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Vážení občania,
držíte v rukách druhé tohtoročné číslo Dojčanských novín.
Máme za sebou takmer 6 mesiacov kalendárneho roka a niekedy
mám pocit, že už prešiel celý rok. Obec a verejné priestranstvá
neustále čistíme a kosíme, tuje, ktoré neprežili zimu nahrádzame kríčkami. Popri tom kosíme a čistíme potok i priekopy. Tu
nám významne pomáha traktor s mulčovačom.
Pri čistení potoka sme však narazili na problém, keď niekto,
zahradil odtok z Dolinského potoka tehlovou stienkou a zrazu
začala stúpať voda v potoku aj v dedine a najmä pri moste
pri p. Černochovi. V súčasnosti pravidelne kontrolujeme tento
úsek. Traktor a drvič na konáre sme využili najmä v apríli, kedy
sme dvakrát zberali konáre spred Vašich domov a následne ich
drvili. Službu vývozu konárov budeme robiť aj v jeseni, ak by
niekto potreboval vyviezť konáre mimo tohto obdobia, samozrejme ich môže (po dohode s OÚ), priviezť na Obecný úrad. Na
bývalé smetisko môžete i naďalej vyvážať trávu a drobný biologický odpad. Ale poprosím Vás, aby ste ho nevykladali hneď
skraja, ale zaviezli čo najviac dozadu. Tiež je dobrým zvykom, že
sa ohlásite na Obecnom úrade, keď vyvážate bioodpad.
Teší ma, že viacerí prídete ohlásiť na Obecný úrad úpravy na
hrobových miestach na našom cintoríne. Vždy sa dohodneme,
ako sa majú úpravy uskutočniť, aby sme postupne robili hrobové
miesta prístupnejšie, aby sme vytvárali chodníčky. S niektorými
z Vás sme sa dohodli na odstránení veľmi starých a nefunkčných
hrobových miest. Pomníky z takýchto miest však chceme zachovať v parčíku pri Dome smútku. V lete pripravujeme osadiť lavičky a odpadkové koše na verejné priestranstvá, svoje návrhy,
kde by mohla byť lavička, môžete dať na Obecný úrad.
V júli sa bude realizovať budovanie osvetlenia na
„jabĺčkovej“ ceste od p. Orsága po p. Viciana. Zároveň sa v tejto
časti bude budovať aj chodník pre peších.
V súčasnosti pracujeme na výzve na výmenu miestneho rozhlasu, nakoľko je už za svojou životnosťou a len čo vymeníme
reproduktory, vzápätí odídu iné, alebo sa pretrhne rozhlasové
vedenie.
Nedá mi, nepodeliť sa s Vami s ešte jednou skúsenosťou. Okolie Obecného úradu je monitorované kamerovým systémom, ktorý chceme s poslancami zaviesť do celej obce a momentálne čakáme na výzvu. Ale kamerový systém sa osvedčuje, lebo sa nám
podarilo vďaka nemu usvedčiť našich mládežníkov
z poškodzovania verejného osvetlenia v parku. Najnovšie sa podarilo odhaliť obyvateľov zo Štefanova, ktorí sa v noci pokúšali
zhodiť „máju“ tým, že odstraňovali spevňujúce koly. Vôbec si
neuvedomili svoje konanie, že mohli ublížiť sami sebe, ale aj
ostatným, ktorí v tejto časti bývajú alebo tadiaľ prechádzajú, a
že mohli spôsobiť nenapraviteľné škody.
Mnohí z Vás sa ma pýtajú: „Kedy bude kanalizácia?“ Zatiaľ
Vám na túto otázku odpovedať neviem. Žiadosť o európske peniaze je podaná, no nie je vyhodnotená. Najnovšie som preukazovala, že žiadosť bola odoslaná elektronicky cez portál slovensko.sk. O výsledku Vás budem informovať. Úspešní sme boli pri
žiadosti na spracovanie bioodpadu – na kompostéry vo výške 96
tisíc €, získali sme 10 tisíc € na rekonštrukciu kabín TJ Družstevník Dojč. Získali sme takmer 12 tisíc € na rekonštrukciu multifunkčného ihriska, z ktorého niekto ukradol vstupné bránky.
Takže po jeho rekonštrukcii pristúpime k uzamykaniu ihriska,
aby sme získali prehľad, kto na ihrisko chodí a ako sa tam správa. Areál ihriska chceme tiež monitorovať kamerovým systémom.

Naďalej budeme pracovať na zvyšovaní kvality života
v našej obci, ale bez Vašej pomoci, Vašich rád i námetov to nepôjde. Preto Vám za každý podnet i kritiku ďakujem.
Prichádza čas, keď slnko páli, vánok pofukuje a nás láka vidina dovolenky. Deťom sa kráti školský rok a tešia sa na zaslúžené
prázdniny. Predtým však, si naša škola pripomenie 50. rokov od
otvorenia brán v nových priestoroch. Aká bola jej 50-ročná cesta? A čo bolo predtým? Čím sa môže pochváliť? Aj na tieto otázky Vám dá odpoveď druhé číslo Dojčanských novín. Okrem výročia školy sa dočítate o témach, ktorými žila naša obec od posledného vydania novín. Verím, že čítanie to bude príjemné. Želám
vám dovolenku prežitú v kruhu svojich blízkych, na ktorej si oddýchnete a načerpáte sily do ďalších dní.
-Slavomíra Melišová starostka obce-

PREZIDENT ANDREJ KISKA V NAŠEJ OBCI
Poslednú aprílovú stredu navštívil našu obec prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska so svojím tímom, kedy navštívil
aj okresné mesto Senica. Prezidenta privítali obyvatelia obce
pred Obecným úradom a on sám sa zvítal podaním ruky s našou
najstaršou obyvateľkou pani Albínou Holou, ale aj

s obyvateľkou Klárkou Orságovou, ktorá je len o deň mladšia
ako jeho syn Martin. Pozdravili ho aj žiaci ZUŠ s pobočkou
v Dojči Lujza Margot Škodáčková a Dárius Fiala pod vedením
Richarda Banského. Žiaci prvého ročníka predviedli svoj tanec
„Maryša“ pod vedením Ľudmily Drinkovej. Po stretnutí
s obyvateľmi sa stretol prezident so zástupcami samosprávy na
pracovnom rokovaní, kde starostka obce spolu so svojím zástupcom Pavlom Zichom, členkami komisií pri Obecnom zastupiteľstve Zuzanou Mackovou a Antóniou Mikulíkovou a miestnym
farárom Ivanom Barusom predstavili obec a radosti i problémy,
ktorými obec žije. Hlavným problémom obce je nedokončená
kanalizácia, miestne komunikácie a chodníky v obci sú vo veľmi
zlom stave, ale rozobrali aj problém so statikou kostola. Pán
prezident sa živo zaujímal o kvalitu života ľudí v našej obci. Diskutovali sme o investičných zámeroch a spôsobe ich financovania. Uvedomuje si, že financovanie samosprávy nie je najšťastnejšie, ale v jeho možnostiach nie je poskytovať finančné prostriedky. Potvrdil, že nie je exekutívou, ktorá prináša peniaze,
ale môže poskytnúť svoje kontakty, aby sme mohli riešiť naše
problémy. Starostka obce otvorila aj otázku novely cestného
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s chlebom.
Podujatie sa vydarilo, aj počasie mu prialo. Tešíme sa na stretnutie 16. júna 2019. Všetci ste pozvaní.

OSLAVA MDD

zákona a zákona o sociálnych službách, ktoré sa nedotýkajú len
našej obce, ale každej obce a mesta na Slovensku. Na záver stretnutia sa Andrej Kiska
zapísal do pamätnej knihy obce a starostka
Slavomíra Melišová mu odovzdala spomienkové darčeky na našu obec. Drevorezbu venoval pán Peter Orság, pre ktorého je drevorezbárstvo koníčkom. Starostka sprevádzala prezidenta aj na pracovnej návšteve
v najväčšej firme v našom katastri – OMS,
a.s. Dojč. V spoločnosti OMS, a.s. pokračovalo pracovné stretnutie s vedením spoločnosti
a následne prehliadka vývojového strediska
a výroby.

Medzinárodný
deň
detí (MDD) je sviatok detí,
ktorý sa oslavuje v mnohých
krajinách
sveta.
Na Slovensku sa slávi 1. júna
od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre
blaho detí (World Conference
for the Wellbeing of Children)
v Ženeve v roku 1925. Viacero
vlád zaviedlo
v svojich
krajinách takýto deň s cieľom
urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy
týkajúce sa detí vo svete. Nie
je úplne jasné, prečo práve 1.
jún bol vybraný ako MDD.
Oslavuje sa vo viac ako 21
krajinách.
Príjemnú oslavu svojho sviatku zažilo 62 detí v Dojči, ktoré

SLÁVNOSTI MIKROREGIÓNU ŠAŠTÍNSKO
17. jún 2018 patril slávnostiam Mikroregiónu Šaštínsko.

V hlavnom programe na Gazárke v Šaštíne reprezentoval našu
obec Dárius Fiala na saxofóne v sprievode s Richardom Bánskym na klávesoch. Jeho vystúpenie bolo výnimočné
a zaujímavé. Skladby, ktoré si pre túto príležitosť nacvičil, odprezentoval s gráciou. V programe sa predstavil i Pavol Kubík so
speváckou skupinou Smolinčané – Záhoráci. Sprievodným programom slávností Mikroregiónu bola aj cyklojazda mikroregiónom, ktorá začínala na železničnej stanici v Kútoch. Cyklisti
prišli na Gazárku pred 15-tou hodinou po 40 kilometrovej trase.
Odmenou pre každého cykloturistu bola spomienková šiška so
stužkou.
Každá obec sa na slávnostiach prezentovala vo svojom stánku,
návštevníci okrem upomienkových predmetov a remeselníckych
výrobkov si mohli pochutiť aj na tradičných jedlách – fazuľovici,
slížoch s makom, ovocných bélešoch, „koláčkoch“ či držkovej

prišli v nedeľu 10. júna 2018 do školského areálu. Tu im členovia kultúrnej komisie spolu so zamestnancami obecného úradu
a ich obetavými rodinnými príslušníkmi pripravili športovozážitkové popoludnie spojené so žrebovaním tomboly. Nechýbala sladká cukrová vata a chladená kofola, ktorá v teplom dni
zahnala smäd malým i dospelým.
Spokojnosť detí bola evidentná pri pohľade na ich rozžiarené
tváričky. O odmeny pre deti sa postarali nasledovní sponzori,
ktorým týmto v mene všetkých detí
ďakujeme: Autodoprava Valentín
Vach; Boby bar Karol Matula; COOP
Jednota Senica; DHZ Dojč; Domelli
Elena Danková; EKOtrans Vladimír
Jankovič; EMTEI Martin Mikulík;
EUROLINE Lucia Jankovičová; GEOKON Pavol Kondrla; Ján Paulus;
Kaderníctvo Zuzana Morávková;
KKD Ľubomír Drinka; Milan Žilínek;
Miroslav Čelústka; Miroslav Dolga;
Obec Dojč; PD Dojč František Čelústka; PSS Ladislava Šebestová; TIR
-PET František Petrula; TJ Družstevník Dojč.
-Zuzana Macková-
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1. MÁJ V NAŠEJ OBCI DOJČ
A všetko sa začalo nečakanou správou. Z obecného úradu sme
prijali oznámenie, že má jedna slovenská súkromno-komerčná
televízia záujem natočiť s členmi 1. Záhoráckeho retroklubu
Dojč – organizátormi retro osláv 1. mája – sviatku práce, upútavku do svojej relácie, ako sa predchádzajúcich sedem ročníkov
pripravovalo, kde vznikol nápad takéto podujatie vôbec robiť.
Ukázali a vysvetlili sme zástupcom televízie, čo všetko obnáša
zrealizovať takúto, už v podstate, celoslovensky známu akciu.
Viete, nie je toho málo. Tak sa stalo, že 20. apríla sme sa objavili
v televízii, bola to reklama a zároveň ďalšia pozvánka na naše
oslavy 1. mája.
Prípravy na 8. ročník sa začali už v podvečer 30. apríla stavaním

tribúny. Tak ako každé ráno i v utorok 1. mája vykuklo slnko
a už sme vedeli, že je dobre. To hlavné sa podarilo – pekné počasie. V dopoludňajších hodinách postupne prichádzali stánkari
s rôznym občerstvením tuhého i tekutého charakteru. Dozdobovali sme prvomájovú tribúnu brezovými vetvičkami
a orgovánom – symbolom májových dní. Blížilo sa poludnie
a s ním nečakaný počet techniky a ľudí do prvomájového sprievodu. Keď už prišla hodina H– 13,00, všetko sa dalo do pohybu.
Mali sme obavu, či sa neprihodí niečo, s čím nerátame, čo by
narušilo celý priebeh do detailov naplánovaného programu.
Zostali sme však milo prekvapení, ako jedno do druhého zapada-

lo, v pohode na seba nadväzovalo. Príchod delegácie na tribúnu,
privítanie krojovaným párom a slovanským zvykom – chlebom
a soľou, predstavenie členov čestnej delegácie, prvomájový
sprievod, privítanie všetkých starostkou obce. Potom tradične
zaznela pieseň práce, príhovory čestnej delegácie. Zážitkom bolo
vystúpenie detí zo ZUŠ Šaštín, pobočka Dojč, ktoré si pod vede-
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ním Richarda Bánskeho
a Eleny Dankovej nacvičili
dobové piesne. A práve
tieto deti – usmiate – sú
symbolom mieru – vypustili ďalší symbol mieru –
holubice. Čas sa napĺňal,
oficiálne oslavy išli do
finále a v ňom vystúpili
menšie i staršie mažoretky z CVČ zo Senice, na ktoré nadviazala
skupina Spirit pod vedením pani Brkalovej. Cítili sme ako z nás
opadáva napätie, ktoré v nás bolo z toho, že sme sa veľmi snažili, aby všetko dobre dopadlo, a aby obyvatelia obce ako aj návštevníci boli spokojní. Túto spokojnosť sme chceli dosiahnuť aj
vystúpením dychovej hudby Šohajé z Veselí nad Moravou pod
vedením p. Nejeschleba. No vždy, keď sa niečo robí, sa niečo aj
nepodarí. Našťastie to boli udalosti bez vážnych následkov
a i trocha smiešne. Jeden kus techniky s lyžicou zachytil predlžovací elektrický kábel, čo trocha spomalilo prvomájový sprievod.
A jeden koník, trocha vystresovaný a nedočkavý, zanechal priamo pred tribúnou svoj „voňavý“ pozdrav. Ten sme rýchlo odstránili.
Zvečerilo sa. Bol 1. máj 2018. Živá atmosféra sa upokojila, skončil sa 8. ročník osláv 1. mája v Dojči. Čo dodať na záver?
V prvom rade poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli toto podujatie zabezpečiť a zrealizovať. My, členovia 1. Záhoráckeho
retroklubu si neďakujeme, pre nás je poďakovaním, že účastníci,
obyvatelia i návštevníci boli spokojní, že akcia sa im páčila, zaspomínali si a zabavili sa. Možno trocha zabudli na každodenné
starosti. Vážení občania, viete čo najviac poteší? Jeden pán sa
ma koncom mája spýtal, kde bývam. Odpovedal som- v Dojči.
A jeho reakcia? Tam to poznám, tam robia tie oslavy 1. mája, bol
som tam. Vidíte, to ma naozaj potešilo. Ľudia vedia, kde je naša
dedinka Dojč.
-Vladimír Sládek, st.-

REAKCIA NA NAŠE OSLAVY 1. MÁJA
Po prvý raz som sa včera zúčastnil osláv prvého mája vo vašej
obci a bol som veľmi milo prekvapený originálnym programom,
ktorý u vás už má svoju tradíciu. Len tak ďalej! Moja pochvala
patrí predovšetkým organizátorom tohto podujatia, ktorí si naozaj zaslúžia uznanie širokej občianskej verejnosti.
Pretože tohto podujatia som sa zúčastnil aj ako iReporter RTVS,
svojou kamerou som nakrútil video, ktoré vám touto cestou ponúkam na zverejnenie na vašej webovej stránke formou odkazu
na tento link: http://ireporter.rtvs.sk/clanky/oslavy-prvehomaja-objektivom-ireporterov/.
S pozdravom
Marián Nomilner, Trnava

Ročník VII. číslo 2

DOJČANIA A ARTEFAKTY
Ján Nepomuk Pavelka /1807 – 1878/
Za katolíckeho kňaza ho vysvätili v roku 1830. V rokoch 1855 –
1876 bol administrátorom v Dojči. Počas pôsobenia na Záhorí
napísal po roku 1873 Záhorskú kroniku. Mottom kroniky je latinský verš „Nie je hoden vlasti mena ani národu svého ten,
kto nevie, ktorý bol pôvod rodu jeho.“
Aj občanom Dojča dnešnej doby nie je ľahostajná minulosť
obce. V roku 2017 uvideli svetlo sveta artefakty /nálezy/, ktoré
objavil Vladimír Sládek, Ján Trupp a Juraj Koprla.
Sekera
Pán Vladimír Sládek, Dojč 374, našiel na svojom pozemku pri
stodole sekeru. Sekera je pravdepodobne typu fokoš, sú známe
už zo stredoveku a rámcovo sú datované do 15. - 16. storočia. Do
tohto (a mladšieho) obdobia môže patriť aj sekera z Dojča. Ľahká bojová sekera – fokoš je typická pre staromaďarské hroby a
pomenovanie dostala podľa maďarských bádateľov. Vo východnej Európe boli tieto sekery bojovou výbavou stepných národov
a odtiaľ sa rozšírili do Starej Rusi, kde sa stali súčasťou výzbroje
pechoty a jazdy /A. Ruttkay 1976/. Každopádne
môžeme povedať, že sekery nájdené v hroboch, ktoré aj kvôli nim dostali pomenovanie bojovnícke, sa
mohli používať ako zbraň,
ale aj ako nástroj /
A.Ruttkay 1982/.
Pečať sedlára / Bronzová spona
Pán Ján Trupp, Dojč 282, ešte v roku 2000 našiel na svojom pozemku pečať a sponu. V roku 2017 odovzdal pečať KPÚ Trnava. Pečať našiel na poli za svojim domom v Dojči, časť Vieska.
Na pečatidle sú iniciály I T a medzi nimi je zobrazené sedlo so
strmeňom. Majiteľom pečatidla tak možno bol sedlár s menom
začínajúcim na I a priezviskom na T. Podľa kníh narodenia, ktoré sú na fare, bolo v Dojči iba jedno priezvisko na T a to Trupp.
Meno bolo pravdepodobne Imrich. Artefakt je datovaný do 18. 19. storočia.
V publikácii Dojč str. 89 Domácka výroba a remeslá sa píše:
Sedlárstvo. V Dojči až do 50. rokov pracovali dvaja sedlári:
Konštantín Kabát /1905-1960/ a Jozef Morávek /1922-1981/.

Zhotovovali sedlá, konské postroje a kožené súčasti kočov.
Bronzová spona sa našla neďaleko pečate smerom západným.
Jednoduchá bronzová spona z doby rímskej /germánska/ je
čiastočne deformovaná a zdobená esovitým motívom /9x písmeno S/. Výška písmena S je 4 mm, šírka 2 mm. Datovať ju možno
do 3. storočia. Na konci jeden a pol závitové vynutie vľavo, vonkajší priemer 8 mm. Na konci závitu v ¼ hlava pravdepodobne
hada. Na druhom konci do hrotu sa zužujúca otvorená nôžka
dĺžky 1,9 mm bez ihly. Dĺžka deformovanej spony je 3,8 cm, výška 2,6 cm. Predpokladaná dĺžka bola cca 5 cm.
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Spony nosili muži aj ženy a slúžili na upevnenie odevu ako dnes
gombíky.
Sakrálne kríže
Pán Juraj Koprla, Dojč 56, našiel na povale domu, ktorý kúpil po
stolárovi Leonardovi Veselom dva kríže.

Kríže sú zhotovené z mosadze, uchytenie na žrď je z medi. Datované sú do konca 19. storočia. Sú to ukončenia drevených žrdí
cirkevných zástav, ktoré sa nosili v procesii. Výška kríža je 24
cm, šírka 19,5 cm a uchytenie má 14,5 cm.
Procesie v Dojči
Na Marka /25.4./ odchádzala z kostola procesia ku krížu pri
ceste do Šajdíkových Humeniec, kde kňaz v poli svätil oziminy.
Posvätené steblá obilia si účastníci procesie trhali a uchovávali v
modlitebných knižkách.
Na sviatok Božieho Tela prechádzala obcou procesia k štyrom
poľným oltárom z brezových vetiev /u Rehákú, u Siládú, u Čelústkú, u Pytleňákú/. Na procesii sa aktívne ako poriadateľská služba i pri nesení baldachýnu nad kňazom zúčastňovali členovia
miestneho dobrovoľného hasičského zboru v uniformách. Cesta,
kadiaľ prechádzala procesia, bývala posypaná trávou. Podľa
toho, ako tráva za procesiou schla, sa usudzovalo, ako bude
schnúť na lúkach seno. Účastníci slávnosti si brali vetvičky z oltárov a pri búrke ich pálili ako ochranu proti hromu a blesku.
Posledné procesie usporiadali v rokoch 1968 a 1969, potom boli
zásahom zvonka prerušené a obnovili sa až v 90. rokoch v tradičnom zmysle. Dnes cestu neposýpajú trávou, ale prvoprijímajúce dievčatá posýpajú pred kňazom cestu lupienkami kvetín.
Sviatok Božského Srdca Ježišovho slávilo farské spoločenstvo v
Dojči procesiou k poľnému oltáru postavenému vo Vieske pri
soche Panny Márie Sedembolestnej. Dievky oblečené v slávnostných krojoch niesli sochu Panny Márie a mládenci sochu Srdca
Ježišovho, muži zástavy. Slávnosť bola obnovená v 90. rokoch,
pričom sa miestne ženy snažia o zachovanie tradičných prvkov
vo výzdobe, oblečení i zostavení sprievodu.
Svätej Trojici je zasvätená kaplnka v Dojči – Závsí. Na sviatok
jej vysvätenia sa konajú v Dojči prvé hody. Veriaci z kostola v
sprievode idú ku kaplnke, kde sa slávi svätá omša. Potom nasleduje hodovanie a tanečná zábava.
Som rád a ďakujem menovaným, že tieto artefakty uvideli svetlo sveta a vypovedali nám niečo málo o histórii našej obce Dojč,
ktorá sa nachádzala pri starej Českej ceste. Táto cesta už od
mladšej doby kamennej ovplyvňovala v dobrom i zlom život ľudí
na Záhorí a teda i Dojča.
Pramene:
Tibor Janovič: kronika Dojč v minulosti, 1965
Mária Zajíčková, Viera Drahošová: publikácia Dojč, 1998
-Peter Holánčlen Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV v Nitre
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PRÍLOHA VENOVANÁ ZÁKLADNEJ ŠKOLE V DOJČI

História školy v Dojči
Prvú školu dala postaviť bývalá uhorská vláda v prvej polovici
17. storočia. Tvorila jednu učebňu. Deti ju navštevovali len
v zimnom období, Inak museli pomáhať rodičom s domácimi
a poľnohospodárskymi prácami.
V roku 1880 bola postavená nová škola, ktorá mala 2 učebne,
v roku 1909 bola pristavená druhá časť, ktorú tvorila jedna
učebňa a učiteľský byt.

1942 – Rímsko-katolícka ľudová škola - riaditeľkou bola
p. Valéria Švoňavová.
4 triedy navštevovalo
spolu 212 žiakov.
Meštiansku
školu
navštevovali
deti
v
Šaštíne
alebo
v Senici.
11. 12. 1944 bola
dolná škola zabraná
nemeckými vojakmi, preto sa vyučovalo striedavo v 3 učebniach.
1945 – Štátna ľudová škola – 5 tried
1947 – Štátna meštianska škola - riaditeľom bol p. Jozef Bača,
škola mala 2 triedy a 77 žiakov. Žiaci zapísaní do 2. triedy robili
na začiatku školského roku 1947/1948 skúšky z 1. triedy meštianskej školy. Skúške sa podrobilo 41 žiakov. Riadne vyučovanie
sa začalo 1. 9. 1947. Obvod školy tvorili: obec Dojč, samoty Štetináre, Bištava, Teheľňa, Theberyho mlyn, obec Koválov.
Pôvodná škola bola umiestnená v budove dolnej školy, č. d. 171.
Táto nevyhovovala, preto sa začalo s jej prestavbou. Túto previedol staviteľ Hercog z Dojča. S prestavbou sa začalo 4. 8. 1947.
Prvé školské zariadenie poskytli: Štátna ľudová škola Unín, Koválov a Senica a Štátna meštianska škola Senica. Ostatné potrebné zariadenie zaplatila obec Dojč. Dochádzka žiakov do školy bola pešo.
1948 - Stredná škola v Dojči bola premenovaná za Štátnej
meštianskej školy v Dojči, riaditeľom bol p. Jozef Bača.
Škola mala 3 triedy, od školského roku 1948/1949 pristúpili do
školy aj žiaci z obce Šajdíkove Humence, Štefanov a samoty Hríchy, mlyny u Horných a u Božkov. Dochádzka do školy bola autobusom.
1953 - Národná škola v Dojči – zlúčením oboch miestnych škôl
vznikla Osemročná stredná škola. Riaditeľ p. Jozef Bača
a zástupca riaditeľa p. Jozef Haba.
Škola mala 10 tried, navštevovali ju deti z obcí Dojč, Koválov,
Šajdíkove Humence a Štefanov.
1960 - žiaci dostávali školské učebnice a školské pomôcky zdarma. Žiaci 1. ročníka si ich ponechali a ostatní žiaci knihy na konci školského roka vracali pre ďalšie použitie.
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1961 - Základná deväťročná škola - riaditeľ p. Jozef Bača, ZRŠ
p. Jozef Haba, škola mala 13 tried. Priestory pre vyučovanie
žiakov boli nevyhovujúce. Dielne sa vyučovali v uvoľnenom súkromnom byte, telesná výchova vo voľnej prírode alebo kultúrnom dome.
2. 12. 1963 bol urobený výber staveniska pre novú školu
v rozlohe 3,7 ha v časti Zákostolské Záhumenice. Hneď bol urobený geologický prieskum pôdy a boli vypracované projekty.
8. 7. 1964 začali vŕtať studňu. Vlastná výstavba školy začala
8. 9. 1964 položením základného kameňa. V priečelí budovy pavilónu A je zamurovaná pamätná listina.
1. 7. 1967 bolo slávnostné odovzdanie areálu novej 18-triednej
Základnej deväťročnej školy. Prvé školské zvonenie sa rozozvučalo v pondelok 4. 9. 1967. Tak sa začala výučba v zostave budov tak, ako je dnes.
1982 - Základná deväťročná škola /9 rokov povinnej školskej
dochádzky/ bola ukončená školským rokom 1981/1982 a bola
premenovaná na Základná škola - riaditeľom bol p. František
Vician a zástupca riaditeľa školy p. Edita Truppová. Škola mala
12 tried.
1996 - 22. 7. 1996 začali demontačné práce v kotolni a 26. 11.
1996 prebehla kolaudácia plynofikácie kotolne.
2015 - Základná škola sa zlúčila s materskou školou a vznikla
Základná škola s materskou školou.
Spracované podľa miestnych kroník
-Mgr. Ľubica Ušiaková, ZRŠ-

Z HISTÓRIE MATERSKEJ ŠKOLY
Dňa 1. septembra 1956 sa otvorila pestrá kniha života materskej školy. V týchto dňoch máme možnosť listovať v nej, hľadať
a objavovať všetko dobré, čo sa za tie roky urobilo, ale aj pospomínať na tých, ktorí tu boli a zanechali tu svoj rukopis. A čo to
znamená toľko rokov v živote jednej materskej školy?
Tisíce očí malých človiečikov, tisíce malých životov, tisíce nových
ľudských osudov, tisíce detských ručičiek, ktoré hľadali oporu
v učiteľkách, keď rodičia odchádzali, tisíce drobných slzičiek,
kotúľajúcich sa po detských líčkach. Ale je to i mnoho, mnoho
učiteliek s veľkým srdcom, ktoré vedeli byť deťom oporou
v nových neznámych situáciách, keď sa učili svoju prvú básničku, keď rodičom pripravovali prvé srdiečko k sviatku, keď
„z bábätiek“ vychovávali školákov – ľudí súcich do „veľkého
sveta“. Neodmysliteľnou súčasťou boli a sú i pracovité tety kuchárky a tety upratovačky, ktoré sa starali o jedlo a čistotu
v triedach a často svojim úsmevom, pohladením i povzbudením
dodali deťom dôveru v dospelých okolo nich.
Dnes sú z týchto detí už dospelí ľudia, ktorí majú už svoje deti
umiestnené v priestoroch materskej školy. Od tej doby materská
škola prešla rôznymi organizačnými zmenami a prestavbou. No
jej poslanie bolo a je vždy to isté, poskytovať deťom výchovu
a vzdelávanie. Nech bola výchova orientovaná akýmkoľvek smerom, vždy mala a má jeden cieľ. Dať deťom to najlepšie, prejaviť
im lásku, porozumenie a dať im dobré základy do budúceho života.
Všeličo môže človek zastaviť, ale čo sa nikdy nezastaví je čas.
Čas je rieka nášho života.
Ako som už spomínala materská škola bola v Dojči založená
1. septembra 1956. Dočasne bola umiestnená v budove vtedy
osemročnej strednej školy Dojč /OSŠ/. Škola bola jednotriedna
s počtom detí 28. Riaditeľkou materskej školy bola ustanovená
pani Božena Bačová, ktorá predtým učila na OSŠ v Dojči. Škola
mala poldňovú prevádzku nakoľko v tej dobe nebola ešte školská jedáleň.
Dňa 1. júla 1967 bola slávnostne odovzdaná do prevádzky budo-
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va novej Základnej deväťročnej školy /ZDŠ/, v ktorej bola umiestnená aj materská škola – jednotriedna s počtom detí 25.
Školský rok sa začal 4. 9. 1967. Riaditeľkou materskej školy bola
ustanovená p. Vlasta Pavlíková, absolventka PŠ v Modre
a učiteľkou bola bývala riaditeľka p. Bačová. Tá musela funkciu
riaditeľky zanechať, pretože nespĺňala kvalifikačné predpoklady
i keď mala dlhoročnú pedagogickú prax. Školníčkou bola poverená p. Emília Huttová.
Deti materskej školy, základnej školy, pedagogickí pracovníci,
prevádzkoví pracovníci, rodičia aj predstavitelia obce sa zúčastnili slávnostného otvorenia a zahájenia školského roka
1967/1968 s bohatým kultúrnym programom. Všetko prebiehalo v úzkej spolupráci so ZDŠ a hlavne vtedajším pánom riaditeľom Jozefom Bačom.
Vo výchovno-vyučovacej činnosti materská škola nadväzovala
na úzku spoluprácu so ZDŠ, hlavne s pani učiteľkou prvého ročníka p. Agnešou Mrázovou. I po materiálnej stránke bol vybudovaný dobrý vzťah ako so ZDŠ, ale i MNV v obci, či s ONV odborom školstva v Senici.
V tomto školskom roku sa prevádzka zmenila na celodennú /čo
veľmi pomohlo rodinám, hlavne pracujúcim matkám/, nakoľko
v ZDŠ bola školská jedáleň s kuchyňou, kde sa varilo i pre deti
z materskej školy. Materská škola bola jednotriedna väčšina
detí boli predškoláci.
Postupne detí predškolského veku v obci pribúdalo a kapacita
školy nebola dostačujúca, bolo treba situáciu riešiť. Znova
v úzkej spolupráci ZDŠ a vtedajšieho riaditeľa p. Jána Kristiňáka
a MNV uvoľnili v roku 1975 jednu priestrannú miestnosť
v pavilóne C, kde už sídlila materská škola. V pôvodnej dielni na
drevo bola umiestnená trieda predškolákov.
Nakoľko sa materská škola rozšírila tak, že od 1. 9. 1976 mala
dve triedy, nastúpili dve absolventky Pedagogickej školy v Modre
do triedy predškolákov. Škola teda mala 4 pedagogické a 1 prevádzkovú pracovníčku. Tento stav a počet pracovníkov sa nemenil, len obsadenie hlavne z dôvodu MD /lebo to boli mladé
pracovníčky/ a PN.
V budove základnej školy bola materská škola umiestnená až do
školského roku 1984/1985 pod vedením riaditeľky p. Vlasty
Huttovej.
V školskom roku 1985/1986 bola presťahovaná do novej budovy
trojtriednej materskej školy, ktorá bola vybudovaná v akcii „Z“
s vlastnou kuchyňou, práčovňou i kotolňou a bola materiálne
úplne oddelená od Základnej školy /ZŠ/. Pod vedením pani Huttovej v školskom roku 1985/86 až do roku1991 bola materská
škola trojtriedna, kde sa o deti staralo 6 kvalifikovaných pedagógov. V tomto období MŠ navštívilo 415 detí.
V roku 1991 prišlo k zmene ako v počte tried, /boli vytvorené len
dve triedy/, tak i na poste riadiacom. Do funkcie riaditeľky nastúpila p. Ľudmila Drinková. Od tohto roku do roku 1994 tu pracovali 4 kvalifikované učiteľky a vystriedalo sa 107 detí.
V rokoch 1995 – 1997 počet detí klesol a z materskej školy sa
stala jednotriedka, kde pracovala pani Drinková a Huttová. /
počet detí 74/
Postupne počet detí narastal a opäť sa od roku 1998 vytvorili
dve triedy. Takto sa v priestoroch malého pavilónu pracovalo až
do roku 2015. Menili sa len deti a občas niektorá pani učiteľka.
Malé deti mali herňu a stabilnú spálňu. Vo veľkej skupine sa
museli na poobedný odpočinok rozkladať lehátka. Šatňa
i kúpeľňa boli spoločné. I napriek stiesneným podmienkam sme
rozdávali deťom lásku a porozumenie, viedli sme ich
k ohľaduplnosti a tolerancii. Vymýšľali sme pre deti rôzne akcie
i výlety. Mali sme veľký priestranný dvor s dvomi veľkými pieskoviskami a množstvom preliezok. Postupne sme v spolupráci
s Obecným úradom vymenili okná za plastové, zaizolovala sa
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strecha, urobila sa rekonštrukcia umyvárky ako i šatne. Posledný rok ako sme tam boli sme si za pomoci OÚ zveľadili fasádu
škôlky i oplotenia.
V roku 2015 v septembri sme sa presťahovali do zrekonštruovaných priestorov ZŠ a vytvorili sme jeden právny subjekt Základná škola s materskou školou Dojč. Otvorili sa tri oddelenia
s kapacitou 52 detí. Na prízemí budovy sú najstaršie deti – predškoláci, kde majú veľkú herňu, spálňu i WC zariadenie. Na poschodí sa nachádzajú dve triedy, dve spálne i dve WC zariadenia.
Jedáleň pre deti je spoločná na prízemí. Vďaka pani starostke
sme minulý školský rok vynovili jedáleň novými stolmi
a stoličkami.
Pracuje tu 6 kvalifikovaných pedagogických pracovníkov, jedna
upratovačka a jedna kuchárka, ktorá priváža jedlo zo školskej
jedálne.
Pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ktorého
výkonové štandardy sú rozpracované do Školského vzdelávacieho programu „ Za bránou čarovného lesa“.
Snažíme sa vlastnými cieľmi podporovať u detí vzťah k prírode,
k pohybu a ku zdraviu. Prostredníctvom pohybových aktivít
a činností rozvíjame asertívne správanie a vôľové vlastnosti detí,
posilňujeme u detí trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť, sebaovládanie. Pracujeme s digitálnou technikou, ponúkame deťom možnosť výučby anglického jazyka i nemeckého jazyka formou krúžku. Zabezpečujeme deťom rôzne kultúrne podujatia či už formou divadla, alebo koncertu. Organizujeme
v spolupráci
s rodičovským združením pri ZŠ s MŠ , ale i v spolupráci s obcou
rôzne kultúrne vystúpenia / Mikuláš, Vianočná besiedka, Deň
matiek..../. Uskutočňujeme s deťmi zážitkové učenie priamo
v prírode. Robíme exkurzie i výlety pre deti. Exteriér je pre deti
priestranný, máme dve pieskoviská aj preliezky. Dvor sme si
v spolupráci s rodičmi trocha skrášlili s pneumatikami z áut,
ktoré sme natreli a vysadili do nich kvety. Uskutočňujeme i rôzne
akcie v spolupráci s rodičmi /Deň úcty k starším, Karneval, MDD,
Deň otcov, Rozlúčka predškolákov.../.
A čo na záver popriať našej materskej škole? No snáď len to, že
sa budeme snažiť vnášať aj naďalej slnečné lúče do života našich najmenších. Veď najkrajší pohľad je pohľad do šťastných
detských očí a spokojných rodičov.
-Ľudmila Drinková, zástupkyňa RŠ pre MŠPrehľad vedúcich pracovníkov základnej školy v Dojči
Školský rok

Riaditeľ

1942 - 1953

Valéria Švoňavová

1947 - 1972

Jozef Bača

1972 - 1973
1973 - 1980
1980 – 1990
1990 - 1998

Ivan Deák

do 1.12.1973

Ján Kristiňák
do 1. 3. 1980
Mgr. František Vician
do 1. 2. 1990
Mgr. Edita Truppová
od 1. 2. 1990

1999 - 2004

PaedDr. Jana Slezáková
od 30 .6. 1998
Ján Hrčka

2004 - 2017

Mgr. Drahotín Nečas

1998 - 1999

2017
2017

Mgr. Ľubica Ušiaková –
poverená riadením od
1. 7. 2017 do 16. 10.
2017
Ing. Radovan Prstek
od 16. 10. 2017

Zástupca riaditeľa školy
Jozef Haba
1953 -1970
Ján Kolibecký
1964 – 1965
Ivan Deák
1970 – 1972
Edita Truppová
1. 3. 1972 - 31. 8. 1972
Milan Šajánek
1972 – 1976
Edita Truppová
1. 9. 1976 - 30. 1. 1990
Edita Truppová
Mgr. František Vician
od 1. 2. 1990 do 31. 8. 1991
Mgr. Mária Hajossyová
od 1. 9. 1991
Ján Hrčka
od 30. 6. 1998
Mgr. František Vician
Mgr. Ľubica Ušiaková

Mgr. Ľubica Ušiaková
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Pedagógovia ocenení starostkou obce v roku 2015
PaedDr. Jarmila Božková

Pôsobí v Základnej škole Dojč od roku 1991.
Podporuje a rozvíja výtvarné nadanie žiakov školy. Tvorí plagáty na rôzne príležitosti a stará sa o výzdobu školských priestorov. Aktívne si plní svoje pracovné povinnosti a pravidelne participuje na príprave
kultúrnych programov. Vedie záujmové
krúžky v škole, na základe čoho ju starostka obce Dojč ocenila za jej celoživotnú
aktívnu
prácu
v oblasti
výchovy
a vzdelávania.

Mgr. Daniela Chorvatovičová

Ako učiteľka pracovala v Základnej škole Dojč 30 rokov. Neúnavne rozvíjala jazykové schopnosti žiakov z nemeckého a ruského jazyka. Talentovaní žiaci pod jej vedením úspešne reprezentovali školu a dosiahli
víťazné priečky na okresných i krajských
olympiádach. Mnohí z jej bývalých žiakov
pokračovali v štúdiu nemeckého jazyka na
vysokých školách. Vzbudzovala záujem žiakov
o geografiu a dejepis. Organizovala školské
výlety a exkurzie, viedla záujmové útvary
v škole. Za obetavý a tvorivý prístup k plneniu
si pracovných povinností, ako aj za jej dlhoročný podiel na rozvoji školstva obce Dojč ju
ďakovným listom ocenila starostka obce.

Pedagógovia ocenení starostkou obce v roku 2016
Pani učiteľka Ľudmila Drinková

Do školstva nastúpila v roku 1978, ako učiteľka
Materskej školy Dojč. V kariérnej pozícii učiteľky pracovala do roku 1987. V rokoch 1987 –
1991 pôsobila v materskej škole ako zástupkyňa riaditeľky, neskôr sa stala jej riaditeľkou. Od
1. septembra 2015 vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľa pre materskú školu v spoločnom
právnom subjekte Základná škola s materskou
školou Dojč. Aktívne spolupracuje so zriaďovateľom, vedením školy i rodičmi. Podieľa sa na
príprave a organizovaní kultúrnych programov
s deťmi k rôznym príležitostiam. Za obetavý
prístup k plneniu si pracovných povinností, ako
aj za jej dlhoročnú prácu v školstve v obci Dojč ju ďakovným listom
ocenila starostka obce.

Mgr. Ľubica Ušiaková
Vysokoškolské štúdium ukončila na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. V Základnej škole
Dojč pôsobí od roku 1994. Pracovala v pozícii
triednej učiteľky, v roku 2004 bola menovaná za
zástupkyňu riaditeľa školy. V súčasnosti je koordinátorkou prevencie závislostí a výchovy
k manželstvu a rodičovstvu. Od roku 2010 je
výchovnou poradkyňou. Pre žiakov, kolegov
i rodičov organizuje aktivity, ako sú: výlety, exkurzie, školy v prírode a rôzne iné podujatia.
V okresnej súťaži „Poznaj svoj región“ sa žiaci
pod jej vedením v ostatných rokoch umiestňujú
na prvých miestach. Za
jej celoživotnú aktívnu
prácu v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj
obetavý a tvorivý prístup k plneniu si pracovných povinností ju ocenila starostka obce ďakovným listom.

Mgr. Stanislav Sabol

Celý svoj život sa venuje kňazskej službe. Ako
kaplán pôsobil v rokoch 1976 – 1982 vo farnostiach Zlaté Moravce, Cífer, Krakovany, Starý
Tekov a Piešťany. V roku 1983 sa stal farárom
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v Rastislaviciach a o pár mesiacov neskôr vo Veľkom Záluží, kde pôsobil
14 rokov. Od 1. júla 2009 do 30. júna 2017 bol správcom farnosti Dojč.
Do svojho povolania denne vkladá sám seba a využíva všetky svoje dary,
aby bol veriacim dobrým pastierom. Žiakom sa venoval počas vyučovania náboženstva. V Dojči bol vždy obľúbený medzi deťmi, dospelými
i medzi staršou generáciou. Počas jeho pôsobenia v Dojči inicioval rekonštrukciu kostola, zrealizoval obnovu fary a jej okolia a i.
Ocenenie vo forme ďakovného listu za prínos v oblasti kultúry mu udelila starostka obce Dojč.

Pedagógovia ocenení starostkou obce v roku 2017
Pani učiteľka Ľubica Pavlíková
V rokoch 1979 až 1983 študovala na Pedagogickej škole v Modre. Po skončení školy sa od 1.
septembra 1983 zamestnala ako učiteľka
v materskej škole Dojč a striedavo pracovala i
v materskej škole Šajdíkove Humence. Od
1.9.1999 sa opäť vrátila na pracovisko do MŠ
Dojč, kde pracuje až doposiaľ. Za toto obdobie
absolvovala aktualizačné vzdelávania, bola i je
triednou učiteľkou. Svoje vedomosti si dopĺňa
a prehlbuje individuálnym štúdiom. V kolektíve
i medzi deťmi je obľúbená. Ďakovným listom ju
ocenila starostka obce.

Pani učiteľka Vlasta Huttová

Študovala v Modre na Pedagogickej škole učiteľstvo pre MŠ, ktoré
úspešne ukončila v roku 1966. Ako začínajúca
učiteľka pracovala v MŠ Lakšárska Nová Ves a v
Borskom Petri. Od 1. septembra 1967 nastúpila
do MŠ Dojč ako riaditeľka. Vo funkcii zotrvala do
30. júna 1991. Neskôr pracovala ako učiteľka. Od
17. novembra 2001 odišla do starobného dôchodku. Počas svojej dlhoročnej práce v školstve dosahovala veľmi dobré výsledky v oblasti hudobnej
a výtvarnej výchovy. Svoje vedomosti si neustále
dopĺňala štúdiom literatúry, zúčastňovala sa
seminárov. Efektívne využívala rôzne pomôcky a
mala vždy láskavý prístup k deťom. V kolektíve
bola obľúbená. Za jej činnosť ju ocenila starostka
obce ďakovným listom.

Pedagógovia ocenení starostkou obce v roku 2018
PaedDr. Viola Žilínková

Pani učiteľka Viola Žilínková je učiteľkou telom i dušou. Svoju pedagogickú cestu začala po skončení Strednej pedagogickej školy v materskej škole v Dojči
v roku 1977. Po 14 rokoch zmenila svoje
pôsobenie a nastúpila do základnej školy ako
pedagóg voľného času a neskôr ako učiteľka
1. stupňa, kde pôsobí dodnes. Svoje vzdelanie
si doplnila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v aprobácii 1.
stupeň ZŠ a absolvovala jazykové štúdium
angličtiny pre 1. stupeň ZŠ. Okrem priamej
pedagogickej činnosti je vedúcom metodického združenia, pripravuje žiakov na výtvarné súťaže a pytogriády, zapája sa do rôznych
projektov. V ostatnom čase bola úspešná so
svojimi štvrtákmi v projekte Hovorme o jedle. Aktívne sa podieľa na
príprave kultúrnych programov. Jej umelecké
cítenie pretavuje do výzdoby školy,
k vystúpeniam v kultúrnom dome, vedie školskú kroniku. Oceňujeme jej svedomitý prístup
k výchovno-vzdelávaciemu procesu, obetavosť a kreativitu.

Mgr. Jarmila Masárová
Pani učiteľka Jarmila Masárová po skončení
strednej školy knihovníckej začala pracovať
ako knihovníčka v Okresnej knižnici v Senici.
Jej láska ku knihám, vzdelávaniu a deťom
bola však väčšia. Po štúdiu na Pedagogickej

Ročník VII. číslo 2

Strana 8

fakulte v Nitre začala v roku 1985 svoje pedagogické pôsobenie
v Základnej škole v Borskom Mikuláši, kde bola zaradená ako učiteľka
1. stupňa a od roku 1990 pôsobí v základnej škole v Dojči. Okrem pedagogickej práce na vyučovaní pripravuje žiakov na literárne súťaže –
Hurbanov pamätník, olympiády zo slovenského jazyka a deviatakov na
Testovanie 9. Vedie školskú knižnicu a podieľa sa na príprave kultúrnych programov. Jej vizitkou je svedomitosť, precíznosť a pracovitosť.

VYNOVENÁ TELOCVIČŇA ZŠ S MŠ

Škola v Dojči si v tomto školskom roku pripomína 50. výročie svojho
otvorenia. A päťdesiat rokov má aj telocvičňa. Aj ona si zaslúžila rekon-

Pani školníčka Mária Khúlová
Pani školníčka Mária Khúlová je dušou materskej školy. V materskej
škole v Dojči pracuje viac ako 30 rokov. Nie je len školníčkou, je tetou
pre všetko. Okrem upratovania,
prania a žehlenia, často krát pomáha deťom pri obliekaní na vychádzku, uteší keď vypadne slzička za
rodičmi. Vďaka nej bol vždy odhrnutý sneh, aby cestu do škôlky našlo
každé dieťa, aby sa nepošmyklo
nielen na chodníku, ale ani v živote,
lebo ona je vždy pripravená podať
pomocnú ruku. V bývalej materskej
škole sa starala aj o celý areál, ktorý kosila a udržiavala pieskovisko,
aby bolo bezpečné pri hrách detí. Priestory materskej školy sú aj vďaka
nej čisté za každého počasia. Je veľmi pracovitá, ochotná pomôcť, poradiť a preto toto všetko si ju starostka obce uctila ocenením.

štrukciu, a tak vo februári sa začalo s výmenou okien, pokračovalo sa
výmenou PVC v šatniach a nakoniec sa zrekonštruovala palubovka. Palubovka bola pôvodná, nebola na nej robená žiadna údržba
a rekonštrukcia. Po vyčistení sa palubovka znova nalepila, vybrúsila
a nalakovala tromi vrstvami laku. Pred štvrtým náterom sa na palubovku naniesli čiary. Rekonštrukcie boli ukončené začiatkom apríla a žiaci
môžu využívať zrekonštruované priestory. Celkovo sa preinvestovalo
22.926,- €, z toho obec prispela vo výške 1.726,- €.

VAŠE DETI, NAŠI ŽIACI A ICH ÚSPECHY!
Základná škola Dojč sa, tak ako po iné roky, zapájala do rôznych súťaží. Školský rok 2017/2018 sa pomaly končí, a my môžeme povedať, že tento školský rok bol na úspechy žiakov na súťažiach výnimočne úspešný. Dôkazom sú umiestnenia žiakov na obvodných, okresných až krajských súťažiach, kde sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach tak, ako to dokumentuje prehľad
úspechov žiakov.
Názov
Projekt “Hovorme o jedle“
Olympiáda zo SJL-2.st.
Technická olympiáda
Olympiáda z ANJ
Dejepisná olympiáda
Olympiáda v ANJ pre 3. a 4.
ročník
Biblická olympiáda

Umiestnenie

Meno

Pripravoval

Súťaž SK - 1. cena na tému dňa
+ Mimoriadna finančná cena
Úspešná riešiteľka
okresné kolo
3. miesto
okresné kolo

4. ročník
8. ročník

PaedDr. V. Žilínková
Mgr. Š. Vymislická
Mgr. Š. Vymislická

Úspešná riešiteľka, okresné kolo

E. Drozdová (9.A)

1. miesto, okresné kolo
Úspešný riešiteľ, okr. kolo
3. miesto, krajské kolo
1. miesto, regionálna súťaž
3. miesto, regionálna súťaž
1. miesto, okresné kolo
2. miesto, krajské kolo

B. Valo, (7.A)
T. Hasák, (8.A)
B. Valo,(7.A)
D. Kocman, (3.A)
N. Hlúpiková, (4.A)
V. Kocmanová, K. Podoliaková,
A. Vilková (8.A)
3.A: Božková, Galáž, Kocman,
Vanžura, Šírová, Hlúpik, Danko
4.A Štefková, Hlúpiková, Pavlíková, Zburínová, Masaryková,
Pacalaj, Tomašovičová, Chudý
Čechová, Suchovský

Mgr. Ľ. Ušiaková

V. Kocmanová (8.A)
T. Hasák (8.A)
S. Čmelík (8.A)

Mgr. Ľ. Ušiaková
Mgr. J. Petrufka

Mgr. Ľ. Ušiaková
PaedDr.
J. Cintulová,PhD.
Mgr. Š. Vymislická
PaedDr.
J.Cintulová,PhD.

Shakespeare v nás

2.miesto

Shakespeare v nás

2. miesto

Shakespeare v nás

2. miesto

P. Danková (7.A)

Mgr. D. Motusová

Kto nás chráni

Ocenená práca

M. Danek (2.A)

PaedDr. J. Božková

Olympiáda zo SJL – 1. st.

3. miesto okresné kolo

N. Hlúpiková (4.A)

Mgr. Š. Vymislická

V náročných súťažiach žiaci prezentovali svoje schopnosti a vedomosti, hodnotila sa správnosť odpovedí, ale dôležitým faktorom bol
aj časový limit, takže o poradí úspešnosti rozhodlo iba niekoľko sekúnd. Preto poďakovanie patrí aj žiakom, ktorí sa pripravovali na
súťaže a aj keď vo vysokej konkurencii nezískali umiestnenie, určite svoje skúsenosti využijú v budúcnosti. Žiakom gratulujeme a želáme im naďalej veľa úspechov na našej škole.
-PaedDr. Viola Žilínková-
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HODOVÁ SVÄTÁ OMŠA
Sviatok Najsvätejšej Trojice je pre Dojč významným dňom.
Veriaci našej farnosti sa už tradične v tento deň stretávajú na
hodovej sv. omši pri kaplnke. Kaplnka je situovaná v časti
„Závsí“ a je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Podľa historických
záznamov bola v 18. stor. kaplnka postavená na mieste, kde
predtým stál kostol. Krásny obraz Najsvätejšej Trojice, ktorý je
v kaplnke umiestený od druhej polovice 19. stor., daroval kňaz
Ján Nepomuk Pavelka.
V tomto príjemnom prostredí sme dňa 27. mája 2018 slávili slávnostnú Trojičnú sv. omšu. Pozvaní boli všetci, prišli mnohí.
Domáci i cezpoľní, členovia dobrovoľného hasičského zboru,
krojovaní, starší, mladší i najmladší, príbuzní i známi. Slávnostný charakter udalosti bol umocnený prítomnosťou „hodarov“
v krojoch, ktorí išli v sprievode od Domu smútku. Na čele sprievodu išli hasiči so zástavami, ktoré sa v Dojči používali pri procesiách (za starostlivosť a uchovávanie zástav patrí veľké ĎAKUJEM p. Alojzii Václavkovej). Za nimi hostia v krojoch, miništranti a p. farár. Zastúpený bol dojčanský, dojčanský mlynársky,
čáčovský, prietržský, hlbocký, piešťanský, chropovský, oreský,
zohorský a štylizovaný smolinský kroj.
Hlavným celebrantom bol náš p. farár – Ivan Barus. Liturgiu doprevádzali hudbou Mária Machová, spevom Hilda Hajlová, Zuzana Macková, Vilma Kozánková, Viera Jurášová a Janka
Melišová. V príhovore p. farára sme uvažovali o tom, aké sú pre
nás tradície dôležité, prečo je potrebné ich udržiavať
a zveľaďovať. Sprievod krojovaných priniesol množstvo obetných darov, medzi nimi aj tortu v tvare erbu našej obce. Aj týmto spôsobom sme prosili o udelenie milostí a požehnania pre
našu farnosť. V závere sv. omše bola posvätená renovovaná
socha sv. Urbana z muky spod Vinohradov.
Všetci prítomní boli pozvaní na agapé, ktoré zabezpečila p.
starostka v spolupráci s OÚ Dojč, Farským úradom v Dojči
a ochotnými gazdinkami. Príjemnú atmosféru dotvárali spevom a hudbou „domáci muzikanti“ Tomáš Božek, Stanislav Rehák a ich kamaráti Ľubomír Cintula, Jozef Maceha, Peter Čulen.
Svojím spevom nás potešili aj Záhoráci – Smolinčané. Poďakovanie patrí aj p. Kataríne Čelústkovej a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o upratanie, skrášlenie a vyzdobenie
kaplnky a jej okolia.
Buďme vďační Nebeskému Otcovi, že dal našim predkom
silu, múdrosť a požehnanie, aby postavili a zveľaďovali túto
kaplnku – miesto, kam môžeme prichádzať. Miesto, kde sa môžeme príležitostne stretávať na sv. omši a prosiť o požehnanie
a ochranu pre našu farnosť a obec.
-Štefánia Vymislická-

Na začiatku slávnostnej sv. omše vošiel do vyzdobeného kostolíka sprievod detí a krstných rodičov, na čele s krížom,
s miništrantmi a pánom farárom. Počas príhovoru p. farár

s láskou hovoril o živej prítomnosti Pána Ježiša v Eucharistii. Pri
obnove krstných sľubov pri nich stáli krstní rodičia, ktorí ich
sprevádzali tak ako pri krste. Deti samé odpovedali na otázky p.
farára a vyznávali svoju vieru. Horiaca svieca bola symbolom
Pána Ježiša – „Kristus Svetlo sveta“. Deti sa aktívne zapájali do
liturgie – čítali prosby, priniesli obetné dary, zapojili sa do spevov s p. organistkou. V závere sv. omše poďakovali p. farárovi za
vynaložené úsilie pri ich príprave na 1. sv. prijímanie, za láskavý
prístup a otcovské povzbudenie. Poďakovanie adresovali aj svojim rodičom – modlitbou od M. Rúfusa. Po sv. omši sa deti
a prítomní spolu s p. farárom zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli
k slávnostnému a dôstojnému priebehu tejto slávnosti. Menovite
p. farárovi za obetavú prípravu detí, p. organistke Hajlovej, zboru za krásne spevy počas liturgie, p. uč. Božkovej a p. D. Šimkovej za pomoc pri nácvikoch a pri sv. omši. Tiež rodičom, ktorí sa
postarali o upratanie a výzdobu kostola. Nech Pán všetkých požehná a udelí im hojnosť milostí.
Našim prvoprijímajúcim želáme, aby si hlboko do srdca uložili zážitok z okamihu, keď do svojich srdiečok po prvý raz prijali Pána Ježiša v Eucharistii. Veríme, že naše prvoprijímajúce deti
nezabudnú na svoje prvé osobné stretnutie s Pánom Ježišom, že
budú s radosťou prichádzať k oltáru a tešiť sa na ďalšie stretnutia s Tým, ktorý ich veľmi miluje.
-Štefánia Vymislická-

OBECNÁ KRONIKA
Narodili sa:

1. SV. PRIJÍMANIE V DOJČI

Alexandra Harnošová, Matyáš Haba

„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život
a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“

Lucia Bublová, Oliver Čelústka, Adam Zifcsák

(Jn 6, 54-56)
V nedeľu 17. júna 2018 v kostole Všetkých svätých v Dojči
prvýkrát pristúpili k sv. prijímaniu šiesti tretiaci z našej farnosti: Hanka Božková, Sárka Orságová, Natálka Šírová, Palko Danko, Vilko Hlúpik a Danko Kocman. Bola to vzácna
a nezabudnuteľná slávnosť nielen pre deti. Radosť prežívali
rodičia, krstní a starí rodičia, celé rodiny. V očiach detí blikali
plamienky zvedavosti a očakávaní, na tvárach im žiarili úsmevy. Ich čisté srdiečka sa nevedeli dočkať okamihu, na ktorý sa
pripravovali od septembra.

Zomreli:
Dušan Vymislický, Mária Janečková
Mária Šajdíková, Štefan Krajčovič

Prisťahovali sa:
Zuzana Kramárová

Odsťahovali sa:
Nikoleta Kubíková, Ľubomír Kubík, Vilma Morávková, Michal
Minarovič, Eva Ščepková, Milan Serafin, Miroslav Mach
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DIAMANTOVÁ SVADBA NIE JE KAŽDÝ DEŇ
Manželský zväzok sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý život a svoje pozemské bytie prežívať spoločne v dobrých i zlých
časoch. Ale ani zďaleka nie všetkým párom je dopriate sláviť
zlatú či diamantovú svadbu. Buď tomu zabráni smrť alebo iná
príčina vedúca k odlúčeniu.
V našej obci sme si však v prvom polroku roku 2018 pripomenuli
hneď dve diamantové svadby:
Silvester a Albína Morávkových
spoločné „áno“ vyslovili 5. januára 1958 v Dojči a
Jozef a Zdenka Otočkových
svoje „áno“ povedali 5. apríla 1958 v Dojči.
Vaša láska prekonala všetky nástrahy života a vždy ste stáli
pevne pri sebe. Jeden druhému ste boli oporou. Srdečne Vám
blahoželáme a prajeme ešte veľa spoločných rokov prežitých
v kruhu svojej rodiny, Vašich detí, vnúčat a pravnúčat, prajeme
Vám veľa zdravia a radosti zo života.

BRIGÁDA V KOSTOLE
14. apríla 2018 sa uskutočnila brigáda na odľahčení stropu kostola, ktorý je zavesený na drevených hranoloch, je napadnutý
červotočom a drevokaznými hubami. Z protipožiarneho hľadiska boli na strop uložené tehly, ktoré sa museli odstrániť. Brigády sa zúčastnilo 20 brigádnikov a ruku k dielu priložil aj pán
farár. Celý priestor stropu sa odľahčil a vyčistil od prachu, pilín
a starej škridly. Pracovať sa dalo len s respirátormi na tvárach,
miestami ani nebolo vidieť, ako sa víril prach. Celkovo sa naložilo 15 paliet tehiel (hmotnosť tehál na jednej palete cca 1,5 t)
a tri traktorové vlečky ostatného odpadu, ktorý sa musel vynášať vo vedrách. Po skončení prác pozval všetkých brigádnikov
pán farár na guláš na faru. Ďakujeme všetkých dobrým
a ochotným ľuďom, že svojou dobrovoľníckou prácou prispeli
k záchrane nášho kostola.
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28. mája sme sa s detičkami vybrali na výlet, na minifarmu
„Lubiná“. Deti si mohli zvieratká pohladkať, ale i kŕmiť. Po krásnej prechádzke minifarmou, deti čakal teplý obed, ktorý im veľmi chutil.
1. jún ako tradične oslava MDD. Sviatok majú všetky deti. Bol to
krásny deň plný prekvapenia, radosti, nadšenia, smiechu
a dobrej nálady. Deti čakala sladká odmena a diplom. Ako najväčšie prekvapenie bola penová šou – ktorú si deti užili.
5. júna sa v našej materskej škole objavila hviezdna obloha, kde
mohli deti obdivovať príchod mobilného planetária. Deti zábavno – vzdelávacou formou objavovali tajomstvo vesmíru.
A čo nás ešte čaká? 22. júna si pripomenieme v priestoroch
nášho dvora sviatok „Deň otcov“. Budú prichystané rôzne súťaže
ako pre deti tak i pre oteckov. Bude i odmena. No a na záver, si
pri ohníku zaspievame a opečieme dáku dobrotu.
29. júna posledný deň tohto školského roka, sa rozlúčime
s našimi predškolákmi, ktorý od septembra budú otvárať už brány základnej školy. Čaká nás pekný program, pasovanie a sľub
prváka. No a aká by to bola rozlúčka bez rôznych dobrôt
a diskotéky.

ŠKOLA V PRÍRODE
Od 04.06. 2018 do 08.06.2018 sme sa s deťmi z I. stupňa ZŠ
zúčastnili ŠvP v Krahuliach. Pre deti bol pripravený bohatý program pod vedením animátorov Tramptárie. Deti 1. a 2. ročníka sa
volali Slniečka a ich animátorkou bola Nika. Deti 3. a 4. ročníka
si vytvorili skupinu s názvom ,,Dojčland” pod vedením animátorky Ivky. Deti sa denne zapájali do remesiel ako boli napr. lukostreľba, jazda na koni, futbal, jazda na autíčkach, výroba šperkov, zdobenie medovníkov, tanec a divadlo. Za tieto činnosti dostávali body tzv. tramptáre, ktorými bojovali o získanie kráľovského pokladu. Absolvovali sme dve túry - jednu na rozhľadňu
a druhú do kláštora, ktorý stojí presne v strede Európy. Spolu
s pani učiteľkami vyhrali deti vedomostnú súťaž ,,Dobre vedieť”
a cesta rozprávkovým lesom naplnila ich detské očakávanie. Vo
štvrtok večer bol čas rozlúčky, ktorý sa nezaobišiel bez sĺz
a smútku, že sa táto pekná akcia končí. Úplne na záver bola veľká spoločná diskotéka. V piatok po obede sa deti plné zážitkov
vrátili domov a už teraz sa tešia na ŠvP budúci rok.
-Mgr. Ľubica Michálková-

DEŇ MATIEK

V súčasnosti sa posudzuje riešenie statika v Krajskom pamiatkovom úrade v Trnave, aby bolo v súlade s ochranou kultúrnych
pamiatok, ale zároveň, aby bolo technicky uskutočniteľné
a kostol nepoškodilo.

ZO ŽIVOTA DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň
matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. A to sa podarilo i nám najmenším, keď
sme si uctili mamičky krásnym kultúrnym programom plným
pesničiek, básničiek ako i tancov.

Byť mamou je úžasné ... Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie
v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, keďže nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších
krajinách sa ten deň oslavuje ako Deň matiek. Aj tento rok sme si
pripomenuli tento výnimočný deň, ktorý pripadol na nedeľu
13. mája. Mamičky, babičky, starenky a staré mamy začali prichádzať do kultúrneho domu už o druhej hodine. Pri vstupe ich
privítal zástupca starostky Pavol Zich, ktorý dal každej mamičke
kvet. S organizačnými problémami so zabezpečením ozvučenia
nám promptne pomohli pán Tomáš Božek a Pavol Vymislický,
ktorým chcem touto cestou poďakovať. Dojímavým príhovorom
zástupcu starostky začalo vystúpenie našich detí zo Základnej
školy s materskou školou v Dojči. Deti zo škôlky a školy vítali
svoje najmilovanejšie mamičky. Pohladili ich pesničkami, potešili
básničkami, zaujali tancom a na koniec dojali vlastnoručne vyrobenými ozdôbkami, ktoré darovali ako vďaku za to, že sa o
nich mami starajú s veľkou láskou a hlavne za to, že sú ...
-Júlia Kozánková-

VÝSTAVA KVPH
7. apríla 2018 sme si pripomenuli 73. výročie oslobodenia našej
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obce. Klub vojenskej a policajnej
histórie pripravil pri tejto príležitosti výstavu Obec Dojč a Slovensko
počas II. svetovej vojny. Celou výstavou sprevádzali a poskytovali odborný výklad Peter Šalík, Patrik
Harnoš, Matej Kučera a organizačne
sa podieľali aj Stanislav Šimek, Erik
Studenič a Dominik Konečný. Vystavované boli uniformy, zbrane a výstroj armád, ktoré pôsobili na našom území. Súčasťou výstavy boli aj
exponáty vojenskej výstroje, ktorá
bola využitá po vojne v civilnom
živote. Sprievodnou akciou bolo aj
kladenie venca a vzdanie pocty obetiam 2. svetovej vojny pri pamätnej
tabuli, ktorá je umiestnená na budove Obecného úradu. Veľká vďaka patrí KVPH za výborne pripravenú akciu a sprístupnenie bohatých informácií širokým skupinám obyvateľov a záujemcom o históriu.
Ako prežívali koniec 2. Svetovej vojny obyvatelia? Vyberáme
z kroniky obce: „A tak sa stalo, že dňa 3.4.1945 v noci o 1 h došlo
k bombardovaniu obce letectvom červenej armády. Pri tomto
nálete neprišiel nikto o život, nebol nikto zranený a neboli spôsobené veľké materiálne škody, nakoľko zhodené bomby padli mimo zabudovaný priestor. Nasledujúcu noc došlo opäť
k bombardovaniu obce. Zasiahnutá bola časť obce zvaná Otrubnica, kde boli spôsobené
veľké škody na obytných
domoch a hospodárskych
budovách. Ďalšie ustupujúce nemecké vojská cez noc
prechodne sa ubytovali
v stodolách a humnách.
Nákladné autá do dvorov.
Ruské pozorovacie letectvo sledovalo tieto pohyby ustupujúceho
nemeckého vojska. Dňa 4.4.1945 večer privalilo sa viac tankov
a nákladných áut do obce a ubytovali sa v stodolách a humnách
v časti zvanej Uličky. Toto ubytovanie sledovalo ruské letectvo
a dľa 5.4.1945 nadletelo nad obec od Senice 6 ruských bombardovacích lietadiel, ktoré nad Závsím spustili sa nižšie a na stodoly v Uličkách zhodili
zápalné a trhacie
bomby. Vznikol veľký
požiar,
9
stodôl
v Uličkách zhorelo.
Posledná bola stodola
Jana Gajara veľa školy od ktorej sa chytil
školský plot. Požiar sa
hasil vedrami. Pri
tomto poslednom a najväčšom bombardovaní zhoreli stodoly vo
Vieske a za kostolom stodola Ladislava Brúsila a Ľudovíta Žilínka. Pri bombardovaní bola zasiahnutá aj škola na zadnej stene
od dvora Pavla Brúsila. Od bomby sa vybili všetky obloky na škole, vytrhla kus strecha a polámala dvere. Skrine školskej
a obecnej knižnice boli pod tam vrazené ku dverám a knihy sa
pomiešali s tehlami a prachom. Zasiahnutý bombardovaním
bola aj dom Štefana Bakiča, ktorý bo do značnej miery poškodený. Bombardovanie vyžiadalo si obeť na ľudskom živote. Pred
bombardovaním ukryl sa sterý Klimeš – otec Jána Klimeša – pod
bránou Jána Morávka, kde bol palubnou zbraňou usmrtený, okrem neho bol zranený aj miestny pekár Jozef Šimek.“
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AJ TAKTO SA SPRÁVAJÚ NAŠI „SUSEDIA“
V utorok, 3. apríla 2018, nás poľovníci upozornili na zhorené
auto v Morávkovej doline. Starostka túto skutočnosť oznámila
Polícii, ktorá prišla, vozidlo zaistila a nakoniec aj vypátrala majiteľa vozidla, ktorý pochádza zo susedného Štefanova. Dúfame,
že v budúcnosti sa nebude opakovať, že obyvatelia zo susedných
obcí si nebudú z nášho katastra robiť smetisko.

VĎAKA PATRÍ OBYVATEĽOM,
ktorým nie je ľahostajná čistota obce nielen v intraviláne, ale
aj v extraviláne. Vladko Sládek nás upozornil na odpad, ktorý sa
nachádza pri potoku za Otrubnicou. A skutočne, niekto sa zbavil
nebezpečného odpadu pri druhom kanáli od Otrubnice, kde vyhodil súčasti trafostanice, o ktorých si myslel, ako dobre by ich
mohol speňažiť. Lenže v obaloch neboli káble ani „zlaté“ tehličky, ale olej. Tak čo s tým teraz? Vyhodím, no nie hocikde. Niekde
do prírody, kde veľa ľudí nechodí. No vinník sa prerátal, my
v obci máme všímavých ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí. Dnes už tam odpad nie je, ale za jeho likvidáciu platíme všetci.

ZMENA ZBERU PLASTOV A TETRAPAKOV

Od 1. augusta 2018 sa mení systém zberu plastov a tetrapakov.
V čom spočíva zmena?
Každá domácnosť, ktorá sa zapája do triedeného zberu dostane na
zber plastov a tetrapakov sadu jednorazových žltých vriec, do ktorých
vložíte plasty a tetrapaky. Naplnené žlté vrecia vyložíte pred Váš dom
v deň zberu do 7.00 h, odkiaľ budú odobraté spolu s obsahom
(jednorazové vrecia na plasty nie sú vratné) a pre ďalší zber použijete ďalšie žlté vrece zo sady. Odporúčame naplnené žlté vrece prelepiť
lepiacou páskou, aby sa obsah pri veternom počasí nevysypal.
Vrecia bude distribuovať Obecný úrad prostredníctvom obecnej doručovateľky p. Andrey Kučkovej.
Čo s vrecami, ktoré ste používali doteraz?
Tieto môžete naďalej po naplnení vykladať, ale pri zbere budú odobraté a vrátené už nebudú.
Ak mi nebude postačovať počet dodaných vriec?
Po minutí jednorazových vriec je možné vykladať plasty i v iných jednorazových vreciach, ktoré si zabezpečíte na vlastné náklady.
Systém zberu papiera, skla a kovových obalov priamo spred vášho rodinného domu v deň zberu triedených zložiek odpadov ostáva bezo
zmeny.

BIOODPADY BUDEME KOMPOSTOVAŤ

Naša obec sa rozhodla pre ekologickejšie, ekonomickejšie a zmysluplnejšie riešenie - kompostovanie. Projekt domáceho kompostovania
v rodinných domoch sa obec rozhodla spustiť v dohľadnej dobe. Cieľom
tejto koncepcie je odbúrať biologicky rozložiteľný odpad z nádob na
zmesový komunálny odpad. Jeho množstvo totiž tvorí v priemere viac
ako polovicu objemu týchto čiernych nádob. Občania tak začnú popri
separovaní plastov, papiera a ostatných zložkách triediť aj svoj zelený
odpad zo záhrad. Kompostovanie má pomôcť k čistejšej a zelenšej obci.
Na podrobný článok o domácom biologickom kompostovaní sa môžete
tešiť v najbližšom čísle Dojčanských novín.
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ZŠ s MŠ Dojč a
RZ pri ZŠ s MŠ Dojč
Vás srdečne pozývajú na
„ŠKOLSKÚ AKADÉMIU
Ahoj škola—hurá prázdniny“
pri príležitosti osláv 50. výročia
otvorenia našej Základnej školy,
ktorá sa uskutoční v nedeľu
24. júna 2018 v areáli školy
od 14:00 do 16:00.
Čakajú na Vás rôzne atrakcie,
detské vystúpenia
a občerstvenie.
Tešíme sa na Vás

ZBER PAPIERA
Dňa 11. júla 2018 sa uskutoční zber papiera. Papier môžete najneskôr
o 7,00 h vyložiť pred rodinný dom v modrom vreci alebo v krabiciach.
Ďakujeme všetkým, ktorý triedia odpad a nezvyšujú množstvo
komunálneho odpadu.
V Dojčanských novinách č. 2/2018 boli uverejnené príspevky týchto občanov: Slavomíra Melišová, Zuzana Macková, Vladimír Sládek st., Marián Nomilner, Peter Holán, Ľubica Ušiaková, Ľudmila Drinková, Viola Žilínková, Štefánia Vymislická,
Ľubica Michálková, Júlia Kozánková
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