Zimné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli
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Z obsahu tohto čísla:
R
 emeselníkov je ako
šafránu alebo dobrý
tesár ešte žije
L
 esk a bieda kultúrnych
akcií – prečo nás chodí
stále menej?
 II. svetová vojna
v Ompitáli: originálne
zápisky kronikára
Kultúrny život bol kedysi v Ompitáli veľmi
bohatý - toto boli členovia nášho ochotníckeho
divadelného súboru v prvej polovici minulého
storočia. Žiaľ, dnes už nie je záujem ani hrať,
ani sa dívať...

Vážení a milí spoluobčania,
ďakujem každému z vás, čo
ste prišli vyjadriť svoj názor v jesenných komunálnych voľbách.
Ďakujem, že ste ma podporili
a ďakujem aj za všetkých poslancov, ktorých ste zvolili. Poďakovanie patrí aj miestnej volebnej
komisii a poslancom, ktorým sa
skončilo volebné obdobie, za ich
štvorročnú prácu. Som presvedčený, že spolu s novým obecným
zastupiteľstvom dokážeme urobiť
to, čo občania považujú za najpodstatnejšie. Sme tu pre to, aby
sme ľudom pomáhali riešiť ich
problémy, ktorých nie je málo.
Na druhej strane všetky problémy sami nevyriešime. Preto vás
prosím, aby ste sa zapájali do diania v našej obci. Veľmi krásny bol
príklad, keď sa mnohí z vás ochotne a nezištne zapojili do prác na likvidácii následkov povodne v roku

2011. Využime potenciál, ktorý tu
máme, či už sú to vedomosti, zručnosti, kontakt na firmy, inštitúcie,
proste preto, aby sa Doľany mohli
stať krajšou a prosperujúcou obcou. Budem rád, keď sa budeme
viac zapájať do kultúrneho a športového diania. Moja zástupkyňa
JUDr. Ida Konopová sa podujala,
že bude zastrešovať spomienkové
akcie našich významných rodákov
a zapojila sa do práce redakčnej
rady Doľanských novín. Nesmieme
zabúdať ani našu minulosť. Piateho
júla na sviatok Konštantína a Metoda sa bude konávať spoločná spomienka za Juraja Palkoviča, Juraja
Fándlyho, pátrov Zlocha a Lechoviča a Szilárda Várdaia.
V rámci prípravy Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce sme spolu s poslancami OZ
vytvorili zásobník projektov na
roky 2014 až 2020, ktorý sledu-

je mnoho cieľov. Niektoré z nich
nadväzujú na seba a mali by mať
určitú postupnosť. Z primárnych
cieľov chcem spomenúť rozšírenie kapacity škôlky s vybudovaním nových sociálnych zariadení, výstavbu nájomných bytov, rekonštrukciu a modernizáciu budov vo vlastníctve obce a výstavbu a úpravu ciest a chodníkov.
Obec by mala byť predovšetkým
príjemným miestom pre bývanie
s dostupnými a kvalitnými službami, atraktívnym vzhľadom a kvalitným životným prostredím s bohatým kultúrno-spoločenským životom. „Najdrahší spolurodáci, ak
vám ležia na srdci starobylé deje
nášho domova a jeho chvála, doplňte svojou usilovnosťou, čo som
ja nemohol odhaliť!“ – J. Fándly.
Pomôžme si sami, aj Pán Boh
pomôže.
Jozef Mruškovič
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Nové zastupiteľstvo
už naplno pracuje
Po jesenných komunálnych voľbách a slávnostnom sľube starostu a novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2014 práca našej samosprávy pokračuje prakticky
bez zmien. Aj preto, že starosta i šesť z deviatich poslancov OZ vo svojich funkciách pôsobili už v
predchádzajúcom volebnom období. To by malo byť zárukou kontinuity v rozvoji obce a v pokračovaní už rozbehnutých projektov.
Na prvom pracovnom zasadnutí OZ si poslanci ustanovili komisie,
v ktorých budú pôsobiť. Zástupkyňa
starostu p. Konopová vyzvala všetkých k užšej spolupráci a k väčšiemu
zapájaniu sa poslancov i ďalších členov komisií do organizovania akcií a
účasti na nich. Samospráva obce má
v pláne sústrediť sa počas tohto volebného obdobia na viacero dôležitých investičných akcií (škôlka, škola, bytovka, oprava veže, chodníkov
atď.), ktoré sú zahrnuté v novom Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. O ich priebežnom plnení
vás budeme v Doľanských novinách
podrobne informovať.

Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva
Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda – Roman Mikovič,
členovia: Rudolf Vrbinkovič, Alojz Slaninka
Komisia výstavby a územného plánovania: predseda – Jozef Zloch, členovia: Ivan Zubaj, Anna Setnická, Peter Tichý
Komisia obchodu, cestovného ruchu, dopravy a športu: predseda – Rudolf
Vrbinkovič, členovia: Matej Vandák, František Bednárovský, Ľubica Kleinová
Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže: predseda – Mgr. Stanislava Oravcová, členovia: Zuzana Banárová, Ján Demovič, Martina Slaninková
Komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku: predseda – Peter Vizváry, členovia: Roman Mikovič, Mária Vranková
Komisia pre ochranu majetku a verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva: predseda –
Mgr. Ján Demovič, členovia: Roman Schwarz ml., Pavol Vadovič
Hlavný kontrolór: Ing. Elemír Tichý

Mgr. Ján DEMOVIČ
poslanec OZ

Jozef MRUŠKOVIČ
starosta

Mgr. Zuzana BANÁROVÁ
poslankyňa OZ

Mgr. Stanislava ORAVCOVÁ
poslankyňa OZ

Mgr. Alojz SLANINKA, PhD. Peter VIZVÁRY
poslanec OZ
poslanec OZ

JUDr. Ida KONOPOVÁ, PhD.
zástupkyňa starostu

Ing. Roman MIKOVIČ
poslanec OZ

Rudolf VRBINKOVIČ
poslanec OZ

Jozef ZLOCH
poslanec OZ
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Územný plán čakajú zmeny
Proces aktualizácie územného plánu obce Doľany pokročil, dalo by sa povedať, do druhej polovice. Zhotoviteľka Ing. arch. Alžbeta Sopirová na verejnom prejednávaní v decembri oboznámila občanov s navrhovanými zmenami a do polovice januára sa mal každý ešte možnosť k týmto zmenám vyjadriť. Teraz sa návrh zmien postupuje na posúdenie a schválenie všetkým dotknutým orgánom, po ich definitívnom odobrení ich musí ešte na záver schváliť obecné zastupiteľstvo - celý
proces by sa mohol uzavrieť v priebehu druhej polovice tohto roka.
Z Územného plánu Bratislavského
samosprávneho kraja z roku 2013 sme
museli do nášho ÚPO prevziať tri rozvojové zámery: dopravný obchvat obce
(preloženie cesty II/502 mimo obce juhovýchodným smerom), koridor pre
uvažovanú regionálnu železničnú trať
Pezinok-Smolenice (súbežne s cestným
obchvatom) a národnú cyklistickú trasu
(Od Častej cez Doľany smerom do Dolných Orešian). Zo zmien navrhovaných
obcou treba spomenúť plánovanú dostavbu materskej školy, vyčlenenie parciel pozdĺž cesty na Dlhú na individuálnu výstavbu rodinných domov a výstavbu nového športového ihriska po pravej
strane cesty na Orešany. Z jedenástich
zmien, navrhovaných individuálne občanmi, sa najväčšia týka možnosti ďalšej zástavby rodinnými domami na humnách
pod Ampérmi. Na záver ešte pripomíname, že tieto zmeny sú iba odsúhlasením budúcich stavebných zámerov, ale či sa
budú realizovať alebo nie, záleží od tých, čo ich navrhli.

Spoločne môžeme
dosiahnuť viac
Obec Doľany a OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch sa koncom minulého roka stali zakladajúcimi členmi Občianskeho združenia Malokarpatský
región so sídlom v Častej. Poslaním
združenia je podpora a koordinácia
spoločného postupu všetkých zapojených subjektov z verejného i súkromného sektora v oblasti realizácie programu LEADER v rámci Programu rozvoja vidieka, v rámci CLLD pre štrukturálne fondy a iných zdrojov na rozvoj
územia a ich využitie pre koordinovaný
rozvoj územia regiónu Malých Karpát.
Členmi združenia je 16 okolitých obcí,
12 neziskových organizácií (občianske
združenia, športové kluby) a 11 firiem
a podnikateľov.

Opäť sú tu 2 %, opäť
môžete pomôcť!
Opäť nastáva čas každoročného zúčtovania daní a s ním aj príležitosť, aby
ste podporili aktivity dobrovoľníkov a športovcov v obci Doľany. Pre zamestnancov je to iba formalita, vypísanie jediného stručného tlačiva, pre živnostníkov a firmy tiež nejde o žiadny zložitý úkon navyše – výsledkom je však citeľná podpora aktivít pre tých, ktorí sa snažia pre ostatných urobiť čosi viac.
Ak ste sa ešte nerozhodli, komu poukážete 2 percentá z vašej dane, odvádzanej štátu, budeme radi, ak tak urobíte v prospech Občianskeho združenia Spolok pre krajší život v Doľanoch, ktoré organizuje jarmoky, kultúrne a spoločenské aktivity pre deti i dospelých a tento rok podporí aj šport a
našich futbalistov. OZ na tento rok získalo dotáciu, z ktorej sa v našej obci
zakúpia a osadia nové parkové lavičky a smetné koše.
Jednostranové tlačivo nájdete na internete alebo vám ho poskytne váš
zamestnávateľ. Stačí doň vyplniť základné údaje organizácie, pre ktorú
ste sa rozhodli:
OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch, 900 88 Doľany 152, IČO 42256062
Vopred vám všetkým ďakujeme za vašu podporu!
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Vitajte medzi nami!
V poslednú januárovú nedeľu sa v dome kultúry konalo už po štvrtý krát slávnostné vítanie našich novorodencov do života. Minulý rok sa narodilo deväť nových Doľancov, ktorí sa majú čulo
k svetu. Na malej slávnosti pre nich žiaci našej CZŠ pripravili krátky milý program a potom si už
rodičia po podpise do obecnej kroniky prevzali darčeky pre svoje ratolesti. Každý z novorodencov dostáva v našej obci už štvrtý rok krásny číslovaný certifikát, ktorý namaľoval náš Ferko Malík. Jeho súčasťou je aj miesto pre odtlačok prsta, ruky či nôžky malého oslávenca. Zdá sa, že sa
týmto zásluhou súčasného starostu zrodila nová, pekná tradícia, ktorú rodičia s vďakou ocenili.

V roku 2014 pribudlo týchto deväť nových Doľancov:
Alexandra Hašanová, 20. 2.2014
Samuel Schwarz, 2. 3. 2014
Tomáš Brziak, 11. 3. 2014

Mária Soósová, 19. 3. 2014
Mário Gregor, 11. 4. 2014
Isabela Töröková, 17. 7. 2014

Timon Stankovič, 10. 9. 2014
Daniel Ďurďovič, 23. 10. 2014
Anton Bucher, 27. 10. 2014

Gratulujeme a do života želáme veľa zdravia, šťastia a príjemné dni v Doľanoch!

Spomienka na 180. výročie úmrtia
Juraja Palkoviča
V nedeľu, 25. januára, sa po sv. omši o 10,30 hod. vo
farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej uskutočnila
spomienka na 180. výročie úmrtia Juraja Palkoviča.
Po úvodných slovách Vdp. farára Mgr. Jána Bučeka nasledovala príležitostná báseň a po nej príhovor starostu Jozefa Mruškoviča. Starosta našej obce stručne, ale výstižne
charakterizoval osobnosť Juraja Palkoviča, ktorý je jednou
z významných historických osobností Dolian. Juraj Palkovič v Doľanoch žil so svojim rodičmi ako chudobnými
roľníkmi a vytvoril si k našej obci blízky vzťah. Bol nielen významný národnokultúrny dejateľ, ale aj mecén ber-

nolákovského hnutia a o.i. prvý prekladateľ Biblie do bernolákovčiny ako prvej spisovnej slovenčiny. Spomienková
slávnosť potom pokračovala vonku pri súsoší Juraja Fándlyho a Juraja Palkoviča, kde bol položený spomienkový
veniec a slávnosť bola ukončená spevom ompitálskej hymny „V doline pod Karpatami“.
Je dôstojné a chvályhodné nezabúdať vo víre všedných dní
nielen na sviatky našich blízkych zomrelých, ale rovnako ani
na významné historické osobnosti, ktorých život je neodlučiteľne spojený s našou peknou a na históriu bohatou obcou.
JUDr. Ida Konopová, PhD., zástupkyňa starostu
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List všetkým obyvateľom Dolian
Vážení priatelia,
v prvom rade mi dovoľte zaželať Vám v novom roku len to najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a veľa dôvodov na úsmev.
Pred nami je ďalší rok, v ktorom môžeme zlepšiť život v našom kraji a urobiť ho
zaujímavejším a atraktívnejším. Základy sme položili už koncom roka 2014, keď
sme na župe schválili rozpočet na tento rok. Napriek zmene zákona o cestnej dani,
v dôsledku ktorej prídeme v najbližších troch rokoch o minimálne 17,2 mil. €, verím, že priority naplníme. Medzi ne patrí predovšetkým odborné vzdelávanie a zlepšovanie situácie na stredných školách v oblasti vybavenosti škôl. Budeme pokračovať v obnove a rekonštrukcií ciest a nevynecháme ani oblasti kultúry, cestovného ruchu a zdravotníctva.
Aj v tomto roku budeme pokračovať v dotačnej podpore verejnoprospešných projektov v rámci celého kraja.
Práve prostredníctvom dotácií sme už aj tu v Doľanoch podporili viaceré projekty. Peniaze išli napríklad
na rekonštrukciu obecného Domu smútku, obnovu verejného osvetlenia, opravu kostolíka sv. Leonarda zo 14.
storočia či podporu 1. Malokarpatského stretnutia hasičských zborov. V verím, že nám Váš pán starosta predostrie aj ďalšie zaujímavé a prospešné projekty, aby Doľany ešte viac prosperovali.
Pred dvoma rokmi sme spustili ďalší dotačný projekt Naša škôlka – náš kraj, ktorým pomáhame obciam
v našom regióne riešiť nedostatočnú kapacitu v materských školách ale aj zefektívniť ich fungovanie. Podpora
smerovala aj do doľanskej škôlky, ktorej sme vlani poskytli prostriedky na rekonštrukciu zatekajúcej strechy.
V tomto roku by mal výzvu na podporu škôlok vyhlásiť štát a ak sa do nej zapojíte, môže sa Vaša škôlka rozrásť.
Obce v našom kraji podporujeme rôznymi spôsobmi, aj v oblasti dopravy a bezpečnosti chodcov. Práve
preto sme začali budovať inteligentné priechody pre chodcov, na frekventovaných cestách v malackom, pezinskom a seneckom okrese ich je už 24. Najmä v noci majú veľké opodstatnenie, pretože vďaka výraznému nasvieteniu je vidieť chodcov už z diaľky. V tomto roku pribudnú ďalšie bezpečné priechody a aj vo Vašej obci.
Vážení obyvatelia Dolian, ešte raz mi dovoľte zaželať Vám úspešný
rok 2015 a verím, že sa počas neho stretneme na zaujímavých akciách.
				
					
Pavol Frešo, predseda BSK
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S Mariánom Slaninkom st. o remesle, ktoré nemôže chýbať na žiadnej stavbe

Dobrý tesár (stále) nad zlato
Tesárov ako tradičných, skúsených remeselníkov stále ubúda, tesárčina mladých neláka.
S Mariánom Slaninkom starším, ktorý sa práve teraz dožíva pekného jubilea 70 rokov, sme
si zaspomínali na časy, keď bolo všetko ešte trochu inak...
Ako boli vaše „tesárske“ začiatky?
Za tesára som sa začal učiť v Hydrostave, od roku
1959. Bolo to trojročné učenie s praxou hlavne na výstavbe Slovnaftu. Neskôr už som chodil aj na iné stavby, robili sme napríklad základňu pre plynovod a ropovod, v Mochovciach na atómke, vodné dielo Gabčíkovo
- v Čunove, cementáreň v Turni nad Bodvou, rekonštrukciu divadla Vl. Buriana v Prahe, v Bratislave sme stavali
Dom odborov, Tržnicu... Väčšinou všetko vládou sledované stavby, ja som robil predáka.
Asi bolo dosť náročné stavať veľké stavby len s pílou a
drevom...
Hydrostav robil väčšinou veľké stavby, kde sa veľa šalovalo. Kompresorovňa, alebo napríklad taká 120 cm vysoká betónová deka stolice pod turbíny v atómke, kde
všetko muselo „sedieť“ na pol centimetra. Prišiel projektant a všetko preberal, premeriaval, pri usádzaní turbíny
muselo všetko sedieť na milimeter. A to nám dali ako pomocných robotníkov obyčajných nevyučených vojakov,
museli sme ich všetko učiť. Bola to hrozná robota, mali
sme tam dva smrteľné úrazy...
Dobrá tesárska robota sa pozná, až keď šalung preverí betón...
Koľkokrát nám povolilo debnenie, na veľkých stavbách ide vždy o čas, v noci musel mať pri betonáži službu i jeden tesár, keby sa niečo stalo, aby mohol zavolať druhých a zachraňovať, čo sa dá. Betón má ohromnú silu, dokáže ľahko vytlačiť všetko, čo nie je poriadne upevnené.
V akej najväčšej výške ste pracovali?
Najvyššie som robil tesárčinu na 98 metrov vysokej budove v Petržalke na Kalininovej ulici pri dostihovej dráhe.
Zažili ste počas vašej roboty aj nejaké nebezpečné situácie?
Keď sme robili základy pod nádrže v Slovnafte, neďaleko zhasol horák, spaľujúci odpadové jedovaté plyny
a ja som sa z nich priotrávil. Vzkriesili ma až na Kramároch, týždeň som maródoval, rukami som nemohol hýbať... Druhý raz, keď sme šalovali farbený polyetylén, vybuchol gumenový fenol a v našej šatni pristál obrovský
trám, zapichol sa rovno do stola. Preletel vzduchom asi

dvesto metrov, povybíjalo tam okná, našťastie sa nám nič
nestalo. Bolo to tam hodne nebezpečné.
Všetky tie veľké stavby boli dosť ďaleko od domova, nie?
Chodilo sa na týždňovky alebo desaťdňovky, čo ma
dosť ubíjalo. Robili sme tam desať i dvanásť hodín denne,
potom som prišiel na štyri dni domov a už ma tu naháňali na ďalšie tesárske roboty... Ale robil som to rád, a ešte
som si našiel čas aj na koníčky. Vtedy sa žilo nejak ináč
ako dnes, keď nikto nič nestíha...
Akým záľubám ste sa venovali?
Popri tej robote aj na šport bol čas. Nevynechal som
ani jedny preteky na bežkách, predháňali sme sa so Štefom Vadovičom. Mám dvadsať ročníkov Bielej stopy, futbal som hrával do 35 rokov a potom za starých pánov.
Aká bola vaša prvá „fuška“ v Ompitáli?
Už ako tretiak učeň sme so starými majstrami Jánom
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Dobšovičom, Štefan Vrankom, Paľom Lanákom v roku
1962 opravovali strechu a krov hore na kostolíku Sv. Šebastiána. To som robil ako „bažant“ vlastne prvú tesársku robotu v Doľanoch. Oni sa už trochu báli výšok, tak
som krokvy aj horné latovanie robil ja. A potom sme na
vežičku vyťahovali zvon... Stavať krovy ma vždy bavilo
viac ako debnenie a šalovanie...
Čo všetko ste u nás stavali?
Najviac som robil na Kultúrnom dome. Robili sme
debnenia na schody, balkón nad sálou, uličný balkón,
zadný krov nad sálou som robil ešte pod Jankom Dobšovičom, ale predný už som dokončil ako „šéf“. Mal
som tam vždy veľa pomocníkov, ochotných do roboty,
bola radosť sledovať, ako sa tá stavba dvíhala. Všetko
sa robilo zadarmo v akcii Z, iba raz nám čosi zaplatili na Vianoce.
Ako ste to vtedy všetko zvládali?
Keď som sa vracal z práce, starosta Schmidt už ma
čakával pri zastávke... Tlačil ho čas a murári, musel som
šalovať hlavne balkón, bez toho nemohla stavba pokračovať. Je samonosný, ale drží. Báli sa ho odšalovať, ale po
troch týždňoch bolo všetko v poriadku. To bola pekná
robota. Ale aj náročná - veľa sa spievalo, po fajronte boli
nachystané demižóny, ale ja som musel ísť domov, lebo
ráno o štvrtej som zase vstával do šichty.
V sedemdesiatych rokoch ste stavali aj lešenie pre opravu veže...
Lešenie okolo veže som robil celé ja a priviedol som si
na to aj troch mojich učňov z Prieval. Pomáhalo mi viac
chlapov z Dolian - Vrankovci, Hutár, Hrdlička, Drška,
Krchnák, Alojz Slaninka... Bolo to dosť komplikované,
hlavne hore - strecha na veži je z cementovej malty a keď
sme sa chceli dostať k guli na špici, musel som stojku
opierať o tie štyri domčeky na každej strane...
Kto boli okrem vás tesári v Doľanoch?
Ján Dobšovič, Minárik, Štefan Vranko, Michal Hrdlička, Halač, Miklík, Paľo Vober bol pokrývač... v Doľanoch nebolo veľa tesárov, v Častej ich bolo viac. Ale Častá si nedokázala postaviť kultúrny dom ako my - keď stavali telocvičňu, chodili im tam robiť Doľančania. Nebolo
stavby v Ompitáli, kde by som nerobil, hlavne schody, točité, s odpočívadlom. Postupne ich robil stále viac Alojz
Slaninka, ktorý sa pri mne učil.
Čo ste robili po tom, keď Hydrostav skončil?
Posledných desať rokov som robil v súkromnej stavebnej firme, ale tam už sme museli robiť všetko, stavať
priečky, sadrokartón, maľovať... Stavali sme budovu poisťovne Wüstenrot, rodinné domy na Kolibe, ale najviac
roboty bolo potom pri prestavbe starých výrobných hál
Stavoindustrie či Technoplastu na iné účely, kancelárie,
obchody, motokárové dráhy...

Na lešení pre opravu veže sa zišla dobrá partia:
Marián Slaninka stojí úplne vpravo
Pred desiatimi rokmi ste odišli dôchodku...
V Doľanoch som ešte pomáhal stavať veľa rodinných
domov, ale už mi pomaly začali odchádzať kolená, už sa
mi robilo ťažko. Operovali mi koleno, bedrový kĺb - to
všetko boli následky z roboty, kde sme veľa lozili po rebríkoch a často sme museli vynášať ťažké dielce ručne,
keď chcel majster ušetriť a neobjednal žeriav... Ľahšie sa
robilo s drevom, ale s kovovým debnením sa už bez žeriavu nedalo robiť. Ak sa šetrilo a museli sme to ťahať
ručne, na fajront sme boli úplne zničení. Ešte som pomohol s pár rodinnými domami, ale potom som každému
hovoril „už je sekera zavesená na klinci...“
Dá sa dnes vôbec ešte niekde vyučiť za tesára?
Možno v Doprastave alebo Váhostave, Hydrostav sa
rozpadol... Teraz robia tesárov len takí naturisti bez výučných listov, tí by dnes nemohli robiť napríklad na atómke.
Dokumentácia, čítať výkresy - nemajú šancu. Vláda robí
podľa mňa obrovskú chybu, že dopustila rušenie učňovských stredísk, neodovzdávajú sa skúsenosti s remeslom.
Čo s tým?
Niečo sa bude musieť zmeniť. Kedysi sa ani toľko nezarábalo, a všetko sa stihlo... Teraz mladí nezamestnaní
sedia doma, nedokážem to pochopiť. Už tu nie je jediného kúrenára, vodára, elektrikára, nie sú žiadni mladí vyučení. My sme boli siedmi bratia a všetci sme sa niečomu
vyučili, zámočníctvu, elektrikárstvu, maliarstvu, murárčine... Iba najmladší Gusto sa stal farárom...
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Doliansky futbal v znamení zmien

Dobre rozbehnutá sezóna
Pre našich futbalistov je práve prebiehajúca sezóna 2014/2015 zaujímavá hneď z niekoľkých
dôvodov. Po dlhom čase nás reprezentujú v súťažiach tri družstvá a k dôležitým zmenám
prišlo aj vo vedení telovýchovnej jednoty.
Na januárovej výročnej členskej schôdzi TJ Družstevník Doľany boli zvolení noví členovia výboru, ktorými sa stali: František
Bednárovský, PhDr. Ľubica Kleinová, Ing. Roman Mikovič, Roman Schwarz ml., Peter Tichý
st., Matej Vandák, Marek Vizváry a Rudolf Vrbinkovič ml. Členovia nového výboru si potom zvolili za predsedu Rudolfa Vrbinkoviča ml., za tajomníčku PhDr. Ľubicu Kleinovú, za pokladníka Romana Schwarza ml. a hospodárom
TJ sa stal Matej Vandák.
Po dlhoročnej obetavej činnosti
z funkcií odstúpili Matúš Ješko, Ján
Schwarz st. a Mgr. Zuzana Banárová, ktorým patrí veľké a úprimné
poďakovanie za všetko, čo urobili
v prospech našej TJ a futbalu v Doľanoch.

Seniori
Pod vedením trénera Vendelína Vandáka sa v jesennej časti začalo aktívnejšie trénovať. V novom ročníku 2014/2015 ObFZ – vidiek zmenil hrací systém, v súťaži seniorov hrá
iba 8 družstiev - štvorkolovo. Jesennú
časť naši seniori ukončili na 5. priečke
s 19 bodmi – zo 14 zápasov 5 vyhrali, 4 remizovali a 5 zápasov prehrali. V rámci tejto reorganizácie máme
za cieľ skončiť do 4. miesta, aby sme
v budúcom ročníku hrali v V. lige.

Dorastenci

Po dlhšom čase sme do súťažného ročníka 2014/2015 mohli znovu
s radosťou prihlásiť družstvo dorastu. Pod vedením Františka Bednárovského odohrali jesennú časť nie
celkom dobre, ale je v nich vidieť
snahu to zmeniť. Zdá sa, že vznikol
aj dobrý kolektív na to, že sa dala dokopy partia mládencov, ktorá spolu
dlho nehrala. Z 9 družstiev sú na 8.

mieste s 8 bodmi za 2 víťazstvá, 2 remízy a 4 prehry. Pri krátkom tréningovom procese v letných mesiacoch
sa s úrovňou súťaže veľmi rýchlo vyrovnali, ale neskôr trochu poľavili
a skončili na predposlednom mieste.
Ak budú v tréningovej iniciatíve pokračovať ako na začiatku súťažného
ročníka 2014/2015, výsledky budú
určite lepšie. Držíme im palce.

Žiaci

Žiaci pod vedením trénera Rudolfa Vrbinkoviča ml. a nového
asistenta trénera Branislava Herchla skončili v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 na 8. mieste z 12 družstiev, získali 15 bodov
za 5 víťazstiev a 6 zápasov prehrali.
Veríme, že ako diváci prídete
v hojnom počte podporiť všetkých
našich futbalistov v jarnej časti súťaže a vopred ďakujeme za podporu. Zaslúžia si ju!
PhDr. Ľubica Kleinová

Naši seniori skončili v jesennej časti súťaže na 5. mieste, na jar by chceli postúpiť aspoň o jednu priečku
vyššie. Príďte ich povzbudiť! (Foto: David Zajíček)
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Nový objekt na toku
a čo s ním?
V 70. rokoch sa v rámci výstavby odvodnenia pozemkov v katastri obce Doľany realizovala aj úprava toku Podhájsky v intraviláne obce. Dovtedy otvorené a neupravené koryto toku sa zmenilo a na
vtoku do krytého profilu bol vybudovaný lapač splavenín s hrablicami (po Doľansky – „hučák“), aby
sa do potrubia nedostali nežiaduce predmety, ktoré by mohli spôsobiť upchatie potrubia.
Pôvodne pretekajúci potôčik stredom dediny sa dostal pod terén, vytvorili sa väčšie a celistvé zatrávnené
plochy a zmenil sa celkový ráz obce. S
odstupom rokov sa predtým bezproblémový vodný tok začína ozývať, pričom najväčší problém sa začína javiť
práve zakrytá časť toku. Pri zvýšených
prietokoch sa hrablice na vtoku do zakrytej časti zanášajú a nestačia prepúšťať všetku vodu, čoho dôsledkom je
vybreženie vody a zaplavenie miestnej
komunikácie a priľahlých domov.
Táto skutočnosť sa v posledných
rokoch pravidelne opakuje, čo sa
potvrdilo pri povodniach v rokoch
2006, 2009 a 2011. Najväčšie škody,
spôsobené vyliatím Podhájskeho potoka, boli zaznamenané v roku 2011,
kedy veľká povodňová vlna brala
všetko, čo jej stálo v ceste. Ako vidieť, doba opakovania sa povodňových prietokov a extrémnych zrážok
sa v poslednom období skracuje.
Na zmiernenie dopadov povodní je
nutné spracovať štúdiu, ktorá komplexne posúdi súčasný stav a navrhnú sa
protipovodňové opatrenia. Tie by mali
zároveň zamedziť alebo znížiť erozívnu činnosť toku. Naša organizácia už
uplatnila požiadavku na spracovanie
takejto štúdie. S cieľom zlepšiť terajší
stav do termínu návrhu komplexných
opatrení bol navrhnutý objekt na zachytávanie splavenín a plavenín nad
obcou, aby nedochádzalo k sústavnému zanášaniu hrablíc na vtoku do zakrytého úseku. Ako ste iste postrehli, objekt bol v týchto dňoch dokončený a odovzdaný do užívania správcovi
toku. Táto stavba je vlastne prvá časť
zo súboru opatrení, ktoré by sme chce-

li vo vašej obci vykonať.
Realizáciou tohto objektu sa však
hneď neriešia všetky problémy obce
pri veľkej vode. Prínosom je, že osadené hrablice zachytia prvý nápor
plavenín a splavenín z pásma lesa a do
centra obce už nebude doplavované
toľko materiálu ako predtým. Nový
záchytný objekt môže plniť funkciu
iba v prípade operatívneho ale hlavne včasného čistenia od naplaveného
dreva. Ak to tak nebude, zostane len
kusom železobetónu v potoku.
Preto sa ako správca toku obraciame na všetkých občanov s požiadavkou, aby hrablice osadené na vtoku do krytej časti neboli pri zvýšených prietokoch odstraňované vyťahovaním, pretože reálne hrozí upchatie krytej časti toku. Znefunkčnením
krytého profilu by hrozilo daný problém riešiť, a to pravdepodobne iba
otvorením - rozbúraním krytej časti. Takúto situáciu nechceme dopustiť
jednak my, ako správca toku a určite aj samotní občania si neželajú, aby
sa tým narušil celkový vzhľad obce.
Veríme, že sa preukáže, že s no-

vovybudovaným objektom budú stotožnení samotní občania obce, naplno si ho budú uvedomovať, bude plniť
svoju funkciu a nenastane situácia, že
bude odsudzovaný. Ide hlavne o operatívne čistenie hrablíc na novovybudovanom objekte a zároveň aj v centre obce. V prípade potreby, ale hlavne
pri veľkom zanesení drevom, bahnom
a kameňmi, zabezpečíme nasadenie
strojovej techniky na čistenie plavenín
a splavenín, avšak ručné čistenie nedokážeme riešiť tak operatívne a lepšie, ako samotní občania obce.
Je možné, že do budúcnosti bude
potrebné riešiť pokrytie vašej obce
naším zamestnancom z radov občanov Doľan, čo zatiaľ nie je. Pracovník, ktorý má daný úsek toku v patronáte, býva v Budmericiach a okrem
vašej obce má mnoho ďalších povinností. Zrejme čas ukáže, ako sa nám
spoločne podarí zabezpečiť očakávaný prínos tohto objektu na zmiernenie účinkov povodní vo vašej obci.
Ing. Hana Baďurová,
SVP š.p. OZ Piešťany,
Závod povodie Dolného Váhu Šaľa
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Prečo u nás na akcie chodí stále menej ľudí

Kultúrny život v Doľanoch
– na úpadku?
„Čo myslíte, prečo Doľančania čoraz menej navštevujú miestne kultúrne podujatia?“ s takouto otázkou sme sa obrátili na občanov po mnohých neúspešných snahách organizátorov
prilákať návštevníkov. Necenzurované odpovede anonymnej ankety odhalili mnohé príčiny.

Zlá propagácia

„Aké kultúrne podujatia?“ - takúto odpoveď sme na
otázku dostali najčastejšie. Napriek veľkému počtu podujatí, ktoré naša obec organizuje, podľa prieskumu väčšina Doľančanov nemá prehľad o kultúrnom živote v obci.
Jednou z príčin malej účasti by teda mohla byť neinformovanosť nielen miestnych, ale aj obyvateľov okolitých
dedín. Riešením by boli lákavé plagáty po širšom okolí,
pozvánka priamo v schránkach alebo už overené zdieľanie udalosti na facebooku. „Na zábavy už nechodím, ale
keď som si minule našla pozvánku v schránke, oslovilo
ma to,“ uvádza jedna z opýtaných.

Navigácia

Dôležité sú aj smerové tabule alebo mapky, ktoré návštevníkov ľahšie zavedú do cieľa a dostatočný čas trvania
akcie. „Keď sa v Doľanoch organizoval Deň otvorených
dverí, chceli sme si spraviť poobedňajšiu prechádzku, ale
väčšina miest bola otvorených len doobeda, a tak sme nevedeli, kam ísť.“ Príkladom vydareného podujatia bola najčastejšie spomínaná každoročná Turistika pre všetkých.
Okrem dobrej organizácie je dôležité je aj to, aby si ľudia
okrem zážitkov priniesli so sebou domov niečo, čo im tento deň vždy pripomenie. Tu však polovicu úspechu zohráva
tiež dlhoročná tradícia, ktorou sa môže chváliť aj zaužívané
stavanie mája, obľúbené futbalové zápasy a iné.

Jednotvárnosť

Jedným z ďalších často spomínaných dôvodov bol
akýsi stereotyp, kvôli ktorému niektorí Doľančania navštevujú radšej podujatia iných obcí a porovnávajú sa s
nimi. „Stále to isté, rovnaké tváre...“ Riešením by mohlo
byť prilákať viac cudzincov a zvýšiť tak návštevnosť. Medzi zaujímavé návrhy patrili aj usporiadanie netradičných akcií ako napríklad sezónny ples a oživiť tak klasickú dedinskú zábavu. Ostrejšie reakcie sme dostali na
niektoré udalosti, kedy opýtaní ľudia záver akcie už vopred predpovedali. Podobné nepríjemné incidenty nevytvárajú dobrý dojem a spomienky na akciu, kam by sa
návštevníci radi vrátili.

Uzavretá spoločnosť

„Nie som hasič, futbalista ani poľovník...“ pravdou je,
že názov akcie môže zavádzať hlavne cudzích návštevníkov, a tvorí tak dojem uzavretej spoločnosti. V skutočnosti podujatie nesie názov len po organizátoroch, ktorí
vás na akcii radi privítajú a nevyčleňuje tak žiadnu skupinu ľudí. V súvislosti so súkromnými oslavami tu boli
spomenuté aj oslavy Nového roka. „Niekam by som sa
rada išla zabaviť, ale na Silvestra sa tu nič nekoná.“ Kultúrny dom zostane prázdny a mnoho Doľančanov oslavuje Nový rok doma.

Organizácia

Prieskum aj prax ukazujú, že najväčším lákadlom pre
návštevníkov je občerstvenie, posedenie a dobrá hudba.
Nie však každá menšia akcia si môže dovoliť zabezpečiť takého štandardy. Riešením by mohlo byť dobrovoľné
vstupné, otázkou však je, či by v skutočnosti počet návštevníkov a ich príspevky dokázali pokryť aspoň náklady podujatia. Pri spomienkach na niektoré menšie akcie
boli uvedené aj nedostatky ako chýbajúci harmonogram,
chaotické rozdelenie úloh a malá účasť. „Keď sme prišli
do kultúrneho domu, bolo tam ticho a vcelku prázdno,“
spomínajú návštevníci na tradičný jarmok v Doľanoch.

Nezáujem, málo času...

Spomedzi všetkých opýtaných sa našli aj jednotlivci, ktorí na otázku odpovedali nezáujmom prispieť na
podujatie, ľahostajnosťou alebo nedostatkom času. Aj
keď žijeme v zrýchlenej dobe, práve to by malo byť príčinou nájsť si cez víkend čas a odreagovať sa. Dôvodov,
prečo sa Doľančania nezúčastňujú na akciách, bolo neúrekom, a reakcií, žiaľ, viac negatívnych ako pozitívnych. Viniť za nevydarené podujatie jednu osobu organizátora taktiež nie je riešením. Kritika je vecou pár
slov, ale organizácia takejto akcie vec týždňov až mesiacov. Koniec koncov prvý krok musí byť zo strany
obyvateľov zvýšenie účasti, inak o pár rokov nebude
ani čo kritizovať.
Dominika Krajčovičová
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Rozprávková škôlka
Kde bolo, tam bolo... bola raz jedna škôlka, ktorá od začiatku školského roka žila divadelnými predstaveniami – Jesenná rozprávka, Neposlušný anjelik a ďalšími bude žiť v tomto kalendárnom roku.
V škôlke sa v školskom roku
2014/2015 od septembra stretli očká
plné očakávaní od nových škôlkarov, ako i tých, ktorí k nám už chodili. Všetkých škôlkarov privítali
okrem profesionálne starších pedagogických zamestnancov aj dve nové
pani učiteľky. Týmto sa chceme poďakovať pani učiteľke Jane Gregorovej za dlhoročnú prax a odovzdanie
sa Materskej škole v Doľanoch. Spolu sa budeme snažiť odovzdať deťom
hravou formou poznatky, skúsenosti, vychovávať ich k hodnotám a tradíciám. Pretože táto práca sa nezaobíde bez lásky k deťom, veľkej trpezlivosti a prekonávania každodenných
prekážok.

Spoločné učenie
so zážitkami

V krásnom období spoločných
zážitkov nás na jeseň okrem vzdelávania čakali rôzne aktivity: TEKVICIÁDA v sprievode s osvetlenými tekvičkami a pripraveným pohostením od rodičov, ŠARKANIÁDA v znamení púšťania šarkanov sa
deti radovali z lietania svojich drakov, ZDRAVIE ZO ZÁHRADKY o
dôležitosti jedenia ovocia a zeleniny.
Tým deti „žili“ celú jeseň - zážitkovým učením.

Naša materská škola
má 50 rokov

V rámci osláv založenia materskej školy v Doľanoch sme vzdali úctu prvej pani riaditeľke a učiteľke v jednej osobe - pani Etele Slaninkovej, súčasnej pani riaditeľke
pani Oľge Gavorníkovej a všetkým
pedagogickým aj nepedagogickým
zamestnancom, ktorí pôsobili v MŠ
Doľany od 8. decembra 1964 až po
súčasnosť – spolu s deťmi, ktoré si

pre nich pripravili krásny a kultúrne hodnotný program sprevádzaný
piesňami, básňami a tanečnými choreografiami.

Predvianočné radosti

Posledný mesiac minulého roka
bol o to veselší, že sa deti dočkali
príchodu Mikuláša s anjelikom, ale
aj vianočného prekvapenia, ktoré Ježiško priniesol pod vianočný stromček o čosi skôr ako doma. Deti vyjadrili svoju vďaku na Vianočnej
akadémii krátkym vystúpením a my
chceme za deti poďakovať rodičom
a rodinám, ktoré či už výrobkami,
predajom alebo nákupom podporili
Materskú školu Doľany.

V snehu do „riadnej“
školy

Veľká vďaka patrí všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za úspešné zvládnutie
štátnej školskej inšpekcie, ktorá nás

poctila svojou návštevou v decembri
2014. Prišlo obdobie, kedy si v našej
škôlke začíname naplno užívať januárový sneh - na školskom dvore i na
výkresoch vytvorených rôznou technikou.
Dňa 19. januára si predškoláci pozreli CZŠ pri spoločných aktivitách s „naozajstnými“ školákmi,
s pani riaditeľkou a pani vychovávateľkou. Tie ich privítali na zápise 3.
februára 2015. No kým zasadnú do
školských lavíc, ešte ich - deti, nás
- učiteľky i rodičov čaká veľa práce.

Príďte medzi nás

Od 2. do 8. marca 2015 privítame
rodičov, ktorí majú záujem zapísať
svoje dieťa do Materskej školy. Prihlášky si môžu prevziať v Materskej
škole u pedagogického zamestnanca,
treba ich odovzdať s potvrdením od
lekára do 8. marca 2015.
Tešíme sa na Vás.
Kolektív MŠ Doľany
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II. svetová vojna
v Ompitáli
Od konca druhej svetovej vojny uplynie onedlho 70 rokov. Boje sa najmä na jar 1945 prehnali aj
našou obcou.
Ako to vtedy v Ompitáli vyzeralo, vám chceme priblížiť unikátnymi
zápiskami Štefana Palkoviča, pisateľa obecnej kroniky. Pre zachovanie
autentickosti sme text jazykovo ani
štylisticky neupravovali. Veríme, že
vám práve v tejto originálnej podobe pomôže lepšie si predstaviť atmosféru pohnutých dní spred sedemdesiatich rokov.
Rok 1944 znamenal prelom druhej svetovej vojny ktorú Nemci začali roku 1938, a až v roku 1944 sa
ukazovalo, že vojna už sa zoslabuje
a Hitlerove Nemecko bude porazené,
lebo sovietske vojská hnali Nemcov
zo sovietskeho zväzu a front sa blížil k územiu našej republiky. 12. Júla
1944 bol tu u nás veľký letecký boj,
tak že ľudia nemohli pracovať vonku, sa schovávali pod stromy a tí čo
boli doma tiež ustrašene pozerali čo
sa to vo vzduchu robí, padal staniol
a krabice ľudia nevedeli čo je to, len
hore streľba a na mnohých miestach
padli aj lietadlá čo spôsobilo veľký
hrmot a dymenie.

Keď prišli Nemci

Do našej obce Ompitál vtedy Nemci ešte neprišli. K nám prišli od 1722 októbra, čo vymerávali kade sa
majú zákopy kopať a už 20. Októbra
sa aj niečo začalo kopať, pod dozorom tunajších ľudí ktorí aspoň niečo
ovládali nemeckú reč, týmto rozkazovali nemeckí vojaci a poddôstojníci a vyššie veliteľstvo bolo v Pezinku. Zákopy sa nekopali zadarmo
a na ten čas to bolo dobre platené, na
jeden deň tedy osem hodín dostál 70
korún za ktoré v hostinci kúpil 2,5
litra vína. Pri výplatách boli hostin-

ce plné občanov jak mladých tak aj
starších, lebo peniaze zarobili ľahko
a vedeli že hodnota peňazí sa bude
tratiť ak to bude takto pokračovať.

Pažiť s vôňou benzínu

Zákopy kopali najprv chlapi od
18 do 50 rokov ale v januári až do
60 rokov a dievky a ženy tiež museli chodiť od 18 do 30 rokov. Nemecké vojsko k nám prišlo 18. decembra a na Pažiti mali benzínový sklad
čo vozili na front k Budapešti a záblesky a zunot striel bolo počuť až
z Maďarska. Pred Vianocami v Košári pod hájkom padli veľké bomby
až sa Ompitál zatrásol a veľké jamy
tam ostali a každý trnúl od strachu
čo to len bude.

Rok 1945

V januári k nám do obce Ompitál
prišlo už vácej nemeckého vojska,
to už bola pechota čo sa pripravovala ako záloha na front ktorý bol Maďarsku hlavne okolo Pešti, tých tu
muselo byť asi 300 mužov. Ubytovaný boli po domoch a v školách. Kuchyňu mali pešiaci vo dvore Štefana
Pikulíka č. 136 a strážnicu u Štefana
Palkoviča č. domu 139. Auto kolónia
mala kuchyňu na dome Márie Šandorovej č. 145. V januári aj ženské
a chlapi do 60 rokov, též aj slovenský vojaci vyše 100 mužov a chlapi
z Dlhej, Štefanovej a Budmeríc prišlo k nám kopať zákopu protitankovú
tu hneď pod Pažiťou, za Rybníkom.

Ompitál sa trásol

Zákopy sa kopali aj v nedeľu i vo
sviatok a ľudia prvý raz videli, že nedeľa a sviatky sa nesvätia ale Bohoslužby sa odbavovali v riadnom čase.

Pred frontom v marci tu na Plantovišti na lúke Nemci skúšali akúsi novú zbraň ktorá tak silne treskla
že sa až Ompitál zatrásol, ľudia zdesený tam utekajú a už Nemci nedajú
pristúpiť občanom do blízkosti, lebo
na mieste hneď sú traja mŕtvy.
Nemcov tu veľa nebolo, ale zato
sa k obrane pripravovali.

Ústup

V nedeľu ráno 1. Apríla počuť
streľbu už aj z guľometov od Budmeríc a na všetkých stranách kanóny
a lietadlá a rapotanie guľometov. Po
prvý raz sme počuli aký majú zvuk
ruské lietadlá Raty, ktoré tu už obletovali okolo našej obce a prenasledovali utekajúcich Nemcov, ktorých
zbytky ešte prichádzali od Trnavy
a od Orešian a kanóny usádzali tu
za humnami na Plantovišti, v záhradách pod vinohrady, pri mlyne pod
Starými Horami, pri Farskej stodole.
Mysleli, že sa tu ešte ubránia.

Zachráň čo môžeš

Každý už vedel že front je už tu.
Občania zakopávali, zamurovávali
a skovávali všetko cennejšie ako oblek obuv víno obilie masť mäso. Ďalší sa chystali do hôr, aby im nezrekvirovali kone, nepobrali kravy a iný
majetok. Dve tretiny ľudí odišla do
hôr do Lichteka, na Solírové, do Polom, na Hute a do horských úžľabín,
niektorí ostali tu hneď vyše Uličky
v Rajde.

V krížovej paľbe

V pondelok 2. Apríla Dlhá a Orešany sú už obsadené ruským vojskom, Ompitál a Častá sa najdél držali, lebo sú tu strategické doliny
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Zaujímavé spestrenie fašiangovej koštovky mladých vín na Mlyne: ukážka prechodu frontu Ompitálom v dobových
uniformách.
kade majú nemecké vojská zaistený
ústup. Z Košolanského vŕšku vidieť
jak sa práši a ruské vojská postupujú zo všetkých strán. Nemci strieľali z Kostolíka, z Uličkohorských záhumníc z vinohradov, Ohnajov, na
Plantovišti, pri farskej stodole pod
Lígli, pod Starými horami a kanóny
boli bárz kde okolo obci. Rusi strieľali z dola a Nemci na nich z guľometov aj kanónov zhora.

Naše obete

Pri fronte boli niektorý civili ranení, mŕtvy bol Blažej Šchvartz, ktorý ako 74-ročný zamykal uličné dvere pred frontovými vojaci, ktorí strelili cez vráta a ihneď bol mŕtvy, pohreb nemal lebo vtedy sa ani nezvonilo a nepochovávalo. Ruských vojakov tu pri fronte padlo 15. Medzi
nimi bola aj jedna bárišňa. Nemecký
vojak bol zabitý jeden a Nemci zastrelili na Hutách jedného partizána.

Horeli stodoly

Pri prechode frontu vyhorelo nasledovne, na Pažiti dom Teofila Ziga
od základov, lebo bol pod slamou, potom oproti č. 179-180 2 stodoly a druhý požiar pod orešanskú hradskú 6
stodôl, nad oreš. Hradskú nový dom,
tretí požiar na kraji pri zatáčke u Voj-

tech Guldana a vyše 5 stodôl, štvrtý
požiar pri kostole 3 stodoly, niže mlyna udrela guľa z kanóna do maštale
a zabila tam jedného junca. Streľba
bola veľká, skoro všade horelo, ľudia
hasili, potom pri strelbe líhali na zem.

Kostol onemel

Po pol noci streľba jak z jednej
tak z druhej strany utíchla iba sem
tam prebehli nám. výzvedníci ale na
ráno zase začína väčšia streľba guľky z guľometu padali medzi ľudí
ktorí až do rána hasili šopy a stodoly. Do kostola cez tak silný múr bola
strelená guľa z kanóna, v nútri kostola sa roztrhla a rozbila organ na ktorý sa už viac hrať nemohlo, tiež aj sv.
Františkovi bola hlava rozbitá.

Keď prišli Rusi

V utorok 3. Apríla r 1945 o ôsmej
hodine na ulici bolo už pusto, Nemci
behali hore dole ulicou na otázku
kde sú ruskí vojaci, niektorý zakríkli KEVEK, a iní hovorili EINE KILOMETER. Streľba bola zasa veľká, Nemci strieľali pri ústupe z guľometov samopalov a kanóny tak bili
až sa všetko triaslo. 3.apríla došla do
dediny Ruská armáda asi o 4 hodinách. Bol tu tuhý pouličný boj, až
Nemci museli ustúpiť do hôr, ale ich

komando ich vrátilo, že to tu musia
zadržať, ale ponevač ich bolo okolo
60 mužov, to nemohli ruskú presilu zadržať tak ustúpili do hôr a odtát
sem bili kanónmi,
Rusi ich tlačili a zakopali sa na
Linaji a Vápennom a na druhý deň
Nemci ustúpili do Sološnice.
Ruské vojsko o 2-3 dni po fronte
odišlo z Ompitála.

Druhá vlna

O týždeň 10. Apríla večer o 9.
Hod po ulici veľký hrmot buchot
a celá obec zaplavená novým vojskom - autokolonia čo pokračovala za frontom, všetky domy dvory
humná v Doline na Podvorných až
pod Šajbami v Gramoských a pažické humná boli plné najviac tam
kde boli stromi, lebo vtedy bola ešte
vojna boli tam ako ukryté. Ráno sa
v dedine civilné obyv. strácalo v takom veľkom počte vojakov a to ešte
veľa ich bolo mimo obce. O pár dní
prišla ich hudba, bolo veselo tancovalo sa a predstavili aj kino film, jedenia mali dosť iba vajká a kyslú kapustu kupovali, alebo za niečo zamieňali. Toto veľké množstvo tu
bolo 12 dní, v nedeľu 22.4. na ráno
im prišlo k odchodu.
(medzititulky Doľanské noviny)
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Čo sa udialo v Doľanoch

Oslava 50. výročia založenia
Materskej školy v Doľanoch

„Deti sú živé kvety Zeme“
(Maxim Gorkij)

Iniciátorkou tejto krásnej oslavy bola pani Etela Slaninková. Materská škola v Doľanoch bola založená 8.
ecembra 1964 a odvtedy naozaj plní krásnu úlohu „hniezda detskej radosti“.
Po dôkladnej príprave sa 29. novembra o 14. hodine
tradičnou Ompitálskou hymnou „V doline pod Karpatami“ v podaní spevokolu Mgr. Stanislavy Oravcovej mohla začať jubilejná oslava 50. výročia vzniku MŠ v Doľanoch. Hymna doznela a na rad prišli žiaci a žiačky našej
MŠ, ktorých prítomní hostia a ostatné publikum odmenili spontánnym potleskom za skutočne pekný a veselý kultúrny program. Deti boli uvoľnené, plné radosti, veď to
bol ich veľký deň.
Nasledovala symbolická minúta ticha, venovaná desiatim zomrelým zamestnancom MŠ v Doľanoch: Ján Horecký, Ján Martinec, Jozef Ješko, Štefan Guldan a Dušan
Vizváry zamestnaní ako kuriči, ďalej Mária Lanáková,
upratovačka, Helena Kyrinovičová a Melánia Bošmanská
ako vedúce školskej jedálne, Rozália Haváriková ako pomocná kuchárka a napokon učiteľka Veronika Vrablecová. Potom nasledovali slávnostné príhovory Jozefa Mruškoviča, starostu obce Doľany, Oľgy Gavorníkovej, súčas-

nej riaditeľky MŠ, Etely Slaninkovej, prvej riaditeľky našej MŠ v jej histórii vôbec a Anny Kovačovičovej, bývalej dlhoročnej riaditeľky materskej školy.
Práca pedagógov v školstve je naozaj ťažká a zodpovedná, pričom práca učiteľov v MŠ je o to ťažšia, že si vyžaduje enormnú dávku citlivosti a trpezlivosti, pretože je
to práca s malými stvoreniami, ktoré majú na všetko okolo seba svojskú otázku: PREČO?
Z uvedeného dôvodu starosta obce odovzdal spolu
s poďakovaním kvety trom pani riaditeľkám, teda súčasnej riaditeľke MŠ v Doľanoch a dvom bývalým riaditeľkám. Poďakovanie rovnako zaznelo aj všetkým ostatným
súčasným i bývalým zamestnancom materskej školy, lebo
každý z nich má svojou prácou trvalo zapísaný osobný
podiel nielen na vzniku, ale aj rozvoji tohto potrebného
predškolského zariadenia v našej obci.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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Ompitálsky jarmok
sa spojil s Mikulášom
Tradičný, v poradí už 7. Opmitálsky jarmok sa tentoraz
konal na sviatok Sv. Mikuláša. V dobových stánkoch si Doľanci mohli pozrieť a zakúpiť množstvo domácich a remeselných výrobkov s vianočnou tematikou a pripraviť tak svojim
blízkym pekné prekvapenie pod stromček. Samozrejme, nemohol chýbať ani Mikuláš s čertom a anjelikom, ktorý rozdal
nedočkavým deťom plné vrecia darčekov a sladkostí. Ušlo
sa každému, spod vianočne vyzdobeného stromčeka si deti
mohli odniesť domov plyšové hračky. Ako vždy nechýbalo
chutné občerstvenie a knihy zadarmo. OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch bude tento rok organizovať jarmok už len
jedenkrát do roka, a to vždy v Mikulášskom čase - namiesto
jarného jarmoku pripraví zaujímavé podujatie ku Dňu detí.

Silvester 2014
Tak ako každý rok aj rok 2014 sme ukončili tradičnou
turistickou akciou výstupom na doľanský Geltek. Počasie nám dovolilo pobudnúť na vrchole trošku dlhšie. Ako
vždy nás čakal ohník, dobrý čajík a horalky od našich turistov. Od ohňa sa neodolateľne šírila vôňa opekaných klobás a slaniny. Najedení a v dobrej nálade sme o dvanástej
hodine vztýčili zástavu a zaspievali sme hymny. Hymny
v množnom čísle, lebo okrem tej slovenskej zazneli aj naša
doľanská – V doline pod Karpatami a turistická – Vyleteli
jarabice z doliny. Potom sme si navzájom pripili, popriali
veselého Silvestra a v dobrej nálade sme pokračovali v turistike ale už dole kopcom.
Stanislava Oravcová

Príjemná zima
s Vinárstvom JM

Nádvorie Vinárstva JM v Doľanoch stále častejšie ožíva zaujímavými akciami pre obyvateľov obce i jej návštevníkov. V sobotu, 13. decembra, sa tu po prvý krát uskutočnil Farmársky deň, ktorého súčasťou bola tradičná Doľanská zabíjačka, zimný vinohradnícky dogtrekking a predaj poľnohospodárskych výrobkov od súkromných farmárov. Samozrejme, okrem dobrej nálady nemohla chýbať ani
koštovka vín z vlastnej produkcie.
Ďalšiu, rovnako vydarenú akciu, zorganizovali Mikušovci v sobotu, 7. februára – tentoraz mal premiéru voňavý Festival varených vín, ktoré príjemne rozohriali v
mrazivom počasí. Ani teraz nechýbali domáce špeciality
z tradičnej Doľanskej zabíjačky a možnosť pre otužilých
turistov absolvovať túru cez vinohrady so svojimi štvornohými priateľmi.

S farebným ohňostrojom do nového roka
Spoločný ohňostroj na nový rok už zapúšťa v Doľanoch svoje korene. Obec ho chystá najmä pre deti, ktoré nemôžu
sledovať búchajúce rakety na Silvestrovskú polnoc. A tak sa pred Hasičskou zbrojnicou stretávame, aby sme si navzájom zavinšovali šťastný nový rok, zohriali telo vareným vínom alebo čajom a potešili sa aj s deťmi z pekného ohňostroja.
Vďaka všetkým, ktorým sa ani po náročných silvestrovských oslavách nelení usporiadať takúto akciu. A keďže 1. január je aj oficiálnym dátumom vzniku Slovenskej republiky, tento sviatok si pripomenieme spolu s novoročným prípitkom.
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Nenechajte si ujsť

Program akcií v Doľanoch
v najbližších troch mesiacoch

14. február, sobota, od 19,00 hod

Valentínska zábava
s diskotékou
DK J. Fándlyho, Doľany
8. marec, nedeľa, 16,00 hod

Oslavy MDŽ

Divadelné predstavenie pre ženy,
vítaní sú aj muži

DK J. Fándlyho, Doľany

14. marca, sobota, 15,00 - 22,00 hod

Verejná ochutnávka vín
Malokarpatského reg.
Pozýva Spolok vinohradníkov
a vinárov Doľany

DK J. Fándlyho, Doľany
22. marec, nedeľa

Jarný Jozefovský piknik
na Godovej skale
Spoločný turistický výšľap
pre všetkých

Zraz o 11,00 hod. pred školou
5. apríl, nedeľa, od 19,00 hod

Veľkonočná zábava
s hudbou a tancovačkou
DK J. Fándlyho, Doľany
19. apríl, nedeľa, 15,00 hod

Vystúpenie hudobnej
skupiny Progres
DK J. Fándlyho, Doľany
30. apríl, štvrtok, od 17,00 hod

Stavanie mája

V DOĽANOCH BUDE
HRAŤ PROGRES!
Oznamujeme všetkým občanom Dolian, že v nedeľu 19. apríla 2015
o 15,00 hod. vystúpi v Dome kultúry Juraja Fándlyho v Doľanoch populárna hudobná skupina Progres.
Skupina pochádza z obce Čereňany v okrese Prievidza a vznikla na
jar v roku 1995. Kapelníkom je Karol Halan, ktorý spolu s ďalšími muzikantami (Igor Dzina, Ľuboš Kleman a ďalší) vydal viac ako 25 hudobných nosičov a 11 nosičov pre TV Šlágr. Ocenení boli zlatou, platinovou a multiplatinovou platňou za ich predaj.
Hudobná skupina Progres sa teší popularite na Slovensku
i v Čechách. Jej repertoár je bohatý a tvoria ho nielen slovenské ľudové piesne, ale aj české, jadranské a ďalšie pekné pesničky. Mnohí túto
skupinu poznáte z obľúbenej TV Šlágr. Heslo kapely je: „Progres je kapela, ktorá hrá vždy pre Vás...“
Takže v nedeľu, 19. apríla, bude táto hudobná skupina hrať aj pre
nás Doľančanov i obyvateľov susedných obcí. Vstupné je 7 eur, predaj
lístkov bude včas oznámený. Pozvite na Progres aj svojich príbuzných
a priateľov, nech s touto veselou kapelou strávia pekné chvíle oddychu
a zábavy v Dome kultúry J. Fándlyho.
Pozývame vás všetkých, mladých, starších i najstarších!
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany

Pri hasičskej zbrojnici
1. máj, piatok, 9,00 hod		

Vinohradnícky
dogtrekking:
Pešia turistika so psami
cez vinohrady

Vítaní sú všetci priaznivci zdravého
pohybu, aj bez psov.

Zraz v priestoroch JM Vinárstva
Doľany

10. máj, nedeľa, 16,00 hod

Spoločné oslavy
Dňa matiek

INZERCIA

Hľadám spoľahlivú pani na žehlenie
a upratovanie v Doľanoch.
Tel: 0905 466 065

DK J. Fándlyho, Doľany

Poďakovanie

Redakcia Doľanských novín ďakuje za finančnú podporu
tohto čísla spol. Continental Film a p. Michalovi Drobnému.

DOĽANSKÉ NOVINY, štvrťročník obce Doľany, vydáva Obecný úrad v Doľanoch, 900 88 Doľany 169, IČO 00 304 727.
Redakcia: PhDr. Peter Marianyi, PhDr. Andrea Heldová. Príspevky externých autorov nereprezentujú názor redakcie.
Vychádza v náklade 600 kusov, nepredajné – distribúcia zadarmo. Ročník 5., vyšlo vo februári 2015.
Grafická úprava a tlač: Ing. Daniel Ďurďovič, denki@denki.sk
Kontakt: OÚ Doľany, e-mail: dolanskenoviny@gmail.com, www.dolany.sk 
ISSN 1339-1240 • EV 4366/11

