letné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli
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Z obsahu tohto čísla:
P
 red našou školou
stojí kritický rok
O
 vinohrade a víne
s Antonom Horváthom
J
 asný cieľ futbalistov:
„áčko“ musí postúpiť!

Fotografia prvákov z obecnej školy v Ompitáli v školskom roku 1930/1931.
Dokážete spočítať, koľko ich vtedy bolo? A koľko ich je dnes...

Milí Doľančania,
hlavné znaky každej slovenskej
dediny boli odjakživa kostol, fara,
šenk, obchod, cintorín a – škola.
Učiteľ bol vždy váženým členom
obecnej vrchnosti, prirodzenou autoritou. A nediskutovalo sa o tom,
kam dieťa po prvý krát nastúpi do
učenia.
Lenže časy sa menia, detí je ako
šafranu a majú iné možnosti, ako
kedysi. Moderný svet a staré dedinské tradície nejdú vždy ruka v ruke.
Spájanie sa do väčších celkov je
možno výhodné finančne, ale potláča rôznorodosť, miestne osobitosti, pestrosť nahrádza uniformitou. Zažili sme to už za socializmu – spádové verzus útlmové obce,
vyľudňovanie vidieka, opomínanie stáročia budovaných hodnôt.
Hmotných i duševných.
Škola znamená pre každú obec
viac ako iba učenie. Je to istý symbol kultúry a kultúrnosti, je to centrum detských aktivít, prvé „vážne“

Ž
 ijú medzi nami:
spomienky kriminalistu

spoločné zamestnanie pre kamarátov spoza humna. Ak v obci nie je
škola, nie sú v nej deti, pretože väčšinu svojho času trávia kdesi inde.
Pretrhajú sa krásne kamarátstva
detského veku, oslabuje sa vzťah
nastupujúcej generácie k miestam,
kde vyrastala.
Píšem o škole tak trochu zoširoka preto, lebo ako asi všetci dobre
viete, naša základná škola je, povedzme si to otvorene, v existenčnom ohrození. A hoci je to len malotriedka, je v prvom rade naša.
Žiaci sú v nej spokojní, do školy chodia radi a keď pokračujú do
vyšších ročníkov na iné školy, ukazuje sa, že sú veľmi dobre pripravení aj po stránke vedomostnej.
Máme štastie na dobré pani učiteľky a vychovávateľky, pre ktoré
škola nepredstavuje len zamestnanie, ale výchovu a učenie detí berú
ako svoje poslanie. Venujú sa našim
deťom nad rámec svojich povinností, snažia sa im aj s obmedzenými

možnosťami vytvoriť tie nalepšie
podmienky pre učenie i voľnočasové aktivity. Skrátka, našu školu by
sme si mali veľmi, veľmi vážiť.
Práve teraz, keď sa bude rozhodovať o tom, ako s našou školou ďalej, by sme mali všetci ukázať, že nám
na nej naozaj záleží. Že nám záleží
na budúcnosti našich detí. Pre rodičov to znamená jediné a hlavné: dať
svoje deti do našej školy a tým potvrdiť oprávnenosť jej ďalšej existencie. Výhod malotriedky za rohom je
určite viac, ako nevýhod. Príďte si
ju pozrieť a pochopíte.
Samozrejme, že ako starosta sa
spolu s poslancami OZ a pánom farárom budeme maximálne snažiť,
aby naša škola fungovala bez problémov aj naďalej. Nebude to jednoduché a budeme na to potrebovať
podporu všetkých vás. Bez žiakov
však ani pri najväčšej snahe neprežije žiadna škola. Nezabúdajme na to.
Jozef Mruškovič
starosta
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Separujme a budeme platiť menej

Nie je odpad ako odpad
Ako ukazujú tabuľky, množstvo komunálneho odpadu, vyzbieraného v našej obci, je za
posledných päť rokov približne rovnaké a bez väčších zmien ostávajú aj čísla o množstve
separovaného odpadu.
Žiaľ, namiesto toho, aby sme viac
separovali a tým znižovali hmotnosť netriedeného komunálneho odpadu, ostávame pri starom – zvyk
je zvyk. Horšie však je, že odvoz
a skládkovanie komunálneho odpadu sú z roka na rok drahšie a zvyšovaniu poplatkov sa tak nevyhne

ani naša obec. Nehovoriac o ekológii – v spracovaní a recyklácii sme
na chvoste Európy, z komunálneho
odpadu dokážeme vytriediť a znovu použiť iba 6 %... Zber a odvoz separovaného odpadu (plasty, papier,
sklo) sú pritom zadarmo, všetko, čo
naložíme do smetného kontajnera,

Vývoj množstva odpadu vyzbieraného v obci za posledných 5 rokov v kg
Rok

komunalny

objemový

spolu

%

kg na
občana

počet ob.
1 040

2011

245 620

18 940

264 560

100

254

2012

216 680

11 920

228 600

86

218

1 047

2013

240 590

10 520

251 110

95

237

1 054

2014

243 650

6 460

250 110

94

231

1 063

2015

239 660

19 090

258 750

98

238

1 088

I polrok 2016

119 470

5 900

127 420

96

117

1 083

plasty

vyr. El.

vyr. Ez. S
chlor

spolu

kg na
obč.

počet
obyv.
1 040

Separované zložky
Rok

papier

sklo

2011

16,3

7,48

6,13

2,03

4,22

36 130

35

2012

7,78

6,33

6,88

1,05

2,31

24 350

23

1 047

2013

12,05

7,94

6,86

2,24

1,59

30 680

29

1 054

2014

5,22

9,39

7,37

0,98

1,11

24 070

23

1 063

2015

4,88

10,08

7

1,05

1,24

24 250

22

1 088

musíme zaplatiť z vlastného vrecka.
Tak čo je lepšie?

Čo sa dá recyklovať

Papier je možné recyklovať 5 až
8-krát, potom sa dá kompostovať.
Recykláciou 1 tony papiera je možné ušetriť asi 17 stromov.
Plasty sa dajú znova spracovať
na plastové výrobky, textilné vlákna alebo sa pridávajú do stavebných
materiálov. Z 30 PET fliaš sa dá vyrobiť jedna fleecová bunda.
Kovy sa dajú veľmi dobre recyklovať, zo starých hliníkových obalov sa dajú opäť vyrábať konzervy,
fólie, obaly a pod. Znovupoužitie
kovov šetrí okrem zdrojov surovín
aj veľa energie.
Sklo – sklenený obal, ak sa nepoškodí, možno použiť až 75-krát. Ako
odpad sa dá znova použiť na výrobu
sklenených výrobkov. V prírode sa
rozkladá najdlhšie, až 4 tisíc rokov
(PET fľaša 500 rokov).

Voda, oheň, technika
V júni uplynulo päť rokov od katastrofálnej povodne, ktorá spôsobila v našej obci značné škody. Aby sa podobné záplavy neopakovali, vybudovalo povodie Váhu nad obcou vodozádržný objekt, ktorý sa osvedčil a zabraňuje vybrežovaniu potoka v dôsledku upchávania vstupného potrubia naplaveninami. Zaťažávaciu skúšku objekt
absolvoval v poslednú tohtoročnú júlovú nedeľu, kedy obrovská prietrž mračien s krupobitím spôsobila upchatie hrablíc a kritická situácia si vyžiadala zásah našich hasičov, pomohli aj viacerí dobrovoľníci. Hoci voda opäť tiekla po ceste, búrka ostala, našťastie, bez následkov. Obec preto rokuje so správcom toku o realizácii ďalších preventívnych opatrení, ktoré by mali podobným stavom, ako sme ho zažili 31. júla, zabrániť.
V tejto súvislosti treba znovu poďakovať členom nášho dobrovoľného hasičského zboru, ktorí sa obetavo starajú o svoju techniku, najmä o historickú Tatru 138. Cisternu udržujú v prevádzkyschopnom stave len s nasadením
všetkých síl a zručnosti. Náhrada za neoceniteľnú Tatru je v nedohľadne, rovnako aj vyššími orgánmi dlho sľubovaný repas vozidla. Preto vďaka patrí Petrovi Vizvárimu, Jozefovi Zlochovi a ďalším hasičom, ktorí sa o techiku
starajú vo voľnom čase, aby nám pomohla pri výjazdoch k záplavám, požiarom či strážiť priebeh žatvy.
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Materská škola sa predsa bude rozširovať

Viac priestoru pre viac detí
Po živej diskusii poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníčok materskej školy a niektorých občanov sa v priebehu júla podarilo uzavrieť prípravnú fázu projektu rozširovania
našej MŠ.

Súčasne s predložením projektu
prestavby MŠ architektom spoločnosti Sonver Ing. Vladimírom Flaškárom sa medzi poslancami opäť začalo diskutovať o tom, či má takáto
prestavba zmysel, aké budú náklady
a aké sú iné možnosti využitia štátnej dotácie, ktorú už naša obec dostala. Niektorí boli za využitie dotácie
iba na rekonštrukciu a úpravu jestvujúcich priestorov bez novej prístavby,
iní dokonca navrhovali dotáciu vôbec
nevyužiť, počkať na peniaze z predaja projektu Za rybníkom a potom postaviť úplne novú materskú školu na
vlastné náklady.

Odobrený variant

Po rozsiahlej diskusii nad architektom navrhnutými variantami prístavby sa celý projekt znova upravoval a spoločne s pracovníčkami materskej školy posúdil na ďalšom pracovnom stretnutí poslancov. Výsledný variant projektu, ako si ho môže-

te pozrieť, schválil aj Úrad verejného
zdravotníctva a zodpovedá všetkým
normám, ktoré sú pre takéto stavby
záväzné. Na jeho odsúhlasení sa nakoniec zhodli aj poslanci.

Ostalo pri pôvodnom
zámere

Navrhované alternatívy totiž neboli priechodné – dotácia je určená
výslovne na rozšírenie kapacity materskej školy, čiže nemohla by sa použiť iba na jej rekonštrukciu. Naviac,
rekonštrukcia by znamenala úplné
uzavretie škôlky na pomerne dlhý
čas. Vrátenie dotácie by zasa prinieslo obci značné finančné straty, keďže
by z vlastného musela uhradiť všetky doterajšie práce, spojené s prípravou projektu. Okrem toho, pri žiadostiach o dotácie v budúcnosti by to
značne znížilo naše šance.

Rozsah prác bude veľký

Takže škôlka sa bude rozširo-

vať o jednu triedu, ktorá sa pristavia
v severnej časti areálu. Súčasne sa
vybudujú sociálne zariadenia oddelene pre personál a pre deti, pribudnú skladové priestory, zázemie pre
kuchyňu, kancelárie a šatňa pre učiteľky. V celej škôlke sa budú obnovovať rozvody, kanalizačný systém,
elektroinštalácia. Realizácia projektu bude rozdelená do dvoch etáp,
aby sa mohla zachovať prevádzka
škôlky.

Dve fázy a koniec
v roku 2017

Najskôr sa bude stavať prístavba a všetky ostatné nové priestory, v druhej fáze, ktorá by mala prebehnúť cez letné prázdniny na budúci rok, by sa rekonštruovali súčasné
triedy v susedstve hasičskej zbrojnice
a priľahlé sociálne zariadenia. Celý
projekt by sa mal ukončiť v priebehu
roka 2017 a kapacita našej materskej
školy sa tým zvýši na 40 detí.
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Nedostatok žiakov v CZŠ spôsobuje problémy

Kritický rok našej školy
Naša Cirkevná základná škola Sv. Leonarda má pred sebou nový školský rok, v ktorom
bude musieť spolu s obcou riešiť vážny problém, spôsobený nedostatkom žiakov. Bude to
zrejme boj o zachovanie existencie našej školy.
Do prvého ročníka našej malotriedky nastupujú totiž
v tomto školskom roku iba traja prváci, čo znamená, že
celkový počet žiakov sa v porovnaní s uplynulým školským rokom zníži z 28 na 22 žiakov. Keďže náš vzdelávací
systém poskytuje normatívne príspevky na prevádzku škôl
podľa počtu žiakov, naša CZŠ pri takomto počte žiakov nebude mať dostatok peňazí na riadne fungovanie. „Arcibiskupský úrad nám oznámil, že tento výpadok príjmov nie je
schopný vykryť v plnom rozsahu, takže obec musí vzniknutú situáciu riešiť vlastnými silami,“ vysvetľuje starosta J. Mruškovič.

Prežije?

Úrad navrhoval ako riešenie prepustiť jednu učiteľku alebo školu od 1. septembra úplne zatvoriť. „Ak by
sme prepustili jednu učiteľku, ostala by som v škole
iba ja a jedna vychovávateľka, čo je neúnosná situácia, to by sme nezvládli,“ hovorí riaditeľka CZŠ Janka Hudecová. A druhý variant...? Zrušiť školu, ktorá
v obci existovala už pred vyše tristo rokmi... V podstate ide o to, aspoň tento školský rok vykryť výpa-

Prečo veľká
neznamená lepšia
Zachovanie málotriedok jednoznačne podporujú aj
zahraničné štúdie a prieskumy, ktoré potvrdzujú, že žiaci
týchto škôl z hľadiska vzdelávania nezaostávajú za rovesníkmi z klasických škôl, ale naopak, často ich prevyšujú a
sú vo výhode.
Áno, možno je financovanie takýchto škôl nákladnejšie, ale pousilovať sa o ich zachovanie stojí za to. Či nie je
výhodnejšie pre deti nižších ročníkov, keď navštevujú školu
priamo v obci ako vo vzdialenejšej dedine či meste? Nie je
dôležité pre obec, aby v nej žili mladí ľudia? Vtedy je obec
živá, keď v nej počujeme krik a smiech detí.
Potom i ten kompenzačný príspevok má snáď zmysel.
Áno, deti majú rôzne túžby a sny. Aby bol v škole bazén,
aby všetky učebnice boli v tablete, aby bola v škole ZOO a
neboli by „učky,“ aby tu bola miestnosť na kino a pukance,
jazierko s rybkami a nebol by ypsilon...
Tu je časť príspevku našej žiačky, ktorá sa zapojila do

dok okolo tisíc eur mesačne. V ďalšom školskom roku,
2017/2018, už by sa situácia mala zlepšiť, pretože zo
škôlky by do prvého ročníka základnej školy mohlo
prejsť až desať detí.

Alternatívy

„Jedno z riešení by mohlo byť, že škola prejde plne
pod správu obce, zmení sa jej štatút aj zriaďovateľ, nebude cirkevná ale štátna, ale obec bude musieť pokrývať
všetky náklady,“ hovorí J. Hudecová. Na to by však obec
musela vo svojom rozpočte vyčleniť na školu podstatne
viac peňazí ako doposiaľ. Na druhej strane by to mohlo
pomôcť zvýšiť počet žiakov o tých, ktorých rodičia odmietajú dať svoje deti do cirkevnej školy. Ak by sa totiž
zachoval počet žiakov na úrovni 28 – 30, štátny príspevok by vykryl väčšinu nákladov. Riešenie sa teda podľa
J. Hudecovej bude hľadať spoločne s obcou a poslancami
obecného zastupiteľstva „za behu.“
„Podstatné je vydržať tento kritický rok. Verím, že
obec nájde riešenie, aby sme našu školu zachovali aj naďalej,“ uzatvára riaditeľka.
našej „klubáckej literárnej súťaže. Napísala:
„Na veľkej škole sa mi nepáčilo. Hoci sme tam mali bazén a jedáleň, ale na plávaní sme mali zlého pána učiteľa,
v jedálni lístky, ktoré sa dali ľahko stratiť. Vôbec sme nechodili do prírody a učitelia sa nám málo venovali, lebo nás
v triede bolo veľa.
V novej škole sa mi páči, ako často chodíme do prírody,
že sa v škole poznám so všetkými deťmi, učitelia sa nám venujú a máme s nimi dobré vzťahy. Pekné kamarátske vzťahy a pobyt v prekrásnej prírode je niekedy viac ako bazén a
jedáleň.“
Preto ostáva len na rodičoch, aby vnímavo pristupovali
k potrebám detí, aby ich viac počúvali a nerozhodovali podľa toho, čo je dobré pre nich a nie pre svoje deti.
Umiestnením dieťaťa do inej školy dieťa odtŕhajú od kolektívu detí, s ktorými vyrastali v materskej škole, kde sa
budujú prvé sociálne vzťahy, kamarátstva, ktoré sú v školskom veku tak veľmi dôležité. Dieťa stráca kamarátov, ktorých potom často nahrádza počítačovými hrami. Bola by
naša veľká chyba, ak by škola, ktorá existuje niekoľko storočí, ostala pustá bez života detí.
Martina Slaninková
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Čo, kde a kedy sa v našej obci nakrúcalo?

Filmové miesto Doľany
Filmári pri natáčaní svojich diel neraz zavítali aj do obce Doľany. Pozrime sa teda, ktoré filmy sa podľa serveru Filmovamista.cz v obci natáčali.
V roku 1972 režisér Elo Haveta natáčal časť svojho filmu Ľalie poľné práve v Doľanoch. Natáčalo sa prevažne
v okolí Mestskej veže. V roku 1975 natáčal režisér Otakar Krivánek v časti Zabité scény filmu Čenkovej deti.
V roku 1984 sa v časti Kolovrátok natáčali pod taktovkou
režiséra Miloslava Luthera scény známej rozprávky Kráľ
Drozdia brada. V roku 1988 sa v obci natáčali scény seriálu Chlapci a chlapi. Tu Doľany predstavovali východoslovenskú dedinu, kde žil jeden z hlavných hrdinov seriálu
Vlado Rutkay. Natáčalo sa na družstve, pri autobusovej zastávke a hornom konci dediny.

Obľúbená filmová lokalita

V roku 1989 sa v bývalej papierni natáčali scény koprodukčného Rakúsko/NSR/Československo filmu Muž v
soli, kde papiereň predstavovala horáreň. V roku 1990
natočila Slovenská televízia dokumentárny film Na čom
všetkom záleží, o členoch dychovej kapely v Doľanoch. Ich sprievodcom po obci bol súčasný starosta obce
p. Mruškovič. V roku 1994 režisér Martin Kákoš natáčal v dome čp. 228 scény životopisného filmu Národný
hriešnik o Jonášovi Záborskom. Do domu čp. 228 sa režisér Martin Kákoš vrátil aj v roku 2000 vo svojom ďalšom životopisnom filme Prekliaty služobník lásky, tento krát o Jánovi Maliarikovi. Viac informácií o uvedených filmoch sa dozviete na už spomínaných internetových stránkach Filmovamista.cz.

Projekt Filmovamista.cz

Projekt databázy filmových miest vznikol na základe
jednoduchej otázky, ktorú si iste každý z nás aspoň raz položil: „Kde sa len táto prekrásna scéna natáčala?“ Filmova
místa.cz si kladú za cieľ vám tieto filmové lokácie predstaviť a prezradiť, kde sa nachádza. Samotnú informáciu o polohe miesta nakrúcania ocenia najmä cestovatelia a výletníci, ktorí si svoje putovanie chcú okoreniť návštevou miesta známeho z filmu. Internetové cestovanie chceme urobiť zaujímavé reálnymi fotografiami daných filmových lokácií: „Akože asi dnes, po toľkých rokoch, vyzerá pivovar
z Postřižiny?“ Neviete, kam na výlet? Využite našu interaktívnu mapu a vezmite si filmová miesta do svojho telefónu. Ak teda ja vy máte poznatky o tom, čo a kde sa vo
Vašom okolí točilo, neváhajte osloviť tvorcov tohto projektu na adrese redakce@filmovamista.cz príp. na Obecnom
úrade v Doľanoch.

Asi najznámejší „doliansky“ film sú Ľalie poľné z roku
1972, v ktorom si ako komparzisti zahrali viacerí Doľančania
Pozn. redakcie: Okrem dvoch dokumentárnych filmov
v STV o Jurajovi Fándlym (Na konci prázdnin, 1984, rež.
Samo Ivaška a Vir apostolicos, 1991, rež. Juraj Ploskuňák), vieme o týchto filmoch: Vivat Beňovský (točilo sa
na Rozárke, 1975, réžia Igor Ciel), S Rozárkou (1970, hrala
Eliška Balzerová, réžia Vido Horňák), Ako sa Vinco zaťal
(1977 rež. Juraj Lihosit), Pytačky (1986, hrala Magda Paveleková, réžia Juraj Takáč) Nevera po slovensky 3. časť (zábery z okolia papierne). V Doľanoch sa viackrát nakrúcali
aj televízne reklamy – v tejto najnovšej na minerálnu vodu
si zahral aj dedinský máj...
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Na slovíčko s jubilantom Antonom Horváthom

Život
s vinohradom
Ak sa povie vinohrad, väčšine Doľančanov okamžite napadne jediné meno: Anton Horváth,
najväčší súkromný pestovateľ viniča v obci. S čerstvým šesťdesiatnikom sme pri poháriku
oceneného Cserszegi fűszeres hovorili nielen o víne.
Kedy ste v sebe objavili vzťah k vinohradu?
Pochádzam z Kráľovej, takže vo vinohrade som prakticky vyrastal. Odmalička, čo si pamätám, ma mama brávala do vinohradu. Vtedy boli kolové vinohrady, vyplievali sme zálistky, zelina sa trhala. Od trinástich rokov sme cez
prázdniny chodili zastrkávať vinohrad a olupovať kmienky.
Od pätnástich rokov som ako brigádnik robil na pásačku vo
vinohrade. K vinohradu musí mať človek vzťah už od detstva, inak to nejde.
Takže výber školy bol asi jasný...
Áno, prihlásil som sa na strednú vinársku školu
v Modre, jedinú na Slovensku. Vtedy boli iné časy, škola bola vyhľadávaná – prijali nás 60 z dvesto uchádzačov,
dnes zoberú každého, nie je záujem.
Kedy ste sa prisťahovali do Dolian?
Ako 21-ročný som začiatkom roka 1978 prišiel robiť
vinohradníckeho agronóma do Dolian. Iba zastupovať na
určitú dobu, pretože vypadla skupinárka pani Halačová.
Odvtedy som tu, v Doľanoch, už 38 rokov... Zo začiatku

som mal skupinu 25 ľudí pre úsek vinohradov, ktorý mal
zhruba 65 hektárov, väčšinou smerom na Orešany. Potom som v roku 1983-1984 vysádzal vinhorady na častovskej strane, takže nakoniec som mal spolu na starosti
vyše sto hektárov až do rozpadu modranského družstva
a potom po osamostatnení v dolianskom družstve.
Čo nasledovalo?
Vinohrady nik nechcel, pretože výkupná cena hrozna
išla katastrofálne dolu, z 12 na 5 korún. Vinohradníctvo
bolo v úpadku. Preto som si chcel zobrať do prenájmu desať hektárov vinohradu a dokázať, že na vinohradoch sa dá
predsa aj zarobiť. Až po troch rokoch súhlasili, ale družstvo
chcelo prenajať všetko - tak mi dali do prenájmu polovičku
z každej z troch kategórií, do ktorých boli vinohrady rozdelené. Onedlho ostatní prenajímatelia vrátili svoje časti, tak
som si prenajal aj tie a začal sa starať asi o 40 hektárov. Postupne som prikupoval ďalšie vinohrady aj polia, niečo sme
vymieňali, a momentálne vlastníme asi 15 hektárov vinohradov, ostatné máme ešte stále prenajaté od družstva. Celkove obrábame takmer 50 hektárov čistej výmery.

Doľanské noviny 3/2016

Čo všetko sa za tie roky vo vinohradníctve zmenilo?
Prišli nové technológie, nová technika, ktorá vo vinici nahrádza manuálnu prácu, ale v starých vinohradoch sa
nová technika nedá využiť - iba v nových, ktoré sú už na to
prispôsobené. Naše vinohrady majú rôzny vek, od 20 do 35
rokov, na orešanskej strane má jeden vinohrad dokonca vyše
päťdesiat rokov. Ťažko povedať, čo je pre vinohrad optimálny vek, za socializmu sa počítalo, že vinohrad má životnosť
dvadsať rokov a tak sa aj vysádzali. Vtedy nebola mechanizácia do úzkych sponov, preto sa vysádzal spon nad tri metre krát meter a pol, takže na hektár išlo len 2100 jedincov.
V dnešnej dobe sa vysádza aj vyše 5 tisíc jedincov na hektár – takže stačí menšie zaťaženie a máte rovnakú úrodu.
Koľko hrozna momentálne spracujete sami, koľko predávate?
Keď synovia pred tromi rokmi začínali s vinárstvom,
spracovávali len 40 metrákov hrozna, druhý rok už spracovali viac ako štvornásobok, a v roku 2015 sme znovu zvýšili produkciu vína. Gró hrozna predávame, sami
si spracujeme iba asi 7 percent vlastnej produkcie. Môj
názor je, že každý vinár by mal mať aj svoj vinohrad.
Aby vedel, čo je práca vo vinohrade a aby si vedel oceniť
hrozno, ktoré od vinohradníka kupuje.
Ako hodnotíte produkciu dolianskych malovýrobcov vína?
Veľkú zásluhu na kvalite domácich dolianskych vín
má Spolok vinárov pod vedením Ivana Zubaja. Pred jedenástimi rokmi začali s výstavami, od začiatku som sedel v hodnotiacich komisiách. A v prvých rokoch sme
každé tretie víno museli vyradiť, pretože malo nejakú pachuť po sude, sírku, chorobu... Víno je živý materiál a treba sa oň starať. Je pekné, že teraz majú už aj Doľančania úspechy. Naučili sa robiť kvalitné vína, používať nové
technológie, chladenie pri kvasení aby neunikla aróma.
Vinárstva, ktoré chcú niečo dosiahnuť, musia ísť s dobou.
Vy ste sa vždy viac venovali vinohradu ako vinárstvu...
Pôvodne som dorábal víno iba pre svoju rodinu a známych, okolo dvetisíc litrov. Klasickou metódou, žiadne
odkaľovanie, nemal som popri robote vo vinohradoch
počas oberačiek čas venovať sa ešte aj pivnici.
Otec vinohradník, synovia vinári?
Synov som odmalička tiež brával do vinohradu. Dvaja najmladší absolvovali vinársku školu v Modre, jeden
z nich potom študoval smer IT, ale dnes sa mu to zíde aj pri
vinárstve. Ak chcú chlapci organizovať akcie, dajú oznam
na internet a ľudia prídu na ochutnávku. Zatiaľ však nemáme vhodné priestory. Synovia sú vo vinohrade so mnou,
a pomaly tam už robia viac ako ja, vedia čo a ako.
Aké sú dnes výkupné ceny hrozna?
So vstupom do Únie išla cena opäť dolu. Začalo sa dovážať lacné víno a my nemôžeme konkurovať krajinám
ako Španielsko alebo Taliansko, kde majú lacné stolové
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vína. Ale ľudia rýchlo prišli na to, že lacné víno nemôže byť až také kvalitné. Slovenskí konzumenti už začínajú stále viac požadovať slovenské vína, aj keď sú drahšie.
A Slováci sa stále viac presadzujú aj na svetových výstavách. Napríklad sa stávame veľmocou ružových vín.
Naše oblasti sú na ružové vína ideálne.
Ktoré vína sú najlepšie?
Keď sa ma pýtajú, hovorím treba prekoštovať všetky, a ktoré vám bude chutiť najviac, to je najlepšie. Treba ochutnať, a hotovka. Víno sa nedorába pre odborníkov, ale pre konzumentov, a tí ohodnotia, ktoré sa im páči
a ktoré nie. Treba robiť víno, ktoré chutí bežným ľuďom.
Veľa ľudí sa učí piť víno, začínajú mu rozumieť. A hlavne
mladí ľudia, čo sa mi páči.
Koho zásobujete hroznom?
Náš najväčší odberateľ Matyšák, potom firma Pegas
z Častej, Vinovín z Vinosadov, VínoL – Pezinok. Niektorí majú aj svoje vinohrady, niektorí nie, a keď im doveziem hrozno, smejú sa, že práve prešujú najdrahšie hrozno – to svoje... Celkovo dopestujeme každý rok okolo
80 metrákov z hektára. Záleží, aký je rok. Ale mal som
roky, keď sa urodilo aj 120 metrákov z hektára.
A kvalita?
Je rozdielna, podľa rokov, cukornatosť kolíše, to neovplyvníme. Dá sa zasieťkovať a nechať prezrieť, ale to vinári nezaplatia, náklady sú vysoké a riziko tiež, nikto dopredu nevie, ako to dopadne. Dnes už sa nedá len tak dosypať cukor... Vysoký prírodný cukor robí vína, vhodné
aj na archivovanie, takže vinár sa nemusí strachovať, ak
víno hneď nepredá.
Máte vopred dohodnutý odber úrody?
Na papieri nemám nič, ani zmluvy nerobím, ale vďaka tomu, že už dlho spolupracujeme, poznáme sa navzájom a veríme si... Jeden rok som dokonca k päťdesiatim
vlastným vagónom ešte vykúpil dvadsať od malých vinohradníkov, a všetko som to dokázal upratať...
A vaše želanie k okrúhlemu výročiu?
Klasicky iba zdravie, a zdravie pre celú rodinu. Aby
som mohol chodiť do prírody, na huby. Plánujem, že by
som postupne prenajaté vinice pustil a nechali by sme si
len svojich vlastných 15 hektárov. Aby som v budúcnosti
mohol svoje skúsenosti a vedomosti naďalej odovzdávať
svojim nástupcom, ktorí by postupne prevzali kompletnú
starostlivosť o vinice. Želám si, aby sa im vo vinici darilo rovnako dobre, ako pri výrobe vína.
Nechystáte sa už pomaly trochu viac oddychovať?
Kým robím, všetko je v poriadku, ak by som nerobil, bolo by zle. Keď je zlé počasie a nedá sa robiť vonku, všetko ma bolí. Keď sa chcem ukľudniť, idem do vinohradu.
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Ako sa (ne)správať v lese
V poslednom čase sa medzi turistami často hovorí o zákaze vstupu do oplotených zverníc. V okolitých lesoch, patriacich prevažne š.p. Lesy, sú takéto zvernice dokonca zabezpečené zámkami na bránach.
Občianske združenie Priatelia Píly, s podporou obcí
malokarpatského regiónu a Klubu slovenských turistov, rokovalo s vedením Lesov š.p. o ich sprístupnení verejnosti,
výsledkom čoho bol ich súhlas so vstupom verejnosti do
zvernice pešo, na bicykloch, na lyžiach a invalidných vozíkoch. Aj výrok Okresného súdu potvrdil, že zákon o poľovníctve neobsahuje ustanovenie o zákaze vstupu do zvernice a pohyb občanov v poľovnom revíri (čo je aj zvernica) nie je zakázaný.

Voľný pohyb a rešpektovanie
pravidiel

Obmedzenie vstupu do zvernice môže vydať príslušná
obec na žiadosť nájomcu poľovného revíru, napr. v čase
liahnutia mláďat, všeobecne záväzným nariadením. Pohyb
osôb vo zvernici nemôže na základe platnej právnej úpravy nikto zakázať, vstup verejnosti do zvernice je teda voľný, pričom je každý povinný nenarušovať lesné prostredie
a rešpektovať záujmy vlastníka, správcu, v tomto prípade
štátu a Lesov š.p. Kontrolovať vás pritom po preukázaní
sa môže lesná či poľovnícka stráž a stráž ochrany prírody.

Pes iba na vôdzke

Takže, ak sa v oplotenom lese pohybujeme po chodníkoch a cestách, správame sa ticho a nerušíme lesnú zver, ne-

zakladáme ohne, nepoškodzujeme les a lesný majetok, neohrozujeme chránené rastliny a živočíchy, dodržiavame zákaz vjazdu motorovými vozidlami, nekradneme drevo a nepytlačíme, nemal by byť žiaden problém. Obzvlášť to platí
pre majiteľov psov, ktorí, žiaľ, veľmi často tieto zásady nerešpektujú a nechajú psov voľne pobehovať po lese. Riskujú,
že poľovník môže voľne sa pohybujúceho psa v lese odstreliť, ale čo je horšie, narúšajú tým prirodzené prostredie zvierat v lese a ohrozujú ostatných ľudí, ktorí sa tam pohybujú.

Veselé historky ompitálske

Pomýlený organista
Milí čitatelia, podeľte sa v tejto novej rubrike cez Doľanské noviny o svoje humorné zážitky,
alebo o tie, o ktorých ste počuli, a napíšte nám. Veríme, že hoci aj malý kúsok „srandy“ nám
všetkým dokáže spríjemniť všedné chvíle. Vopred ďakujeme.

Opäť historka bez mien, ale zato
úsmevná. Nadaný hudobník, kláve-

sista a organista, nikdy nemal núdzu
o prácu. V duchu zásady „každá koruna dobrá“ hrával na zábavách,
svadbách, ale keď bolo treba, aj
v kostole na organe. Nanešťastie to
tak chodí, že zábavy či svadby bývajú v piatok a sobotu, v nedeľu ráno
sa zasa patrí ísť do kostola. A tak
sa stalo, že majster kláves hral ako
o dušu celú sobotu až do noci na jednej svadbe a do postele sa dostal na-

krátko až nadránom. Nakrátko preto, že na rannej omši musel už sedieť za registrom kostolného organu. Lenže kázeň dlhá, hlava unavená a milý klávesista nad organom zaspal. Keď prišiel jeho čas, ľudia do
neho drgli a zasipeli „hraj!“. Hudobník sa strhol zo spánku a „mierne
dezorientovaný“ spustil na celý kostol takú poriadnu svadobnú tanečnú
odpichovačku...

Doľanské noviny 3/2016

9

Okienko zo života farnosti Doľany

Púť k úcte Sv. Leonarda

V úvode dnešnej rubriky sa v krátkosti obzrieme smerom dozadu, a to na nedeľu 8. mája, kedy sa v našej farnosti a obci Doľany konala tradičná slávnostná púť k úcte
sv. Leonarda v lone krásnej prírody na Vŕšku sv. Leonarda.
Tohtoročná púť bola pozitívne „poznačená“ nielen
pekným májovým počasím, ale aj veľkým množstvom
pútnikov zo širokého okolia a na námestí pred kostolom
od ranných hodín živým ruchom v predajných stánkoch.
Duchovný rozmer púte bol zasa umocnený hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše so začiatkom o 10.30
hod., ktorým bol Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup
bratislavskej arcidiecézy, ako aj účasťou ďalších duchovných otcov a hostí.
Slávnosť bola doprevádzaná dychovou hudbou, spevokolom pod vedením Mgr. Stanislavy Oravcovej, spevom
a modlitbami veriacich nielen z Dolian, ale aj z iných dedín a miest, čím dolianska púť nadobúda už regionálny
význam.
A tak mohli naplno znieť slová a tóny symbolickej
piesne:
„Za našou dedinkou, uprostred lesa,
stojí tam kaplnka, ku nebu pnie sa...“

Farská ekonomická rada

V druhej časti chceme čitateľom ponúknuť niekoľko
základných informácií o Farskej ekonomickej rade (ďalej
len FER), ktorá pôsobí aj v našej farnosti pri Rímskokatolíckom farskom úrade v Doľanoch.

FER sa riadi Štatútom, ktorý vydal pre bratislavskú
arcidiecézu Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita 16. decembra 2009, č.k.: 4795/2009
na základe predpisu kánona 537 KKP. FER zriaďuje a jej
členov menuje farár alebo správca príslušnej farnosti. To
znamená, že súčasná rada v Doľanoch bola zriadená VDP.
farárom Mgr. Jánom Bučkom, ktorý ako predseda FER
menoval troch členov: Stanislava Lechoviča, Magdalénu Mikovičovú a tajomníčku JUDr. Idu Konopovú, PhD.
S účinnosťou od 28. júla 2016 bola rada doplnená o nového člena, a to Františka Peka. Všetci členovia FER skladajú pred farárom alebo správcom farnosti predpísaný sľub.
Farská ekonomická rada je poradným orgánom správcu farnosti, čo znamená, že jej stanovisko k prerokúvaným veciam má charakter iba poradného hlasu.
V zmysle bodu 2. Povaha a úloha, bod 2.2. Štatútu
FER je úlohou rady pomáhať farárovi alebo správcovi
farnosti v hospodárskej správe farnosti a to najmä radou.
Zasadnutia zvoláva farár alebo správca farnosti podľa
potreby a ten zasadnutiu aj predsedá. Z jednotlivých zasadnutí vyhotovuje tajomník príslušnej FER písomné zápisnice.
Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností, Farská
ekonomická rada nemá právomoc rozhodovať, ale iba využiť svoj poradný hlas v hospodárskej správe farnosti, čo
súčasní členovia FER v Doľanoch na jednotlivých zasadnutiach, resp. aj v čase medzi zasadnutiami, aj prakticky aplikujú.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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Žijú medzi nami

Zo spomienok
kriminalistu
V krásne zrekonštruovanej chalupe v uličke žije nenápadný muž, sivovlasý dôchodca Jozef
Ivančo. Hoci v Doľanoch začal ako chalupár pred 35 rokmi a osem rokov tu už žije, iba málokto pozná jeho zaujímavú minulosť. Patril totiž do skupiny kriminalistov, ktorí „naháňali“
tých najhorších zločincov.
Ako ste sa vlastne stali policajtom, či ako sa vtedy hovorilo, príslušníkom VB?
Ešte predtým, ako som nastúpil na vojenskú službu, prišla raz za mnou mama a vraví, že u policajtov robia nábor,
či by som neskúsil. Tak som šiel, urobil som prijímačky a po
vojne nastúpil rovno do pohotovostného útvaru verejnej bezpečnosti v Bratislave, ktorý práve vznikol.
Ešte dnes vidno, že ste pre toto povolanie mali fyzickú
dispozíciu...
Darmo je človek aj urastený, ako ja, keď som mierumilovná povaha a biť som sa nevedel... Tak ma kolegovia naučili boxovať, dokonca som boxoval aj závodne. V robote pri zákrokoch som mal potom výhodu... Vždy som chcel zvládnuť
to, čoho som sa bál, takže som ešte jazdil aj rýchlostné preteky na motocykloch.
Mal by policajt vzbudzovať rešpekt už svojím zjavom?
Nepáči sa mi, že policajta dnes zbije hocikto. V sedemdesiatych rokoch, keď som začínal ako pochôdzkar, sme občas

objavili nejakú vlámačku a museli sme naháňať páchateľov.
Bez fyzickej kondičky by to nešlo. Policajta má byť cez deň
vidno, kvôli rešpektu, kontaktom a informáciám, ale v noci
treba chodiť poza domy, potme, po pivniciach. Udržať verejný poriadok sa nedá, ak človek sedí iba v aute...
Ako ste sa potom dostali ku kynológii?
Doma sme nemali psa a ja som si vždy myslel, že každý pes ma zožerie... Keď prišiel obežník, že potrebujú psovodov, prihlásil som, lebo som chcel znova vyskúšať niečo, čoho som sa bál. Pri pretekoch na motocykloch som utrpel dosť vážne zranenia s následkami, tak som musel prestať s boxom a fyzicky menej náročná práca mi prišla vhod.
Zvykli ste si?
Psy sú ako ľudia, majú rôzne povahy, naučil som sa
s nimi. Nakoniec zo mňa urobili veliteľa obranárov a po
troch rokoch prevelili k novozriadenej PMJ, kde som mal
najlepšiu čatu, mali sme najviac výsledkov. Vozili sme opitých na záchytku, darilo sa nám chytať šmelinárov, čo pod
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bránami predávali načierno. Aj vtedy už boli bezdomovci,
vagabundi, v noci sme ich brali po pivniciach. Od jednej malej hviezdičky som prešiel prakticky všetkým, až po majora.

koniec v jednej dedine pri Dunajskej Strede. Predviedli sme
ho, priznať sa nechcel, vodil nás za nos, vymýšľal si. Nemali
sme mŕtvolu a bez mŕtvoly nie je vražda...

Pes dokáže zrejme viac, než len vystopovať osobu...
Už vtedy sme mali celkom úspešné metódy – robili sa napríklad pachové konzervy. Z miesta činu sa zobrala pachová
vzorka a zakonzervovala sa, aby sa dala použiť pri iných prípadoch. Ideálne to bolo napríklad pre označenie osoby. Z páchateľa na páchateľa, z miesta na páchateľa. Ak sme mali
podozrivého napríklad z vlámačky, stačilo od neho zobrať
pachovú stopu, ani o tom nemusel vedieť, posadili sme ho
na stoličku s handrou. Potom sme to porovnali s pachovou
konzervou z nejakej starej vlámačky, a tak sme ho usvedčili.
Koža z človeka neustále opadáva, každý rok sa mu obmení
praktický celá, ani o tom nevie, takže pes vystopuje páchateľa aj keď odíde na bickyli.

Ako sa v takom prípade postupuje?
Vtedy sme všade intenzívne hľadali, nasadili vrtuľník
s termovíziou, v horúcom lete to bolo náročné. Slovák sedel zatiaľ vo väzbe. Zomrela mu mama a on chcel ísť na pohreb. Povedali mu, že pôjde, ak povie, kde svoju obeť zakopal.
Nakoniec sa priznal a bola z toho päťnásobná vražda... Najvážnejší prípad na pátračke bol ale Ondrej Rigo, ktorý zabil deväť ľudí. Mali sme okolo toho veľmi veľa práce, po nociach sme museli kontrolovať ľudí, pretože liezol cez otvorené okná na prízemiach a vraždil. V roku 1994 ho odsúdili na doživotie.

Čím je policajný pes odlišný od bežného?
Ničím zvláštnym. Ak sa cvičí pes na vyhľadávanie drog,
musí byť predovšetkým dobrý aportér a mať poslušnosť. Zabalí sa trochu marihuany či heroínu do tenisovej loptičky
a nechá sa psovi znova a znova aportovať, aby mal z toho radosť, za odmenu. Ale chce to veľa cvičenia, ráno som psov
ešte pred prácou chodieval dve hodiny cvičiť do terénu. Teraz
sa už pachové sledovanie nerobí, psy sú u polície len na udržiavanie poriadku. Začalo sa to meniť po roku 1989, tak som
ostal na pátračke, už ako kapitán. Medzi poslednými prípadmi som mal niekoľko viacnásobných vrahov.
Napríklad?
Známy prípad bol istý Jozef Slovák, ktorý zavraždil päť
žien. Sedel v base za vraždu istej Juhoslovanky, ktorú vylákal na Železnú studničku v Bratislave a tam zavraždil. Po
Havlovej amnestii v roku 1989 sa dostal na slobodu. Odišiel
niekde do Nemecka, kde znova vraždil, takisto v Čechách...
Ale prišli sme naňho až v Bratislave, keď sme museli prešetriť zmiznutie jedného mladého dievčaťa z Petržalky a on
bol hlavný podozrivý. Teraz sa už všetko robí cez počítače,
ale vtedy nič také nebolo, museli sme niekde nájsť jeho kartu, fotografiu, zistiť kde býva a podobne. Zatkli sme ho na-

POTLAČ
TRIČIEK
pánske, dámske, unisex, detské
vlastné motívy
výroba už od 1 ks

denki@denki.sk

0903 911 229

S ťažkými kriminálnikmi je asi ťažká robota...
Použijete zbraň – zle je. Nepoužijete – tiež je zle. Napríklad keď ušli väzni z väznice, hovorili nám, že dvakrát musíte vystreliť, najskôr doňho a potom do vzduchu... Keď sudca
dal príkaz na zatknutie a nedal povolenie na vstup do objektu, strkali sme im do zámkov cínové drôtiky, až ich prestalo baviť vymieňať vložky a nechali dvere otvorené. Všetko sa
dá vyriešiť, len treba mať na to prostriedky a chcieť. V Bratislave sme mali desať vrážd za rok, deväť sme objasnili ešte
v tom roku, desiatu na druhý rok.
Myslíte si, že sa ľudia dnes dopúšťajú trestnej činnosti
častejšie ako kedysi?
Je toho teraz viac, určite.
Ak by ste porovnali prácu policajta vtedy a dnes?
Je smutné, že policajti dnes nemajú žiadnu vážnosť, ľudia
si na nich dovoľujú a neboja sa, lebo policajti nič nesmú, ani
sa ich dotknúť, netrúfnu si... Dnes si každý natočí na mobilný telefón a je zle. Je nevinný, lebo mal v ruke len hračku,
nie skutočnú zbraň – ale môžem ja v tom momente vedieť, či
je to hračka? Páchateľ je viac chránený ako postihnutý. Ale
zo skúsenosti viem, že kriminálnik, ten sa musí báť, inak neprestane. Kedysi predsa stačilo zavolať Žandári idú! a všetci
sa báli, nik sa nemohol sťažovať. A bol poriadok...
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Podmienky pre našich futbalistov sa zlepšili

Jednoznačný cieľ: postup!
Bilancia našich futbalistov za rok 2015/2016 odráža možnosti, aké v uplynulej sezóne mali
družstvá seniorov i dorastencov. Najhoršie dopadli žiaci, ktorých máme v družstve stále
málo.

Dorastenci bodovali

Áčko obsadilo v konkurencii desiatich mužstiev
piate miesto, a hoci sezónu začalo vlani na jeseň dobre, nakoniec skončilo v strede tabuľky s ôsmimi víťazstvami, jednou remízou a deviatimi prehrami. „S tým
kádrom, ako sme ho lepili, ani na viac nebolo,“ konštatuje Rudo Vrbinkovič ml. Lepšie si počínali dorastenci s trénerom Matúšom Ješkom, z jedenástich družstiev skončili tretí a Jarko HALAČ sa stal so 45 gólmi
najlepším strelcom súťaže. „Dorastencov máme dobrých, sú tam perspektívni hráči, ktorí prešli od žiakov.
Majú potenciál pre áčko, len ich treba udržať,“ dodáva R. Vrbinkovič.

Veľké ambície

Naši futbalisti už teraz pozerajú dopredu, na sezónu 2016/2017, s veľkými nádejami. Podstatne sa zlepšili
podmienky na ihrisku i mimo neho, konečne došlo k vysporiadaniu pozemkov takže klub môže investovať do zariadenia a vybavenia. Seniorské áčko by sa malo posilniť o troch talentovaných hráčov z dorastu. „Chceme tiež
stiahnuť späť všetkých hráčov, čo máme mimo, a potrebujeme ešte zohnať dobrého trénera,“ hovorí Rudo Vrbinkovič. „Cieľ je jednoznačný: postúpiť do vyššej súťaže, do piatej ligy.“

Bolo by lepšie

Jeden z dôvodov je ten, že v šiestnej lige musia naši futbalisti veľa cestovať na Záhorie, čo nie všetkým, najmä tým
s rodinami, časovo vyhovuje a stojí to peniaze. V „päťke“
by sme mali viac súperov z blízkeho okolia (Budmerice,
Jablonec, Dubová....). Podmienky na to podľa R. Vrbinkoviča máme, najlepšie za posledné roky. Náš futbal bude
mať od budúcej sezóny tiež ďalšieho, nového sponzora,
v dôsledku čoho sa mení aj názov klubu na FK Cinemax
Doľany.

Úspešná „liaheň“

Dorastenci by mohli zopakovať dobré umiestnenie
z minulej sezóny, alebo dokonca dosiahnuť ešte viac. Káder je stabilizovaný, doplnia ho štyria chlapci, ktorí prešli
zo žiakov a nejakí hráči z Častej, kde družstvo dorastencov nemajú vôbec.

Spojení žiaci

Od budúcej sezóny bude preto žiacke družstvo spojené s Častou, kde taktiež nemajú dostatok hráčov na postavenie jedenástky. Z Dolian bude v spoločnom družstve sedem hráčov. „Detí je tu dosť, len sa nikomu nechce hrať
futbal,“ tvrdí Rudo Vrbinkovič. Žiaci aj prípravka budú
hrať pod názvom FC Slovan Častá, trénermi budú Roman
Drozda a Rudolf Vrbinkovič (žiaci) Miroslav CÍFERSKÝ a Emanuel KRCHNÁK (prípravka).
Zdá sa, že naši futbalisti majú teda pred sebou veľmi
dôležitú sezónu. Či využijú šancu na postup a dobré podmienky, ktoré by mali v nasledujúcej sezóne mať, ukážu
svojimi výkonmi iba na ihrisku. Príďte ich preto všetci povzbudiť v čo najväčšom počte, budú to potrebovať!
Výsledky turnaja dorastu 24. 7. 2016:
1.miesto
TJ Dubová
2.miesto
TJ Doľany
3.miesto
FK Sokol Dolné Orešany
4.miesto
TJ Slovan Vištuk
Najlepší hráč:
Matúš BIELIK TJ Dubová
Najlepší brankár: Lukáš TEREŠ TJ Doľany
Najlepší strelec:
Jaroslav HALAČ TJ Doľany

PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU
OBCE DOĽANY

Organizovanie futbalových turnajov v našej obci
má dlhodobú tradíciu. V tomto roku to bol VI. ročník o Putovný pohár starostu obce Doľany, ktorý sa
uskutočnil 31.júla 2016 za účasti družstiev FC Slovan
Častá, FK Sokol Dolné Orešany, OFK Malženice „B“
a TJ Doľany.
Víťazom sa stal OFK Malženice „B“, naše družstvo
TJ Doľany sa umiestnilo na 3. mieste.
Najlepší hráč – Jaroslav HALAČ,TJ Doľany
Najlepší brankár – Marek DUCKY, OFK Malženice „B“
Najlepší strelec – Kristián ŠIMONOVIČ, FK Sokol
Dolné Orešany
Srdečná a úprimná vďaka všetkým sponzorom za
dary, ktorými prispeli do tomboly. Účasť a atmosféra na ihrisku bola veľmi dobrá. Srdečne sa tešíme na
ďalší ročník turnaja
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VI. LIGA SENIORI (S6V)
Kolo

Deň

Hodina

1.

28. 8. 2016

17:00

2.

4. 9. 2016

16:30

Súperi
TJ DOĽANY – OFK VYSOKÁ PRI
MORAVE
FC ROHOŽNÍK B – TJ DOĽANY

STARŠÍ ŽIACI SZV U15
Kolo

Deň

Hodina Súperi

1.

28. 8. 2016

12:00

FC ROHOŽNÍK – FC SLOVAN ČASTÁ

2.

4. 9. 2016

14:30

FC SLOVAN ČASTÁ – FC DRUŽSTEVNÍK
BUDMERICE

3.

11. 9. 2016

16:30

TJ DOĽANY – FC SUCHOHRAD

3.

10. 9. 2016

10:00

ŠK LÁB – FC SLOVAN ČASTÁ

4.

18. 9. 2016

16:00

TJ DOĽANY – FK MALÉ LEVÁRE

4.

18. 9. 2016

13:00

TJ DUBOVÁ – FC SLOVAN ČASTÁ

5.

25. 9. 2016

16:00

OFC 014 VINOSADY – TJ DOĽANY

5.

25. 9. 2016

14:00

FC SLOVAN ČASTÁ – FK ZÁHORSKÁ VES

6.

2. 10. 2016

TJ DOĽANY – voľno

6.

2. 10. 2016

13:30

FK STUDIENKA – FC SLOVAN ČASTÁ

7.

9. 10. 2016

15:30

TJ NV PERNEK – TJ DOĽANY

7.

9. 10. 2016

13:30

FC SLOVAN ČASTÁ – ŠK BÁHOŇ

8.

16. 10. 2016

15:00

TJ DOĽANY – ŠK LÁB

8.

15. 10. 2016

10:00

ŠK Ž. MALACKY B – FC SLOVAN ČASTÁ

9.

23. 10. 2016

15:00

FC SLOVAN ČASTÁ – TJ DOĽANY

9.

23. 10. 2016

13:00

FC SLOVAN ČASTÁ – TJ VEĽKÉ LEVÁRE

10.

29. 10. 2016

14:00

TJ DOĽANY – FC MALACKY B

10.

29. 10. 2016

10:00

ŠK LOZORNO, FO – FC SLOVAN ČASTÁ

11.

6. 11. 2016

13:30

FK STUDIENKA – TJ DOĽANY

11.

6. 11. 2016

11:30

FC SLOVAN ČASTÁ – FC SLOVAN MODRA

IV. LIGA DORAST (SD4V)
Kolo

Deň

Hodina

Súperi

3.

20. 8. 2016

17:00

TJ DOĽANY – ŠK NOVÁ DEDINKA

4.

27. 8. 2016

17:00

FK BORINKA – TJ DOĽANY

5.

1. 9. 2016

17:00

TJ DOĽANY – ŠK BERNOLÁKOVO

6.

3. 9. 2016

16:30

TJ DOĽANY – CFK PEZINOK-CAJLA

7.

10. 9. 2016

16:30

TJ SLOVAN VIŠTUK – TJ DOĽANY

1.

15. 9. 2016

16:30

TJ DOĽANY – ŠK ZÁVOD

8.

17. 9. 2016

16:00

TJ DOĽANY – FK SLOVAN MOST
PRI BRAT.

9.

24. 9. 2016

16:00

FK ZÁHORSKÁ VES – TJ DOĽANY

10.

1. 10. 2016

15:30

TJ DOĽANY – TJ SLÁVIA
EKONÓM BRATISLAVA

11.

9. 10. 2016

9:30

12.

15. 10. 2016

15:00

TJ ROVINKA – TJ DOĽANY
TJ DOĽANY – ŠK LÁB

13.

23. 10. 2016

12:30

TJ VEĽKÉ LEVÁRE – TJ DOĽANY

14.

29. 10. 2016

14:00

TJ DOĽANY – FK SLOVAN
IVANKA PRI DUNAJI

15.

6. 11. 2016

11:00

FC ZOHOR – TJ DOĽANY

2.

13. 11. 2016

TJ DOĽANY – voľno

Žiaci (SZV)

28. 8. 2016
12.00
Rohožník
4. 9. 2016
14.30
ČASTÁ
10. 9. 2016
10.00
Láb
18. 9. 2016
13.00
Dubová
25. 9. 2016
14.00
ČASTÁ
2. 10. 2016
13.30
Studienka
9. 10. 2016
13.30
ČASTÁ
15. 10. 2016
10.00
Ž Malacky B
23. 10. 2016
13.00
ČASTÁ
29. 10. 2016
10.00
Lozorno
5. 11. 2016
11.30
ČASTÁ
			

ČASTÁ
Budmerice
ČASTÁ
ČASTÁ
Záh. Ves
ČASTÁ
Báhoň
ČASTÁ
V. Leváre
ČASTÁ
Modra

28. 8. 2016
1. 9. 2016
4. 9. 2016
8. 9. 2016
10. 9. 2016
15. 9. 2016
18. 9. 2016
22. 9. 2016
25. 9. 2016
2. 10. 2016
8. 10. 2016
15. 10. 2016
23. 10. 2016
30. 10. 2016
5. 11. 2016

ČASTÁ
Vinosady
Limbach
ČASTÁ
ČASTÁ
Grinava
Viničné
ČASTÁ
ČASTÁ
Vištuk
ČASTÁ
ČASTÁ
ČASTÁ
ČASTÁ
Pezinok

Prípravka (PrPK)
10.00
10.30
10.30
18.00
10.00
11.00
10.30
17.30
10.00
10.30
10.00
10.00
10.00
10.00

Modra
ČASTÁ
ČASTÁ
Sl. Grob
Cajla
ČASTÁ
ČASTÁ
Jablonec
Budmerice
ČASTÁ
Báhoň
Sv. Jur
voľno
Šenkvice
ČASTÁ
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Čo sa udialo v Doľanoch

Rozprávkové zážitky
Naše Ampere v jedno júnové nedeľné popoludnie ožili rozprávkovými bytosťami. Dolianska mládež sa rozhodla
obnoviť tradičnú cestu rozprávkovým lesom, čím nás veľmi milo prekvapili. Svedčí o tom aj hojná účasť detí, rodičov aj starých rodičov. Detičky mali pripravené na stanovištiach malé súťaže so sladkou odmenou a samozrejme
nechýbala snehulienka, trpaslíci, princezné aj ježibaba a nakoniec najobávanejší vodníci pri potoku, ktorí bezpečne každého previedli lanom cez potok. Po peknej rozprávkovej ceste každému dobre padla opekačka na čistinke za
Brímusom a zajačik nám poslal aj super kysnuté koláče. Dúfame, že tradícia rozprávkového lesa je už obnovená a už
sa tešíme na budúci rok. 
Stanislava Oravcová

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo
u Boha a to Slovo bolo Boh
Týmito slovami sv. Písma sme 5. júla otvorili slávnosť, ktorú poriadal Obecný úrad v Doľanoch v spolupráci s Rímskokatolíckym
farským úradom v Doľanoch pri príležitosti sviatku 1153. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy s osobitným
zameraním na pietnu spomienku na významné osobnosti z Dolian –
Ompitála.
Motto II. ročníka slávnosti bolo rovnaké ako pred rokom: 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. Dôkazom, že naša dolianska slávnosť nadobudla širší regionálny aspekt, bola účasť hostí z SNS, členov Jednoty dôchodcov Jablonec a starostov obce Jablonec a Dubová.
Po liturgickej pobožnosti k úcte vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a príhovore starostu sa k hosťom prihovoril aj poslanec NR SR PhDr. Anton Hrnko, CSc. Slávnosť spestrili piesne k úcte sv. Leonarda a Omiptálska hymna „V doline pod
Karpatami.“ Potom sa sprievod odobral k hrobom Juraja Fándlyho, pátra Štefana Zlocha a Konštantína Vardaia, kde slávnostne položili pamätné vence. Slávnosť sa zavŕšila pohostením v Dome kultúry, kde sa hostia i domáci uvoľnene porozprávali o rôznych otázkach verejného i obecného života.
JUDr. Ida Konopová, PhD., zástupkyňa starostu
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Dolany
v Dolanech
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Na otcov netreba zabúdať

V polovici júna, cez víkend 17. až
19. 6., sa uskutočnil v Dolanech pri Jaroměri 15. ročník stretnutia obyvateľov
všetkých obcí, ktoré sa volajú Dolany.
Akcie „Dolany v Dolanech“ sa zúčastnilo vyše 750 účastníkov. Okrem troch
stoviek domácich prišlo cca 450 zástup-

19. júna sme si pripomenuli Deň otcov spoločným pretekom otcov a detí
našej obce, ktorý zorganizovala CZŠ sv. Leonarda v spolupráci s OU Doľany.
Bol to hravý, ale i poznávací orientačný beh po stopách Juraja Fándlyho, kde si
deti vyskúšali spolu s otcami súťažiť na jednotlivých stanovištiach, ktoré hľadali podľa mapky. Na stanovištiach ich čakali rôzne úlohy ako skladanie puzzle, strieľanie zo vzduchovky, kvíz o včelách, poznávanie stromov nášho arboréta... V cieli na čistinke boli víťazi odmenení medailami a drobnými cenami, čakalo na nich občerstvenie, ktoré pripravili naše mamičky. Otcovia si na zdravie
pripili pohárom vína z mlyna. Potom už veselá atmosféra pokračovala družným
rozhovorom a hrami detí pri spoločnej opekačke.
cov z 9 Dolian v Čechách, nechýbali
ani zástupcovia našej obce. Na perfektne pripravenej akcii prebiehali športové súťaže ako mini futbal, streľba zo
vzduchovky, šipky a ľudský stolný futbal. Nechýbal skákací hrad, trampolína, bohatý kultúrny program vrátane
vystúpení dychovej a rockovej hudby,
speváckych a tanečných skupín a záver
patril polnočnému ohňostroju. V príjemnej, oddychovej atmosfére „Dolanáci“ ukázali, že sa vedia spolu zabaviť
a pripraviť peknú akciu pre všetkých.
16. ročník sa uskutoční o rok v Dolanoch pri Olomouci, kde budú všetci Doľanáci (aj zo Slovenska) vítaní.

Lietanie v príjemnej atmosfére
Aktívni modelári z RC Klubu Častá (RC - rádiom riadené letecké modely), usporiadali začiatkom augusta na svojom RC letisku medzi Častou a Štefanovou modelársky letec-

ký deň Air Grill Častá. V príjemnej
atmosfére tu celú sobotu predvádzalo svoje umenie nielen 25 členov klubu, ale aj veľa hosťujúcich pilotov zo
Slovenska, Čiech a Rakúska. Jedným
z členov klubu je aj Milan Krajčovič
z Dolian, ktorý má s lietaním a modelmi bohaté skúsenosti, o čom svedčí aj fakt, že počas modelárskych leteckých dní Air Grill Častá zastáva
funkciu riadiaceho letovej prevádzky. Viac sa o činnosti klubu dozviete
v budúcom vydaní našich novín.

Keď spev zbližuje
Náš Doliansky chrámový zbor
prijal pozvanie pána farára obce Šoporňa Marcela Kubinca spievať na
nedeľnej svätej omši dňa 12.6.2016.
Stretnutie sprostredkovala naša bývalá členka Jana Gálová, ktorá býva
v Šoporni. Spievalo sa nám veľmi
dobre, nakoľko v kostole je veľmi
dobrá akustika. Príjemným prekvapením pre nás bol potlesk ľudí na
konci svätej omše a potom aj osob-

né poďakovania. Návštevu Šoporne
sme ukončili veľmi príjemne u Janky Gálovej, ktorá nás aj so svojou
rodinou pozvala na hostinu. V spievaní sme pokračovali, ale už pri
chrumkavej kačacinke a dobrom
vínku. V mene nášho zboru ďakujeme všetkým za milé prijatie a príležitosť obohatiť svätú omšu našim
spevom aj v inej farnosti.
Stanislava Oravcová
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Nenechajte si ujsť
14. augusta, nedeľa

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

BURFEST – 2. ročník festivalu
burčiakov, ochutnávka burčiakov,
Vinohradnícky dogtrekking, pretek na bicykloch, beh pre zdravie
Areál JM Vinárstvo Doľany

Program akcií v Doľanoch
v najbližších troch mesiacoch

Pozvánka na Turistiku pre
všetkých 2016 – 31. ročník
Kedy:
V nedeľu, 14. augusta 2016
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

Pozvánka na koncert
Ľudovíta Kašubu
Pozývame všetkých čitateľov a občanov Dolian
na koncert populárneho
speváka Ľudovíta Kašubu,
ktorý sa uskutoční v stredu 14. septembra 2016
o 18.00 hod. v Dome kultúry Juraja Fándlyho v Doľanoch. Viacerí ho poznáme z TV Šlágr, resp. z jeho
koncertov na Slovensku
a v Českej republike.
14. september, streda, 18,00 hod

Koncert populárneho speváka
Ľudovíta Kašubu
DK J. Fándlyho
9. október, nedeľa, 17,00 hod

Deň úcty k starším
Posedenie pre seniorov
s kultúrnym programom

DK J. Fándlyho

Vstupné je 6 eur a predaj lístkov prebieha už od
22. júla u JUDr. Idy Konopovej, PhD., Doľany 94.
Pozvite na tento koncert aj svojich príbuzných a priateľov, nech
spolu s Ľudovítom Kašubom strávime pekné chvíle oddychu
a zábavy v našom DKJF. Pozývame Vás všetkých, mladých,
starších i najstarších!
JUDr. Ida Konopová, PhD., zástupkyňa starostu obce Doľany

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