Letné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli
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Turistika pre všetkých patrí neodmysliteľne
k Doľanom. Onedlho oslávi tridsať rokov
existencie, tak jej a jej obetavým
organizátorom zaželajme vydarené počasie
a znova stovky spokojných turistov!

Vážení spoluobčania. Za dobré
chváľ, za zlé haň. Tak nás to učili.
Preto hneď v úvode chválim všetkých tých, čo sa akýmkoľvek spôsobom pričiňujú o to, aby prostredie
v ktorom žijeme bolo krajšie, čistejšie, útulnejšie. Väčšina z vás si sami
od seba pokosíte predzáhradku,
priekopu. Mnohí ju majú ukážkovo, priam výstavne upravenú. Majú
to vstup do domu, berú to ako svoju
vizitku. Ale je aj dosť takých, ktorí
sa nehanbia, že pred ich domom je
aj metrová burina a čakajú, až keď
to urobí obecný pracovník.
Stále pretrváva problém s voľne pobehávajúcimi psami. Tí, ktorí budú mať negatívnu skúsenosť
s touto lajdáckosťou ľudí, nech
nám to, najlepšie písomne nahlásia (majiteľa psa a čas) na obecný
úrad a komisia pre verejný poriadok bude riešiť konkrétnych majiteľov psov.
Veľkokapacitný zber plní svoj
účel. Aj teraz ste naplnili šesť kon-

tajnerov. Som rád, že odpad nekončí na čiernych skládkach. Do veľkokapacitného zberu nepatrí odpad ako je sklo, papier, plasty, železo a hlavne pneumatiky. Aj teraz
do týchto kontajnerov niekto nahádzal automobilové pneumatiky aj
s diskami. Museli sme ich vytiahnuť a odviesť do pneuservisu. Na
budúci rok sme nútení presunúť
kontajnery z areálu PVOD do areálu p. Vladimíra Hašana, kde po
ukončení času vývozu sa dá areál
zamknúť. Ďakujem, patrí všetkým,
čo nestoja so založenými rukami.
Či už to boli brigádnici na cintoríne, p. Jozefovi Zlochovi, ktorý si
vždy nájde čas a ide nám niečo popíliť, opraví stroje, p. Elemírovi Tichému za sponzorský dar na rampu pre kočíky do Domu kultúry a aj
všetkým, ktorým nie je ľahostajné ako Doľany vyzerajú a niečo aj
preto urobia. Bol som milo prekvapený, koľko ľudí sa zišlo na oslave
sviatku sv. Cyrila a Metoda. Bolo

to umocnené tým, že sa môžeme pýšiť tak významnými rodákmi, ktorých si okrem okrúhlych výročí budeme vždy 5. 7. pripomínať.
13. júna sa konal 14. ročník tradičnej akcie Dolany v Dolanech
alebo stretnutie dolaňákú, ktoré sa
uskutočnilo v Dolanoch pri Pardubiciach. Pred 11 rokmi sa naše Doľany na tomto stretnutí zúčastnili.
Počas celého dňa prebiehali športové súťaže/ futbal volejbal, streľba zo vzduchovky, nohejbal/ a vystúpenia speváckych, hudobných,
športových, a tanečných skupín,
ktoré reprezentovali jednotlivé Doľany. Už teraz sme pozvaní na ďalšie stretnutie ktoré bude 18. 6. 2016
v Dolanoch u Jaroměře.
Okrúhleho 30. výročia sa dožila naša TURISTIKA PRE VŠETKÝCH, na ktorú vás v mene dolianskych turistov pozývam.
Jozef Mruškovič
starosta
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva

Za rybníkom sa
konečne niečo hýbe
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 18. júna 2015
sa okrem iných vecí hovorilo aj o budúcnosti tzv. Muzikantského domu. V súčasnosti nevyužitý objekt je síce
formálne v majetku obce, ale morálne právo s ním disponovať majú hlavne bývalí hudobníci, ktorí si ho vystavali za vlastné, vyhraté peniaze. Zastupiteľstvo sa preto rozhodlo, že tento objekt sa zatiaľ nebude prenajímať, a obec
spolu s hudobníkmi a ich rodinami zorganizuje brigádu,
na ktorej sa urobia nevyhnutné práce pre uchovanie domu
v prevádzkyschopnom stave. O jeho ďalšom osude sa rozhodne neskôr, keď obec aj muzikanti budú hľadať možnosti, ako dom využiť v prvom rade pre kultúrne účely.

nového majiteľa lokality by bol viazaný na dohodu s obcou tak, aby Za rybníkom skutočne vznikli nové rodinné domy a aby sa developer neodklonil od pôvodného zámeru projektu. Tým je výstavba vyše štyridsiatich nových rodinných domov vrátane potrebnej infraštruktúry.
Vzhľadom na fakt, že nie všetky pozemky pod plánovanou výstavbou sú už vysporiadané, dá sa predpokladať
postupná realizácia projektu v niekoľkých fázach.

Ďalším dôležitým bodom rokovania bol súhlas obecného zastupiteľstva s vypísaním verejnej obchodnej súťaže na predaj lokality a rozvojového zámeru výstavby rodinných domov v lokalite Za rybníkom (Bujačie). Po tom,
čo obec s týmto projektom už dlhé roky nedokázala „pohnúť,“ sa predaj javí ako jediné schodné riešenie na jeho
realizáciu, ktoré by naviac mohlo priniesť do obecnej pokladnice nemalú finančnú čiastku. Pochopiteľne, postup

Oslava Cyrila a Metoda
Už v apríli sa začala príprava na oslavy štátneho sviatku Cyrila a Metoda, ktorú sme sa po spoločnom zvážení rozhodli spojiť s pietnou spomienkou na významné dolianske historické osobnosti.
Toto predsavzatie sa stalo realitou
5. júla popoludní v Kostolíku sv. Leonarda. Slávnosť organizoval Obecný
úrad v Doľanoch v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Doľanoch pri príležitosti 1152. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy s osobitným zameraním na významných Doľančanov.
Motto oslavy bolo nielen spomínať, ale
aj žiť svojím životom odkaz solúnskych
bratov a dolianskych významných historických osobností Juraja Fándlyho,
Juraja Palkoviča, Konštantína Vardaia,
pátra Štefana Zlocha a pátra Vincenta
Lechoviča, v oblasti viery, národného
cítenia a kultúry.

V úvode slávnosti vykonal Vdp. farár Mgr. Ján Buček dôstojnú liturgickú
pobožnosť k úcte vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, ako aj ak úcte patróna Dolian sv. Leonarda. Spestrením slávnosti bolo kultúrne vystúpenie detí CZŠ
sv. Leonarda v Doľanoch, ktoré prítomným pekne zarecitovali a s doprovodom harmoniky i zaspievali. Potom
nasledovali príhovory starostu Jozefa
Mruškoviča, ktorý sa výstižne a zaujímavo venoval charakteristike sv. Cyrila a Metoda a osobitne všetkých piatich
významných Doľančanov, a potom vystúpil s odbornou prednáškou „Slovenské národovectvo“ historik PhDr. Martin Lacko, PhD., z Ústavu pamäti ná-

roda v Bratislave. Zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom prezentoval odbornú tému a okrajovo sa dotkol aj významných dolianskych dejateľov.
Na záver slávnosti sme spoločne
zaspievali ompitálsku hymnu „V doline pod Karpatami“ a spolu sme sa
odobrali k hrobom Konštantína Vardaia, pátra Štefana Zlocha a Juraja Fándlyho. Tu sme položili kvetinové vence spolu so záverečnou modlitbou. Teší
nás, že občania a veriaci Dolian prišli
napriek horúcemu počasiu osobne podporiť túto slávnosť, za čo im všetkým aj
touto cestou ďakujeme.
JUDr. Ida Konopová, PhD.,
zástupkyňa starostu
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Aj málo poteší...
Možno ste si všimli, že sa v našej obci objavili nové, pekné lavičky, sčasti aj ako náhrada za staré a polorozpadnuté betónové lavičky. Grant na ich nákup sa podarilo získať
OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch zo sponzorských prostriedkov spoločnosti SEPS (Slovenská elektrizačná a prenosová sústava). Doposiaľ členovia spolku svojpomocne osadili
15 nových lavičiek, do konca leta pribudne ešte ďalších päť.
Dúfajme, že aj ako okrasný prvok budú dlho slúžiť svojmu
účelu a prinesú pekné chvíle oddychu všetkým Doľančanom.

Ďalšia užitočná „maličkosť“ pribudla na nádvorí pred
Kultúrnym domom Juraja Fándlyho v podobe nájazdovej rampy pre vozíčkarov, ktorú určite ocenia aj mamičky s detskými kočiarikmi. Bezbariérový vstup do kultúr-

neho domu zabezpečila obec vďaka sponzorskému daru
p. Elemíra Tichého.

A do tretice nová „maličkosť“ – v interiéri kostolíka sv.
Leonarda sa stále viac nepriaznivo prejavujú následky vysokej vlhkosti a slabého odvetrávania objektu. Na návrh pamiatkárov teda na dverách kostolíka onedlho pribudne nová
uzamykateľná kovová mreža, vďaka ktorej budú môcť ostať
hlavné dvere dlhodobo otvorené. Tým sa zabezpečí nielen
potrebné odvetrávanie a vysušovanie vlhkosti zvnútra objektu, ale zároveň sa tým sprístupní vnútrajšok kostolíka pre
nazretie okoloidúcim turistom. Keďže ide národnú kultúrnu
pamiatku, tvar, materiál a konečný vzhľad mreže budú podliehať schváleniu pamiatkárov.

Okienko zo života farnosti Doľany
V tomto čísle sa naše okienko otvára už druhýkrát a hneď v úvode musím konštatovať, že aktivít v živote farnosti
bolo za sledované obdobie naozaj veľa.
Z tohto dôvodu by som spomenula aspoň niektoré z nich:
 obnova misií po roku s ústrednou témou „Zmierenie“ 26. 4. 2015 – 28. 4. 2015,
 2. 5. 2015 bola farská púť spoločne s farníkmi zo susednej Štefanovej do starobylého pútnického miesta Mariazellu v Rakúsku,
 v dňoch 16. 5. 2015 a 17. 5. 2015 sa v našej farnosti konala tradičná púť k úcte sv. Leonarda, na ktorej v nedeľnej
sv. omši vynikla obsahovo hodnotná úvaha želivského opáta,
 1. 5. 2015 desať dolianskych detí, pristúpilo k 1. sv. prijímaniu v duchu slov: „Hľa, stojím pri dverách a klopem.
Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem s ním stolovať a on so mnou“,
 4. júna 2015 sa konala slávnosť Božieho Tela, ktorá pozostávala zo sv. omše a tradičnej procesie po dedine, kde
si obetaví veriaci pripravili dôstojné oltáriky k úcte Sv. Oltárnej,
 14. 6. 2015 sa konala púť dolianskych farníkov do Sološnice k úcte Božského Srdca Ježišovho,
 RKFÚ v Doľanoch sa 05. 07.2015 aktívne zapojil aj do oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda s pietnou spomienkou
na významné dolianske osobnosti v Kaplnke sv. Leonarda.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany

VEĽKOFORMÁTOVÁ

DIGITÁLNA TLAČ

0903 911 229  denki@denki.sk
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Turistika pre všetkých je ozdobou našej obce

Onedlho máme
všetci tridsať...

Historická fotografia
z prvého spoločného
„výšľapu“

Malé Karpaty poskytujú ľuďom, ktorých nadchýnajú divy prírody nádherné ochotnícke divadlo so stále meniacimi sa kulisami. Poloha našej dedinky je opísaná aj v našej hymne...
“Dedinka pod Karpatami“, a možno práve preto, kde sa nachádzame sú turistické prechádzky do nich doľančanom viac ako prirodzené.
....tri desaťročia dozadu...Už vtedy dávno nám bolo
jasné, že bude treba urobiť pre doľančanov a ich priateľov nejaký spoločný „výšľap“. Azda preto, aby aj tí lenivejší nabrali odvahu a išli do lesa a tešili sa spolu s nami
z prírody. Začiatky boli v hlbokej totalite, kedy sme mali
obmedzené možnosti ,no to nás nadšencov neodradilo.
Prvý ročník začal upršanou druhou augustovou nedeľou
v roku 1985. V to nedeľné zamračené ráno sa 23 priateľov turistiky vybralo do lesa, nie celkom určeným smerom, no s úmyslom ukončenia trasy na lúčke za horárňou. Dnes sa domnievam, že stanovenie cieľa bola práve vidina srnčieho gulášu, ktorý nám na tom mieste pripravila naša Vierka. Ak sa nad tým však zamyslím, nedá
sa povedať, že Turistika pre všetkých začala jednoznačne práve vtedy.
Naše deti si nedokážu predstaviť v dnešnej dobe organizované stretnutia mládeže, ktoré bolo v tej dobe mladosti dnešných päťdesiatnikov normálne. Mladí ľudia
chodili spolu v skupinách na rôzne túry, napr. na Kolovrá-

tok alebo na Adamovú, kde si spoločne založili ohník
a opekali slaninu a rozprávali príhody. Tieto túry nás začali inšpirovať k tomu, aby sme si uvedomili, ako je potrebné udržať si tieto nádherné scenérie a bohatstvo. Začali sme budovať striešky nad prameňmi horských vôd,
prečisťovať ich toky, zbierali sme gaštany, bukvy, žalude a zašľapávali sme ich v nezalesnených miestach a tak
vlastne začala naša prvá organizovanosť ochrancov prírody a krajiny. Tieto aktivity nám poskytli viac príležitostí stretávania sa s pezinskými turistami, ktorí už v tej
dobe boli organizovaní vo VHT – a robili už vysokohorskú turistiku. Pre nás „karpaťákov“ sa začali úžasné turistické roky s hrebeňovými prechodmi slovenských pohorí, ktoré vždy končili zrazom VHT v nádherných Roháčoch.
Stali sme sa členmi Klubu slovenských turistov a ako
každá organizácia v ére komunizmu sme museli vykazovať činnosť, ako napríklad v organizovaní výstupov alebo
jednorazových akcií. Časťania už mali svoju 50-tku. V tej-

Doľanské noviny 3/2015

5

to súvislosti nemožno nespomenúť p. Blanku Gážiovú, ktorá v tej dobe pracovala na Okresnom výbore turistiky a vyburcovala nás slovami „Chalani a čo vy nedokážete zorganizovať podobnú akciu ako Časťania? Ukážte im ako sa to
má robiť.“ Táto naša spriaznená duša nás nakopla a začalo
sa premýšľať nad organizáciou turistického pochodu s viacerými trasami. Názov prvej akcie bol „Z Dolian do Dolian“, avšak nakoľko úmysel tejto akcie bol priviesť k turistike od najmladších priaznivcov hôr po najstarších bolo potrebné upraviť jej názov, aby vystihoval jej podstatu , tak sa
jej názov zmenil na „Turistiku pre všetkých“.
Názov bol jasný a miesto cieľa tiež: lúčka za Horárňou
alebo po našom ohnisko za Brímusom, bola tou správnou
voľbou, čo sa nám potvrdilo dodnes. Do dnešnej podoby
sa však dostala po nespočetných bezplatných hodinách
manuálnej práce členov turistiky a turistických spriaznencov a nemalých finančných investícií. Keď sa spätne obzriem hoci 15 rokov dozadu na prípravu tejto akcie
nám nestačili dva týždne a teraz sme akciu schopní pripraviť za dva maximálne tri dni, čím sa zúročili hodiny
strávené zveľaďovaním priestorov za horárňou. Tak ako
začínala stúpať popularita našej akcie začal sa zvyšovať
aj počet účastníkov, s čím samozrejme súviselo aj viacej práce. Tu sa však pridali ochotní dobrovoľníci, ktorí
nám začali pomáhať už priamo na akcii spomeniem napr.
dievčatá zapisovateľky, kontrolu v ktorej nechýbajú obľúbené kvašáky nášho „last starostu“, naše krásne dievčatá, ktoré vypomáhajú v bufete, či v kuchyni a pod. Na-

šli sa však aj neprajníci, ktorí nám slušne povedané „lopli“ elektroinštaláciu, čím nám spôsobili škodu 740 Eur.
S pribúdajúcimi ročníkmi sa zvýšil aj vek ich prvotných organizátorov. Vek nad päťdesiat nie je vysoký, no
predstava, že my už vládať nebudeme a nástupcov napriek ochotníkom nieto je desivá. Kto po nás prevezme
pomyseľné žezlo? Bude sa aj naďalej pokračovať v tom,
na čom sme dlhé roky pracovali? Odpovede na otázky si
dať nevieme. Možno by sa mali mladí dobrovoľníci zamyslieť, či by nestúpili do organizačného výboru a neprevzali naše skúsenosti prípadne vylepšili to, čo je potrebné, vniesli nového ducha a pokračovali v tradícii.
Ako každý rok aj tento ročník, napriek tomu, že je
tridsiaty pripravíme rovnako dobre a s chuťou ako tých
predchádzajúcich 29 ročníkov, avšak čo mňa a mojich
priateľov hôr veľmi trápi je vysoký výrub karpatských
lesov bez dodržiavania zákonnej obnovy lesných porastov, čo však my ani zorganizovaním mega akcie nedokážeme ovplyvniť.
Dovoľte mi Vás týmto pozvať na tridsiaty ročník Turistiky pre všetkých. Náš klub si pre Vás pripravil aj darček v podobe Krás Slovenska, ktoré kúpil zo svojich finančných prostriedkov v tretinovom náklade celkového
počtu výtlačkov, a to práve z dôvodu článku o histórii Turistiky pre všetkých, ktorým sa táto akcia dostane do povedomia celého Slovenska.
Horám zdar, turistike zvlášť!
Igor Guldan

Zdravie našich stromov
V rámci zriadenia Arboréta Doľany uskutočnili odborníci z Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen, pobočka biológie drevín Nitra, expertízne meranie vybraných starších stromov v areáli nášho cintorína. Išlo o stanovenie ich stability a zdravotného stavu zvukovým tomografom ArborSonic 3D, aby sa predišlo vzniku rizika, vyplývajúceho z prípadného ohrozenia ľudí poškodenou drevinou. Meranie umožňuje „nazrieť“ do útrob kmeňa stromu bez jeho poškodenia a zistiť, či nie je zvnútra dutý, napadnutý chorobou a stanoviť, aká je jeho
stabilita. Biológovia dôkladne zmerali a zhodnotili štyri staré stromy - smrek
a lipu v strede cintorína medzi hrobmi, dub pri dolnej ceste na cintorín a lipu
pri kostolíku sv. Leonarda. Prvé tri uvedené stromy sú napriek svojmu vysokému veku v podstate zdravé, bez väčších poškodení, s vysokým bezpečnostným faktorom a vyhovujúcou stabilitou. Stará lipa pri kostolíku má napriek
otvorenej dutine v mieste rozkonárenia, ktorá prechádza do priebežnej dutiny
vo vodorovne rastúcej časti konára, vyhovujúcu stabilitu kostrového konára.
I keď je plocha poškodenia značná (52 %), zdravá časť dokáže zabezpečiť dostatočnú stabilitu aj vzhľadom na pomerne malú plochu jej koruny. Zviazanie
kostrových konárov, prípadne vhodne navrhnutá a umiestená podpera pod vodorovným kostrovým konárom môžu zvýšiť stabilitu stromu. Záverom posudku odborníci konštatujú, že „lipa veľkolistá, rastúca pri kaplnke sv. Leonarda, je vzácna svojim vekom, a preto je potrebné vyvinúť maximálne úsilie o jej
starostlivosť, aby sa zachovala aj pre nasledovné generácie.“
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Predstavujeme dolianskych podnikateľov

„Splnil som si
životný sen“
Do zoznamu profesionálnych vinárstiev v Doľanoch pribudla nedávno firma ZetWine. Ďalší,
kto nabral odvahu, aby sa začal živiť vínom, je jeden z najpovolanejších – vinár telom i dušou, predseda Spolku vinohradníkov a vinárov v Doľanoch Ivan Zubaj.
Ako ste sa vlastne dostali k vinárstvu?
Som rodák z Dubovej, kde sme z otcovej i maminej strany mali vinice, niečo sme mali aj vo Vištuku.
Otec mal päť bratov, každý z nich mal nejaký ten tradičný kolový vinohrad, preto sme hodne chodievali na
oberačky, asistovať pri všetkej robote okolo vinohradu.
Môj vzťah k vinohradníctvu sa budoval už vtedy. Neskôr som začal chodiť na vinársku školu, to ma niekto
zavolal ostrihať stromky, štepiť, potom aj vinohrad, longoš, pýtali sa, ako sa to robí a tak. Mal som ako mladý
chlapec radosť, že ma brali už ako odborníka.
Kde ste začali venovať vinárstvu po profesionálnej
stránke?
Po škole som nastúpil do JRD Modra, kde som robil skupinára, prešiel som cez vinohradníctvo, ovocinárstvo, škôlkárstvo až po pivničné hospodárstvo, a v
Dubovej som po rozdelení veľkého komplexu na menšie celky ostal ako kmeňový zamestnanec. Keď padli výkupné ceny hrozna, začali sme tam budovať pivnicu, ale zatiaľ bez technológií. Aby sme aspoň čiastočne mohli naše hrozno spracovávať a predávať víno.
Keď príde čas hrozna, musí sa predávať vtedy, ale ak
máte spracovateľskú linku, môžete predávať mušt, neskôr mladé víno, potom staršie víno, proste dá sa to natiahnuť a nie ste tlačený, aby ste museli predávať za najnižšie ceny. Myslím si, že sa nám to aj celkom podarilo, hlavne čo sa týka kvality.
Od roku 1991 bývate v Doľanoch, a vínu ste ostali
verný aj tu...
Doľany sú na tom veľmi dobre najmä svojou tradíciou výroby hrozna a vína - ale nefungoval tu žiadny
vinohradnícky spolok... Dali sme teda dokopy pár nadšencov, a pred pätnástimi rokmi sme založili Spolok vinohradníkov a vinárov. Páčil sa mi zámer ponechať tradičný ráz dediny, kultúrne pamiatky a na nich stavať.
V rámci agroturistiky môžeme ľuďom ponúknuť niečo úplne iné, ako druhé obce. A na to potrebujeme mať
obec takú, ako bola kedysi.

Kam sa za uplynulé roky posunula agroturistika
v našej obci?
V Doľanoch pribudol penzión, fungujú viaceré súkromné vinárstva, môžeme spolu ponúkať vinárske zážitky, prenocovanie, stravu, komplex služieb je ďaleko lepší a širší ako predtým. Chýbajú napríklad ešte
kone, ale je podľa mňa len otázka času, kedy ich chovatelia v Doľanoch sprístupnia aj pre verejnosť. Samozrejme, jedna vec sú kone, ale druhá kam s nimi ísť...
Ľudia musia mať aj možnosť, kam si ísť zajazdiť. Preto je dobre, že napríklad Jozef Mikuš posúva vínnu turistiku a otvára vinohrady. Možno si to ešte neuvedomujeme, ale pri jeho aktivitách sa „zvezú“ všetci vinári v Doľanoch.
Ale kone už dnes ponúka takmer každá obec...
Ľudia sú radi, ak niekto ocení výsledok ich práce,
a ešte na tom aj čosi zarobia. Ak by sa pridali aj iní, napríklad včelári, kováči, kozia farma, výtvarníci a ďalší, stále by bolo v ponuke niečo zaujímavé a ľudia by
vždy mali na výber, čo si pozrú. Musíme sa však navzájom presne koordinovať, kto kedy bude mať otvorené a prečo.
Ako reagujú ľudia?
Ak niekto bude tlačiť zhora, tak to nepôjde. Ale Doľany sú taká osobitá obec, keď už vás raz zoberú medzi
seba, tak so všetkým. Preto si myslím, že to pôjde. Len
ľudia musia mať čas, aby sa tomu mohli začať venovať.
A pochopiť, že ak sem prídu turisti, a niekto im dá vypiť, niekto najesť, niekde môžu prespať, budú mať úžitok všetci. Robíme pomalé kroky správnym smerom,
ale ešte to chce čas.
Prečo sa podľa vás vínna turistika v Doľanoch rozbieha tak pomaly?
Myslím si, že sa pretrhlo puto. Ten, kto má málo viníc, bojí sa o existenciu, radšej sa zamestná a posunie
vinárinu na druhú koľaj. Bol to aj môj prípad. Ľudia
sa, pochopiteľne, boja rizika, navyše pre našu generáciu
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na druhej ich bolo už iba dvadsať, a teraz už keď zbierame vzorky, ľudia nás vopred volajú, že z ktorého súdka
majú vybrať vzorku. Aby sme vedeli porovnávať, 250
vzoriek nám úplne stačí.
Náplň činnosti spolku však nie sú iba výstavy vín...
Máme dvanásť členov, hlavne mladých, ktorí sú stále aktívnejší. V poslednej dobe sme sa začali stretávať
každý mesiac na tematických stretnutiach. Naposledy
sme mali napríklad ružové cabernety. Ochutnáme, porozprávame sa, vymeníme skúsenosti, nápady, rady.
Spoločne plánujeme akcie, vždy sa vieme dohodnúť.
Mrzí ma len, že síce na našu výstavu príde ľudí dosť,
ale Doľančanov pomerne málo. Veď tí chlapci to robia
pre nás, hlavne pre nás, a nič z toho nemajú...

nebola vytvorená žiadna štartovacia rampa, nikto vám
nepomôže. Ale čím viac bude vinárov, ktorým sa to podarí, tým viac sa ich môže pridať. A nemusíme sa ničoho báť, vymyslené je to už dávno a vo svete to funguje.
Ako v tom môže pomôcť vinársky spolok?
Takmer 80 percent ľudí v dedine malo svoje víno,
ale kvalita nebola dobrá. Preto sme si povedali, že musíme urobiť osvetu aby ľudia vedeli, čo a ako majú s vínom robiť. Lebo základ, hrozno, je dobré, ale v priebehu toho procesu sa niečo zvrhne. Nechceme však rásť
za každú cenu. Keď k nám ešte patril Vištuk, organizovali sme regionálnu výstavu. Teraz ostali len Doľany, Štefanová a Častá, čo bolo veľmi málo vzoriek.
Tak sme si povedali, že urobíme Malokarpatskú výstavu vín, ktorej sa môže zúčastniť hocikto, kto spracoval
hrozno z malokarpatskej oblasti. Chceme hlavne porovnávať naše odrody medzi sebou, a čo sa z nich dá
urobiť. Aby odrody trošku gradovali k lepšiemu, aby sa
ľudia mohli stretnúť, pohovoriť, pochváliť sa, čo sa podarilo a odovzdávať skúsenosti. A zvýšiť sebavedomie
pestovateľov – ak vás niekto pozve na deci vína, aby to
bolo dobré víno.
Podarilo sa to?
Pamätám sa, že na prvej výstave sme chceli asi 50
percent prihlásených vín vyradiť pre nízku kvalitu, ale

Čo najbližšie plánujete?
Chceli by sme v spolku oživiť venček, ako bol za prvej republiky. Dohodnúť sa s vinármi, ktorí si trúfajú
predávať svoje víno, aby mal každý z nich niektorý víkend otvorené. Nech raz zarobí jeden, potom zasa druhý. Ale nestačí len víno, treba k tomu vždy ponúknuť
aj niečo viac, nejaké zaujímavé jedlá, živú hudbu, nielen ľudovku, ale trebárs aj country, alebo jazz... A aby
každý ponúkal niečo iné. Rozšírme obzor aj v tejto časti. Každý má iný vkus. A nemusia zrovna prísť tisícky
ľudí z Bratislavy, stačí, keď prídu Doľančania a ľudia
z okolitých dedín, hlavne, že im budeme môcť ponúknuť niečo naše. Prebudiť v ľuďoch zvedavosť, a aby sa
tu cítili ľudia dobre. Na reklamu to stačí, potom sa sem
budú radi vracať. Myslím si, že táto obec na to predpoklady má.
Nedávno ste si vo dvore otvorili peknú novú pivničku,
ktorú otvárate aj pre verejnosť...
Ja som si splnil životný sen. Doľany sa mi veľmi
páčia, ale na starom dome sme nemali pivnice. Stále
som robil okolo vína, ale vlastnú pivnicu som nemal.
Tak som si povedal, že ju musím stoj čo stoj urobiť. Tri
roky som nerobil nič inšie, ako len staval. Myslím si,
že aspoň po mne ostane nejaká stopa a som rád, že keď
niekoho pozvem na víno, môžem ho pozvať do svojej
pivnice.
Vaše „vinárske“ krédo?
Nechcem robiť sudové víno. Samozrejme, všetko je
zo suda, ale ja chcem predať víno v pohári. To je pre
mňa alfa a omega. Pýtajú sa, či sa mi to oplatí - neviem, možno teraz ani nie, ale robím to preto, aby to
raz mohlo fungovať. Fakt je, že víno v pohári je skutočne najlepšie predané a človek má z neho najväčší zážitok. Ak si ho vypije v pivnici, víno chutí najlepšie, viem
to podľa seba. Ja budem spracovávať iba hrozno z dolianskeho regiónu. Keď ku mne niekto príde, nechcem
mu ponúkať víno, chcem mu ponúknuť dolianske víno.
A dúfam, že sa mi to podarí.
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Ťažký život našich futbalistov
V upynulej sezóne 2014/2015 sa našim futbalistom nie príliš darilo. Hoci sa do súťaží po
prvý krat zapojili až dve mládežnícke družstvá - starší žiaci (do 15 rokov) a dorastenci (do 18
rokov), v hlavnej seniorskej súťaži sa našim nedarilo. Z ôsmich družstiev skončili v konečnej
tabuľke na predposlednom, siedmom mieste, keď z 28 zápasov iba 7 vyhrali, 10 remizovali a celkove získali 31 bodov. Cieľ bol pritom skončiť do štvrtého miesta a zostať vo vyššej
súťaži. Stal sa však pravý opak a seniori zostúpili do nižšej súťaže SV6.
V uplynulej sezóne 2014/2015 sa našim futbalistom
nie príliš darilo. Hoci sa do súťaží po prvýkrát zapojili až dve mládežnícke družstvá – starší žiaci (do 15 rokov) a dorastenci (do 18 rokov), v hlavnej seniorskej súťaži sa našim nedarilo. Z ôsmich družstiev skončili v konečnej tabuľke na predposlednom, siedmom mieste, keď
z 28 zápasov iba 7 vyhrali, 10 remizovali a celkove získali 31 bodov. Cieľ bol pritom skončiť do štvrtého miesta
a zostať vo vyššej súťaži. Stal sa však pravý opak a seniori zostúpili do nižšej súťaže SV6.
Podľa názoru jedného z našich najskúsenejších futbalistov a trénera Rudolfa Vrbinkoviča, sa pod zlé výsledky
podpísali aj časté vylúčenia našich hráčov. „Kľúčoví hráči polovicu sezóny nehrali kvôli kartám. Dostali sme vysoké, ale podľa mňa neadekvátne tresty. Okrem toho, že
nám tak chýbali dôležití hráči, prišli aj dosť vysoké pokuty. Nechcem sa vyhovárať na rozhodcov, ale vyzerá to
tak, že si tak zväz zarába na to, aby mal z čoho platiť rozhodcov. Niekedy dávali karty za zbytočnosti, chápem, že
nespravodlivosť človeka vie nahnevať...“
Starší žiaci skončili vo svojej súťaži z dvanástich družstiev na siedmom mieste s deviatimi víťazstvami a jednou remízou. Podobne ako seniori dopadli aj dorastenci,
ktorí spomedzi deviatich klubov vo svojej súťaži skončili na ôsmom mieste, pričom posledný klub zo súťaže odstúpil. Zo štrnástich zápasov zvíťazili v troch. „Aj u dorastencov bude problém s dopravou, pretože tiež budú
mať v tejto sezóne väčšinu súperov zo Záhoria... Bohužiaľ, vo všetkých dedinách futbal upadá, nie sú peniaze.
V dorasteneckých súťažiach v uplynulej sezóne skončilo
asi päť mužstiev,“ dodáva Vrbinkovič.
Doliansky futbal má teda pred sebou ďalšiu náročnú
sezónu. Podľa Rudolfa Vrbinkoviča by pomohlo, keby ľudia i obec prejavili o futbal trochu viac záujmu. „Hlavne
u žiakov by mohli rodičia poprihlasovať svoje deti, ktoré
majú o futbal záujem. Celkove by bolo dobré, keby rodičia k tomu mali lepší prístup, nielen odviezť dieťa na tréning a nechať tak. Nedá sa to všetko zvládať, keď je nás
dohromady päť. Ďalšia vec je, keby ľudia viac chodievali na futbal ako diváci.“ Mohli by tak, hoci nepriamo,
napríklad cez bufet, podporiť futbal aj finančne. „Doma
budeme teraz hrať menej zápasov, takže radi privítame
divákov aj na zápasoch dorastencov v sobotu.“

JESEŇ 2015
STARŠÍ ŽIACI SZPK - súť. ročník 2015/2016
Dátum
29. 08. 2015

Kolo
1

Hodina
10:00

FC Slovan Modra

TJ DOĽANY

06. 09. 2015

2

14:30

TJ DOĽANY

FC Budmerice

13. 09. 2015

3

14:30

FC SlovanČastá

TJ DOĽANY

20. 09. 2015

4

14:00

ŠK Svätý Jur

TJ DOĽANY

27. 09. 2015

5

14:00

TJ DOĽANY

TJ Dubová

03. 10. 2015

6

10:30

ŠFK Prenaks Jablonec

TJ DOĽANY

11. 10. 2015

7

13:30

TJ DOĽANY

ŠK Báhoň

18. 10. 2015

16

13:00

TJ DOĽANY

FC Budmerice

25. 10. 2015

17

12:00

FC SlovanČastá

TJ DOĽANY

07. 11. 2015

15

10:00

FC Slovan Modra

TJ DOĽANY

IV. Liga DORAST SD4V súť. ročník 2015/2016
Dátum
15. 08. 2015

Kolo

Hodina

1

17:00

TJ DOĽANY

ŠK Láb

23. 08. 2015

2

14:30

FC Zohor

TJ DOĽANY

29. 08. 2015

3

17:00

TJ DOĽANY

TJ Slovan Vištuk
TJ DOĽANY

06. 09. 2015

4

14:00

FK Stupava

12. 09. 2015

5

16:30

TJ DOĽANY

TJ Zahoran Jakubov

20. 09. 2015

6

09:30

TJ Rovinka

TJ DOĽANY

27. 09. 2015

7

13:30

TJ DOĽANY

voľno

04. 10. 2015

8

13:00

OŠK Slov. Grob

TJ DOĽANY
TJ Dubová

10. 10. 2015

9

15:30

TJ DOĽANY

17. 10. 2015

10

13:30

FK Slovan Ivanka p. Dunaji

TJ DOĽANY

24. 10. 2015

11

14:00

TJ DOĽANY

ŠK Bernolákovo

31. 10. 2015

12

13:30

TJ DOĽANY

TJ Slávia Ekonom BA

07. 11. 2015

13

13:30

ŠK Závod

TJ DOĽANY

VI. Liga SENIORI S6V súť. ročník 2015 /2015
Dátum

Kolo

Hodina

30. 08. 2015

1

17:00

OFK Vysoká pri Morave

TJ DOĽANY

06. 09. 2015

2

16:30

TJ DOĽANY

voľno

13. 09. 2015

3

16:30

FC Slovan Častá

TJ DOĽANY

20. 09. 2015

4

16:00

FK Záhorská Ves

TJ DOĽANY

27. 09. 2015

5

16:00

TJ DOĽANY

FC Suchohrad

04. 10. 2015

6

15:30

FK Studienka

TJ DOĽANY

11. 10. 2015

7

15:30

TJ DOĽANY

FC Rohožník

18. 10. 2015

8

15:00

Grinavský FK 1923

TJ DOĽANY

25. 10. 2015

9

14:00

TJ DOĽANY

FK Kuchyňa

01. 11. 2015

10

13:30

OFC 014 Vinosady

TJ DOĽANY

08. 11. 2015

11

13:30

TJ DOĽANY

FK Malé Leváre
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Putovný pohár starostu
obce Doľany
Organizovanie futbalových turnajov v našej obci má dlhodobú tradíciu. Evidujeme už 5. sériu týchto turnajov. V tomto roku to bol V. ročník o Putovný pohár starostu obce Doľany, ktorý sa uskutočnil 26. júla 2015 za účasti družstiev:
FC Slovan Častá
FK Sokol Dolné Orešany
OFK Malženice „B“
TJ Doľany
Víťazom V. ročníka sa stal FK Sokol Dolné Orešany, naše družstvo TJ Doľany sa umiestnilo na 3. mieste Najlepším strelcom turnaja
bol z družstva OFK Malženice „B“. Najlepší brankár turnaja – Ján
VANDÁK TJ Doľany. Srdečná a úprimná vďaka všetkým sponzorom
za dary, ktorými prispeli do tomboly. Účasť a atmosféra na ihrisku bola
Víťazné mužstvo z Dolných Orešian.
veľmi dobrá. Srdečne sa tešíme na ďalší ročník turnaja.

Malí karatisti pekne
reprezentovali Doľany
Karate si našlo svojich nadšencov i v Doľanoch. Je to už niekoľko mesiacov, čo sa malí nadšenci karate zapísali na tento bojový šport v Častej, kde pôsobí Khan klub karate.
Dňa 27. mája 2015 sa v Častej konali skúšky karate
pre najmenších pretekárov, kde sme skúšali 8 i 7 kyu. Na
výkony malých pretekárov dozeralo sedem majstrov karate z Častej i Trnavy. Predsedom sk. komisie bol Marek
Rybárik 3 DAN, ktorý na skúškach zastupoval Bratislavskú úniu karate.
8 kyu v karate štýl Goju ryu získali:
Adamkovič, Belavý, Jarošová, Zubajová, Švecová,
Tatranský, Palla, Budínsky, Šulek, Chvíla
7 kyu v karate štýl Goju ryu získali:
Orlovská a Mikovičová
Výbor sa v uvedený deň okrem skúšok rozhodol usporiadať aj klubovú súťaž pre všetky deti i mládež pri príležitosti MDD v disciplíne „Karate Agility“ (nová súťažná karate disciplína). V telocvični preto panoval čulý
ruch. Deti prišli povzbudiť rodičia, známi, ale i starostovia obcí Častá a Doľany. Výsledky nás doslova milo prekvapili. Deti a žiaci súťažili skutočne bravúrne. Najväčšiu pozornosť divákov však zožal najmenší pretekár Tatranský (5 rokov). Na margo výkonov viacerých preteká-

rov treba uviesť, že si ich pozorne pozrel i tréner a medzinárodný rozhodca Roman Rebro 4 DAN – ktorý vysoko ocenil ich zanietenosť pre karate a prisľúbil, že by
do konca roka 2015 zrealizoval seminár karate v Častej.
Veríme, že sme spravili radosť všetkým deťom bez rozdielu veku peknými darčekmi, či už v podobe nádherných
klubových tričiek, medailami atď. Naše poďakovanie patrí deťom, rodičom, ale i sponzorom (OÚ Častá, OÚ Doľany i p. Vadovičovi), bez ktorých by sa klub nezaobišiel.
Jozef Rybárik, predseda
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SPOMIENKY TETY VINCKY:

Vincenia Galgóciová
„Len tu v Ompitáli som doma, nikde inde..“
To sú slová Vincenie Galgóciovej, rodenej Schwarzovej, ktorá má už 86 rokov.
Teta Vincka, ako ju v uličke voláme, je napriek svojmu vysokému veku a zdravotným ťažkostiam veľmi komunikatívna a má hlboké citové väzby ku svojej rodnej dedinke. Pri viacerých
rozhovoroch s ňou, či už vonku na ulici alebo u nej doma, ma zaujali jej spomienky na detstvo, mladosť i dospelosť. O niektoré z nich sa chcem s vami podeliť. Sú vzácnym svedectvom o tom, ako sa kedysi v Doľanoch žilo.
nej u p. Chovanca, aj balíky na chrbte pešo z Častej do Dolian. Nenašiel sa vraj vtedy žiadny ochotný sedliak so záprahom, ktorý by jej tieto balíky pomohol odviezť do Dolian. Neskôr robil poštára aj jej brat Jozef, ktorého si ešte aj
my „mladší“ dobre pamätáme.

Nevedeli sa dočkať

Jednou z jej ďalších spomienok na mladosť sú tzv.
„dzifčenské muziky“ v starom šenku, ktoré sa však
mohli konať až večer, lebo po litániách boli popoludní
v kostole duchovné stretnutia pána farára s dievčatami.
Chlapci, ktorí sa už nemohli dočkať zábavy v šenku, vraj
raz nanosili smrekové drevo za farský múr, aby pán farár
postavil dievčatám „klášter,“ keď ich tam tak dlho drží...

Šikovné

Veselú spomienku mi povedala aj o samotnom konaní „dzifčenských muzík“. Spomenula napr. Ruženu
Schwarzovú, Janu Nádašskú, Jozefínu Havárikovú a ďalšie, ktoré vyberali od chlapcov vstupné a potom si za odmenu kúpili fľašku sladkej pálenky a veselo sa potom bavili, ale už aj s chlapcami.

Patrón pri kolíske

Teta Vincka sa narodila v Ompitáli, v uličke, a pochádza zo siedmich detí, z ktorých žije už iba ona sama.
Najskôr si zaspomínala na pôvod svojho mena, ktoré má
korene v slávení sviatku sv. Vincenta, patróna lesných
robotníkov. V tento deň sa v dedine nerobilo. V kostole bola sv. omša na úmysel lesných robotníkov. Ľudia oddychovali a spoločne besedovali na lavičkách pred domami.

Poštárstvo v rodine

Od desiatich rokov sa o ňu a jej súrodencov starala iba
mama, lebo otec im zomrel. Teta Vincka spomína, ako
v ich rodine malo miesto poštárske remeslo. Najskôr robila poštárku matka, ktorá nosila okrem bežnej pošty, triede-

Vystrašené kamarátky

Na rad prišla aj spomienka na vojnové časy. V mysli sa jej vybavilo hlásenie poplachov, kedy sa ľudia rýchlo poskrývali, kde mohli. Spomenula si na jednu príhodu, ktorá sa jej stala pri návšteve jej kamarátky a neskôr
i kmotry, už zomrelej Agnešky Hrdličkovej, rodenej Vadovičovej. Agneška tiež bývala v uličke. Počuli, že po
ulici idú ruskí vojaci, ktorí robili prehliadky domov. Hľadali najmä mladé dievčatá, aby išli pomáhať do poľnej
kuchyne čistiť kartošku – zemiaky alebo prať bielizeň.
Tak sa spolu s Agneškou rýchlo schovali do tzv. štricha,
teda veľkej debny, kde sa obyčajne skladovalo „zboží“.

S láskou ku kvetom

Tete Vincke je veľmi blízka aj Papiereň, kde určitú
dobu so svojou rodinou bývala, v prednej izbe, kde trá-
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vil noci aj sám Konštantín (Szillard) Vardai. Miluje kvety a zeleň, preto dlhé roky robila prácu, ktorú mala doslova „v krvi,“ v Záhradníctve ZARES Bratislava. Tu ju
vraj raz vyhľadal sám Vendelín Hutár, vtedajší predseda
MNV v Doľanoch, ktorý sem prišiel objednať pre obec
ihličnaté i listnaté stromy a kroviny na výsadbu v celej
dedine. Bol rád, že tu pracovala jeho rodáčka, ktorá mu
ochotne a odborne poradila pri výbere zelene.

V rodnom domčeku

Po smrti manžela v roku 1994 sa znovu vrátila do
svojej milovanej dedinky, kde doteraz býva v upravenom
rodnom domčeku, obkolesenom, ako inak, množstvom
kvetov a zelene. Má v sebe zakorenený hlboký vzťah ku
kostolíku, kalvárii a k cintorínu. Ten chápe a ctí si ho ako
posvätné miesto, kde by sa posledný odpočinok zomrelých nemal nikým a ničím narúšať.
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Ochotne pomáhala

Teta Vincka bola skutočnou odborníčkou na výsadbu zelene a kvetov. Toto nadanie prakticky zužitkovala
pri brigádach na cintoríne a kostolíku, kde so svojou dlhoročnou kamarátkou Irenkou Adámkovou vysadili viaceré kvety a kríky. Tie zostanú ako dôkaz ich ochoty
a usilovnej práce pre nás všetkých. Má rada spev a preto
sa ochotne zapojila aj do I. ročníka súťaže „Spieva celá
dedina“ ako súťažiaca speváčka, za čo jej aj touto cestou
ďakujeme.
Teta Vincka teda žije svoje dni zaslúženého odpočinku v Doľanoch. My jej zo srdca želáme, aby sa takýchto
dní dožila ešte veľa .....
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany

Arborétum Doľany už otvorené
Po dôkladných, ale aj fyzicky namáhavých prípravách prišiel deň „D“
– 13. máj 2015, kedy sa o 14.00 hod. pri farskom kostole konalo slávnostné otvorenie Arboréta Doľany. Naše arborétum bolo jedným z 37 podporených projektov SPP a Nadácie SPP. Spája v sebe unikátnu kombináciu vyše
70 vzácnych drevín a kultúrno-historických zaujímavostí. Nenáročnú a vyznačenú prehliadkovú trasu lemujú oddychové lavičky a informačné tabule
o kultúrno-historických pamiatkach. Je to miesto oddychu a poučenia zároveň, kde sa v malebnej podkarpatskej obci čarovne prelína história s prírodou. Treba si uvedomiť nemennú pravdu a to, že príroda, aj keď sa na ňu dívame z najvyššej veže fantázie, zostáva pre ľudí z našej Zeme naďalej veľkou knihou múdrosti. Apelujeme preto na všetkých návštevníkov Arboréta Doľany, aby si toto krásne miesto a dielo dielo prírody, našich predkov i jeho súčasných podporovateľov, chránili ako
svoje vlastné a nepoškodzovali ho nevhodným správaním, resp. skutkami.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu
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Všestranné aktivity CZŠ sv. Leonarda v Doľanoch

Školáci sa činili po celý rok
Tak, ako by v nás dovolenka, napr. na Havajských ostrovoch, isto rezonovala ešte dlhý čas,
tak intenzívne ešte v nás doznieva najrušnejší čas, ktorý sme strávili počas celého školského roka 2014/2015.

Na CZŠ sv. Leonarda sa vzdelávalo 28 žiakov. V 1.
ročníku bolo 8 žiakov, v 2. ročníku 7 žiakov, v 3. ročníku
9 žiakov a v 4. ročníku boli 4 žiaci. ŠKD navštevovalo 25
žiakov. Všetci žiaci absolvovali aj jeden z krúžkov, ktorý
v našej škole mali možnosť navštevovať zadarmo vďaka
vzdelávacím poukazom. Mohli si vybrať buď Počítačový
krúžok alebo Krúžok šikovných rúk.
Naša škola je síce malá, ale život v nej je rušný a vďaka pozitívnemu prístupu pedagógov aj aktívny. Žiaci sa
zapojili do projektu Infovek, Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, pracovali v oblasti ochrany životného
prostredia a pôsobili v environmentálnom projekte Baterky na správnom mieste a Malokarpatská školská liga
v zbere papiera a lepenky, v ktorej vyhrali 1. miesto v kategórii prepočte na jedného žiaka. Projekt Školské ovocie
a Školský mliečny program je zameraný nielen na zdravie žiakov, zdravý životný štýl, ale aj na konzumáciu 100
% jablkových štiav a mlieka.
Školáci súťažili vo viacerých celoslovenských súťažiach. V matematickej súťaži Pytagoriáda postúpila do
obvodného kola v Pezinku Sofia Mikovičová, v recitátorskej súťaži Hviezdoslavov Kubín nás v obvodnom kole
v Častej reprezentovala v poézii Alexandra Zubajová
a v próze Hana Tichá, v speváckej súťaži Slávik Sloven-

ska 2015 v obvodnom kole v Pezinku bol Matúš Török,
vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže získali
z Bratislavskej arcidiecézy cenu poroty Sofia Mikovičová a Lujza Schmidtová. Malí školáci sa zúčastnili aj ďalších výtvarných súťaží: Európa v škole, Bocian biely, Nakresli integráčika.
Žiaci a ich učiteľky sú aktívni nielen v škole, ale tiež
mimo nej. Naši žiaci sa činili v rôznych kultúrnych, športových, cirkevných a humanitárnych akciách. Napr.: výzdoba kostola na požehnávanie úrody, napísali pohľadnice chorému chlapčekovi, zbierali plastové vrchnáčiky pre chorého chlapca, absolvovali Púť žiakov a učiteľov Bratislavskej arcidiecézy v Šaštíne, pripravili si kultúrny program v kultúrnom dome venovaný úcte k starším, na Vianočnú akadémiu, na vítanie novorodencov
v obci, ku Dňu matiek, na otvorenie Arboréta v Doľanoch, k oslavám sv. Cyrila a Metoda. Z ďalších aktivít
spomeniem Šarkaniádu a Detskú olympiádu na futbalovom ihrisku, divadelné predstavenie v trnavskom divadle, vianočnú besiedku spojenú s vianočným pohostením pre lesné zvieratá, fašiangový karneval, Deň otvorených dverí v škole, návštevu miestnej knižnice, čokoládový, pyžamový a dopravný deň v škole, krížovú cestu spojenú s ukážkami, exkurziu u chovateľov koní v Do-
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ľanoch a hasičov v Senci, Noc v škole, plavecký výcvik
v Aquaparku v Senci, školský výlet na Červenom Kameni, stanovačku v posledný deň školského roka, sv. omše
v Kostole sv. Kataríny, v Kostolíku sv. Leonarda a v Kaplnke sv. Šebastiána.
Našu školu navštívili aj vzácni hostia. Napr. misijnú
obnovu nám po roku pripravili misionári kapucíni, s p.
spisovateľkou Ryšavou sme mali interaktívnu besedu,
lesníci nám pripravili pestrý program k MDD, folklórny
súbor Lipka nás sprevádzal pri viacerých kultúrnych akciách, budúci prváci z MŠ, pedagogickú prax v ŠKD absolvovali E. Mikovičová a B. Töröková, aj budúca p. učiteľka pre primárne vzdelávanie L. Šestáková.
Cez školský rok sa na našej škole veľmi usilovne pracovalo. Vymenili sa vchodové dvere, opravila sa vonkajšia omietka, v suteréne sa obložili steny novým dreveným obkladom, na záchodoch sa znížili stropy, opravila omietka a vymaľovali sa steny. Na školskom dvore sa
vďaka rodine Jarošovej vymenila padajúca brána, žiaci
v spolupráci s rodičmi vymaľovali druhú školskú bránu,
zakúpilo sa 5 nových počítačov, počítačové stolíky a stoličky, šatňové lavičky a vešiaky, koberec v ŠKD. Veľká
vďaka patrí aj ostatným rodičom, ktorí pomáhali či už pri
odstraňovaní vody v pivnici alebo skladaní nábytku. Nainštalovať počítače nám pomohol p. Zvonár, opraviť internet v počítačoch p. Šesták, sponzorsky vybaviť autobus na viaceré akcie p. Špotáková, sponzorsky zabezpečiť obed na výlete a vybaviť vstupné zľavy rodina Mikovičová, farebnú tlač diplomov, plagátov a pozvánok si
zobrala na starosť p. Mundoková. Za ostatné sponzorské
dary, ako toner do tlačiarne, farebné papiere, výkresy,
kancelárske papiere, farby na bránu, napečené dobroty
na akciách a veľa ďalších veľmi pekne ďakujeme. Za spoluprácu počas celého školského roka sa chcem poďakovať aj p. farárovi, za všetky rady, pomoc a spoločne strá-

Miro Piaček
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vené chvíle v kostole, v škole a na spoločných výletoch.
V novom školskom roku nastúpia do školy štyria prváci, ktorí sa budú vzdelávať podľa inovovaných štátnych
vzdelávacích programov. V spolupráci so ZUŠ v Modre pripravujeme v našej škole popoludní umelecké vzdelávanie. V spolupráci s p. starostom sa snažíme o získanie školskej budovy a priľahlých pozemkov do vlastníctva obce, aby sme mohli urobiť stavebné úpravy. Samozrejmosťou zostáva vylepšovať interiér školy, modernizovať vybavenie a skvalitňovať vyučovanie.
Na záver by som sa vrúcne poďakovala rodičom budúcich prvákov, ktorí sa nezľakli menejtriedky a zapísali
svoje deti do našej školy. Zo zahraničných výskumov vyplynulo, že menšie školy sú v porovnaní s väčšími efektívnejšie, dosahujú lepšie výsledky z hľadiska miery absolvovania školy, je v nich lepšia disciplína žiakov a väčšie zapojenie rodičov do procesu výchovy a vzdelávania. Dôkazom je aj naša dolianska menejtriedka, kde majú všetci
žiaci jednotky zo správania bez jediného pokarhania.
V prospechu skončili 17 žiaci s vyznamenaním a 3 žiaci prospeli veľmi dobre okrem prvákov, ktorí sú hodnotení
slovne. Zo slov pedagógov a bývalých žiakov školy vieme,
že naši absolventi patria medzi najlepších žiakov tried či
už v Modre alebo v Častej. Sú samostatní, pracovití a učivo zvládajú bez problémov. Prosím rodičov, ktorí nepoznajú našu kvalitnú pedagogickú prácu, atmosféru školy,
medziľudské vzťahy na škole, nech sa prídu sami presvedčiť a nerozprávať niečo, čo v skutočnosti nie je. Sme otvorení pre všetkých, len treba prísť a vidieť na vlastné oči.
Ďakujem pedagógom a žiakom za ich usilovnú prácu. Prajem vám veľa oddychu, zábavy a zážitkov, ktoré si
určite všetci zaslúžite. Načerpajte dostatok nových síl do
ďalšieho školského roka 2015/2016.
Mgr. Jana Hudecová
riaditeľka školy

(29. 6. 1988 – 15. 6. 2015)

V čase, keď sme pripravovali prvé vydanie
Doľanských novín, ozval sa nám do redakcie mladík s tým, že je z Dolian a mohol by pomôcť s grafickou úpravou. Tak sme spoznali Mira Piačeka,
ktorý vtedy ešte študoval na Trnavskej univerzite
a popri tom pracoval ako kameraman v mestskej
televízii. So „zalamovaním“ novín nemal žiadne
veľké skúsenosti, ale naučil sa to v podstate len
preto, aby pomohol dobrej veci. Ako sa sám nazval „vášnivý lenivec, aktívny hedonista a lakomý turista“ iniciatívne založil stránku Doľanských
novín na Facebooku. Rád fotografoval, túlal sa po Doľanoch a hľadal
miesta pre nevšedné zábery. Neskôr fotil akcie v obci a hlavne svoj obľúbený futbal, ktorý stál po ukončení štúdia aj na začiatku jeho profesionálnej kariéry. Mal ju naštartovanú skvele, ale osud rozhodol inak. Bol to
fajn chalan, po ktorom ostane v našich srdciach veľká prázdnota...
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Čo sa udialo v Doľanoch

Poľovníci sa mali čím pochváliť
V prvý júnový víkend usporiadalo Poľovnícke združenie PVOD Doľany – Pole v Kultúrnom dome Juraja Fándlyho po dlhšom čase výstavu trofejí a ďalších zaujímavostí z poľovníckeho života združenia, ktoré pôsobí v oblasti Malých Karpát v okolí našej obce. V starostlivo pripravenej expozícii sme mohli obdivovať nielen trofeje zo slovenských lesov a hájov, ale aj viaceré exotické úlovky, ktoré sa hneď tak nevidia. Niektoré unikátne trofeje tu poľovníci zo združenia ukázali vôbec po prvý krát na verejnosti. Príjemnú atmosféru výstavy sprevádzal tradičný divinový guláš, takže každý, kto prišiel, neoľutoval. Vďaka preto všetkým organizátorom akcie, ktorá sa tak stala príjemným spestrením kultúrneho života v našej obci.

Literárna turistika v Doľanoch
Máj 2015 bol v našej obci skutočne bohatý na rôzne akcie, ktoré sa tu uskutočnili. Jednou z nich bola tzv. Literárna turistika, ktorú v polovici mesiaca z iniciatívy Mgr. Stanislavy Oravcovej, predsedníčky komisie rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave a Literárny klub Bernolák v Trnave pod vedením PhDr. Adrieny Horváthovej, v spolupráci s ďalšími kultúrnymi inštitúciami. Našich hostí na obecnom úrade srdečne privítala zástupkyňa starostu. Posedenie v zasadacej miestnosti spestrila Mgr. Stanka Oravcová,
ktorá priniesla harmoniku, zahrala a zaspievala ompitálsku hymnu „ V doline pod Karpatami“ a ľudovú pieseň „Slovenská rodná dedina“.
Potom sme už spoločne vyrazili na samotnú Literárnu turistiku. Jej zastávkami boli jednotlivé národné kultúrne pamiatky v obci, desať informačných tabúľ Dolianskeho historicko – náučného chodníka, Arborétum Doľany s piatimi zastávkami a ďalšie významné dominanty obce. Po vizuálnej
obhliadke a výklade k pamiatkam sa hostia presunuli do vinárstva Vína z Mlyna, kde si vypočuli sprievodné slovo majiteľov, prezreli si areál tohto rodinného podniku a to všetko spečatili symbolickým pohárom vina a veselou náladou.
Veríme, že všetci účastníci akcie sa v Doľanoch dobre cítili
a odniesli si pekné spomienky na prežité chvíle v našej peknej a na históriu bohatej obci.
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Nie je dôležité zvíťaziť...
V duchu známeho olympijského hesla sa v jedno
krásne, slnečné nedeľné popoludnie v polovici júna konala na našom futbalovom ihrisku už tradičná letná detská olympiáda. Deti si tu mohli zasúťažiť vo viacerých
disciplínach, získať pritom hodnotné ceny, vyšantiť sa a
po pretekaní zblízka zoznámiť s hasičskou technikou.
Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom z materskej
školy, školy a rodičom, ktorí sa o zorganizovanie podujatia pričinili. Len škoda, že pre príjemný pocit z dobre
vykonanej práce pre nich chýbalo to najdôležitejšie –
hojnejšia účasť. Prišlo málo detí, opäť o čosi menej ako
vlani a chýbali najmä tie staršie. Škoda, že si viac nevážime obetavosť tých, čo vo voľnom čase a bez nároku
na odmenu čosi pre ostatných urobia. Hlavná myšlienka olympijského hesla je totiž: zúčastniť sa...

Zo života
materskej školy

Opäť sa skončil školský rok, v ktorom sme sa v našej materskej škole učili, hrali, zabávali... Naša materská škola, ako
inštitúcia predprimárneho vzdelávania, podporuje celostný osobnostný rozvoj dieťaťa. V rámci plnenia výchovnovzdelávacích cieľov predprimárneho vzdelávania mali deti
priamo možnosť pracovať aj s digitálnymi technológiami
a edukačnými programami. V materskej škole sa deti oboznamovali s anglickým jazykom, ktorý vyučovala hravou formou pani lektorka Danka Lanáková. Deti sa prezentovali i na
kultúrnych a spoločenských udalostiach v obci ako aj v rámci vlastných aktivít materskej školy. Značnú pozornosť sme
venovali zvykom a tradíciám regiónu (stretnutie s Mikulášom, Vianočná tržnica s predajom, Fašiangový karneval –
pochod masiek po obci, stavanie mája na školskom dvore...)
V spolupráci s OÚ Doľany a CZŠ Sv. Leonarda sa konala
v poradí už V. Detská olympiáda, kde mali možnosť deti súťaživou formou ukázať svoju šikovnosť, za ktorú boli aj ocenení. V rámci udržiavania pozitívneho vzťahu k zvieratám si
deti vyskúšali jazdu na koni na farme Leonard v Doľanoch.
Oľga Gavorníková, riaditeľka materskej školy

Deň matiek opäť
rozžiaril tváre
Deň matiek, ktorý sa slávi v druhú májovú nedeľu, patrí ku krásnym sviatkom a aj v Doľanoch si získava stále
väčšiu obľubu. Tento rok jeho oslavu zorganizoval v kultúrnom dome Obecný úrad v Doľanoch v spolupráci s MŠ
v Doľanoch a CZŠ sv. Leonarda v Doľanoch. Po slávnostnom príhovore starostu Jozefa Mruškoviča dostali mamy
a staré mamy ten najkrajší darček – krásny kultúrny program. Najskôr vystúpili naši najmenší – deti MŠ v Doľanoch. Po nich nasledovali žiaci a žiačky CZŠ sv. Leonarda
v Doľanoch s hudobným sprievodom skupiny Lipka. Milým prekvapením bolo záverečné vystúpenie detského tanečného krúžku Hip – Hop pod vedením Natálie Balagovej. Tváre mamičiek a babičiek zdobil počas celej slávnosti šťastný úsmev a radosť zo svojich detí a vnúčat. Po skončení programu dostali oslávenkyne živé kvety a domov
mohli odchádzať s dobrým pocitom, že na nich nezabúdame a tešíme sa na stretnutie s nimi zasa o rok.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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Nenechajte si ujsť

Program akcií v Doľanoch
v najbližších troch mesiacoch

Pozvánka

na Turistiku pre všetkých 2015
30. ročník
Kedy:
V nedeľu, 9. augusta 2015
Kde:
pred Základnou cirkevnou školou
Registrácia: 6,00 – 7,00 h 40 km
9,00 – 10,00 h 10 a 20 km
Ukončenie: od 13,00 – voľná zábava s gulášom
7. – 8. augusta, piatok, sobota

Viecha na mlyne
Od 16,00 do 21,00 hod.

Vína z mlyna

9. augusta, nedeľa

Turistika pre všetkých
Registrácia od 6,00 hod. pred CZŠ
5. septembra, sobota od 9.00

BURFEST – festival burčiakov

Program akcie (priebežne aktualizovaný):
9:00 Zraz turistov a cyklistov
4×4 – Zraz majiteľov a priaznivcov terénnych vozidiel
12:30 Vystúpenie tanečnej skupiny ADT Crew
13:00 Slávnostné otvorenie BURFESTu
16:00 Futbalový zápas MUFUZA
Počas celého dňa
Farmársky deň – ukážka a ochutnávka produktov
Deň vo vinohrade – ochutnávka našich vín

Areál JM Vinárstvo Doľany a futbalové ihrisko
11. – 12. septembra, piatok, sobota

Burčákový víkend
Vína z mlyna
10. október, sobota

Deň úcty k starším

Kultúrny program od 17,00 hod.,
zábava s hudbou od 19,00 hod.

DK J. Fándlyho
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