuje Ing. Grausová, č.dv. 411
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača
o zamestnanie vedeného v evidencii
uchádzačov o zamestnanie najmenej
tri mesiace. Zamestnávateľ je povinný
zachovať vytvorené pracovné miesto
na zamestnávanie znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie, na podporu zamestnávania ktorých sa príspevok poskytuje najmenej počas 24 kalendárnych mesiacov. Musí ísť o novovytvorené pracovné miesto a zvýšenie pracovných miest u zamestnávateľa. Výška príspevku je 940,842 €
pre podnikateľský a 1241,12 € pre nepodnikateľský subjekt.

Príspevok na aktivačnú
činnosť formou dobrovoľníckej služby
vybavuje p. Zochová, č.dv. 412

Dobrovoľnícka služba je forma
aktivácie uchádzača o zamestnanie
vykonávaním dobrovoľníckej čin-
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nosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu
práce. Vykonáva sa v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej alebo fyzickej osoby, ktoré nevykonávajú svoju činnosť
za účelom dosiahnutia zisku. Počas
vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo
výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe – na úhradu nevyhnutných
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výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého alebo prechodného
pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby. Výška príspevku
je 194,58 €.

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

vybavuje Ing. Majerčíková, č.dv. 403
Uchádzač o zamestnanie musí
byť pri nástupe na absolventskú prax
minimálne 3 mesiace v evidencii

úradu práce, pri zaraďovaní na absolventskú prax je potrebné zohľadňovať ukončené vzdelanie s perspektívou zamestnania u zamestnávateľa, absolventská prax je získanie
odborných zručností a praktických
skúseností u zamestnávateľa, vykonáva sa najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, v rozsahu 20 hodín
týždenne. Počas vykonávania absolventskej praxe úrad poskytuje absolventovi školy paušálny príspevok vo
výške 194,58 €.
JUDr. Ida Konopová, PhD.

Naše ratolesti

V Doľanských novinách budeme uverejňovať aj fotky vašich detí.
Zaujímavé zábery ratolestí nám môžete posielať na adresu dolanskenoviny@gmail.com alebo starosta@dolany.sk. Ako prvé pozdravujeme a prajeme veľa zdravia dvojičkám Nelke
a Ninke Šestákovým.

Pobožnosť k sv. Leonardovi

Pobožnosť k sv. Leonardovi konali naši starí aj prastarí rodičia.
V našej farnosti ju obnovil vdp. Anton Adamkovič asi v roku 1980 a

Začiatok novembra
patril sv.Leonardovi
Prvú novembrovú nedeľu sme
tradične slávili sv. Leonarda slávnostnou sv. omšou na Kostolíku,
ktorú nám svojím spevom obohatil spevácky zbor CRÉDO z Ivánky pri Dunaji.

odvtedy sa koná každý rok. Začína
sa prvú nedeľu po sviatku sv. Leonarda, ktorý je 6. novembra a končí sa veľkonočným pondelkom.

V tomto období sa koná pravidelne
každú nedeľu o 5.00 hod. v kostolíku sv. Leonarda.
Z tejto pobožnosti je cítiť silu tradície a múdrosti našich predkov, ktorí týmto spôsobom prejavili úctu
k sv. Leonarodovi. Svoje čaro má aj
čas konania tejto pobožnosti, aj keď
už v dnešnej dobe to nie je „moderné“. Napriek tomu sme všetci pozvaní k tomu, aby sme pokračovali
v tradícii našich predkov a na chvíľku sa zastavili a načerpali duchovnú silu aj v tejto „modernej“ a „príliš
rýchlej“ dobe.
Mgr. Stanislava Oravcová
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Čo sa udialo v Doľanoch

Uctili sme si starších
1. október je „Medzinárodný deň seniorov“ a následne celý október je „ Mesiac úcty k starším“. V tomto období si pripomíname, čo naši rodičia a starí rodičia urobili počas svojho života pre deti, rodinu a niektorí aj pre
dedinu. Vďačíme im za veľa a preto im aj počas celého roka preukážme patričnú úctu. Pri tejto príležitosti Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže, v spolupráci s OU Doľany, usporiadala pre nich spoločné nedeľné posedenie. Nielen do spevu, ale aj do tanca hrala Dychová hudba Častovanka.

Najlepšia z profesionálov
Všetci Doľančania, ktorí majú psa,
určite vedia, kde hľadať dobrú strihačku. Ale vedeli ste, kde hľadať najlepšiu zo všetkých? Tiež u nás! Začiatkom júla sa v Poľsku v meste Tarnowo
Podgórne konala medzinárodná súťaž v úprave psov pod záštitou svetovej organizácie strihačov psov – MASTERS GROOMING SHOW. V silnej konkurencii deviatich európskych
štátov sa na 1. mieste umiestnila Anna
Kulichová, ktorá sa stala majsterkou

v úprave psov. Reprezentovať Slovensko išla po prvý raz a hneď zvalcovala silnú konkurenciu. „Pred súťažou
som mala veľký rešpekt. Viem, že na
takéto podujatie nemôžete ísť s tým, že
chcete vyhrať, ale musíte ísť ukázať,
ako dokážete strihať s láskou. Možno
ak by som myslela na víťazstvo a s takým cieľom aj strihala, nepodarí sa mi
to tak, ako keď som strihala s láskou
a s úctou voči psovi a pre divákov,“ povedala pani Kulichová.

Altánky s novou fazónou
Lúčka nad Papierňou pod Troma stokmi bola vždy obľúbeným
výletným miestom či zastávkou pri
ceste na Zabité, no dlhé roky s ňu
nik nestaral. V lete zásluhou niekoľkých dobrovoľníkov z Dolian
poriadne omladla - lúčku vykosili, urobili menšie terénne úpravy
a opravili dva altánky, ktoré dostali aj nový ochranný náter. Upravená a skrášlená lúčka tak môže slúžiť ďalšie roky pre radosť všetkým,
veľkým i malým.
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Turisti ukončili úspešný rok
Tohtoročnej
Turistiky
pre
všetkých sa v druhú augustovú nedeľu zúčastnili už tradične aj naši kamaráti, turisti z družobnej obce z Moravy Bolatíc, s ktorými prišiel aj pán
starosta Mgr. Herbert Pavera (druhý zľava). KST oddiel pešej turistiky
Doľany ďakuje všetkým dobrovoľníkom a sponzorom, s ktorých pomocou sa nám úspešne podarilo usporiadať už 27. ročník akcie, ktorá aj tento rok prilákala takmer 800 turistov.
Dňa 14. 10. 2012 sa dolianski turisti rozlúčili s tohtoročnou letnou
turistickou sezónou prechodom masívu Kamennej brány, ktorý už tradične organizujú naši kamaráti, turisti z Pezinka, medzi nimi aj náš
„Doľančan“ Ladislav Velich. Počasie bolo typické pre babie leto, teda
krásne slnečné. Každý sme si so se-

bou priniesli okrem dobrého čajíka
aj dobrú náladu. Našla sa aj „mapa“
(v našom turistickom jazyku - becherovka), aby sme náhodou nezablúdili. Po krátkom a nenáročnom pochode masívom Kamennej brány nás pri
Troch Jazdcoch čakalo malé občerstvenie, ktoré priravili organizátori.

Modranské vinobranie

V dňoch 15. - 16. septembra sa
v Modre opäť konalo tradičné vinobranie, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia obce Doľany pod vedením
starostu obce. V nedeľu sa v ranných
hodinách v priestoroch PVOD Doľany stretlo niekoľko ochotných poslancov obce Doľany pod vedením
Mgr. Marianny Konopovej, aby zabezpečili výzdobu traktora a „vlečky“ zapožičaných od firmy JM Vinárstvo Doľany, ako aj pohostenie účastníkom vinobrania - hrozno
a burčiak. V areáli SPTŠ Modra sa

potom konali prípravy a nástup do
alegorického sprievodu. Do traktorovej vlečky si nasadli speváci „Ompitálski chlapi“ s hudobným sprievodom a ďalšie tri „Ompitalanky – krojovanky“. Pekný spev a veselá nálada sprevádzala voz až po slávnostnú
tribúnu, kde našu obec reprezentoval starosta Jozef Mruškovič. Okolostojacim návštevníkom sme podávali sladké hrozno z dolianskych viníc
a výborný burčiak.
JUDr. Ida Konopová, PhD
zástupca starostu

Týmto sa ale náš pochod neskončil,
lebo turista Ivan Zubaj dodržal slovo z minuloročného pochodu a pozval nás na pokrstenie jeho krásnej
novej pivnice. Tam sme v dobrej nálade, pri dobrom vínečku a hudbe,
ukončili jeden krásny turistický deň.
Mgr. Stanislava Oravcová

Malá spomienka
na významný moment
Pred administratívnou budovou
JM Vinárstva Doľany sa koncom augusta konala malá, dalo by sa povedať rodinná slávnosť. Pán Mikuš tu
odhalil malú pamätnú tabuľu, ktorou si jeho rodinná firma pripomína z hľadiska histórie firmy významný moment. Vtedy sa totiž rozhodlo,
že podnik bude sídliť tu, v Doľanoch,
a v nevyužitých bývalých priestoroch
družstva tak začalo pôsobiť vinárstvo,
dnes najväčšia firma v našej obci. Aj
ked nejde o žiadny veľký pamätník,
je to pekný prejav budovania tradície
firmy a nezabúdania na tých, ktorí sa
o jej úspechy zaslúžili.
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Oznamy
 OU oznamuje, že v priebehu novembra a začiatkom decembra sa
budú v zmysle zákona č. 314/2011
Z.z vykonávať v našej obci preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch, obytných domoch
a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb, a v objektoch právnickej a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny pož. dozor okresné riaditeľstvo. Prosíme občanov, aby kontrolné skupiny vpustili do svojich
priestorov za účelom vykonania obhliadky kotolní, komínových a vykurovacích telies, rozvodov elektrickej energie a plynu. Kontrolné skupiny sú vytvorené z členov DHZ Doľany, preukážu sa písomným poverením obce a ich členmi budú: Zuzana Banárová, Ján Schwarz, Roman Schwarz, Igor Guldan, Ján Vandák, Michal Vandák, Matej Vandák,
Jozef Zloch, Jozef Šesták st., Pavol
Ješko, Peter a Marek Vizvári, Peter Mruškovič, Andrej Lechovič, Jozef Bednarovský, Marián Slaninka
a Martin Drška.

Nenechajte si ujsť
 Riaditeľka materskej školy v Doľanoch sa obracia s prosbou na
všetkých obyvateľov Dolian. Do škôlky potrebujú funkčnú chladničku na
uskladnenie džúsov. Materská škola sa prihlásila do projektu Európskej
únie Školské ovocie a na dlhodobé
uskladnenie džúsov potrebujú chladničku, ktorú nemajú k dispozícii. Prípadní darcovia nech sa spoja s pani
riaditeľkou alebo zatelefonujú na telefónne číslo 033/6499185. Ďakujeme.
 Každý pondelok a štvrtok o 19,00 si
môžete prísť zacvičiť AEROBIK do
Domu kultúry. Predcvičuje Žaneta. Tešíme sa na vás.
 Každý piatok sú v Klube Spolku pre
krajší život v Doľanoch tvorivé dielne pre deti a dospelých. Stretávame sa
vždy o 17,00 hodine. Kreslíme, vyrábame, maľujeme, modelujeme. Po skončení si čítame z knižiek a deti sa hrajú.
 V nedeľu býva v Klube Spolku pre
krajší život v Doľanoch tanečná pre
deti od 3 rokov. Vedie ju Norika a začína sa vždy o 16,00 hodine.
Tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka na 17. novembra
Deň otvorených pivníc
16. – 17. 2012
Vinárstvo JM Doľany, Vína z mlyna

V sobotu, 17. novembra, je pre Doľančanov a návštevníkov obce pripravený bohatý program. V piatok a v sobotu organizuje Malokarpatská vínna
cesta tradičné Dni otvorených pivníc.
3. Ompitálsky jarmok
10,00 – 18,00 hod
DK J.Fándlyho

Spolok pre krajší život v Doľanoch
usporiada v sobotu 17. 11. 2012 tretí
Ompitálsky jarmok. Opäť sa bude konať v Dome kultúry Juraja Fándlyho od
10,00 do 18,00 hod. Viac ako tridsiatka
predávajúcich vás čaká so svojimi remeselnými alebo ľudovými výrobkami.

Opekanie vola
od 11,00 hod 
Penzión Ompitál

V ten istý deň sa v priestoroch
Penziónu Ompitál pripravuje opekanie vola pre všetkých, ktorí sa radi zastavia na kus dobrého jedla a pohárik
chutného vína pri dobrej nálade.
Jesenný beh pre všetkých
10,00 hod 
Štart pred OU

Športový oddiel TJ Družstevník
Doľany pozýva na druhý ročník jesenného Behu pre všetkých, ktorý sa
tiež uskutoční v sobotu, 17. novembra. Pretekať sa bude tak ako vlani vo
viacerých kategóriách, od detí predškolského veku až po seniorov. Zraz
bude o 10,00 pred obecným úradom.

Program akcií v Doľanoch
v najbližších troch mesiacoch
11. november 2012

Spomienka na
p. Štefana Zlocha
15,00 hod

Kostol sv. Kataríny

24. november 2012

Hodová zábava
od 19,00 hod

DK J. Fándlyho

26. november 2012

Beseda o prevencii
proti podomovým
podvodníkom
14,00 hod

DK J. Fándlyho

15. decmeber 2012

Vianočná akadémia
15,00 hod

DK J. Fándlyho

23. decmeber 2012

Advent na mlyne
15,00 hod

Vína z mlyna

26. december 2012

Štefanská zábava
so živou muzikou
od 19,00 hod

DK J. Fándlyho

31. decembra

Turistika - spoločný
výstup na Keltek

Zraz o 9,00 pred školou Doľany
20. januára 2013

Vítanie novorodencov
16,00 hod

DK J. Fándlyho

Poďakovanie
Redakcia Doľanských novín ďakuje za finančnú podporu: Continental
Film a pán Michal Drobný.
INZERCIA

Vy nemusíte nikam chodiť,
ja prídem k vám domov.
Renáta Mrvová, kaderníčka pre všetkých.
Dohoda po telefóne: 0905 337 852
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