zimné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli
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Z obsahu tohto čísla:
 Vstúpte do
otvorených dverí
– škola volá, škola
pozýva
 V obchode
u „Slaninkovcov“
má zákazník hlavné
slovo

Poznávate ženy na obrázku? Ompitálčanky sa vždy vedeli parádne vystrojiť
a vždy držali spolu. Tie dnešné sa už tri roky stretávajú v Dámskom klube.
Viac sa dočítate na strane 12.

Vážení Doľančania,
máme za sebou ďalší rok, ktorý si dovolím nazvať, že bol celkom
úspešný – a hlavne pokojný. Verím
že tento rok bude minimálne taký
dobrý ako ten minulý. Niečo sa nám
podarilo, ako napr. rozbehnúť novú
prístavbu a rekonštrukciu pôvodnej budovy materskej školy. Bolo za
tým veľa sedení s projektantom, poslancami a pracovníčkami MŠ. Ak
by sme mali viac peňazí, bolo by
určite lepšie postaviť z gruntu novú
škôlku. Ale môžeme sa „zakrývať
len takou perinou, na akú máme...“
A myslím si, že nikto nechce, aby sa
obec nezdravo zadlžovala.
Takto sme si síce vytvorili veľa
problémov, ale verím, že si s nimi
spoločne poradíme. Napríklad kam
s deťmi počas rekonštrukcie starej budovy. Riešime zmenu užívania budovy kultúrneho domu a už
od konca mája aby sme tam mohli

 Akad. maliar
František Malík:
inšpirácie
osamelého bežca

zriadiť MŠ. Celé leto bude KD fungovať iba ako MŠ. Nebude možnosť
si ho prenajať na akúkoľvek oslavu či zábavu. Zatvorená bude aj
knižnica a obmedzená bude aj činnosť detského klubu Spolku za krajší život v Doľanoch, nakoľko nebudú môcť používať toalety v KD. MŠ
má byť podľa plánu dokončená 15.
júla 2017. Pokiaľ sa nič nepredvídané nestane, do konca augusta stavbu skolaudujeme a v septembri by
deti išli už do nových priestorov. Ak
pôjde všetko podľa harmonogramu,
kultúrny dom bude v septembri už
fungovať ako obvykle.
Ďalšou prioritou je oprava našej dominanty, Mestskej veže. Žiadosť sme podali už niekoľko krát, ale
bez pozitívneho výsledku. V budúcom
roku, ak sa nám podarí získať dotáciu, chceme vežu zrekonštruovať celú,
a keď nie, aj zo svojich ušetrených
prostriedkov urobíme na veži mini-

málne novú fasádu. Na zastupiteľstve
znova otvoríme aj možnú výstavbu
bytového domu na Plantovisku.
Chcem aj touto cestou vyzdvihnúť nielen výsledky našich futbalistov a ich prezentáciu, ale hlavne
činnosť výboru a zanietencov, lebo
bez ich nasadenia by neboli vytvorené podmienky a zázemie fungovania klubu.
Od jaskyniarov Plavecké Podhradie, ktorí nám realizujú prieskum
jaskyne sv. Leonarda, mám sľúbené, že v niektorý deň bude pre Doľančanov sprístupnená jaskyňa Haviareň na Roštúni. V niektorú nedeľu si tak budeme môcť urobiť spoločný peší výstup na Roštúň s tým, že si
zároveň prezrieme jaskyňu, ktorá je
inak pre verejnosť zatvorená.
Veľa zdravia a šťastia vám praje
Jozef Mruškovič
starosta
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Aký bol rok 2016 v našej obci

Vyrovnaná bilancia
Bilancia uplynulého roka v našej obci z pohľadu samosprávy je poznačená najmä „nadýchnutím sa“ pre začiatkom náročného projektu rozšírenia a prestavby materskej školy.
Vzhľadom na vyššie finančné zaťaženie, ktoré si prestavba vyžiada, je
preto dobré, že obec aj vlani hospodárila zodpovedne a do nového roka vstúpili obecné financie dokonca s miernym prebytkom. Ako konštatoval vo
svojej správe aj hlavný kontrolór obce,
celkové výdavky obecného rozpočtu
v roku 2016 predstavovali 355 tisíc eur,
zatiaľ čo na príjmovej stránke obec evidovala sumu 366 900 eur. Rozpočet na
rok 2017 bude známy až v marci, ale dá
sa predpokladať, že sa bude pohybovať
zhruba na rovnakej úrovni, samozrejme, s nevyhnutným navýšením v dôsledku investície do prestavby MŠ.

Malé kroky, ale dopredu

Rozmenené na drobné to znamená,
že stále nebudeme mať dostatok peňazí na ďalšie veľké investičné akcie, ktoré by obec potrebovala, napríklad na
rekonštrukciu mestskej veže, odkúpenie budovy základnej školy či kompletnú opravu všetkých chodníkov a ciest.
V rámci našich možností sa toho vlani
urobilo pomerne dosť, hoci nešlo o veľké akcie – obec dala opraviť povrch cesty hore v uličke, v tzv. Cigánskej uličke, správa ciest kládla nový koberec na
hlavnej ceste, zreštaurovali sa pomníky
J. Fándlyho na cintoríne a pred obecným úradom, menšie úpravy prebiehali na cintoríne, v priestoroch kultúrneho
domu a na futbalovom ihrisku.

Aký bude 2017?

Pre tento rok je v pláne oprava
chodníka na Agátovej ulici, ak sa podarí zabezpečiť financie, tak aj pro-

jekt na vybudovanie chodníka pre peších na ceste do Dlhej až po Biely kríž
a hlavne dokončenie prístavby a prestavby materskej školy. Taktiež by sa
v priebehu roka mala vyrobiť a osadiť mreža na kostolíku Sv. Leonarda,
aby mohli hlavné dvere ostať otvorené
a odvetrával sa tak zavlhnutý interiér
stavby. Po materskej škole príde na rad
prvá etapa opravy mestskej veže, pohnúť by sa malo tiež s odpredajom projektu výstavby rodinných domov v lokalite Za rybníkom.

Pár slov k odpadu

Za vlaňajší rok sme podľa štatistík v Doľanoch vyseparovali vyše 25
ton druhotných surovín, z čoho takmer
14 ton tvorili plasty, 7,7 tony sklo a 3,8
tony starý papier. Je to znova o čosi viac
ako predvlani, ale stále je to v porovnaní s množstvom zmiešaného domového odpadu iba veľmi malý podiel. Do
kontajnerov sme totiž vlani vysypali
opäť takmer 219 ton smetia. Podľa tohto
množstva nám potom skládka Dubová
účtuje za uskladnenie komunálneho odpadu poplatky, ktoré sa následne premietnu do sumy, vyrúbenej za odvoz
odpadu každému obyvateľovi obce.

Sú to naše peniaze,
naša príroda...

V odpadovom hospodárstve ide
každý rok stále viac o peniaze – zatiaľ čo odvoz netriedeného komunálneho odpadu nás stojí stále viac, separované materiály firma vyváža zadarmo. Každý z nás by sa preto mal
zamyslieť, ako separovať dôslednejšie

– v podiele triedeného odpadu, ktorý sa využíva ako druhotná surovina
a netriedeného odpadu, ktorý končí
na skládkach a zaťažuje životné prostredie, sme stále na chvoste Európy.
Švajčiarom závidíme ich čistú, krásnu krajinu – ale oni vyseparujú až 80
percent svojho odpadu...

Zmena vo funkcii
kontrolóra

Po niekoľkých funkčných obdobiach sa pre pracovnú zaneprázdnenosť vzdal svojej funkcie hlavný kontrolór obce Ing. Elemír Tichý. Obecné zastupiteľstvo preto na svojom januárovom zasadaní jednohlasne zvolilo nového kontrolora obce, ktorým sa
od 28. 1. 2017 stala Mgr. Iveta Balejčíková. Pani Balejčíková je z Bratislavy
a má s prácou hlavné kontrolóra bohaté
skúsenosti. V tejto funkcii už pracuje
vo viacerých obciach, napríklad v Štefanovej, Píle, Dubovej, Závode a Borskom Mikuláši. V našej obci bude mať
pracovný úväzok 6,25 hodiny týždenne a okrem kontroly hospodárenia sa
bude podieľať aj na kontrole pripravovaných žiadostí o finančnú podporu obecných projektov. Jej funkčné obdobie potrvá do 27. 1. 2023, podnety,
s ktorými by sa mala zaoberať, jej môžete adresovať cez obecný úrad.

Nový veliteľ hasičov

K zmene dochádza tiež vo funkcii veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Doľany, kde doterajšieho
dlhoročného „šéfa“ Jozefa Šestáka
nahradí Pavol Ješko.

Obecné zastupiteľstvo, starosta obce a pracovníci obecného úradu týmto ďakujú pánovi Ing. Elemírovi Tichému za dlhoročnú, odborne fundovanú prácu v pozícii hlavného kontrolóra obce. Nad rámec svojej funkcie
veľmi často prispel nezištnými radami a pomocou ku kvalitnému fungovaniu samosprávy a úspechu viacerých
projektov obce. Spolu s redakciou mu želajú pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i rodinnom živote.
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Škola volá, škola pozýva
Cirkevná základná škola Sv. Leonarda pozýva všetkých, rodičov
i deti, na tradičný Deň otvorených
dverí, ktorý sa uskutoční v utorok,
14. februára, od 7,45 do 15,30 hodiny. Každý, kto má záujem, si v tomto čase môže prezrieť nielen priestory a vybavenie našej základnej školy, ale tiež sa zúčastniť na vyučovacej hodine alebo s deťmi a vychovávateľkou prežiť aktivity v školskej
družine.
Pozvanie dávame do pozornosti
nielen rodičom, ktorých deti nastupujú tento rok v septembri do prvé-

ho ročníka základnej školy, ale hlavne tým, ktorých detí pôjdu do školy o rok či o dva. Presvedčte sa vopred, ešte predtým, než sa rozhodnete, kam svoje dieťa umiestnite, aké
podmienky, prostredie im naša CZŠ

dokáže ponúknuť a aké nesporné výhody má skutočnosť, že dieťa nemusíte každý deň voziť do školy v inej
obci a že môže sedieť v lavici s kamarátmi zo škôlky či zo susedstva.
Počas Dňa otvorených dverí sa
budete môcť v škole stretnúť aj s rodičmi, ktorí tu už deti majú a opýtať
sa ich, ako sú s našou CZŠ spokojní. Urobte si sami objektívny obraz
o tom, čo bude pre vaše dieťa najlepšie! Na vašu návštevu sa tešia všetky
deti Cirkevnej základnej školy Sv.
Leonarda a odkazujú: „My vám radi
ukážeme, čo všetko už dokážeme!“

Objavený klenot
Ešte máme v živej pamäti spoločnú akciu Obecného úradu v Doľanoch a RKFÚ v Doľanoch z konca novembra, kedy bolo slávnostne vykonané požehnanie obnoveného náhrobníka Juraja Fándlyho na miestnom cintoríne a rovnako pomníka Juraja Fándlyho pred
Obecným úradom v Doľanoch.
Neviem, či to nazvať náhodou alebo šťastím, keď ma tesne pred slávnosťou telefonicky kontaktovala ešte
stále vitálna a najmä ochotná teta Júlia (Ilka) Krchnáková. Oznámila mi,
že našla jednu básničku od Štefana
Palkoviča, ktorá by sa hodila k tejto
slávnosti. Neskôr som dostala informáciu, že túto báseň zachovala Mária
Vandáková, rod. Schwarzová, ktorá
ju tete Ilke Krchnákovej „nadiktova-

la“. Ona sama, teda teta Mária Vandáková ju recitovala ako žiačka na
slávnosti na cintoríne. V tom čase sa
totiž slávnosti na počesť Juraja Fándlyho konali na dvoch miestach, a to
u Palkovičov na dvore a na cintoríne,
kde sa toto vzácne „dielko“ Štefana
Palkoviča vtedy recitovalo.
Takže, po rokoch sme objavili
tento „klenot“ – báseň dolianskeho
autora a kronikára pre významného

Doľančana Juraja Fándlyho, čo nás
úprimne teší. Rovnako vyslovujeme
obidvom aktívnym „pamätníčkam“
poďakovanie za ich ochotu a pochopenie pre zachovanie histórie a kultúry našej obce.
Báseň publikujeme v znení, ako
bola prednesená na slávnosti 26. 11.
2016.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany

Štefan Palkovič:

preto im aj pri práci pomáhal.
Pritom všetkom sa vždy usiloval,
aby aj včelárstvo zvelaďoval.

príkladom svojím životom.
Život v Ompitáli
Ti bol veľmi milý,

Práve tu pod vŕškom, kde bolo
jeho odpočinkom,
mal včelín rozvetvený, čo nám
aj z jeho rodokmeňov rozprávali.

Preto si prišiel na dedičstvo,
keď Ti boli na hlave šediny.

Jurajovi Fándlymu
Na vršku šedej hliny,
tu na veky pochovaný,
náš Ompitálčan v pamäti živý,
veď on tu užíval na poliach nivy.
Neboli to nivy veľkého rozsahu,
ale roličky malého výmeru.
Rád spomínal,
veď roľníkov miloval,

My nad obnoveným hrobom
po 205-tich rokoch,
uctievame ho, nech je nám

Pri kladení venca na Tvoj hrob,
nech slávne spomínajú
Tvoji rodáci,
ktorí tu žijú a na Fándlyho
nikdy nezabudnú.
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Predstavujeme dolianskych podnikateľov

Kde zákazník
má hlavné slovo
Bez poriadneho obchodu, kde dostanete všetko najnutnejšie, si život v našej obci ani nedokážeme predstaviť. Už vyše dvadsať rokov je nakupovanie v Doľanoch neoddeliteľne spojené s dvoma menami: Pavol a Ingrid Slaninkovci.
Ako a kedy vznikla myšlienka zriadiť si v Doľanoch obchod s potravinami?
Bol to môj nápad (Pavla Slaninku). Začiatkom 90. rokov som mal
obchod s televízormi a satelitmi.
Pred rokom 1989 som pracoval ako
antenár, čomu som sa aj vyučil, potom som sa dal na živnosť. Podnikal
som v prenájme v Modre na námestí
a zároveň rozmýšľal, ako využiť náš
nový dom v Doľanoch, ktorý je na
dobrom mieste. Vyšli mi z toho jedine potraviny. Tak sme z garáže urobili prvý obchod s plochou možno
7x3 metre. Otvárali sme v máji 1996,
presne na meniny mojej manželky.
Z garáže sa však čoskoro stal riadny obchod...
Veľmi rýchlo sa ukázalo, že
priestor garáže je malý, nevyhovujúci. Preto sme pristavili ďalšiu časť
priestorov a v priebehu rokov ich
ešte rozšírili do dnešnej podoby. Využívame asi sto štvorcových metrov
predajnej plochy plus všetko potrebné zázemie, sklady, kanceláriu, sociálne zariadenia...
Stačí to?
Je to málo. Ak by bolo viac plochy, vedeli by sme ju zaplniť. Bolo
by dobré zväčšiť vitrínu s jogurtami,
málo miesta máme na čaje, ktorých
sú dnes na trhu stovky, tisíce druhov...
Niekto príde a povie, že kdesi videl
taký a taký druh čaju, zapáčil sa mu –
nemohli by ste taký predávať aj u vás?

No, mohli, ale kam ho dáme? Tovaru
je vždy viac ako miesta.
Menšia predajná plocha je zrejme
náročnejšia na neustále dokladanie tovaru...
Každý deň cez obed, keď sa menia zmeny a je menej zákazníkov, sú
v obchode všetky štyri predavačky
- vtedy kontrolujú záruky a doložia
všetko, čo chýba.
Dnes máte jediný obchod s potravinami v obci, ale v čase vašich začiatkov ich tu bolo viac...
Keď sme začínali, boli v Doľanoch
dva obchody bývalej Jednoty, kde sa
vystriedalo viacero nájomníkov. Ale

po niekoľkých rokoch obidva skončili - na rozdiel od nás podnikali v prenájme, zrejme sa im to už neoplatilo.
Ale aj pre nás to boli vtedy ťažké časy.
Prečo?
Aby obchod dobre fungoval,
musí v jeho blízkosti žiť určitý počet ľudí. Ak je ich málo, obchodník
nemôže držať veľký sortiment, lebo
sa mu tovar nepredáva. Je to začarovaný kruh. Málo ľudí, málo tovaru,
a čím menej tovaru, tým menej ľudí.
Máme teda v Doľanoch dosť ľudí
na udržanie takéhoto obchodu?
Keď za socializmu existovali v Doľanoch dva obchody, ešte neboli hyper-
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markety a ľudia všetky peniaze minuli
na dedine, nakupovali tu. Teraz si gró
tovaru kúpia v hypermarketoch, čiže tu
už je kúpna sila dosť vyčerpaná. Preto
je pre obchod dôležité, aby v obci žilo
čo najviac ľudí, a aby z toho, čo im zostane po návšteve hypermarketu, ešte
niečo minuli aj u nás. Aby obchod ako
náš prežil, musí byť ľudí v jeho okolí
podstatne viac ako kedysi, preto si vážime každého zákazníka.
Takže meníte sortiment podľa toho,
čo ľudia kupujú v hypermarketoch?
Nie, náš sortiment prispôsobujeme tomu, čo si ľudia pýtajú. Ak
nejde o nejakú „hlúposť,“ ktorú si
niekto kúpi iba raz, príležitostne, požadovaný tovar začneme ponúkať.
Za tie roky sa akosi samé vygenerovalo, o čo je záujem a o čo nie.
Aká je dnes situácia s dodávateľmi?
Za ten čas, čo máme obchod, prešli všetci, od obchodníkov po pestovateľov, dosť búrlivým vývojom, ktorý veľmi poznačil príchod hypermaketov. Predtým fungovalo oveľa viac
veľkoskladov, súkromných veľkoobchodov, kde nakupovali majitelia malých obchodov ako sme my. Po nástupe hypermarketov sklady postupne zmizli, pretože zanikali malí obchodníci a s nimi zanikali aj veľkoobchody. Takže teraz vozíme väčšinu
tovaru z Metra, hlavne rýchloobrátkový tovar, jogurty, zeleninu... Zásobuje nás tiež značka Sama, pod ktorú patríme - navážajú nás síce až zo
Zvolena, ale fungujú veľmi pružne.
Kvalita potravín?
Je viac-menej rovnaká u všetkých dodávateľov, záleží hlavne na
cenách. Musíme sústavne sledovať,
kto má aké ceny, zľavové akcie, aby
sme dokázali nakúpiť čo najvýhodnejšie. Ceny sa teraz dosť rýchlo menia, takže je niekedy problém všetko
ustrážiť. Kedysi to bolo jednoduchšie, ceny ostávali dlhší čas rovnaké.
Robíte si prieskum cien v hypermarketoch?
Nie, pretože aj keby som chcel
cenovo konkurovať nejakému reťaz-
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cu, nikdy si nevynútim od dodávateľov také podmienky a ceny, ako
hypermarkety. A väčšina akciových
cien je u nich dotovaných, čiže vyrábajú stratu a ponúkajú ich len preto,
aby na ne nalákali ľudí. My sa snažíme objednávať a predávať tovar, ktorý si naši ľudia pýtajú a nie je problém takýto tovar vždy zohnať.
Ako je to s predpismi a normami?
Je to katastrofa – čím viac ľudí
je „hore“ umelo zamestnaných, lebo
im niekto vytvorí miesta, tým viac
vymýšľajú hlúpostí, ktoré sa hneď
začnú riešiť a po pár rokoch už ich
nikto nekontroluje.
Čo robíte s tovarom po dátume
spotreby?
Záruky kontrolujeme vždy vopred,
tri mesiace pred ich ukončením a v poslednom mesiaci potom takéto výrobky rozpredávame so zľavou. Po uplynutí záručnej doby sa tovar musí zlikvidovať, ale za ten čas už vieme, koľko
sa čoho predá a koľko máme nakúpiť,
aby sme nemuseli vyhadzovať.
Plány do budúcnosti?
Neplánujem nič, deti asi po nás
obchod neprevezmú, dali sa na štúdium úplne iných smerov. Do dôchodku máme ešte ďaleko, budeme
to spolu ťahať ďalej, pokým sily sú.
Začínať s niečím novým alebo ísť do
zamestnania už nechceme.
Ako sa menia požiadavky zákazníkov, je v nich cítiť posun k zdravším
potravinám?
Áno, je. Hodne sa prestali piť lacnéfarbené malinovky, kedysi sme ich
objednávali na palety, teraz stačí jedno
šesťkusové balenie na týždeň... Trend
k zdravším potravinám je evidentný,
ľudia si viac pýtajú napríklad ovsené
vločky, pozornejšie si vyberajú mäsové výrobky, zisťujú, koľko mäsa obsahujú, mamičky sledujú zloženie potravín pre deti... Ďalší príklad – rajčiny
v zime, keď sú tie bežne dostupné úplne bez chuti. Našli sme veľmi chutné
rajčiny, ale za veľmi vysokú cenu, no
ľudia ich napriek tomu kupujú. Radšej
kúpia menej, ale kvalitné.

Od miestnych pestovateľov to nejde?
Nie. Komplikuje to množstvo
predpisov, daňové zaťaženie, a keď
je sezóna, nikto zeleninu či ovocie
v obchode nekúpi, napríklad paradajky vtedy majú všetci zo svojej záhrady. A v zime, keď by sme predali
všetko, naši pestovatelia čerstvú zeleninu ani ovocie neponúkajú, pretože by boli veľmi drahé a nepredali by sa.
Aký je podiel slovenských výrobkov
vo vašej ponuke?
Ťažko povedať presne, ale zo Slovenska, prípadne z Čiech máme väčšinu tovaru. Určite jogurty a mliečne výrobky, syry, salámy, údeniny,
takisto minerálky, cestoviny, veľa
sladkostí máme zo Serede, takmer
všetko, čo tam vyrábajú, potom z Figara a Opavie. Väčšinou výrobky,
ktoré sú už dlhodobo na trhu a stále
sa dobre predávajú.
V malých obchodoch býva často
problém s čerstvým chlebom a pečivom...
Máme výhodu v úzkych kontaktoch s pekárňou v Častej, odkiaľ
môžeme brať čerstvý chlieb a pečivo kedykoľvek, takže na rozdiel od
mnohých malých obchodov na dedinách ich ponúkame po celý deň, čo
je najzákladnejšia vec. Inde ho majú
doobeda, keď im ráno privezú, a popoludní už nič. Doľančania vedia, že
si môžu u nás chlieb objednať a my
im ho odložíme. Objednávanie je
výhoda aj pre pekáreň, ktorej vieme dopredu povedať, koľko akého
tovaru potrebujeme a môžu podľa
toho vyrábať. Objednať sa u nás dá
dopredu prakticky akýkoľvek tovar,
vieme ho bez problémov zabezpečiť
a doviezť.
Chodí vám veľa kontrol?
Ani nie, pretože ak sa kontrolóri párkrát presvedčia, že máme všetko v poriadku, potom chodia menej. Vedia, ktoré prevádzky sú dobré
a ktoré horšie. Dokonca aj pri cestnej
kontrole dodávok s tovarom keď videli, kto sme, ani nás nepozerali. Potešilo nás to.
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Prestavba škôlky napreduje
Ako ste si mohli všimnúť, práce na prístavbe a rekonštrukcii objektov našej materskej školy
pokračujú aj v zime. Projekt je rozdelený na päť etáp, poslednú z nich musí žilinská stavebná firma SOAR sk, a.s., ukončiť podľa zmluvy do 15. júla. Celková hodnota diela predstavuje 196 tisíc eur a stavebník naň poskytuje záručnú dobu 5 rokov.

Čo nás to bude stáť

Obecné zastupiteľstvo ešte v novembri 2016 odsúhlasilo prijatie investičného termínovaného úveru od Všeobecnej úverovej banky vo výške 85 tisíc eur. Peniaze sú
určené na projekt „Rozšírenie a udržanie kapacity materskej školy formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie
priestorov.“ Úver je splatný do 22. mája 2022, dátum prvej splátky bol stanovený na 20. jún 2017. Zvyšok nákladov sa pokryje z rozpočtu obce (46 tisíc eur) a nenávratného finančného príspevku od štátu (64 tis. eur).

Spoločný rozbeh

S prípravnými prácami pred začatím stavby pomohli
formou brigád dobrovoľníci z obce, ruku k dielu pri odstraňovaní plota priložili Roman Mikovič, Miloš Mikovič, Michal Tichý, Ján Demovič, Jozef Mruškovič, Štefan Klokner,
Jozef Šesták, Roman Schwarz, Dušan Halas a Slavo Braniš,
ktorým patrí naša vďaka. Stavebná firma nastúpila so svojimi ľuďmi a mechanizmami začiatkom decembra. Hoci postup prác skomplikoval silný mráz v priebehu januára, keď

nebolo možné realizovať zemné práce a betónovanie základov, zástupcovia stavebnej firmy ubezpečili, že harmonogram sa dodrží a stavba bude odovzdaná v riadnom termíne.

Dôležité upozornenie!

Finálna fáza projektu počíta s rekonštrukciou pôvodných priestorov materskej školy v starých budovách. Zatiaľ čo počas dostavby novej triedy bude škôlka riadne v prevádzke, počas rekonštrukcie to už nebude možné. Preto sa naši škôlkari od začiatku júna 2017 presťahujú do priestorov Kultúrneho domu. Upozorňujeme preto všetkých Doľančanov, že náš Kultúrny dom bude
z tohto dôvodu UZAVRETÝ pre všetky aktivity až do
konca augusta a nebudú sa v ňom môcť konať žiadne
akcie! Vyžadujú si to hygienické predpisy v prípade, že sa
priestory KD používajú ako materská škola.

Vynovená materská škola by sa mala skolaudovať
v priebehu augusta tak, aby mohla opäť začať s riadnou prevádzkou od septembra 2017.

Opäť sú tu 2 %, opäť môžete pomôcť
Znova prichádza čas každoročného zúčtovania daní a s ním aj príležitosť, aby ste podporili aktivity dobrovoľníkov a športovcov
v obci Doľany. Pre zamestnancov je to iba formalita, vypísanie jediného stručného tlačiva, pre živnostníkov a firmy tiež nejde
o žiadny zložitý úkon navyše – výsledkom je však citeľná podpora aktivít pre tých, ktorí sa snažia pre ostatných urobiť čosi viac.
Ak ste sa ešte nerozhodli, komu poukážete 2 percentá z vašej dane, odvádzanej štátu, budeme radi, ak tak urobíte v prospech dvoch
organizácií, ktoré podporujú športový a kultúrny život v Doľanoch – FK Cinemax Doľany, v ktorom pôsobia naše futbalové družstvá
seniorov a dorastencov, alebo Občianske združenie Spolok pre krajší život v Doľanoch, ktoré organizuje jarmoky a iné kultúrne
a spoločenské aktivity pre deti i dospelých a podieľa sa na skrášľovaní obce.
Tu sú údaje, ktoré potrebujete pre vyplnenie tlačiva:

FK Cinemax Doľany, 900 88 Doľany 265, IČO 17641411
OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch, 900 88 Doľany 152, IČO 42256062
Vopred vám všetkým ďakujeme za vašu podporu!
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Vitajte do života medzi nami!
Už po šiesty krát sa tento rok v januári uskutočnilo uvítanie dolianskych novorodencov
do života.

V rámci peknej tradície si pekný
kultúrny program, venovaný novorodencom, opäť pripravili žiačky našej
CZŠ. Potom sa rodičia detí, narodených v roku 2016, zapísali do pamät-

nej knihy obce a prevzali si originálny, číslovaný Pamätný list Doľančana, ktorý doteraz vlastní už 66 malých obyvateľov našej obce. A hoci
sa vlani v Doľanoch narodilo menej

detí ako po iné roky, iba 6, ich privítanie bolo rovnako srdčené a slávnostné. Zaujímavé je, že už niekoľko rokov po sebe sa u nás rodí oveľa viac chlapcov ako dievčat (v roku
2015 8 chlapcov a 2 dievčatá, v roku
2014 6 chlapcov a 3 dievčatá, v roku
2013 9 chlapcov a 2 dievčatá...)
Od vlaňajška sú teda medzi nami:
Lea Horehájová
nar. 14. 3. 2016
Lukáš Brziak
nar. 27. 4. 2016
Juraj Nižný
nar. 8. 6. 2016
Leonard Soós
nar. 7. 7. 2016
Matej Vandák
nar. 29. 8. 2016
Šimon Gaži
nar. 14. 9. 2016.
Rodičom aj ich ratolestiam srdečne gratulujeme a želáme krásny a spokojný život v Doľanoch!

Kde je vôľa, tam je cesta...
Už od dávnych čias našich predkov boli medzi
obcami Doľany (Ompitál) – Predhorie a Sološnicou
– Záhorie nielen vzájomné rodinné, ale aj priateľské
a dobré susedské vzťahy.
Na vzájomné zbližovanie a spolupatričnosť boli viaceré dôvody. Niektorí občania z Dolian (Ompitála) sa
oženili alebo vydali do Sološnice a tak k príbuzenským zväzkom pribudli aj priateľské vzťahy. Ďalším
dôvodom bolo konanie tradičných pútí. V našej obci
k úcte sv. Leonarda a v Sološnici k úcte Božského Srdca Ježišovho. Naši predkovia a ich rodiny chodili na
púte väčšinou pešo cez hory. Zrejme už vtedy vznikla
túžba a myšlienka, mať raz vybudovanú schodnú cestu zo Sološnice do Dolian, či z Dolian do Sološnice...
Túžba (v tomto prípade určite aj dôvodná potreba) sa
však nestala realitou ani do dnešných čias.
Pamätáme si, že s touto myšlienkou sa zaoberali aj bývalí miestni predstavitelia Dolian a Sološnice, ale vždy ostalo iba pri myšlienke. Záujem v tejto
veci malo určitý čas aj vedenie bývalej stavebnej firmy
UNISTAV, s.r.o., Budmerice, ale ostalo zasa len pri záujme. Preto dotknutých poslancov OZ v Doľanoch prekvapilo, ale najmä potešilo pozvanie Anny Čermákovej, starostky obce Sološnica a majiteľov Vína z mlyna
Doľany na spoločné neformálne posedenie začiatkom

januára. Jedna z tém bola ako sa pustiť do realizácie
myšlienky vybudovania prístupovej, zatiaľ aspoň spevnenej cesty medzi Doľanmi a Sološnicou. Rovnako aj
preskúmanie možností, resp. podmienok vo veci vybavenia povolenia prechodu cez hory autami.
Dohodli sme sa, že vec treba raz prakticky začať realizovať a nehovoriť ako to nejde, ale ako by to mohlo
ísť. Nehľadať dôvody, ale spôsoby... Preto sme prijali
predbežnú dohodu, že my, Doľančania, ich oboznámime s dokumentom Oborový manuál od JUDr. Pavla
Mičunka a dotknutého právnika požiadame o odbornú
spoluprácu. Tieto dve veci sú už splnené a tak počkáme na návrh právnych krokov od JUDr. Pavla Mičunka. Rovnako budú právne možnosti hľadať a analyzovať aj sološnickí poslanci. Starostka obce má urobiť
prieskum rodinných väzieb, resp. prepojení dotknutých
občanov Sološnice, pochádzajúcich z Dolian. Takto by
sa k možným právnym prostriedkom pridali aj morálne aspekty – náboženské, verejné, rodinné a priateľské.
Ani jedna strana netvrdíme, že sa nám vybudovanie cesty a povolenia prechodu cez hory autami podarí,
resp. podarí v krátkom čase, ale začať máme plné právo
a to sme už vlastne z iniciatívy Sološničanov urobili, nie?
Spoločne sa držíme zásady, že kde je vôľa, tam je cesta...
JUDr. Ida Konopová, PhD., zástupkyňa starostu
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Žijú medzi nami

Inšpirácie
osamelého
bežca

S jeho kresbami a grafickými návrhmi sa stretneme nielen na výstavách, ale aj na viacerých
predmetoch dennej spotreby ako je napríklad etiketa na fľaši vína či plastová fľaša minerálky. Akademický maliar František Malík (*1963) sa hrdo hlási k svojmu pôvodu Doľančana.
Kedy ste v sebe objavili výtvarné
sklony?
Spontánne, už v útlom veku, mohol som mať 4-5 rokov. Veľa času som
trávil u babky, v dome, kde bol pitvor
s veľkou bránou, kde som si robil prvé
výstavy, len tak, sám pre seba. Kreslil
som vtedy hlavne výjavy z populárnych televíznych seriálov, z Winnetoua, Šyroch tankistov a pes...
Prečo ste sa rozhodli pre dráhu výtvarníka?
Popri výtvarnej ZUŠ-ke v Modre som sa venoval tiež hre na akordeón. Keď som ešte nebol rozhodnutý, čo budem robiť, skôr ma to ťahalo k hudbe. Darilo sa mi, chodil som
na súťaže, ale môj profesor hudby
ma nasmeroval na výtvarný odbor.
Zistil som, že existuje čosi ako Škola umeleckého priemyslu, zoznámil
som sa s maliarom Ľudovítom Ilečkom a ukázal mu nejaké svoje kresby. Ten ma potom pripravoval na talentové skúšky na ŠUP. Zvládol som
ich na prvý krát.

Čo vás v tom čase z výtvarného
umenia priťahovalo najviac?
Na strednej škole som študoval
grafiku. Vyskúšal som si umelcké
grafické techniky (linoryt, lept, litografiu) ale aj úžitkovú grafiku - logá,
plagáty... Dizajn vtedy nevznikal v
počítačoch, ale na papieri.
Ani počas akademického štúdia...
Na VŠMU som sa dostal až na tretí krát – po strednej škole mi odporúčali študovať reštaurátorstvo, a to
bolo vynikajúce v Poľsku, v Krakove. Prihlásil som sa, urobil skúšky a
– prišiel prevrat, štúdium zrušili a ja
som musel ísť na dva roky na vojnu...
Takže nútená prestávka?
Ani v armáde som sa nevyhol
maľovaniu. Hneď prvý deň som musel urobiť kuchárovi kresbu na ruku,
ktorú si dal potom tetovať... A jeden osvietený kapitán ma poveril,
aby som mu namaľoval slávny obraz
Ilju Rjepina Burlaci na Volge v originálnej veľkosti, plátno malo vyše

dva metre na šírku... Poslal ma maľovať na ošetrovňu a dal mi dva týždne
voľna... Mal vkus.
Nakoniec to ale so školou vyšlo, nie?
Na vysokú školu výtvarných
umení v Bratislave ma prijali až na
tretí krát. V dvojročnej „prípravke“
som najskôr študoval u doc. Jána Lebiša a knižnú tvorbu u skvelého prof.
Brunovského. Keď na škole skončil,
dva roky som absolvoval u prof. Dušana Kállaya. Bola to obrovská praktická skúsenosť. Hlavne som musel
veľa čítať...
Prečo nie maľovať?
Každý polrok sme museli odovzdať prácu - grafiku a ilustrácie knihy, ktorá sa potom realizovala v malom náklade ako bibliografické vydanie. Vždy muselo ísť o ucelený koncept, bolo treba vybrať techniku, vystihnúť myšlienky, pochopiť dialógy,
precítiť dej... Tak som sa dostal k literatúre, z ktorej sa inšpirujem dodnes. Tak som spoznal môjho obľú-
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beného básnika Francoisa Villona.
Ilustroval som jeho Veľký testament.
Aké boli vaše prvé profesné kroky
po skončení štúdia?
Školu som absolvoval v roku 1992
a vtedy sa množili lákadlá v podobe
ponúk od rozbiehajúcich sa reklamných agentúr. A ako študent som si
musel privyrábať... Tak som sa presťahoval do Bratislavy a začal som sa
venovať reklamnej tvorbe.
Konkrétne?
Už na strednej škole som vymýšľal logá, bavilo ma to, a ako jednu
z prvých veľkých objednávok som
dostal vytvoriť logotyp a informačný
systém pre cestovnú kanceláriu Satur
po rozdelení sa Čedoku. Satur moje
logo používa dodnes. Taktiež som
vytvoril logo a všetko, čo s ním súvisí, pre mesto Poprad, keď kandidovalo na usporiadateľa zimných olympijských hier. Práce trvali celé dva roky.
Logo nie je až taká jednoduchá vec,
ako sa zdá...
Základ je autorský prístup, dôležitá je súhra písma a logotypu. Urobiť dobré logo je umenie, pretože musí
pretrvať dlhšie obdobie, odolať zmenám trendov, musí byť nadčasové, aby
vydržalo. Dnes sa zdá, že každý kto
má počítač, je schopný vytvoriť logo.
Nie je to tak. Najznámejšie logá firiem, ako Shell, Coca Cola majú svoj
príbeh a nevznikli náhodou. Tvorba
loga je špeciálna disciplína, v ktorej
dosiahne dobrý výsledok iba pár ľudí.
Čo obnáša práca akademického
maliara v reklamnej agentúre?
Pracujem ako Art Director, čiže
vedúci projektu, ktorý koordinuje prácu od zadania až po konečný
výsledok. Ide vždy o tímovú prácu,
ľudia tu už majú nejaké skúsenosti,
školy. Ale niekedy človek pendluje
ako žoldnier, keď si ho klient najme
na nejaký externý projekt.
Takže už sám netvoríte grafické návrhy?
Pri tvorbe reklamnej kampane
ide o tímovú spoluprácu, ale samo-
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zrejme že tam aktívne tvorím, pracujem s kresbou, fotografiou, písmom
atď. Ale rád si odskočím aj k individuálnym projektom, napr. návrhy
obalov CD nosičov. Prvý som urobil
pre Pavla Hammela, Radima Hladíka a Mariána Vargu s názvm Labutie
piesne. Pretože mám rád hudbu, navrhovanie obalov na cédéčka si vždy
užijem a teším sa naň.
Aké iné grafické návrhy, okrem
loga, zákazníci od reklamných
agentúr požadujú?
Napríklad etikety, od mineráliek
po víno, to je ďalšia zaujímavá vec,
ktorej sa v poslednej dobe venujem.
Mám viacero realizácií menších rozsahom napr. etiketa pre vinára v Doľanoch. K väčším zákazkam patrí etiketa a dizajn fľaše pre minerálnu vodu
Kláštorná. Etiketa sa už medzitým
zmenila, ale mnou navrhnutý tvar fľaše je patentovaný a používa sa dodnes.
Na čom zaujímavom ste v poslednom čase pracovali?
Nedávno som pracoval na jednej zaujímavej zákazke – cez internet ma oslovili traja začínajúci podnikatelia z Ameriky, aby som im navrhol logo nového pivovaru v Paname... Logo je už na svete, schválené
a čaká na prvú várku. Niekedy život
prináša prekvapujúce veci...
Kedy ste sa vrátili späť do Dolian?
Po štrnástich rokoch sme museli vysťahovať ateliér, ktorý som zdieľal s Marekom Ormandíkom. A keďže v Bratislave som nenašiel žiadny
vhodný priestor, musel som všetky
tie veci niekam presťahovať. A priznám sa, že ma to aj ťahalo späť do
Dolian... Tak som sa v roku 2011
vrátil do domu po prababke, hneď v
susednom dome, kde som robil svoje prvé výstavy... Bola to taká praktická nutnosť.
A pocity po návrate?
To sú tie návraty, medzi ľudí, ktorí ma poznajú, ale aj nových... Bolo
pekné, keď ma na ulici spoznávali
moje učiteľky z materskej či základnej školy... A čakali ma tu aj celkom

zaujímavé výzvy – napríklad Doliansky historický chodník s náročnou
mapou obce, Pamätný list Doľančana... Pre Jozefa Mikuša som namaľoval sériu zátiší, ktoré teraz zdobia reprezentačné priestory vinárstva.
V starých kronikách obce nájdeme
vaše nádherné kresby... Ako k tomu
prišlo?
V siedmej či ôsmej triede ma
oslovil Vendelín Hutár, predseda NV
a náš sused z bytovky. Výzdobu kroniky som prevzal po pánovi učiteľovi Elemírovi Tichom, a s prestávkami som do kroniky kreslil ešte aj
na strednej škole. Maľoval som tiež
do kroniky v Častej, kde som chodil
do školy. Keď bolo treba niečo nakresliť, mohol som sa mohol „uliať“
z vyučovania... A turistom som namaľoval logo Dolianskej turistiky,
ktoré sa dodnes používa...
K čomu ste sa v rámci výtvarnej
tvorby dopracoval dnes?
Po rokoch tvorby mám pocit, že
som sa prepracoval do role solitéra, osamelého bežca, čo sa dobrovoľne sahuje do seba. Nie som typom
výtvarníka, čo chce získavať uznania a pravidelne vystavovať. Viac sa
systematicky snažím využiť čas, aby
som dosiahol vnútorné uspokojenie.
Kreslím, maľujem, ilustrujem a stále u mňa prevládajú figurálne motívy.
V ateliéri v Doľanoch som sám sebou.
Čo vás v poslednom čase najviac
inšpiruje?
Podnety sú rôzne – z cestovania,
kníh, z hudby. Na cestách si pravidelne
zaznamenávam postrehy a kresby do
skicárov, ktoré nazývam Zápisky živého. Sú to denníkové záznamy, a mnohé z nápadov a kresieb som rozpracoval na veľké formáty. Posledné tri roky
už cestujem menej. Neuveríte, ale inšpirujú ma aj moje deti (Filip, Matilda, Amálka, Ferko a Anička). Teší ma,
že aj dcéry Amálku a Matildu maľovanie baví, hoci živiť sa ním asi nebudú. Zdá sa im to ťažké povolanie. Čo je
fakt. Trojročný Ferko s chuťou maľuje temperami, akvarelkami, modelujú
spolu aj najmladšou Aničkou.
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Kvety na každú príležitosť
V priestoroch bývalej „svadobky“ na prízemí budovy obecného úradu funguje od novembra minulého roka kvetinárstvo, ktoré vítaným spôsobom rozšírilo ponuku služieb a obchodov v našej obci.
Otvorila si ho pani Veronika Dobšovičová, ktorá tu
predáva črepníkové kvetinky živé, umelé, rôzne doplnky, anjelikov, sošky, črepníky, prútené košíky, lampáše
a iný doplnkový tovar. Ako nám povedala, kvetinárstvu
sa predtým profesionálne nevenovala, ale práca s kvetmi
ju baví a absolvovala kvôli nej aj kurz aranžovania. Zákazníkom vďaka tomu dokáže ponúknuť rôzne typy kytíc, od svadobných až po pohrebné, vence zo živých či
umelých kvetov. Počas zimy sú živé rezané kvety iba na
objednávku, ktorú je pani Dobšovičová schopná dodať do
dvoch pracovných dní.
Zatiaľ čo pred Vianocami Doľančania u pani Dobšovičovej najviac nakupovali umelé kytice, vianočné ruže
a rôzne sviatočné dekorácie, s príchodom teplejších mesiacov bude nové kvetinárstvo ponúkať viac rezaných
kvetov, črepníkových rastlín a trvaliek pre vonkajšiu výsadbu a sortiment by mala rozšíriť aj zemina pre pestovanie okrasných rastlín.

Nový obchod je otvorený každý deň od 8,30 do 16,00
s hodinovou obedňajšou prestávkou od 12,30 hod, v sobotu je otvorené od 9. do 12. hodiny.

Historický kalendár môže vzniknúť aj vďaka vám!
Máte doma doteraz nezverejnené historické fotografie, negatívy, výstrižky z dobovej tlače a boli by ste
ochotní ich poskytnúť do pripravovaného dolianskeho historického kalendára? Aj touto formou by som vás
chcel poprosiť o zaujímavé fotografie zo života obce, najlepšie s krátkym popisom udalosti, miesta alebo osôb.
Kalendár by mal byť 56-stranový, týždenný, stolový – jeho vydanie je plánované v letných mesiacoch. Fotografie po naskenovaní vrátim. Kontakt: Daniel Ďurďovič, Doľany 399, tel.: 0903 911 229, e-mail: denki@denki.sk.
Verím, že aj s vašou pomocou sa tento projekt podarí dotiahnuť do konca. Vopred ďakujem za vašu ochotu
podieľať sa na vzniku kalendára.
D. Ďurďovič

Veselé historky ompitálske

Lietajúca latrína
Každý „vydarený“ večer v krčme má spravidla nejakú dohru,
vážnu či veselú. K tým druhým
rozhodne patrí príbeh lietajúcej latríny ešte z čias socializmu.
V ten deň sa v ompitálskej krčme
zišla celkom dobrá partia, možno sa pilo a rozprávalo o čosi viac,
ako zvyčajne. A ako to už býva,
prekáračky a podpichovanie vyústili do obvyklého „poďme niečo

vyviesť“ a za obeť padol istý Štefan, bytom na Pažiti. Keď Štefan
ledva-ledva odišiel domov, skrsol
v hlavách tých, čo ešte vládali, diabolský plán pomsty. V noci
sa skupinka chlapov potajomky
vkradla do Štefanovho dvora a odniesla mu z neho drevenú latrínu,
teda, samozrejme, bez obsahu...
Kadibúdku postavili rovno pred
krčmu, hneď vedľa autobusovej

zastávky. Štefan mal ráno za
trest namiesto
záchoda doma
iba poriadnu
opicu. A všetci, čo išli ráno na autobus, mali postarané o zábavu.
Navyše, do búdky sa posadil vtipný ujko a keď sa ho pýtali, čo tam
robí, odpovedal: „Predávam lístky
na majstrovstvá sveta vo futbale...“
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Okienko zo života farnosti Doľany
Najaktuálnejšiu a z rôznych pohľadov veľmi potrebnú aktivitu našej farnosti predstavuje obnova a reštaurovanie, resp. oprava farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej.
Predmetom reštaurátorských prác
je klenba, kamenné rebrá a západná
časť južnej steny s nástennou maľbou
svätyne farského kostola, ktorý je
stredovekým kostolom zo 14.st. ako
jednoloďovej sakrálnej architektúry
s polygonálne uzavretou svätyňou,
v roku 1616 renesančne upravovanou
a začiatkom 19. st. prestavanou.
Cieľom reštaurátorských prác je
záchrana hmotnej podstaty farského
kostola, ktorý je stredovekou Národnou kultúrnou pamiatkou.
Z popisu reštaurátorských prác,
teda klenba – stredoveké omietky vyplýva, že je potrebné vykonať
až 13 druhov reštaurátorských práce, počnúc fotografickým zdokumentovaním, cez postupné konsolidovanie materiálu, odsoľovanie muriva a omietok, ich spevňovanie, retuš – farebnú rekonštrukciu, záverečnú povrchovú úpravu až po vypracovanie dokumentácie z vykonaných reštaurátorských prác v súlade s platnou legislatívou Ministerstva kultúry.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava začiatkom januára v odbornej

súčinnosti s RKFÚ Doľany, spoluautorom výskumu a zodpovedným reštaurátorom konanie, ktorého predmetom bolo prerokovanie postupu obnovy a reštaurovania farského kostola. Po obhliadke nasledovala
prezentácia výsledkov plošného odkryvu v západnom poli južnej steny
svätyne a stanovil sa ďalší postup obnovy a reštaurovania.
Pozoruhodnou zaujímavosťou je,
že v rámci historicko – pamiatkového prieskumu bola nad vchodom
do sakristie nájdená pôvodná maľba

z roku 1300, t. j. artefakt z pôvodného vymaľovaného kostola. KPÚ vykonáva štátny pamiatkový dohľad,
v ktorého rámci sa bude upresňovať
ďalší postup reštaurovania a obnovy svätyne. Po demontáži dreveného
pódia a začatí reštaurátorských prác
bude prizvaný odborník na vlhkostnú sanáciu, ktorý posúdi stav objektu a určí konkrétne opatrenia na odstránenie vlhkosti.
Ako vidno, máme pred sebou náročné dielo po každej stránke, ktoré
si vyžaduje nielen um a šikovné ruky
reštaurátorov, ale aj našu ľudskú
podporu a spoluprácu, či už morálnu alebo finančnú. Z uvedených dôvodov sa navzájom povzbudzujme,
buďme oporou Mgr. Jánovi Bučekovi, správcovi našej farnosti a prispievajme o.i. aj dobrovoľnými finančnými príspevkami, či už individuálne
(na účet RKFÚ Doľany alebo v hotovosti) alebo v rámci pravidelných
mesačných zbierok na opravu kostola v duchu výroku: „Horlivosť za
Tvoj dom ma stravuje..“
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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Zo života Dámskeho klubu v Doľanoch
Už tretím rokom sa niektoré dolianske mladé dámy - mamičky na materskej i pracujúce
ženy - zvyčajne raz do mesiaca stretávame, aby sme sa spolu porozprávali o všeličom
možnom i nemožnom. Niekedy je nás 7, inokedy 14.

Okrem večných tém ako dojčenie, detské choroby,
klebietky lokálne i nadnárodné, sa občas vyskytnú témy
ako čalúnenie kresiel, údržba pračky, výborný recept a
pod. Samozrejme by sme spolu chceli ísť do divadla, na
operu alebo do kina, ale napokon sme rady, keď sa podarí
aspoň spoločná opekačka alebo maľovanie medovníkov.
Aby to nebolo iba také vysedávanie pri poháriku, nanajvýš dvoch :) v miestnom bare, prípadne aj v podnikoch podobného typu za hranicami obce, najmä pred
Vianocami sme všetky tak trochu motivované zorganizovať aj niečo bohumilé. A tak sme po tretíkrát s podpo-

rou širšieho okolia (v prvom roku aj s podporou dolianskych farníkov) obdarovali ženy a ich deti, ktoré musia
žiť v azylovom dome pre týrané ženy v Holíči. Deti sa potešili mikulášskym balíčkom so sladkosťami, mamičky
siahli po ženských románoch, kozmetike, prípadne oblečení pre svoje bábätká. Svoj účel splnil aj symbolický finančný príspevok a trvanlivé potraviny.
Po druhýkrát si naše deti pripravili krátky predvianočný program pre obyvateľov Domova sociálnych služieb v Báhoni. Keď doznela Tichá noc, svätá noc, nevidiaci, prípadne inak zdravotne postihnutí, opustení
a pod. ochutnali medovníčky a koláčiky i za náprstok vareného vína. V roku 2016 by sa program nepodarilo pripraviť bez pomoci učiteľov i žiakov Cirkevnej školy sv.
Leonarda v Doľanoch, ktorých opäť sprevádzali muzikanti z folklórnej skupiny LIPKA. Aj touto cestou im
veľmi pekne ďakujeme.
Keď sa dáme dokopy, podaria sa nám malé dobré
veci, v ktorých sa azda oplatí pokračovať.
PS: Milé dámy, tešíme sa na naše ďalšie stretnutie
– verím, že vám neprekáža, že sme zverejnili zopár info
o jeho existencii :). A ktorákoľvek dolianska dáma, ktorá
sa chce pridať, je vítaná.

Opäť zaujímavé koncerty v Doľanoch
Ľudová pranostika hovorí, že „hoc´ február ešte mrazí, sánkovačka sa už kazí...“. Po zime
nám čoskoro zavíta jar a my máme pre vás dobrú správu. V rámci „hudobnej jari“ budú
v našom dome kultúry až dva koncerty.
V nedeľu 30. apríla 2017 o 15,00
hod. vystúpi hudobná skupina Black
Band z Prievidze, ktorú viacerí poznáte zo Šlágr TV a z koncertov. Skupinu tvoria traja profesionálni hudobníci s dlhoročnou hráčskou praxou.
Tri mužské vokály skvelo dopĺňa
speváčka Jana Apolenová s jej pekným zamatovým hlasom.
Presne o týždeň, v nedeľu 7.
mája budeme mať v DKJF spoločný koncert obľúbenej heligonkárky
a speváčky Mgr. art. Vlasty Mudríkovej zo Skalitého, okr. Čadca
a speváka Pavla Latáka z Merašíc, okr. Hlohovec, ktorý vystupoval
v Doľanoch už v r. 2015 so skupinou
Progres.

K Vlaste Mudríkovej aspoň
toľko, že svojou hrou na heligónke a zvonivým spevom už dávno prekročila hranice kysuckého
regiónu, keď o.i. v r. 2016 získala
prvé miesto na Majstrovstvách sveta
umelcov v Moskve. Právom jej patrí označenie „drahokam slovenského folklóru“. Viacerí ju poznáte nielen z koncertov, ale napr. aj z relácie „Neskoro večer“ s Petrom Marcinom na STV 1, kde vystupovala
vlani.
Spevák Pavol Laták – PL Music
sa po odchode z Progresu v neuveriteľne krátkom čase postavil na vlastné „umelecké nohy“ a začal verejne účinkovať. Je autorom viacerých

piesní, pričom skladá nielen texty, ale aj hudbu. Má už vydané svoje prvé sólové CD – album „Prichádzam k vám s radosťou“. V štádiu dokončenia je už aj druhé vlastné CD.
Pavol Laták účinkuje v TV Senzi
a na verejných i súkromných akciách.
Vstupné je 7 eur, predpredaj lístkov sa začne už od marca
u JUDr. Idy Konopovej, PhD., Doľany 94, č. tel.: 0907 185 250 alebo
033 649 9140.
S radosťou vás všetkých pozývame na obidva koncerty a to v prvom
rade Doľančanov, ale samozrejme aj
záujemcov z blízkeho i širšieho okolia. Tešíme sa na vás!
JUDr. Ida Konopová, PhD.
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Našich futbalistov čaká dôležitá jar

Spolu to dokážeme!
Po zimnej prestávke sa od polovice marca, resp. od začiatku apríla, opäť naplno rozbehnú
futbalové súťaže, v ktorých bojujú aj družstvá FK Cinemax Doľany.
Seniori skončili vo svojej súťaži (VI. liga S6V) po
jesennej časti na peknom 3. mieste s 23 bodmi a skóre
49:14, iba tri body za vedúcim tímom tabuľky FC Malacky B. Cieľ, ktorý si vytýčili na začiatku sezóny – postup
do vyššej súťaže, je teda veľmi reálny. Doterajšie výkony
mužstva naznačujú, že sa po viacerých rokoch s nevyrovnanou úrovňou podarilo dať dohromady veľmi dobrý tím,
klub sa skonsolidoval organizačne a seniori aj bez trénera
dokázali dosiahnuť solídne výsledky.

S novým trénerom

Naše šance postúpiť sú o to priaznivejšie, že mužstvo
bude na jar hrať a trénovať pod vedením profesionálneho
trénera. Stal sa ním Mgr. Ján Pavlovčík (50), absolvent
FTVŠ UK Praha so špecializáciou trénerstvo futbalu, držiteľ EURO A licencie s dvadsaťročnou praxou. V posledných 13 rokoch pôsobil v FC Spartak Trnava ako tréner U-8 až U17 a asistent trénera juniorov. V roku 2015
sa s družstvom U17 (R98) stal Majstrom SR. Mužstvo
taktiež posilnili dvaja perspektívni, 18-roční hráči Jozef
a Luboš Sorátovci, ktorí k nám prišli z klubu ŠK Blava
Jaslovské Bohunice.

Zásobáreň talentov

Naši dorastenci skončili vo svojej súťaži (IV. liga dorast SD4V) po jeseni druhí, iba 2 body za vedúcim tímom. Dosiahli pozoruhodné skóre 88:26, čo je najviac
nastrieľaných gólov zo všetkých družstiev. Aj mládežníci si trúfajú na víťazstvo v celej súťaži, a majú na to!
V kategórii starších žiakov sú naši chlapci členmi susedného oddielu FC Slovan Častá, po jesenej časti súťaže
SZV U15 majú vyrovnanú bilanciu 4 víťazstvá, 4 prehry
a 3 remízy, čo znamená 7. miesto v tabuľke z dvanástich
účastníkov. Do prípravky v Častej chodia tiež trénovať
naše najmladšie futbalové talenty.

Príďte podporiť naše družstvá!

Všetky naše tímy, ale predovšetkým seniori, majú
pred sebou mimoriadne dôležité a náročné obdobie.
Majú výborne „našliapnuté“ na postup a v ťažkých zápasoch ich určite povzbudí každý jeden divácky hlas. Takže
veríme, že na ihrisko prídete na jar všetci podporiť našich
hráčov a držať im palce. Spolu to dokážeme!

Rozpis zápasov našich družstiev
v jarnej časti sezóny 2016/2017:
FK Cinemax Doľany – VI. liga seniori (S6V)
Dátum

Hodina

1.4.

16,30

Súper
OFK Vysoká pri Morave – FK Cinemax Doľany

9.4.

16,00

FK Cinemax Doľany – FC Rohožník B

15.4.

17,00

FC Suchohrad – FK Cinemax Doľany

23.4.

17,00

FK Malé Leváre – FK Cinemax Doľany

30.4.

17,00

FK Cinemax Doľany – OFC 014 Vinosady

7.5.

voľno

14.5.

17,00

FK Cinemax Doľany – TJ NV Pernek

20.5.

17,00

ŠK Láb – FK Cinemax Doľany

28.5.

17,00

FK Cinemax Doľany – FC Slovan Častá

3.6.

17,30

FC Malacky B – FK Cinemax Doľany

11.6.

17,30

FK Cinemax Doľany – FK Studienka

IV. liga dorast (SD4V)
Dátum

Hodina

12.3.

9,30

Súper

19.3.

voľno

26.3.

12,30

ŠK Nová Dedinka – FK Cinemax Doľany

1.4.

16,30

FK Borinka – FK Cinemax Doľany

9.4.

10,00

ŠK Bernolákovo – FK Cinemax Doľany

16.4.

14,30

CFK Pezinok Cajla – FK Cinemax Doľany

22.4.

17,00

FK Cinemax Doľany – TJ Slovan Vištuk

29.4.

10,00

FK Slovan Most pri Bratislave – FK Cinemax Doľany

2.5.

17,30

FK Cinemax Doľany – FK Záhorská Ves

7.5.

14,30

TJ Slávia Ekonóm Bratislava – FK Cinemax Doľany

13.5.

17,00

FK Cinemax Doľany – TJ Rovinka

20.5.

14,30

ŠK Láb – FK Cinemax Doľany

27.5.

17,00

FK Cinemax Doľany – TJ Veľké Leváre

3.6.

14,15

FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Cinemax Doľany

10.6.

17,30

FK Cinemax Doľany – FC Zohor

ŠK Závod – FK Cinemax Doľany

Starší žiaci SZV U15
Dátum

Hodina Súper

1.4.

14,30

FC Družstevník Budmerice – FC Slovan Častá

8.4.

14,30

FC Slovan Častá – ŠK Láb

16.4.

15,00

FC Slovan Častá – TJ Dubová

22.4.

14,15

FK Záhorská Ves - FC Slovan Častá

30.4.

15,00

FC Slovan Častá – FC Rohožník

6.5.

15,00

FC Slovan Častá – FK Studienka

14.5.

10,30

ŠK Báhoň – FC Slovan Častá

21.5.

15,00

FC Slovan Častá – ŠK Žolík Malacky B

27.5.

13,30

TJ Veľké Leváre – FC Slovan Častá

4.6.

15,30

FC Slovan Častá – ŠK Lozorno

11.6.

11,30

FC Slovan Modra – FC Slovan Častá
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Čo sa udialo v Doľanoch

Fašiang na mlyne
Je škoda, že v Doľanoch sa už niekoľko rokov nedarí zorganizovať tradičný fašiangový sprievod dedinou. Jedinou
spásou pre všetky masky a maškary tak ostal Fašiang na mlyne, na ktorý vždy vo fašiangovom čase pozýva rodina Demovičová a Vína z mlyna. Aj tento rok, v poslednú januárovú nedeľu, sa na mlyne opäť stretli všetci milovníci tradícií,
aby sa nielen pochválili svojimi maskami, ale aby si tiež spolu zaspievali, zabavili sa, a ochutnali dobré vínko či zabíjačkové špeciality. Tak ako vlani, milovníci vojenskej histórie z našej obce a okolia pripravili pre hostí dramatickú ukážku prechodu frontu obcou v roku 1945. Nasadenie nadšencov v dobových uniformách a s ozajstnými zbraňami ocenili všetci hostia, medzi ktorými boli tentoraz aj zástupcovia ruského veľvyslanectva v Slovenskej republike S. V. Nikitin
a N. V. Timkinová.

BSK podporil obnovu kultúrnych
pamiatok v našej obci
Bratislavský
samosprávny kraj opäť podporil obec Doľany. Za účasti starostov susedných obcí, poslancov parlamentu ako aj Bratislavského kraja
a obce Doľany a obyvateľov odprezentoval starosta Jozef Mruškovič obnovené pamiatky. Kraj
z dotácií poskytol na ich obnovu
5 tisíc eur. „K obci máme vrúcny a úprimný vzťah, ktorý sa prehlbuje od výročia úmrtia Juraja
Fándlyho v roku 2011, ktoré sme
tiež podporili,“ uviedol župan
Pavol Frešo. Podľa neho sú Doľany príkladom obce, ktorá dlhodobo uchováva a zveľaďuje historické dedičstvo regiónu a je inšpiráciou pre samosprávu.
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Za tajomstvom
Priateľská
výmena skúseností jaskyne

Starostovia, prednostovia obecných úradov a poslanci obecných
zastupiteľstiev z obcí regiónu Hlučínska na severe Moravy, kam patrí
aj naša družobná obec Bolatice, zavítali v polovici novembra na poznávací zájazd malokarpatského mikroregiónu. Hostí pod vedením
starostu Bolatíc Herberta Paveru čakal zaujímavý trojdňový program, počas ktorého si pozreli nielen rôzne zaujímavosti, ale tiež zariadenia sociálnych služieb, škôlky a vymieňali si skúsenosti s predstaviteľmi samospráv v obciach a mestách nášho regiónu. Keďže akciu zorganizoval náš starosta, moravskí hostia neobišli ani Doľany,
kde si okrem historických pamiatok prezreli aj prevádzku Vinárstva
Jozefa Mikuša.

Doľany sa môžu pochváliť nielen množstvom historických, ale aj prírodných zaujímavostí. K tým druhým rozhodne patrí tzv. Leonardova jaskyňa v kopci za kostolíkom, opradená povesťami o tom, ako sa cez ňu slávny
pútnik dostal z Francúzska až do Ompitála.
Iní zasa tvrdia, že jaskyňa je vstupom do podzemnej chodby, spájajúcej našu obec s hradom
Červený kameň. V každom prípade bude zaujímavé sledovať, čo nám povedia profesionálni jaskyniari, ktorí prídu tento prírodný úkaz
preskúmať. Podujali sa to členovia speleologického spolku z Plaveckého Podhradia, ktorí majú s objavovaním jaskýň v oblasti Malých
Karpát bohaté skúsenosti. Na jeseň preskúmali
a vyčistili vonkajšiu časť jaskyne, do jej vnútra
sa chcú dostať v priebehu jari tohto roka. Sme
zvedaví, čo objavia!

Pozvánka
do klubu

Priestory na druhom poschodí budovy Obecného úradu, kde bola kedysi stolnotenisová herňa, môžu už niekoľko rokov využívať mamičky s deťmi či dôchodcovia. Členovia spolku priestor svojpomocne vynovili a zariadili nábytkom, pracovnými stolmi a hračkami pre deti. Vzniklo
tak príjemné klubové prostredie, ktoré sa môže využívať na
aktivity s malými i väčšími deťmi či na spoločné posedenia
seniorov. V klube sa v súčasnosti dvakrát do týždňa stretávajú mamičky s malými deťmi, ktoré sa tu môžu spolu zahrať, každý piatok sa tu pod vedením dospelých dobrovoľníčiek konajú tzv. Tvorivé dielne, na ktorých sa staršie deti
venujú rôznym ručným prácam, kresleniu atď. Členovia
OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch a obec Doľany vás
pozývajú do klubu a budú radi, ak prispejete k aktivitám
v klube, aby sa tieto pekné priestory využili čo najlepšie.
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Nenechajte si ujsť
14. február, utorok, 7,45 – 15,30 hod

Deň otvorených dverí

Cirkevná základná škola Doľany
18. február, sobota, 12,30 – 18,00 hod

16. apríl, nedeľa, od 19,00 hod

Veľkonočná zábava
s hudbou a tancovačkou
DK J. Fándlyho, Doľany

III. festival varených vín,
zimný dogtrekking
a zabíjačkové špeciality

30. apríl, nedeľa, od 15,00 hod

Vinárstvo JM Doľany

DK J. Fándlyho, Doľany

Koncert hudobnej
skupiny Black Band

18. február, sobota, od 19,00 hod

1. Reprezentačný ples
športovcov FK Cinemax
Doľany

Program akcií v Doľanoch
v najbližších troch mesiacoch
1. máj, pondelok, 9,00 hod

Vinohradnícky dogtrekking: Pešia turistika so
psami cez vinohrady
Vítaní sú všetci priaznivci zdravého
pohybu, aj bez psov.

Zraz v priestoroch JM Vinárstva
7. máj, nedeľa, 15,00 hod

Koncert Vlasty Mudríkovej
a Pavla Latáka
DK J. Fándlyho, Doľany

DK J. Fándlyho, Doľany
25. február, sobota, 14,00 – 19,00 hod

Zabíjačka na mlyne
Vína z mlyna

11. marec, sobota, od 15,00 hod

13. Verejná ochutnávka
vín Malokarpatského
regiónu

30. apríl, nedeľa, od 17,00 hod

Stavanie mája

Pri hasičskej zbrojnici

14. máj, nedeľa, 16,00 hod

Spoločné oslavy Dňa matiek
s kultúrnym programom

Pozýva Spolok vinohradníkov
a vinárov Doľany

DK J. Fándlyho, Doľany

DK J. Fándlyho, Doľany

Tradícia plesov
v Doľanoch ožije!

19. marec, nedeľa

Jarný Jozefovský piknik
na Godovej skale

Spoločný turistický výšľap pre všetkých

Zraz o 11,00 hod. pred CZŠ Doľany
30. marec, štvrtok, od 8,00 hod

Kvapka krvi

Pre dobrovoľných darcov krvi bude
k dispozícii mobilná odberová stanica

DK J. Fándlyho, Doľany

Kedysi sme si fašiangové obdobie bez plesu v Doľanoch dokázali
iba ťažko predstaviť a treba priznať, že v posledných rokoch spoločenská akcia tohto typu v našej obci citeľne chýbala. Preto je potešiteľné, že
sa naši športovci z FK Cinemax Doľany podujali zorganizovať 1. Reprezentačný ples športovcov, ktorý sa uskutoční v sobotu, 18. februára od
19. hodiny v Kultúrnom dome Juraja Fándlyho. Do tanca i na počúvanie bude hrať skupina Rytmik, v cene vstupenky za 20 euro na osobu je
zahrnutá večera, fľaša vína, minerálka, káva a slané pochutiny. Veľký
záujem Doľančanov o ples najlepšie vystihuje fakt, že všetky vstupenky na ples sú vypredané už od decembra! Tak príjemné plesanie a ak
ste si tento rok nestihli kúpiť lístky, nezabudnite, že o rok sa bude ples
konať znova.
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