Jarné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli
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Z obsahu tohto čísla:
 Príbeh „našej“ Pekárne
Častá alebo ako chutí
tvrdá robota 24 hodín
denne
 Významní Doľanci
– vdp. Ľuboš Hašan:
„Z Božej milosti som
tým, čím som“
 Spomienky na II. svetovú
vojnu v Ompitáli:
originálne zápisky
kronikára, 2. časť
Alegorické vozy – podobné boli po skončení
druhej svetovej vojny v našej obci typickou
súčasťou osláv života v mieri. Čítajte viac na
strane 6-7.

Vážení Doľančania!
Možno sa budem opakovať,
ale je tu konečne jar a s ňou súvisiace jarné upratovanie. Väčšina
z vás si, ako sa povie, do vlastného
hniezda nešpiní, ale nájdu sa medzi nami aj takí, čo vynášajú komunálny odpad dokonca za kostolík. A to sme odtiaľ v roku 2012
odviezli odpad. Je len málo pravdepodobné, že nám to tam vozí
niekto cudzí. Ďalší si urobia poriadok na hrobe svojich predkov
ale sklo, kahance a rôzny iný odpad pohadzujú do kríkov, do trávy. Každý rok tam pracovníci OU
nazberajú niekoľko mechov odpadu. Preto vás prosím, nielen teraz, pred blížiacou sa Púťou k Sv.
Leonardovi, ale počas celého roka
majme úctu k tomuto miestu a jeho
okoliu. Kto má doma veľa odpadu,
v júli bude môcť využiť kontajne-

ry na zber veľkokapaciného odpadu v areáli PVOD Doľany.
Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorým záleží na tom, aby u nás
bolo čisto, pekne a dobre sa tu
žilo. Všetkým, čo sa aktívne zapájajú do zabezpečenia kultúrnych či športových podujatí
a prídu aj na brigádu.
Akcií rôzneho druhu sa koná
u nás pomerne dosť, dozvedia sa
o nich aj v Bratislave, Trnave či
Nitre a aj prídu k nám, ale domácich je veľmi málo. Na futbalovom
zápase za dobrého počasia bolo
na domácom ihrisku 26 platiacich divákov... Na turistickej akcii
„Vinohradnícky dogtrekking Doľany,“ kde sa nič nemuselo platiť,
každý dostal mapku, špekáčky na
cestu a v cieli krásny diplom, bolo
viac ako sto psov a s nimi prišli aj
celé rodiny z blízkeho či ďalekého

okolia. Ale domáci boli zasa v silnej menšine... Iba jedno podujatie
prevýšilo moje očakávanie a malo
viac ako stopercentnú účasť - vystúpenie hudobnej skupiny Progres. Podľa zástupcov spolku vinohradníkov a vinárov, mala veľmi
slušnú účasť aj verejná ochutnávka vín, a obe podutia boli vysoko
hodnotené.
Regrúti, keď išli po Máj, riadne zmokli, ale ďakujem hasičom,
že sa postarali nielen o dobrú
hudbu, vínko a cigánsku, ale aj
o dobré počasie pri jeho stavaní.
OZ Spolok za krajší život v Doľanoch získal grant a zakúpil parkové lavičky, ktoré budú v blízkom
čase rozmiestnené po dedine.
Veľa zdravia, porozumenia
a hlavne ohľaduplnosti a s autami neparkovať na chodníkoch.
Jozef Mruškovič, starosta

2

Doľanské noviny 2/2015

Z rokovaní obecného zastupiteľstva

Rozpočet na rok 2015
schválený
Po vlaňajších jesenných voľbách, ustanovení nového obecného zastupiteľstva a rozdelení poslancov do pracovných komisií boli hlavnou témou marcového rokovania OZ ﬁnančné otázky, spojené s chodom obce.

Záverečný účet 2014

Rozpočet 2015

Najskôr poslanci schválili minuloročnú bilanciu, ktorá
dopadla vcelku pozitívne. Obec dosiahla v roku 2014 celkové príjmy vo výške 318 460 eur, čo je o necelé tri tisíce menej, ako bolo plánované v rozpočte. Zároveň sa však
podarilo udržať pod kontrolou výdavky, ktoré namiesto
plánovaných 321 tisíc eur zostali pod hranicou 300 tisíc.
Záverečný účet obce teda ku koncu roka vykazoval prebytok 18 837 eur. Táto suma sa v zmysle platných rozpočtových pravidiel presunie na tvorbu rezervného fondu,
ktorý sa môže použiť len ﬁnancovanie investičných akcií.

Podľa zákona musí mať každá obec vyrovnaný rozpočet, nesmie teda dopredu kalkulovať so stratou. Vzhľadom
na to bol rozpočet našej obce narvhnutý tak, že na strane
príjmov aj výdavkov ﬁguruje suma 284 601 eur. Rozpočet
pritom počíta s tým, že by sa mali mierne zvýšiť výdavky na šport a telovýchovu, kultúru, školu, materskú školu
a úpravu verejných priestranstiev. Na väčšie investičné akcie, ako je napríklad prestavba a rozšírenie materskej školy či oprava veže a chodníkov bude obec musieť hľadať ﬁnančné zdroje cez eurofondy a grantové programy.

Muzikantský dom
Čo s ním? Poslanci sa zaoberali aj otázkou jeho využitia. Momentálne je nevyužitý, resp. sú tu uložené hudobné nástroje. Problém je v tom, že hoci objekt formálne patrí obci, jeho stavbu si ﬁnancovali dolianski muzikanti sami a dom si postavili svojpomocne. Patrilo by im
preto morálne právo rozhodnúť, čo s ním. Vzhľadom na
to, že v Doľanoch už muzika neexistuje, jedným z navrhovaných riešení by mohol byť aj prenájom objektu na
podnikateľské účely. O ďalšom postupe budú poslanci
ešte hovoriť s hudobníkmi, ktorí v našej obci žijú.

Arborétum ožije
V polovici mája, presnejšie v stredu, 13. mája popoludní, sa bude konať slávnostné otvorenie Dolianskeho arboréta. Toto odychovo-náučné miesto sa rozkladá na celkovej ploche 2,7 hektára v okolí kostolíkov a cintorína. Cieľom projektu,
ktorý sa realizoval s podporou nadácie SPPoločne pre domovinu, je názornou formou naučiť deti i dospelých poznávať jednotlivé druhy domácich drevín, pochopiť
ich význam v prírode a rozvíjať ich ekologické povedomie. Na vyznačenej trase si
v ňom môžete pozrieť vyše 70 druhov označených a popísaných drevín. Naše arborétum je unikátne tým, že je kombináciou vzácnych drevín a kultúrno-historických zaujímavostí. Popri náučnej trase, ideálnej na nenáročnú prechádzku, sú osadené nové lavičky, kde si môžete oddýchnuť. Jedna z nich pribudla aj vedľa hrobu Juraja Fándlyho. Začiatok trasy Dolianskeho arboréta sa nachádza pri farskom
kostole Sv. Kataríny, kde je tiež osadená centrálna informačná tabuľa s mapou.
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Odpad je stále viac aj
otázkou peňazí
Za vlaňajší rok smetiarske autá vyviezli z našej dediny približne 240 ton netriedeného komunálneho odpadu, teda toho, čo zhromažďujeme pri domoch v odpadových kontajneroch. Za jeho odvoz a uskladnenie obec zaplatila celkovo sumu vo výške zhruba 20 tisíc eur. Prepočítané na jedného obyvateľa s trvalým pobytom v našej obci vychádza potom ročný poplatok za odvoz komunálneho odpadu už niekoľko rokov 19 eur na osobu, čo je najnižšia suma v porovnaní so všetkými okolitými obcami.
mohli platiť ešte menej. Prečo? Viacerí obyvatelia totiž
pred blížiacim sa vývozom zaplnia svoje inak poloprázdne smetné kontajnery všetkým možným, napríklad odpadom zo záhrady, ktorý by sa dal likvdovať aj inak, povedzme kompostovaním. Zbytočne tak vyrábajú odpad, za ktorý musíme zaplatiť.

Hmotnosť rozhoduje

Nevyhadzujte zbytočne
Napriek tomu, že množstvo komunálneho odpadu sa
v našej obci už niekoľko rokov nemení a máme aj separovaný zber plastov, papiera, skla aj elektrospotrebičov,
za ktorý neplatíme, možno by sme za komunálny odpad

Výzva
Obec Doľany vyzýva všetkých majiteľov hrobových
miest na miestnom cintoríne, ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu za hrobové miesto a zaplatený poplatok za ich prenájom, aby si prišli na miestny
úrad dať veci do poriadku. Podľa platných predpisov
má totiž obec právo ponúknuť hrobové miesta, za ktoré poplatok nebol uhradený, novým nájomcom.

Treba mať totiž stále na pamäti, že za vývoz a skládkovanie odpadu platíme len podľa HMOTNOSTI, a nie
podľa jeho objemu či počtu vývozov. Ak teda budeme
mať domového odpadu v kontajneroch menej, budeme za
jeho odvoz aj menej platiť! Nazapĺňajte preto svoje kontajnery zbytočne len preto, že sú poloprázdne! Menšia
hmotnosť odpadu znamená nižšie poplatky!
A ešte jeden dôležitý oznam v súvislosti s odpadom: v piatok 10. júla od 16,00 do 20,00 hod a v sobotu,
11. júla od 8,00 do 14,00 hod, budú v areáli PD Doľany
pristavené kontajnery pre veľkokapacitný odpad.

VEĽKOFORMÁTOVÁ

DIGITÁLNA TLAČ
 Tlač fotografií vo veľkom rozmere
 Tlač na rôzne materiály – papier,
fotopapier, plátno (obrazy),
PVC samolepka...
 Laminácia
 Výroba reklamy – informačné
tabule, firemné tabule, rollupy
 Grafické spracovanie

0903 911 229  denki@denki.sk
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Predstavujeme dolianskych podnikateľov

„Pekáreň je moje decko
a ja ho neopustím“
Pekáreň v Častej považujeme v Doľanoch za „svoju“ nielen pre jej blízkosť, ale tiež pre to,
že jej majiteľka, pani Jozefína Vadovičová s rodinou, žije v našej obci. Chutný chlebík či pečivo z Častej poznáme všetci, ale už menej vieme o pekárni a jej histórii. Preto sme pani Vadovičovú požiadali o rozhovor.
Kedy vlastne vznikla pekáreň v Častej a odkedy v nej pracujete?
Zriadila ju Jednota v roku 1961 a ja som do nej nastúpila hneď od začiatku, mala som vtedy 19 rokov. Za
tie roky patrila pod Nitru, Malacky, Bratislavu a pred 24
rokmi sme ju sprivatizovali.
V tých časoch bolo privatizovanie dosť veľké dobrodružstvo...
Tá privatizácia by stála za sﬁlmovanie. Na dražbe
sme boli medzi ostatnými podnikateľmi najchudobnejší,
ešte aj naše staré auto sme nechali za rohom, aby nás nevideli. Vtedy sme nemali nič, manžel so synom chodili
po práci brigádovať, aby zarobili niečo navyše. Aby sme
mohli zaplatiť aspoň zábezpeku na dražbe, 60 tisíc korún.
Čo vás k tomu viedlo?
Ja som tu pracovala celý život a za tie roky som mala už
aj dosť skúseností. Vedela som, že ak by ju prevzal niekto
druhý, nič z toho nebude. Vtedy sme sa spojili s bývalým
šenkárom z Dubovej, ktorý sa práve vrátil z Ameriky, a mal
také silácke reči, ako zoženie peniaze. Tak sme do toho išli
s ním, on bol náš tichý spoločník a na dražbe vlastne nikto
nevedel, že pekáreň chceme kúpiť my.
Ako dražba dopadla?
Ľudia ťahali sumu až do päť miliónov korún a potom
poodchádzali. A tento náš tajný spoločník hovoril, že on
by ťahal až do pätnásť... Nakoniec sa dražba skončila na
sume okolo 6 miliónov tristotisíc korún a pekáreň nám
„priklepli.“
Pre obyčajných ľudí poriadne vysoká suma...
Po dražbe sa náš tichý spoločník priznal, že žiadne
peniaze nemá. Niečo si požičal a dal nám tridsať tisíc korún, nič viac. Za takýchto podmienok sme pekáreň prevzali a museli sme ju za každú cenu udržať v chode. Ale
tým, že som v nej pracovala a ľudia ma poznali, sa to podarilo. Museli sme si zobrať úver a do piatich rokov sme
celú kúpnu sumu splatili. Nebolo to vôbec ľahké, robi-

li sme dvanásť, šestnásť hodín denne. Ale to vlastne robíme doteraz.
Vy ste sa vyučili za pekárku?
Nie. Začínala som ako obyčajná pracovníčka, a keď
boli s mojou robotou spokojní, „povýšili“ ma na expedientku. Po materskej som musela pomáhať vedúcemu
s jeho robotou. Pre robotné dievča z dediny nebol problém popri mojej vlastnej robote stihnúť všetky tie uzávierky, každých desať dní presne na jeden rožok. Keď vedúci videl, ako mi to dobre ide, dával mi tej roboty stále
viac. Začalo sa mi dariť, všetci boli spokojní, takže som
tu zostala. Robota ma bavila, mali sme dobré výsledky,
dostali sme veľa ocenení.
Ako si spomínate na prvé roky po privatizácii? Určite neboli jednoduché...
Začiatky boli strašné, doba bola strašná. Štát rozdával čo sa dalo, prišlo k nám veľa výrob z cudziny, v Mod-
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re boli zrazu štyri pekárne, jedna vznikla v Štefanovej...
Konkurencia obrovská, moji synovci plakali, keď videli,
aké pečivo robia inde, pekne nafúknuté... Všade podovážali francúzske, rakúske linky, prísady, ale za dva-tri roky
všetci skrachovali – a my sme museli každý mesiac splatiť 120 tisíc korún! Robila som v tom čase všetko, sádzala
som do pece, pekársku robotu, papiere, objednávky surovín... Za päť rokov sme mali dlhy vyrovnané a mohli sme
pekáreň začať zveľaďovať, nakúpili sme autá, rozšírili výrobu.

Čo považujete za najdôležitejšie pre to, aby vaše výrobky
ľuďom chutili?
Sama zháňam lacnejšie suroviny, ale hlavne musia
byť vždy kvalitné. Nemáme problém s platbami, takže
nám radi ponúkajú všetko možné, viem si zohnať všetko
za dobrú cenu a v dobrej kvalite. Denne si pripravujeme
plnky z vlastných, čerstvých surovín, aj keď nám ponúkajú už hotové a za lacnejšie. Receptúry máme tradičné,
z nových surovín a prísad sa snažíme používať len to najnutnejšie. Zostávame verní tradičným receptúram.

Kto vám najviac pomohol rozbehnúť súkromné podnikanie?
Od začiatku mi s ekonomikou pomáhal manžel, bez
neho by som to nikdy nebola zvládla, všetko dokázal
ustrážiť. Trinásť rokov mal sám na starosti celé účtovníctvo. Bolo nás tu zo začiatku len 25, ale ekonomika vtedy nebola až taká komplikovaná, ako je dnes. Teraz už
máme 45-50 ľudí, ale museli sme veľmi tvrdo drieť, aby
sme prežili. Upravili sa nám aj majetkové pomery, po dlhšom naťahovaní sme sa zbavili tichého spoločníka, ktorý
nič neurobil, len sa zaujímal kedy už dostane svoj zisk.

Ale techniku zrejme používate tú najnovšiu.
Technológie sa zmenili, robí sa dnes ľahšie. Dlhú
dobu sme mali starú pec, ale už sa nedala ani poriadne opraviť, tak sme si kúpili novú. Potom nám ponúkli cez dotácie ďalšiu novú pec. Keďže sme dobrí partneri, nemáme problémy s úvermi a dodávateľské ﬁrmy nám
samé všetko vybavia.

Veľa pekární nemalo dlhý život, ale vám sa dodnes darí.
Aký je recept vášho úspechu?
Vždy som mala radosť, ak boli naše výrobky dobré
a ľuďom chutili. Nie som „papierový“ typ, nezaujímajú
ma všetky tie zväzy ani ceny. Chcem len robiť, čo ma
baví, aby k nám ľudia neprestali chodiť. Vždy sme robili, čo bolo treba, aj keď iní začali šetriť na surovinách,
nedávali margarín, ja som sa vždy držala starých pekárskych noriem. Každý vidí iba úspech, nie to, že za každým rožkom je 24 hodín tvrdej roboty. To sa nedá oklamať, inak ľudia odídu. Zaúčala som sa v Pezinku, Báhoni, kedysi pekári len dreli, naučili ma to. Dodnes nemám
problém sama urobiť napríklad vianočku. Každú robotu
ešte dokážem spraviť.
Bezproblémový chod ﬁrmy do značnej miery závisí od
ľudí, s ktorými pracujete...
Po privatizácii s nami zostali všetci, čo dovtedy v pekárni pracovali. To bola ešte taká stará skupina veľmi
pracovitých ľudí, ktorých nadrezírovali za socializmu. Aj
keď som bola predtým ich vedúca, mala som k nim vždy
blízko. Za týždeň sme vymaľovali, vyčistili, a začali naplno piecť.
Úpech v podnikaní v mnohých ľuďoch ešte stále vyvoláva závisť a neprajníctvo. Stretli sa s tým aj vy osobne?
Závistlivcov je veľa, už nás aj párkrát udali, ale kontrola nikdy nič neobjavila. Neuvedomujú si, že pekáreň je
len samá robota, ktorú neoklamete - ak by to pečivo nebolo dobré, razom ho už nikto na druhý deň nekúpi, tak
sa musíme snažiť. Nebažím po nejakých majetkoch, žijem rovnako ako ostatní Doľančania, nemám a nepotrebujem nič naviac.

Pre každú pekáreň je najdôležitejšie zabezpečiť si odbyt
výrobkov. Ako ho máte zariadený u vás?
Máme spolu štyri predajne, tri v Pezinku, jednu v Modre a našu v pekárni, kde je stále plno. V noci nám idú dve
linky, o tretej-štvrtej ráno máme prvý rozvoz, potom ide
o pol ôsmej ďalšia linka do Trnavy, o pol desiatej okruh
Modra, Pezinok, Viničné, potom ďalšia linka do Smoleníc, Orešian, o dvanástej ďalšia a o štvrtej popoludní posledná. V nedeľu začíname už okolo druhej, aby sme mali
niečo napečené, keď sa ľudia vracajú z víkendu.
Koľko chleba a pečiva denne napečiete?
V začiatkoch išiel hlavne chlieb, piekli sme denne tritisíc kusov dvojkilových chlebov. Teraz pečieme denne
už iba tisíc kilových chlebov, preto ako náhradu stále vymýšľame nové výrobky, ktoré ľudia pýtajú. Napríklad
také pagáčiky alebo parené buchty, tie sa u nás nikdy
predtým nerobili. Cesto na sladké pečivo pripravujeme
denne zo 400 kilogramov múky, slaného pečiva napečieme asi 700-800 kilogramov, a k tomu tých tisíc chlebov.
Každý deň a na víkend raz toľko.
Ste vlastne typická rodinná ﬁrma – kto z rodiny bude váš
pokračovateľ?
Ešte neviem, čo bude. Synovia aj dcéra mi síce všetci
pomáhajú, ale nemajú k pekárčine taký vzťah ako ja.
Dvaja synovia rozvážajú tovar, dcéra má na starosti naše
obchody a dodávky, manžel už chodí len kontrolovať papiere, ale robí si to stále na jednotku.
Čo bude, keď prestanete pracovať?
Hovorím, že pekáreň je moje decko a ja ho neopustím. Dnes už mi stačí, že prídem len na doobedie a môžem sa na svojich ľudí spoľahnúť. Pekáreň už nechcem
ďalej rozširovať, aj keby sa dalo, stále nám niečo ponúkajú... Sortiment tovaru máme tiež dosť pestrý, preto chcem
radšej zostať pri tom, čo robíme. A robiť to stále dobre.
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Život po skončení
II. svetovej vojny v Ompitáli
V minulom čísle sme si pripomenuli 70 rokov od skončenia druhej svetovej vojny unikátnymi zápiskami Štefana Palkoviča, pisateľa obecnej kroniky. Dnes prinášame ďalšiu časť, venovanú obdobiu krátko po vojne. Pre zachovanie autentickosti sme text jazykovo ani štylisticky neupravovali.
Národný výbor sa v Ompitáli utvoril 6. ho apríla 1945
teda hneď po fronte. 7 ho apríla moseli isť naší občania
vyvážat občanov z Modry a čo ktorí si vzál so sebou,
lebo sa tam nasťahovalo veliteľstvo Malinovskej armády, ktorá obsadzovala Male Karpáty až Vieden. N.V. mál
veľa práce, lebo mosel zaobstarávať pre sovietskú armádu mast dobytok a iné veci, tiež aj pre našu armadu ktorá
vtedy dávala rozkaze z Nových Zámkov. Za tým sa hneď
utvorila milicia na udržovánie poriadku v obci, jak pre
tunajších občanov ako aj pre takých ktorí za frontom poostávali a chceli od občanov nepovoleným sposobom zobrat veci tých mosela milicia usmerniť a proti ním zakročit. Milicia bola ozbrojená neplatená z mladých vojákov,
ktorí mali zaujem na utvorenie novej Česko slovenskej
republiky, veliteľ bol plateny prvym veliteľom bol Kolek
ktorý sa tu v ten čas zdržoval a potom bol Štefan Demovič až do rozpustenia milicie do 10. augusta 1945.

Vela roboty
Prvým predsedom národného výboru bol Jaroslav
Sobotka, ktorý tu bol mlynárom pochádzal z Moravy, ten
bol len niekolko dni, za tým bol Jozef Vlašek, dobrý vlastenec za prvej Č.S.R. tento bol do 12. júna, tajomnikom
Štefan Palkovič ktorý bol aj národným správcom tunajšich Palfﬁckych lesov ktore boli tri mesiace pod dozorom
národneho vyboru, aby sa nerozkrádali. N.V. ako je už
spomenute mál veľa práce, obstaravať potraviny, lebo po
fronte sklady boly vypraznene, moseli roľnici odovzdavať, tiež pre pohoretých občanov material, hlavne drevo,
ktore si naši ľudia z Huty navozili neplatili nič ale potom
jich ﬁnančná Prokuratúra žalovala chodili na súde, ale na
konce to prešlo na ľahko. Súpis vojnových škôd sa viac
rázi prevádzal.

Obecný rozpočet
Finančne stal N.V. dobre a to tým predával bunkere,
ktorých tu bolo veľa a v ných bolo pekneho dreva, tiež tu
mali Nemci porobene v depe veľke baráky, kde bolo moc
a pekneho materialu, tiež robil vysek mäsa, čo z každeho
kila bral tri koruny, ako aj z predaja dreva z Palfﬁckých
lesov bral poplatky, ktorých dostal 50.000 korún čs., aj
hostince tu boly tri aj tí moseli niečo N.V. z predanej pijatiky odvádzať. Peniaze sa použivali na platenie vedenia

Na tomto mieste na našom cintoríne odpočíva Michal Averin, ruský partizán, ktorý padol v roku
1944. Bol spolu s ostatnými partizánmi na Hutách
v horách. Nemci v noci partizánov prepadli, viacerých postrieľali, medzi nimi aj 18-ročného Michala
Averina. On je pochovaný v Doľanoch, ostatní sú
v Bratislave na Slavíne. Po vojne prišla k Michalovmu hrobu z Ruska jeho matka.
Milicie, odmena predsedovi, cestovne, za robenie oken
na úrade N.V. na školách, ktoré boli od frontu všetky roztrielane, odvoz farskeho dreva obrobenie farskeho a organistovaho vinohradu a ine veci. Na opravu veži čo stoí
uprostred dál N.V. fond do banky 35.000 a ešte k zamene
na vkladne knižky 80.000 kčs. Od 12. júna je predsedom
N.V. Štefan Demovič lebo Jozef Vlašek sa zkrz vyčerpanosť a starobu vzdáva.

Alkohol a peniaze
V auguste 1945 sa stahili peniaze ake boly čs. poukazky, tiež Slov. štátu, ale z ných sa nesťahovalo, len sa
prerazitkovali s pečiatkou Československou. Dňa 15. augusta sa rozdeloval špiritus ako prvá dodavka z Ameriky
bolo to 190 litrov 96%, rozdeloval sa pre všetkých obča-

Doľanské noviny 2/2015

nov za levnú cenu. 29. augusta bola u nás v Ompitáli veľka oslava prveho vyročia Slovenskeho narodneho povstánia, mladež v krojov na koňov, prápori hudba prešla sa
celá obec až na Pažic a sprievod vošiel do dvora hostinca
pri veži, kde prehovoril o význame Slov. nar. povstánia
tajomník N.V. Štefan Palkovič a tam bola veľka zábava,
krojovaným a na koňov, ako aj hudbe boli darovnae rozne likery urobene zo špiritusu, ktorý sa dostál ako prvy
prideľ. Na prikaz okresneho nar. výboru v Modre dňa 22.
septembra ostáva predsedom N.V. v Ompitáli Štefan Palkovič a tajomnikom Karol Hudec ktorý tu bol notárom
od roku 1930. Farárom je tu Alfred Stach od roku 1941
a odtial od roku 1905 dr. Pavol Bergeš.

Prvé oberačkové slávnosti
Dňa 25. septembra bola u nás v Ompitáli veľká oberačková slavnosť po celej obci na koňov krojovani tiež
krojovani pešo, krojovaní na vozov, ktore boli nadherne vyzdobene, formani čo pohanali voly, ktore ťahali
alegoricke voze tiež krojovani, bars to boli starí ľudia.
Na vozov bola spravená hajnická búda pred ňou ohník
okolo silní chlapi v halenach, prešovačka, oberačka, točenie vína zo sudov a pitie a ine vyzdobene voze, takej
slávnosti unás ba ani na okoliu nebolo videt. Zraz bol na
farskom dvore a odtial až na konec Pažite sprievodom
hudba, spevy, pitie vína, poskoky veselej náladi, sprievod
prišiel na farský dvor. kde bola pripravená tribuna, miesta na posedenie hostov, výčapna miestnosť, predajna potravin a cukroviniek. Na tribunu vystupili hostia, zahajujúci preslov povedal Štefan Palkovič. Po rečiach našá
mladež predviedla starodávne spevy a tance a bola tanečná zábava pri popijaniu ompitálskeho vína.

Návrat do normálu
V oktobri 1945 tu prišlo viac ruských vojákov dostojnikov medzi nimi aj ženske. Z armády maršala Koneva,
ktorí hľadali a spisovali hroby padlých sovietskych vojá-
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kov aby jejich pozostatky mohli odviesť na spoločny cintorín, aby jim za jich hrdinskú činnost bola daná posmrtná ucta. Boli to slušní ľudia, občania jich pohostili a dali
jím noclah. Koncom oktobra sa menili peniaze a vydane
boly nove Československe, pri výmene bolo na každeho
člena domacnosti ponechane 500 Kčs. Ostatne boly stiahnute na viazane vklady. tieto viazane vklady sa hneď začali uvolnovať a to u nás hlavne na vojnove škody, ktorých
bolo v našej obci veľa. Peniazi bolo všade dost, lebo za
vojny Slov. štát jich hodne narobil, pri kopani zákopov, už
aj v Slov. nar. Povstani sa robili Čs. poukazky ako riadne platidlo, tiež armády ake tu prešli ponechavali tu rôzne peniaze, tak že v auguste to bolo len zistene kolko je tu
v obehu penez a boly porazitkovane a v oktobri boli všetky stahnute a zamenene tu v našom uvernom družstve.

Naši poľovníci
pozývajú
V prvú júnovú sobotu, 6. júna, usporiada Poľovnícke združenie PVOD Doľany – Pole v Kultúrnom
dome Juraja Fándlyho výstavu trofejí a ďalších zaujímavostí z poľovníckeho života združenia, ktoré pôsobí v oblasti Malých Karpát v okolí našej
obce. Na akcii, ktorá potrvá od 14. do 20. hodiny, sa bude podávať pravý poľovnícky guláš z diviny. Príďte si pozrieť zaujímavé exponáty, ktoré
budú naši poľovníci vystavovať.
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Významní rodáci dolianskí – vdp. Ľuboš Hašan

„Z Božej milosti som
tým, čím som“
Náš doliansky rodák, vdp. PhDr. PaedDr. Mgr. Ľuboš Hašan, už patrí napriek svojmu relatívne mladému veku k významným, skúseným a rešpektovaným osobnostiam katolíckej cirkvi.
Adamkovičovi, ktorý svojím životom vydával autentické
svedectvo kňazského života.
S akými pocitmi ste po slávnostných primíciách v Doľanoch na Vŕšku sv. Leonarda v roku 2003 odchádzali,
ako často sa do našej obce vraciate a čo cítite pri návšteve svojho rodiska?
Primície sú nezabudnuteľný okamih v mojom živote.
Srdce som mal naplnené úžasným pokojom a vďačnosťou, že som kňazom a môžem konať sväté veci. Ak mi to
moje kňazské a pracovne povinnosti dovolia, rád navštevujem našu obec, lebo cítim, že tu som doma.

Momentálne je správcom farnosti Špačince v okrese Trnava, riaditeľom Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, riaditeľom elokovaného pracoviska AGY v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, riaditeľom Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury v Trnave, školským dekanom Trnavského dekanátu. Položili sme mu niekoľko otázok, aby sme sa bližšie oboznámili s jeho kňazským povolaním a aktívnou činnosťou aj
v iných významných oblastiach.
Slová v titulku rozhovoru boli uvedené na obrázkoch,
vydaných z príležitosti 10. výročia vašej kňazskej vysviacky, ktorú ste mali 14. júna 2003. Čo bolo rozhodujúcim „mementom“ vášho rozhodnutia stať sa kňazom?
Kňazstvo to je veľký dar a tajomstvo od Pána Boha.
Takýmto spôsobom chápem a snažím sa žiť svoje kňazské povolanie. Boh ma oslovil a ja som slobodne odpovedal na jeho volanie, som mu za to veľmi vďačný. Teda
nie je to moja zásluha, ale Božia milosť. Za svoje kňazské
povolanie ďakujem vdp. dekanovi, Mons. Mgr. Antonovi

Aké cesty života, kňazského i osobného, vás viedli od
roku 2003 až dodnes?
Počas tohto obdobia som vďaka Pánu Bohu mohol slúžiť v rôznych službách pre dobro Cirkvi. Bolo a jej ich veľmi veľa, spomeniem ich aspoň heslovite: kaplán, rektor,
farský administrátor, školský dekan, stredoškolský pedagóg, zástupca zriaďovateľa na AGY a PASA, doktorát
s pedagogických vied, osobný výkonný sekretár arcibiskupa, riaditeľ Arcidiecézneho katechetického úradu Trnavskej arcidiecézy, hlavný školský inšpektor pre katechizáciu, znalec pri Konferencii biskupov Slovenska v komisii pre katechizáciu a školstvo, školský dekan, asistent na
VŠ, doktorát z ﬁlozoﬁe, zástupca školy, riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha, riaditeľ elokovaného pracoviska AGY v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, riaditeľ Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury.
Kde všade, v ktorých farnostiach, ste doteraz ako kňaz
pôsobili?
Začínal som vo farnosti Dvorníky, kde patrili ešte dediny Bojničky, Posádka, Šalgočka, Zemianske Sady. Pokračoval som v Levickom okrese: farnosť Starý Tekov a ďalšie dve obce, Veľké Kozmáľovce a Hronské Kľačany. Ďalší
smer bol ešte južnejšie, farnosť Hurbanovo, farnosť Imeľ a
kláštor Nesvady, bolo tam aj veľa majerov, ktoré sme spravovali. Potom nasledovalo srdce diecézy, Trnava, kde som
účinkoval v Bazilike sv. Mikuláša, na Arcibiskupskom
úrade, v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, v kostole
sv. Heleny a momentálne na farnosti v Špačinciach.
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Na ktoré z týchto pôsobísk máte najhlbšie, resp. najkrajšie spomienky a prečo?
Na tieto otázky nedokážem dať jasnú odpoveď. Každé
pôsobisko bolo a je výnimočné, ma svoje špeciﬁká. Spomínam si však na tých ľudí, s ktorými sme sa snažili budovať osobný vzťah k Pánu Bohu a vytvorili sme doteraz
fungujúce priateľstvá.

Ku ktorým významným historickým osobnostiam z Dolian máte najbližší vzťah a prečo?
Kňaz Juraj Fandli, kanonik Juraj Palkovič, P. Štefan Zloch, SVD, P. Štefan Lechovič, SVD – kňazi, veľké
osobnosti národa, ktorí vydali svedectvo o živote s Kristom a vždy si zachovali pokoru srdca a svoju hrdosť na
to, že sú Slováci.

Ako hodnotíte súčasnú farnosť v Špačinciach po stránke vierovyznania veriacich, prístupu farníkov k plneniu ich náboženských povinností, aktivít vo farnosti
a spolupráce s inými subjektami v obci?
Obec Špačince je zväčša kresťanského vierovyznania.
Bohoslužby navštevuje cca 20 percent farníkov. Aktivít vo
farnosti, ktoré sme začal spolu s OZ FAIN, máme veľmi
veľa, spomeniem aspoň niektoré: farský ples, farská opekačka, farská cyklotúra, farská stanovačka, letný farský tábor,
deň rodiny, pútnické zájazdy do zahraničia, vianočné trhy,
rôzne akadémie, prednášky, stretká... Farnosť je otvorené
pre všetkých, ktorí si chcú obohatiť svoj duchovný rozmer.

Čo Vás v živote kňaza najviac teší a čo trápi, aké máte
najbližšie plány, resp. vízie do budúcnosti, držiac sa
slov porekadla: „Človek mieni, Pán Boh mení...“
Som optimista, ale pritom realista. Všetko sa dá,
ak spravíme maximum a je to v zhode s Božou vôľou.
Chcem aj naďalej slúžiť Bohu a ľudom, to bola, je a bude
moja vízia.

Okrem správcu farnosti v Špačinciach vykonávate aj
funkciu školského dekana v Trnave. Ako ste k tejto významnej funkcii dospeli? Stálo to určite veľa práce na
sebe samom, štúdia, sebazapierania a pevnej vôle...
Práca na sebe je najťažšia úloha pre človeka, ale len to,
čo si vyžaduje od nás námahu, si dokážme vážiť. K školstvu mám veľmi blízko, aj keď do školy, ako žiakovi, sa mi
veľmi chodiť nechcelo. Tým, že v školstve pôsobím už 19
rokov a prešiel som od základnej školy až po vysokú školu
v rôznych funkciách a úradoch a naďalej si zvyšujem svoju odbornosť, ma kompetentní menovali do tejto funkcie.
Ako hodnotíte aktivity náboženských organizácii v oblasti
ochrany tradičnej rodiny, manželstva a prirodzenej smrti?
Je smutné a zarážajúce keď musíme bojovať za to, čo
je prirodzené a normálne.. Ľudský život je dar od Pána
Boha. Máme si ho chrániť od počatia po prirodzenú
smrť. Je úbohé, keď sa človek stavia na rovinu Stvoriteľa a chce rozhodovať o živote druhých. Otázkam manželstva, rodiny, smrti, eutanázie, abortu... sa venujem v
mojich dvoch predmetoch „Bioetika“ a „Filozoﬁa kresťanského života,“ kde som autorom týchto predmetov
schválených Ministerstvom školstva pre stredné školy.
Teraz sa vráťme do našej peknej dedinky Dolian, kde
sa každoročne v nedeľu v oktáve Nanebovstúpenia
Pána slávi tradičná púť k úcte sv. Leonarda. Čím vás
osobne i ako kňaza oslovuje tento svätec a úcta Doľančanov, resp. ich predkov k nemu?
Je obdivuhodné, že také dlhé stáročia sa zachovala
úcta k tomuto svätcovi. Tento svätec, robí veľké zázraky,
posúďte sami: Sv. Leonard je patrónom väzňov a práve
jedna moja pastoračná služba je ohlasovať a vzdelávať odsúdených. Je to opäť veľká milosť, ktorú mi Pán preukázal v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou cez sv. Leonarda.

Na záver - čo odkazujete a prajete vašej rodine, priateľom a rodákom – občanom Dolian?
Ďakujem mojím rodičom, bratovi, švagrinej, neterke
a ďalšej rodine za všetko, čo pre mňa doteraz urobili,
nech im Pán požehnáva a odmení. Prajem všetkým mojím priateľom, rodákom a čitateľom veľa lásky, ktorá pramení z večnej Lásky.
Ďakujem za rozhovor.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany

Oslávme spolu sviatok
Sv. Cyrila a Metoda
V nedeľu, 5. júla 2015, kedy tradične slávime
sviatok vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, sa bude
v našej obci po prvý krát konať oslava na počesť sv.
Cyrila a Metoda s osobitným zameraním na pietnu
spomienku piatich významných dolianskych osobností: Juraj Fándly, Juraj Palkovič, Szilárd Vardai,
Štefan Zloch a Vincent Lechovič. Slávnosť sa uskutoční na kostolíku sv. Leonarda, v prípade nepriaznivého počasia vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Organizátorom oslavy je Obecný úrad
v Doľanoch v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Doľanoch a Cirkevnou základnou
školou sv. Leonarda v Doľanoch. V programe slávnosti by o.i. mala byť prednáška historika, slávnostné príhovory a kultúrny program. Na záver tejto netradičnej, ale hodnotovo vysoko významnej slávnosti, bude položenie vencov na miestnom cintoríne.
Motto oslavy je nielen spomínať, aj žiť svojím životom odkaz solúnskych bratov a dolianskych významných historických osobností v oblasti viery,
národného cítenia a kultúry.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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Okienko zo života
farnosti Doľany
V tomto čísle Doľanských novín sa vám, vážení čitatelia, po prvýkrát prihovárame novou,
pravidelnou rubrikou. Chceme v nej stručne približovať zaujímavé momenty, sviatky a podujatia, ktoré sa vo farnosti Doľany udiali v období medzi dvoma vydaniami našich novín.

Čo by ste mali vedieť
Na úvod najskôr ponúkame základné informácie
o farnosti a pripomenieme si tiež aktuálne farské a cirkevné aktivity. Farnosť Doľany je rímskokokatolícka farnosť a jej správcom je od 1. júla 2011 Vdp. farár Mgr.
Ján Buček. Vo farnosti máme farský kostol sv. Kataríny
Alexandrijskej a patrónom farnosti je sv. Leonard. Ako
poradný orgán p. farára pôsobí farská ekonomická rada,
a to v oblasti hospodárenia farnosti. Jej členmi sú Magdaléna Mikovičová, Stanislav Lechovič a JUDr. Ida Konopová, PhD. Funkciu kostolníčky zodpovedne vykonáva Irenka Schwarzová v zastúpení Ľudmilou Lechovičovou. Organistky s krásnymi hlasmi máme rovnako dve,
a to Mgr. Stanislavu Oravcovú a Jarmilu Halačovú.

Omše
Sv. omše sú vysluhované každý deň až na mimoriadne
prípady a vo štvrtok býva po sv. omši eucharistická adorácia, vrátane adorácie rodín. Sv. omše sú podľa potreby
a významnosti sviatku slávnostne doplnené účinkovaním
spevokolu Mgr. Stanislavy Oravcovej a každú poslednú nedeľu v mesiaci máme o 10.30 hod. detskú sv. omšu. Na tejto sv. omši zasa účinkuje detský spevácky zbor, ktorý vedú
ochotné mamičky.

Veľká noc 2015
Viaceré cirkevné sviatky sú slávnostne doplnené
účasťou a vystúpením žiakov CZŠ sv. Leonarda v Doľanoch, ktorá sa aktívne zapája aj do cirkevných podujatí.
Vo farnosti sme spoločne v modlitbách a v osobitnej duchovnej príprave prežili obdobie 40-dňového pôstu, počas ktorého boli vždy v piatok v kostole a v nedeľu na kalvárii krížové cesty. Hodnotovým vyvrcholením
pôstnej duchovnej prípravy na Veľkonočné sviatky bola
spoločná sv. spoveď, ktorá sa v našej farnosti konala 27.
marca.

S pápežovými slovami
Potom sme v radostnom očakávaní prežili tzv. Sväté trojdnie – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu a po nich sme slávili Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok. Ako motto Veľkej noci v roku 2015 môžeme citovať slová Sv. Otca Františka, ktoré máme uverej-

nené aj na webovej stránke RKF Doľany:
„Kristus vstal z mŕtvych! Je živý a kráča s nami !“

V znamení tradičnej púte
Len nedávno sme absolvovali tzv. Misijnú obnovu
po roku, ktorá prebiehala od 26. do 28. apríla s hlavnou
myšlienkou „Zmierenie“. V skorom jarnom období sa už
začala aj príprava prvoprijímajúcich detí našej farnosti na
prijatie Sviatosti oltárnej, ktorá je vždy v piatok po večernej sv. omši. Samotná slávnosť prvého sv. prijímania
bude 31. mája 2015. V prvú májovú sobotu sme sa pripojili k pútnikom z farnosti Štefanová, s ktorými sme prežili pekné chvíle na farskej púti do Mariazellu. No a v závere spomeniem už tradičnú doliansku púť k úcte sv. Leonarda 17. mája 2015, na ktorú sa všetci už teraz tešíme
a pripravujeme.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
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List od priateľov z Bolatíc

Družební návštěva z Doľan
Letošní návštěva občanů z družebních Doľan na Slovensku měla několik novinek. Už v pátek po poledni dorazila do Bolatic první skupina bicyklistů třemi auty v počtu 14 osob,
druhá část hostů, zejména fotbalistů, která byla největší, přijela v sobotu až kolem 16:00
hod. po problémech s autobusem. Jako třetí dorazilo pět „šumaváků“. Samostatně přijel
starosta obce Doľany Jožo Mruškovič.
Ještě v neděli ráno k nám zavítali poslední opozdilci, takže doma v Doľanech zůstali jen děti, starci a pan
farář. Je třeba podotknout, že sebou přivezli kromě
dobrého vína dobrou náladu a hlavně nádherné počasí. Páteční a sobotní program byl velmi náročný,
hlavně pro cyklisty a svým způsobem i pro fotbalisty.
Po celou dobu se jim věnoval hlavně pan Gerhard Václavík a další turisté.
Cyklisté už v pátek vyjeli na kolech po trase sobotního závodu ,,Bolatická 30“ a zajeli do Chuchelné navštívit moderní kostel, kde si i zazpívali, pak do Krzanowic v Polsku, kde opět návštívili dva kostely a následovala cesta zpátky do Česka do Rohova, kde jim
Gery ukázal jeho rodný dům. Po pauze v mini pivovaru
„u Komárků“ s ochutnávkou tří druhů piva a dotankování tekutin se vrátili lesní cestou do Bolatic na koupaliště, kde byla pro ně připravena večeře. Po večeři před
konzumací vína se ozval doľanský rodák Miro Monsberger s pozváním na návstěvu. Bylo to moc hezké setkání s jeho rodinou a kamarády a známými s Doľan.
V sobotu ráno po snídani v 9:00 hod. se cyklisté
s Mirem Monsbergerem, Pavlem Heidrem a Gerym
znovu usadili do sedel poznávat „krásy Hlučínska“.
První zastávka byla u místostarosty Martina Bortlíka, který je společně s mámou pohostili moc dobrou

slivovicí. Poté společně pokračovali do Darkoviček na
prohlídku bunkrů a vojenské techniky z 2. světové války. Jeden z nadšenců, který bunkry opravuje, cyklisty
seznámil s jejich historií.
Pak se vydali navštívit „hlavní město prajzké“ Hlučín a jeho pivovar. Oběd byl u jezera a následovala cesta
zpátky na mezinárodní fotbalové utkání Bolatice-Doľany. Na hřišti už byli připraveni fotbalisté předvést všem
divákům všechno, co v nich po náročné cestě ještě zbylo.
Doľanští prohráli 3:1, ale bojovali statečně. Na
lajně osvědčil svoji férovost a preciznost Elo, který zaskočil za svého bratra Petera, jenž byl nominován, ale
nestíhal.
Po večeři přišel čas na kulturu, o kterou se postarala Stanka s harmonikou, za podpory ostatních nejen doľanských, ale i bolatických turistů a fotbalistů. Doľanští
také navštívili i hrob p. Jiřího Buriana, který obci propůjčil areál místního skanzenu a který se také zasloužil
o první kontakty družby mezi našimi obcemi. Děkujeme!
V neděli se hosté zúčastnili tradičního pochodu
a běhu „Bolatická dvacítka“. Někteří šli trasu v délce 10
km, jiní 20 km. Celkem se pochodu zúčastnilo 572 chodců a 153 běžců. Tato návštěva patřila k nejvydařenějším
a za to patří poděkování všem, kteří se na tom podíleli.
Děkujeme za návštěvu!!!
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O turistickom objavovaní Dolan v Čechách

Šumaváci
Šumaváci. Túto prezývku sme si na chvíľu vyslúžili od našich kamarátov počas družobnej návštevy v Bolaticiach. Nechápavé pohľady s otázkou, prečo tak ďaleko, s ktorými sme sa stretli hneď
pri prvom oznámení zámeru nášmu turistickému okoliu, má až dve správne odpovede.

Kostol Sv. Petra a Pavla v Dolanoch u Klatov
Dolany u Klatov bol jeden z deviatich cieľov
v Čechách a pre nás už tretia návšteva Dolan v ČR. Nostalgia bola druhá správna odpoveď od pätice turistov Ferina, Šestáka, Jozefa Z., Lena P. a mňa, ktorí sme tam
slúžili ako vojaci. V tom čase bola táto krásna krajina
nedotknutá a pohorie chránené rozsiahlymi vojenskými
priestormi a hraničným pásmom. Už vtedy som si sám
sebe sľúbil vrátiť sa na tieto miesta minimálne raz za život. Veľkú radosť mám z pohľadov a zážitkov, ktoré si
odtiaľ prinášam, vlastne prinášame.
Česi určite inak vnímajú slová „Ochrana prírody!“
Veľké hektárové pásma v Šumavsku sú národné parky,
kde striktné dodržiavanie poriadku je úplne prirodzené.
Je zrejmé, že takéto rozsiahle pohorie sa nedá porovnávať s Malými Karpatmi, ale ako dôkaz je možné pridať
jeden príklad. Slovenské hrebeňové červené značky vedú

priamo cez vrcholy pohorí, z hľadiska turistiky - výborné. V Čechách sa červená plazí po vrstevniciach popod
vrcholy, a tak obchádza dôležité biotopy s endemitným
rastlinstvom.
Samotní obyvatelia tohto krásneho kraja udržiavajú čistotu, dôrazne dbajú na separáciu odpadu a vysoký dôraz
kladú aj na kvalitu ponúkaných služieb turistického ruchu,
čo sme na vlastnej koži zažili a môžeme to iba potvrdiť.
Prvé ubytovanie: Zelená Lhota „Penzión Melchior.“ Pani domáca nás privítala ako známych príbuzných
a pri večeri sme sa cítili ako v kruhu rodiny. Naše kroky z Lhoty viedli na kopec Špičák a do dediny pod ním.
Táto oblasť je turistickou dominantou západného Šumavska. Pozitívom tohto pochodu bolo nestratenie výšky ani
pri ubytovaní. Všetky koncové miesta dedinky mali nadmorskú výšku viac ako 700 m nad morom.
Druhý deň nás bohato zasnežené chodníky a cestičky,
po ktorých sme prášili, priviedli až do malej osady Prášil. V tejto osade je jedna zvláštnosť - miestny osadník
tu chová amerického bizóna a to dokonca párik s mláďaťom. Sú tam veľmi pôsobivé pohľady na dedinku medzi
hustými lesmi a kopcami.
Následne kráčame smer Modrava. Je to ďalší významný turistický uzol Stredošumavska. Tu nám vznikol
trochu problém s dopravou, ako v podstate na celom pohorí. Železnica sa dostane iba na okraje kopcov a autobus
premáva v stredu a na Vianoce. Práve preto sme museli
operatívne riešiť príchod do Sušíc a odtiaľ vlak do Bolatíc, kam nás po šiestich prestupoch a deviatich hodinách
strávených vo vlaku, vlak doviezol. Náš príchod už okomentoval Gery na predchádzajúcej strane.
Na záver sa však musím vrátiť na úplný začiatok
a spomenúť návštevu Dolan u Klatov. Obec má 850
obyvateľov, ale to je len zdanie. Samotná obec má 170
„miestnych“ a zostatok je súčet občanov okolitých satelitných osád patriacich pod spoločný obecný úrad. Treba však pripomenúť, že táto obec je jednou zo štyroch
obcí, ktoré poriadajú stretnutia všetkých zástupcov Dolan v Čechách. Podarilo sa mi „vypáčiť“ obrovské množstvo informácií od zamestnankýň „obecáku.“ Mimochodom, zloženie obecného úradu v Dolanoch je presne také, ako u nás. Dokonca aj zastupiteľnosť obdobná
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ako u nás, dve dámy sú vždy pripravené zastúpiť v nevyhnutných prípadoch a istých medziach aj starostu. Ihneď
po našom príchode stiahli starostu z porady mimo obce.
Príchod starostu v nás vyvolal rešpekt a úsmev na tvári. Vo dverách sa objavilo chlapisko ako hora (aj do zárubne sa musel zohnúť) a mne hneď mi prišlo na myseľ
„Slovácko sa nesúdi“. Starosta nám po tradičnom prípitkovom privítaní porozprával a poukazoval všetko, čo považoval za potrebné a dôležité z hľadiska obce vrátane
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územného plánu. Vymenili sme si historické podklady
našich obcí a poďakovali za vrúcne prijatie. Po odchode
sme spoločne skonštatovali, že starostu obce Dolany zastáva ten správny človek.
Na budúci rok už máme predstavu návštevy ďalších
Dolan, ak to, samozrejme, zdravie dovolí, tak určite vyrazíme. Chceme spoznať ďalších správnych ľudí, krásnu
a ešte uchránenú prírodu.
Igor Guldan

Správy zo života
vinárskeho
kom štáte New York. Výťažok z tejto výstavy je venovaný špeciálnemu táboru Camp Good Days pre deti a dorast z celého sveta, inﬁkované vírusom HIV/AIDS a iné
choroby, ktorý navštevujú aj deti zo Slovenska. Do súťaže, ktorá sa koná od roku 2011, bolo prihlásených celkovo až 3708 vín z 27 krajín! Horváthovci zabodovali vínami Irsai Oliver, 2014 suché, Cabernet Sauvignon rosé,
2014 polosuché, a Frankovka modrá rosé, 2014 suché.
Gratulujeme!

Trochu skôr ako po iné roky usporiadal Spolok vinohradníkov a vinárov Doľany tradičný, už jedenásty
ročník Výstavy vín Malokarpatského regiónu. V sobotu, 14. marca, sme v KD J. Fándlyho mohli okoštovať 258 vzoriek od 69 vinárov, 156 bielych, 72 červených a 30 typu rosé. Vo výbornej atmosfére si cenu za
šampióna výstavy prevzali zástupcovia vinárstva Dubovský&Grančič zo Sv. Jura, cenu za najlepšie hodnotené víno z Dolian získal Sauvignon 2014 z vinárstva Vinhor, cenu SVVD pre malovýrobcu z Dolian si odniesol
Pavol Tichý. Verejnú ochutnávku, na ktorej príprave si
naši vinári dali naozaj záležať, spestrila tentoraz aj živá
hudba, takže veľa návštevníkov tu zostalo v dobrej nálade až do neskorých večerných hodín.
Pozoruhodný medzinárodný úspech dosiahli v marci
tohto roka vína z produkcie dolianskeho rodinného vinárstva Horváthovcov. Všetky tri hodnotené vína s etiketou
VINHOR
získali
ocenenie
striebornou medailou na medzinárodnej súťaži vín Fingers Lake International Wine Competition v americ-

Vinárstvo JM Doľany hostilo v prvý májový deň už
po druhý krát účastníkov vinohradníckeho dogtrekkingu. Turistika so psami, navyše v krásnom prostredí
vinohradov, sa teší rastúcej obľube, o čom svedčí podstatne vyšší počet zúčastnených v porovnaní s vlaňajším
premiérovým ročníkom – tento rok majitelia na štarte
zaregistrovali vyše stovky svojich štvornohých miláčikov. Vinárstvo pána Mikuša pre nich pripravilo okrem
chutného pohostenia, predaja farmárskych výrobkov
a tradičnej koštovky vín aj bohatý program – mohli si
pozrieť vystúpenie sokoliarov na Trazníkoch, ukážku
zásahov cvičených psov z kynologických klubov, vystúpenie tanečnej skupiny ADT Crew či výstavu obrazov
nášho Ferka Malíka. Okrem toho mali na nádvorí vinárstva k dispozícii stánky veterinára, útulku pre psov
a predaj krmiva pre psov. Zaujímavým spestrením akcie
bola možnosť zhliadnuť súťažný zápas medzi Doľanmi
a Grinavou na neďalekom futbalovom ihrisku.
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Čo sa udialo v Doľanoch

Veselá oslava dňa žien

Medzinárodný deň žien sme tento rok už tradične oslávili presne 8. marca v Dome kultúry Juraja Fándlyho
v Doľanoch. Po stručnom úvode a odovzdaní vinšu prítomným oslávenkyniam odznelo privítanie pozvaného hosťa a to OZ Divadelná spoločnosť Meteorit Rumanová, ktorá prijala pozvanie starostu obce na vystúpenie v našej
obci práve v deň oslavy MDŽ. Sympatickí divadelní amatéri sa predstavili hrou „Oklamaný manžel,“ ktorá priniesla prítomným v DKJF v Doľanoch, ženám, mužom i deťom radosť, dobrú náladu a príjemný kultúrny oddych.
Po skončení pekného kultúrneho podujatia boli naše oslávenkyne obdarované kvetmi a členovia divadelného súboru občerstvením, ktoré zabezpečila komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže v Doľanoch pod vedením
Mgr. Stanislavy Oravcovej.
JUDr. Ida Konopová, PhD., zástupkyňa starostu obce Doľany

Jarná brigáda v materskej škole
Jarné dni bývajú spravidla obdobím veľkého upratovania, po zime treba vyčistiť cesty
i verejné priestranstvá, oživiť zeleň. Aj objekt
našej materskej školy už potreboval väčšie záhradnícke úpravy, pretože prerastené tuje ohrozovali bezpečnosť hrajúcich sa detí, tienili dvor
a poškodili murovaný plot. V jednu marcovú
sobotu preto obec spolu s rodičmi detí z materskej školy zorganizovali brigádu, počas ktorej ochotní a zruční dobrovoľníci zrezali prekážajúce dreviny, odviezli dve vlečky rozpadnutého muriva z plota a na zachovaných základoch je už postavený nový plot z drôteného pletiva. Škôlka i priľahlé detské ihrisko tak dostali novú, krajšiu a hlavne svetlejšiu tvár. Veľká
vďaka všetkým, ktorí prišli pomôcť!
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Koncert
Progresu
V nedeľu, 19. apríla popoludní sa v DKJF v Doľanoch konal verejnosťou dlho očakávaný koncert
hudobnej skupiny Progres z Čerenian, okr. Prievidza. Vzácneho hudobného hosťa po úvodnej pesničke privítal starosta obce, ktorý sa zaslúžil aj o fotodokumentáciu tohto podujatia. Potom už mali svoje
zaslúžené miesto hudba, spev a humor štyroch členov kapely pod vedením Karola Halana. Publikum v sále i na balkóne počas celého vystúpenia s chuťou a dobrou
náladou spievalo a odmeňovalo populárnu hudobnú skupinu spontánnym potleskom. Repertoár tvorili slovenské
a české ľudové piesne, ako aj piesne z Jadranu. Po dvoch hodinách sa koncert blížil k záveru, kedy rozveselené a rozospievané obecenstvo povstalo a odmenilo perfektný výkon Progresu dlhotrvajúcim potleskom a skandovaním.
Progres oslávil v apríli 20. výročie svojho vzniku. Preto sme sa aj my, Doľančania vrátane prítomných fanúšikov z iných obcí, pripojili ku gratulácii slovom, dobrým dolianskym vínkom a spoločným zaspievaním „Živió!“. Po
skončení koncertu bolo s členmi kapely príjemné posedenie s pripraveným občerstvením.
Aj touto cestou ďakujeme za hmotnú i morálnu pomoc všetkým sponzorom (Vína z mlyna Doľany, Vinhor Doľany, Pekáreň Častá Manželia Vadovičoví, ochotné gazdinky z Dolian a Častej, resp. Dubovej), ako aj všetkým
tým, ktorí mali na príprave a realizácii hudobného vystúpenia skupiny Progres akúkoľvek zásluhu., vrátane publika, ktoré bolo naozaj výborné. A treba už len dodať, že sa naplnilo nielen heslo samotnej kapely „Progres je kapela,
ktorá hrá vždy pre Vás“, ale aj heslo v upravenom znení, že: „Progres je kapela, pri ktorej je nálada vždy veselá“...
JUDr. Ida Konopová, PhD., zástupkyňa starostu obce Doľany

Máj sme privítali
v dobrej nálade
Posledný aprílový deň sa už všetci, starší i mladí, vždy
tešíme na spoločné stretnutie a posedenie pri živej hudbe
a cigánskej pred Hasičskou zbrojnicou. Nie inak to bolo aj
tento rok, a hoci chladné počasie liezlo pod kabát, dobrá
nálada vydržala až do neskorej noci. Ale na začiatku bolo
treba urobiť to najdôležitejšie – vybrať v hore ten najvyšší
smrek, priviezť ho do dediny a postaviť máj. Zaslúžila sa
o to ako každý rok ochotná partia pod vedením Jozefa Zlocha. Veľká vďaka za príjemný večer patrí našim hasičom
a všetkým, ktorí prispeli k dobrej organizácii tejto akcie!

Jozefovský výstup
na Godovu skalu

Tento rok sme 22. marca opäť otvorili jarnú turistiku
už tradičným Jozefovským výstupom na Godovu skalu.
Zišli sme sa o jedenástej pred kostolom a vyrazili sme nie
tradične hore dolinou, ale aby to nebolo každý rok rovnaké, išli sme cez uličku smerom na Čerákovú lúku na prvú
zvážnicu a pokračovali sme na druhú zvážnicu takzvanú
„Lichteckú“. Na Godovu skalu sme dorazlili v dobrej nálade, čakal nás tam už ohník, ktorý nám pripravili naši turisti. Tak sme sa mohli pustiť hneď do opekania a ochutnávania všetkých domácich dobrôt a vínka, čo sme mali
všetci so sebou v batohu. Tento výstup bol už tretím ročníkom a čo je veľmi pozitívne, s každým ročníkom pribúda
aj viac turistov. Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť ďalšiu peknú turistickú tradíciu.
Mgr. Stanislava Oravcová
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Nenechajte si ujsť

Program akcií v Doľanoch
v najbližších troch mesiacoch

13. jún, sobota, 16,00 – 20,00 hod.

18. júl, sobota

Slávnosť vína
s cimbalkou

Koncert skupiny
Fándlyho bicykel z Trnavy

Vína z mlyna

(žáner world music – rock)

Hrad Červený kameň
14. jún, nedeľa, 14,00 hod.

Detská olympiáda,
veselé športové súťaže
pre malé i väčšie deti
9. máj, sobota, 9,30 hod.

3. ročník výstavy
veteránov
Retro Auto Moto Velo
B-Club Doľany
10. máj, nedeľa, 16,00 hod.

Futbalové ihrisko
5. júl, piatok

Oslava sv. Cyrila a Metoda,
pietna spomienka na
dolianskych rodákov

7. – 8. august, piatok, sobota,
16,00 – 21,00 hod.

Viecha na Mlyne
Vína z mlyna
9. august, nedeľa

Turistika pre všetkých
Štart a registrácia od 6,00 hod.
pri CZŠ Doľany

Kostolík sv. Leonarda

Deň matiek
KD J. Fándlyho, Doľany
16. máj, sobota

Noc múzeí a galérií
Hrad Červený kameň
22. mája, piatok, od 14,00 do 21,00 hod.
23. mája, sobota, od 12,00 do 21,00 hod.

Otvorené pivnice
Sv. Urbana, 9. ročník
Vinárstvo JM Doľany,
Vína z mlyna, Vinhor (Vinárstvo
Horváth), ZetWine (Vinárstvo
I. Zubaj)

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Doľany, pozýva
PÚŤ K SV. LEONARDOVI
Púť sa koná na kalvárii v Doľanoch

v nedeľu, 17. mája 2015

PÚTNICKÁ SV. OMŠA:
o 10,30 hod. na kalvárii
hl. celebrant – Želivský opát Jáchym J. Šimek, PhDr. ThLic.

POBOŽNOSŤ K SV. LEONARDOVI:
o 15,00 hod. v kostolíku sv. Leonarda

30. – 31. máj, sobota, nedeľa

(pri pobožnosti bude možnosť osobne si uctiť relikvie sv. Leonarda)

Rothenstein – Rytiersky
turnaj na koňoch

SLÁVNOSŤ SV. URBANA

Hrad Červený kameň
6. jún, sobota, 14,00 – 20,00 hod

Poľovnícka výstava
KD J. Fándlyho, Doľany

Nedeľa 24. mája 2015 o 17,00 hod. pri kaplnke vo vinohradoch
PROGRAM:
Obrad požehnania viníc, malé pohostenie, ktoré si pripravili
miestni vinári

PÚŤ DO SOLOŠNICE
Nedeľa, 14. 6. 2015
Bližšie informácie budú zverejnené vo farských oznamoch.
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