letné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli
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Z obsahu
tohto čísla:
 Škôlkari budú
mať úplne nové
priestory
str. 2-3
 Spomínanie na
časy, keď sme mali
k sebe bližšie
str. 4-5

Vynovená a rozšírená budova našej materskej školy - jeden z najväčších investičných
projektov v obci za posledné roky onedlho odovzdajú do užívania.

 Historický unikát:
dolianske
prezývky
str. 8-9

Milí Doľančania,
nič v živote nie je iba čierne alebo iba
biele. Takisto nikto z nás nie je dokonalý a každý občas robíme chyby. Dôležité
však je pozrieť sa občas do zrkadla, alebo iba počúvať, čo si o nás hovoria iní.
Vždy je lepšie veci napraviť, priznať si
chybu, ospravedlniť sa, ako žiť v sebaklame, že ja som ten pán dokonalý a vy
všetci okolo ste len hlupáci. Ja môžem,
ale na druhých mi to prekáža. Akoby
sme zabudli na známe „čo nechceš, aby
robili tebe, nerob ty druhým...“
Prečo to spomínam? V Doľanoch sa
nám stále potulujú psy, ktoré si nezodpovední majitelia nedokážu ustrážiť.
Nielenže môžu ohroziť okolidúcich,
boja sa ich najmä deti, ale špinia kde sa
im zachce... Žiaľ, robia to aj psy, ktoré
ich majitelia vodia na prechádzku po
dedine! V meste by za to dostali mastnú pokutu, tam sa ľudia naučili po svojich miláčikoch aj poupratovať. Všetko
sa dá, ak sa chce, ak budeme myslieť aj
na iných. Len u nás nie?

Druhý príklad – parkovanie na chodníkoch. Sú miesta, kde po chodníku
neprejdete, pretože ho blokujú odstavené autá. Ak si odmyslíme fakt, že tým
porušujú dopravné predpisy a mohli
by dostať pokutu, ide hlavne o prejav
veľkej bezohľadnosti voči druhým.
Ja potrebujem zastať práve tu, lebo to
mám najbližšie k Ferovi či Jožovi, a vy
si choďte pekne po ceste. Pritom vo
veľkej väčšine prípadov môžu odstaviť
svoje auto pri chodníku na ceste a nespôsobia tým nikomu žiadny problém.
A do tretice – z prístrešku na družstve
nám nejaký, zrejme miestny, až príliš
horlivý občan, odviezol (teda ukradol)
všetok posypový materiál, ktorý tu
mala obec odložený na zimu. Zopár fúr
drobného štrku v hodnote asi 240 eur,
na ktoré sa „vďaka“ tomu poskladáme
všetci v obecnom rozpočte. A znova
nielen obyčajná zlodejina, ale najmä
bezohľadnosť voči iným – mne sa to
hodí, ostatné ma nezaujíma...

Nemyslím si, že by sme mali pristúpiť k tomu, že sa budeme navzájom
udávať, posielať na seba policajtov
a platiť pokuty. Všetko sa predsa dá
vyriešiť, len treba chcieť. Ak nebudeme myslieť iba na seba, ale aj na
druhých. Žijeme tu predsa všetci spolu, každý máme dosť svojich starostí
– tak načo si ešte zbytočne strpčovať
život navzájom? Verím, že všetci tí,
ktorých sa moje slová týkajú, (a vieme, ktorí to sú), si ich zoberú k srdcu.
Nie kvôli mne, ale preto, aby sme si
navzájom nekazili dobré vzťahy, a aby
sa nám spoločne žilo tak dobre, ako
sa len dá.
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V kultúrnom dome bolo
veselo
Vážení rodičia, ako už viete od 29.
mája 2017 sme začali výchovno
- vzdelávaciu činnosť vykonávať
v DK Juraja Fándlyho, nakoľko
v tomto čase sa začala rekonštrukcia starej časti materskej školy. Počet detí sme mali vopred určený od
Hygieny z Bratislavy. Touto cestou
ďakujem rodičom, ktorí si zabezpečili ostatné deti, ktoré sme po dohode s rodičmi zo zoznamu vylúčili.
Je pravda, že sme mali obavu z týchto
priestorov, ale zvládli sme to. Deti mali
priestor na hranie rôzneho typu, dokonca sme si na terase aj opekali, hrali sa
na indiánov (deti mali indiánsky stan)
a rôzne druhy iných hier. Koncom júna
sme sa rozlúčili s deťmi, ktoré odchádzajú do ZŠ. Rodičia týchto detí pripravili milé pohostenie na futbalovom
ihrisku, strávili sme spolu pekný poldeň,
kde nám rodičia poďakovali za dobrú
prípravu ich detí do ZŠ.
Teraz ma však mrzí, že sa chýria okolo materskej školy rôzne nepodložené
reči, ktoré sa týkajú výlučne prevádzky
v materskej škole, s ktorou je každý rodič oboznámený na prvom rodičovskom
združení. Nebude to inak aj v tento
školský rok 2017/2018. Sú to napríklad
prezuvky - nie je pravda, že musia byť
výlučne iba na suchý zips, neprípustné
z dôvodu bezpečnosti detí sú iba šľapky,

crocsy. Ďalej sú to svetre - nezakladá sa
na pravde, že deti musia mať svetre iba
na zips, pri stolovaní je učiteľka povinná
pomáhať deťom pri jedle. Bola by som
rada, aby v budúcnosti každý jeden, či
je to rodič alebo kto má dieťa v materskej škole, prišiel problém riešiť v prvom
rade priamo s riaditeľkou MŠ. Predíde
sa tým rôznym problémom a následným riešeniam na obecnom zastupiteľstve bez prítomnosti riaditeľky ako aj
učiteliek MŠ, ktoré sa nemôžu obhájiť.
Ostatné budeme riešiť na prvom ZRPŠ.
Chcem sa poďakovať všetkým rodičom, ktorí nás sťahovali do náhradných
priestorov (H. Križanová, Jozef Gregor,
Roman Schwarz, Juraj Vadovič, Beáta
Töröková, Peter Vranko, Oľga Vandáková, Roman Mikovič, Branislav Dvonč,
Peter Šišulák, Ján Demovič, Jozef Setnický ml., Jozef Zloch, Jozef Stankovič,
Jozef Gavorník, a zamestnanci Mária

Dobšovičová, Alena Veverková, Mária
Lechovičová, Erika Mikovičová, Pavlína Mruškovičová, Dagmar Vrbinkovičová).
Vďaka patrí aj tým, ktorí boli ochotní 22. júla s nami upratovať priestory
vynovenej materskej školy, menovite to
boli Dobrovodský Peter, Soos Tomáš,
Dobrovodská Mária, Setnická Dana,
Okapalová Jana, Mruškovičová Jana
a Tichá Adriana. Za nezištnú pomoc
ďakujeme i Romanovi Mikovičovi
a Mariánovi Košeckému. Už teraz sa
tešíme do nových priestorov a budeme
radi, ak nám podáte pomocnú ruku aj
pred otvorením materskej školy, nakoľko ju budeme veľmi potrebovať pri jej
zariaďovaní, rozkladaní nábytku a pod.
Ešte raz veľká vďaka.
Oľga Gavorníková,
riaditeľka materskej školy
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Škôlka už vonia novotou
Prístavba a rekonštrukcia objektu našej materskej školy sa pomaly ale iste chýli k úspešnému
záveru. Po skolaudovaní a prevzatí stavby koncom júla budú ešte
nasledovať úpravy terénu v okolí
škôlky.
Bude sa osádzať automatický zavlažovací systém trávnika, skompletizuje
sa vonkajšie ihriskové vybavenie. Samozrejme, škôlku bude treba vnútri
ešte zariadiť a finálne vyčistiť, aby mohla začiatkom septembra privítať prvých
malých užívateľov.

Každá ruka dobrá
Veríme, že dovtedy sa ešte v Doľanoch nájdu pomocné ruky, ochotné
pomôcť s týmito dokončovacími prácami. Ešte pred začatím prevádzky si
nové priestory budú môcť pozrieť všetci záujemcovia počas hodín otvorených
dverí. Termín verejnej prehliadky bude
oznámený dostatočne vopred obvyklým spôsobom.

Lepšie podmienky pre
personál
Nové sú tiež kancelárie pre pedagogických zamestnancov a personál, šatne,
chodba a kabinet pri novej učebni na
odkladanie hračiek či postieľok. K dispozícii sú dve úplne nové, na vyšší počet
žiakov dimenzované sociálne zariadenia
s detskými záchodmi, umývadlami a dokonca aj sprchou, ako aj oddelené sociálne zariadenie so sprchou pre personál.

Rozšírenie kapacity
A čo sa teda vlastne všetko v našej
škôlke urobilo? Rozhodne toho nie je
málo, čo potvrdí každý, kto novostavbu
uvidí na vlastné oči. Predovšetkým pribudla jedna úplne nová, veľká učebňa
s veľkorysým presvetlením francúzskymi oknami. Novo riešená je kuchyňa
s výdajným okienkom a druhým okienkom pre zber použitého riadu, pribudli
skladové priestory a komory.

Staré ako nové
V pôvodnej, starej časti, ktorá prešla
úplnou rekonštrukciou, sú opravené
steny a stropy, všade sú nové podlahy, odstránili sa zbytočné dvere. Tu sa
vyskytlo tiež najviac nepredvídaných
problémov, napríklad so zatekaním
cez strop či opadávaním plafóna. Všetko sa však podarilo úspešne vyriešiť,
opravila sa strecha, plafón je spevnený

oceľovým nosníkom. V celom objekte
materskej školy sa kompletne vymenila
elektroinštalácia, rozvody vody, prípojky, odpadové potrubia, pred škôlkou je
osadená nová, väčšia žumpa.

Záverečný účet
Celá prístavba a rekonštrukcia si vyžiadala náklady takmer 225 tisíc eur.
Okrem štátnej dotácie ich obec financovala z bankového úveru a čiastočne z vlastných zdrojov, ušetrených pri
bežnom hospodárení. Navýšenie oproti
pôvodnému rozpočtu o vyše 25 tisíc
eur sa podarilo vykryť vďaka dodatočne
získanej dotácii 15 tisíc eur z Bratislavského samosprávneho kraja, 10 tisíc išlo
z rezervného fondu obce. Dobrá vec sa
teda podarila, teraz už nezostáva iné,
ako zaželať novej škôlke a jej malým
obyvateľom veľa úspechov a radosti
z nových priestorov.
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S manželmi Schwarzovcami spomíname na život v Doľanoch

„Kedysi sme mali
k sebe bližšie...“
Nestarnúceho Tobiáša Schwarza
a jeho manželku, dobrú dušu nášho kostola, pani Irenku, pozná
v Doľanoch asi každý. Milí ľudia,
vždy ochotní pomôcť, si s nami
zaspomínali, ako sa v našej obci
žilo kedysi.
Na inom mieste v tomto vydaní novín nájdeme Tobiáša Schwarza ako
kapitána futbalového mužstva pred
51 rokmi. Ako sa vtedy zrodil nápad,
odohrať futbalový zápas s Dolanmi
z Čiech?
Myslím, že iniciatíva vyšla od Čechov, hľadali obce s rovnakým menom
pre nadviazanie „družby.“ Cez futbalistov získali kontakty, hlavne vďaka
Rudovi Vrbinkovičovi, ktorý bol veľký
futbalista aj organizátor.
Nasledovali potom aj ďalšie priateľské zápasy?
V roku 1966 sa konal úplne prvý
zápas, ale potom už to veľmi nevyšlo.
Druhý krát prišli s dychovkou, a nemal
im ani kto podať ruku, išiel to zachraňovať predseda družstva... Záležalo
vtedy na tom, kto sedel na akej stoličke...
Ako dlho ste aktívne hrali futbal?
Kapitána som robil tak tri-štyri roky.
Potom som sa išiel ženiť, stavať dom,
nemal som času sa toľko venovať futbalu. Vtedy som každý deň behával aj
v zime až po Orešany, po snehu, naháňal som „kondičku...“ Tiež v Piešťanoch na vojne, mal som na starosti 120
áut, ale keď som si zadelil robotu, znova som išiel behať. Popri trati z Piešťan
až do Hornej Stredy, ráno, na obed aj
večer. Vtedy sa netrénovala kondička
na futbale, každý si musel natrénovať
sám. Bola iná doba a o futbal bol väčší
záujem ako teraz. Záležalo na partii –

Tobiáš a Irenka Schwarzovci – letná pohoda s neterkinou dcérkou Simonkou.

v mojom ročníku bolo v Doľanoch 21
chlapcov, z toho sa už dalo vyberať.
A hrať v prvom „mančafte“ bol sen
každého chlapca...
Aj mimo futbalu ste potom ostali
zapojený do aktivít v obci, dodnes ste
„čestným členom“ nášho dobrovoľného hasičského zboru...
Štyri volebné obdobia som bol poslancom. Preto ma najviac mrzí, keď
dnes niekto povie, no čo spravíme, čo
sa dá robiť? Bolo nás sedem poslancov, každý jeden si vybral určitý počet
domov podľa čísiel a musel ich všetky
obísť, aby ľudia prišli na brigády. Vždy

sa našlo najmenej osem-desať ľudí,
ak nemohli, poslali chlapcov alebo
ženy. Vďaka tomu sa podarilo postaviť
kultúrny dom, opravovali sme vežu,
do Častej sme chodili pomáhať stavať
telocvičňu. Ľudí nebolo treba vôbec
prehovárať, každý si to bral za povinnosť. Prišiel si zo školy alebo z roboty,
a večer do desiatej na brigádu. A to sme
mali doma rodiny, malé deti... Kosiť sa
chodilo. Sami sme si okopávali a kosili
pred domami.
Ale nie každý vedel robiť všetko,
najmä murárčinu...
Murári nakázali, čo treba robiť, os-
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tatní robili pomocné roboty. Napríklad vežu sme opravovali za pána farára
Adamkoviča, ktorý tu veľa urobil, nebál sa ani za komunistov niečo organizovať. Zo všetkého sa vysekal. Veľa
to prinieslo pre obec. Len mu vadilo,
keď sa išlo robiť v nedeľu, ak napríklad
v sobotu pršalo a nedalo sa... To nemal
rád.
Ako kedysi fungovalo „poslancovanie,“ nebolo to tak, že komunisti povedali a muselo sa robiť?
Určite nie, tu sa nerozlišovalo, kto je
kto, tu bol jeden celok ľudí. Keď bolo
treba niečo urobiť pre obec, išlo sa a hotovo. Inak ako v Častej, kde sa nikdy
nevedeli medzi sebou dohodnúť. Tam
sú takí väčší vrtáci. Každý večer sme
sedávali na ulici na lavičkách, ľudia sa
pristavili, porozprávali sme sa. Dnes
ani živého ducha... Bolo to voľakedy
iné, také súdržnejšie. Ľudia nemajú
čas, každý sa niekam ponáhľa, a pritom
ani veľa okolo domu nerobia. Ako keby
chodili z roboty viac vyčerpaní.
Ale do roboty ste predsa chodievali
aj vy?
Každý deň, o pol piatej ráno na autobus, o šiestej už v robote, a potom
od pol štvrtej ešte škriabať vinohrad,
doma dve malé deti, o jedenástej sme
išli spať... V sobotu ráno, keď ste nevstali, ani chleba sa vám neušlo. Teraz je
pohodlnejší život. Aj ľudia. Majú pe-
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niaze, môžu si kúpiť. Voľakedy bolo peňazí menej, ľudia si ich inak vážili. Ale
my sme sa do roboty tešili. Manželka
do Slovnaftu, ja do dielne a do garáží.
Okrem brigád sa vtedy v dedine tiež
poriadalo viac zábav, nie?
Áno, určite, hodová zábava, ešte
v pondelok pre ženáčov, púťová zábava, Katarínska zábava... Väčšinou
v Panšule, na otvorenom vybetónovanom pľaci, kde je dnes detské ihrisko.
Doniesli z lesa zelené haluze, oplotili,
urobili pódium pre muzikantov a zábava bola do rána. Mali sme malé deti, no
na zábavy sme chodili a deti iba občas
skontrolovali, či spia...
Voľakedy znelo v Ompitáli aj oveľa
viac muziky...
Hudba tu fungovala vždy, môj dedko
ju zakladal v roku 1926. Ale teraz už
nikto nemá záujem, čo je škoda. Na Pažiti bola raz veľká slávnosť dychoviek,
bolo tu veľa hudieb. Kapela nemala
problém zobrať sa a ísť hrať, hocikedy,
žiadne peniaze. A na prvého mája išli
vždy vyhrávať pred mlyny a pekárne na
Račianskej ulici v Bratislave, brali nás
ako deti so sebou.
Ako žila dolianska mládež v čase,
keď ste sa zoznámili, čiže pred 50
rokmi?
Voľakedy bol život veselší ako teraz, dnes sa každý zatvára do seba, aj

keď sa niečo zorganizuje, chodí stále menej ľudí. My sme chodievali do
klubovne, kde je teraz hasičská zbrojnica. Mládež tam mala gramofón,
púšťali sa platne, boli sme tam veľmi
často spolu, tancovali... Nie, že by sme
doma nemali gramofón, ale spolu
s ostatnými nám bolo lepšie. Hovorili sme tomu Kačabar. Tam sme sa aj
zoznamovali. Väčšinou sme sa brali
Doľančania, vtedy tu bolo oveľa viac
chlapcov i dievčat. Ľudia mali k sebe
bližšie ako teraz.
Žilo sa veselšie, ale určite nie ľahko,
najmä mladým...
Peňazí nebolo veľa, ale o to viac sme
si navzájom pomáhali. Napríklad dom
– my sme si ho postavili bez pôžičky,
po dvoch rokoch manželstva sami,
iba s pomocou známych a rodiny. Do
pol roka bol dom hotový. Dnes už je
to nepredstaviteľné. Môj muž postavil
v Doľanoch aspoň pätnásť domov, keď
chodil pomáhať druhým, čo pomohli nám. A museli ste tých ľudí aj stravovať, doniesť im nejaké to pivo... Ale
všetko sa dá urobiť rýchlo a dobre, ak
ľudia chcú a vedia ako... Z roboty prišli
si pomôcť jeden druhému. Pritom vtedy bol problém zohnať stavebný materiál, čokoľvek, aj obyčajný cement...
Nežilo sa nám vtedy ľahko, ale myslím
si, že dnes sa napriek všetkým tým moderným vymoženostiam mladým žije
oveľa ťažšie.

Odpad je vec nás všetkých
Letný zber veľkoobjemového odpadu, ktorý sa uskutočnil začiatkom júla,
opäť poskytol možnosť zbaviť sa všetkého nepotrebného, čo zavadzalo na
dvoroch, humnách, pivniciach či povalách. Tento rok sme naplnili spolu šesť
veľkokapacitných kontajnerov. Zloženie tvorilo 14 510 kg objemového odpadu a 8130 kg drobného stavebného
odpadu, spolu sa za dva dni vyzbieralo
22 640 kilogramov odpadu.
Sme radi, že tento odpad neskončil
na divokých skládkach v lese, vo vinohradoch, na poli či za Kostolíkom.
Iba za uskladnenie odpadu na skládke
obec zaplatila 937,37 eur a ďalší poplatok za odvoz kontajnerov. Veríme,
že keď si na takýto spôsob odovzdávania odpadu navyknú všetci obyvatelia, bude naša obec a jej okolie ešte
čistejšie.

Problémy však nastali so skládkou
elektroodpadu, umiestnenou pod plechovým prístreškom v objekte PVOD
Doľany. Z nestráženého skladiska mizli
tie časti vyradených elektrospotrebičov, ktoré sa dali ešte nejako speňažiť.
Išlo najmä o staré chladničky, z ktorých
neznámi „zberači“ vyberali kompresory, elektromotory, medené káble a iné
súčiastky. Na skládke tak ostali iba

plastové torzá, ktoré nebola ochotná
odoberať žiadna firma zaoberajúca sa
recykláciou starých elektrospotrebičov.
Obec Doľany bola preto nútená pristúpiť k zrušeniu tejto skládky elektroodpadu. To však neznamená, že obyvatelia nebudú mať možnosť zbaviť sa
nepotrebných elektroprístrojov legálnou cestou. V prvom rade však treba
využiť možnosť, že pri kúpe nového
elektrospotrebiča je predajca povinný
na svoje náklady od vás odobrať rovnaký starý spotrebič. Zber v dedine
sa bude realizovať prostredníctvom
oprávnenej recyklačnej firmy vždy
prvú pracovnú stredu v októbri a v apríli, o čom budú obyvatelia dostatočne
vopred informovaní. Prípadná zmena
bude oznámená cestou miestneho rozhlasu.
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Futbalové spomienky na utužovanie družby

Staré zlaté časy
V Dolanoch pri Olomouci v Českej
republike sa v polovici júna tohto
roka konalo už 16. stretnutie obyvateľov obcí s názvom Dolany. Okrem mnohých „Dolanáků“ z Čiech
sa tohto príjemného podujatia
pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia Dolian zo Slovenska – našej
obce a Dolian pri Levoči.
Aj tento rok bol pre veľkých i malých
pripravený pestrý, bohatý víkendový
program plný pohody, zábavy, súťaženia a výborného pohostenia, ktorý vyvrcholil v sobotu večer koncertom známej revivalovej skupiny Beatles Revival
Band z Kladna. Na stretnutí sa spomínalo aj na „zlaté časy“ spred desiatok
rokov, kedy sa ešte intenzívne pestovali
družobné vzťahy medzi našou obcou
a Dolanmi v Čechách.

Pamätný zápas
Pán Karel Čapek, ktorý sa venuje
histórii a kronikám, nám zo svojho
archívu poskytol zaujímavý materiál
zo začiatkov vzájomných futbalových
stretnutí. Záznam pochádza z kroniky futbalového oddielu Sokol Dolany (dnes FC Dolany), ktorý v auguste
1966 absolvoval zájazd na Slovensko
a odohral priateľské futbalové stretnutie s naším TJ Družstevník Doľany
(7.8.1966). O týždeň sa v Dolanoch pri
Olomouci hral odvetný zápas.

jako při přivítání ministerského předsedy. Hudba vyhrávala před naším příjezdem a před samotným utkáním. Po
slavnostním nástupu a předání si upomínkových vlajek, přiběhla krojovaná
děvčata a popřála oběma kapitánům
hodně úspěchů. A utkání začalo. První
poločas probíhal za naší mírné převahy,
ale domácí se lépe pohybovali na rozmoklém, blátivém terénu. Ve druhém
poločase převzali iniciativu domácí
a útočili až do konce utkání. Naše mužstvo nevydrželo nápor účinků alkoholu
z minulého dne a podlehlo druhý poločas 4:0. Domácí byli spokojeni, že
zvítězili a my zase spokojeni, že utkání
už skončilo a tak spokojenost byla na
obou stranách.

Odvěta
Za týden po naší návštěvě v Doľanech přijelo mužstvo kopané tohoto
oddílu do naší obce. Byli přivítáni hudbou místního rozhlasu a také představiteli složek obce. Po prohlídce Dolany
byla pro naše hosty uspořádána taneční zábava, na které se přátelství ještě

více utužilo. V neděli ráno si naši hosté
prohlédli pamětihodnosti Olomouce
a navštívili ZOO na Kopečku. Odpoledne jsme sehráli odvetné utkání.

Sokol Dolany – TJ Družstevník
Doľany 0:1 (0:0)
Hrálo se za velmi pěkného počasí
a před velmi početnou návštěvou. Diváci byli zvědaví na výkon našich hostů
a hlavně na atraktivní předzápas. Po
celé utkání jsme byli lepším mužstvem,
ale zase jsme prohráli brankou, která padla ve druhém poločase. Utkání
proběhlo ve velmi přátelském duchu.

Atraktivní předzápas
V předzápase nastoupily ženy Dolan
proti Slavoj ZORA Olomouc družstvu
žen házené, které hraje I. ligu. Naše
ženy nám chtěli předvést, „jak se hraje správný fotbal a jak se střílí branky.“
Bohužel, branku se jim nepodařilo
vstřelit, protože soupeřky byly velice
kvalitní, ale předvedly pěknou kopanou. Utkání skončilo vítězstvím Slavoje 1:0.

„Zájezd Sokola Dolany
na Slovensko“
Sokol Dolany, oddíl kopané, uspořádal ve dnech 6. – 8.8. 66 zájezd na
Slovensko. Zde byla navázána přátelská
družba s obcí podobného jména Doľany. Naši hostitelé hrají III. tř. a hrají
velmi dobře, jak nás ostatně později
přesvědčili. Prohlídli jsme si obec s jejími památkami a večer uspořádali naši
hostitelé taneční zábavu. O „občerstvení“ byl postaráno tak, že druhý den,
kdy jsme měli sehrát přátelské utkání,
byla většina mužstva „velice unavená.“

TJ Družstevník Doľany – Sokol
Dolany 4:2 (0:2)
Nedělní odpoledne probíhalo v obci

Futbalisti TJ Družstevník Doľany, ktorí odohrali priateľský zápas proti Dolanom
pri Olomouci v auguste 1966: Horný rad zľava: Štefan Vadovič, Milan Vranko, Rudolf Vrbinkovič, Rudolf Slaninka, Richard Markovič, Jozef Tichý, Tobiáš Schwarz –
kapitán. Doľný rad zľava: Jozef Markovič, Jozef Vranko, František Krchnák, Ludko
Slaninka, Milan Purgiňa, Ján Schwarz.
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Úspešná bilancia
Bratislavský samosprávny kraj v končiacom sa volebnom období podporil
obec Doľany množstvom finančných
dotácií. Boli určené na poriadanie rôznych kultúrnych či športových akcií,
tiež na zveľaďovanie obce, opravy kultúrnych pamiatok a budov v majetku
obce, opravu a úpravu chodníkov, ciest
v správe obce, zateplenie či výmenu
okien na kultúrnom dome a budove
obecného úradu. BSK sa rovnako významnou mierou podieľal na dofinancovaní prístavby a prestavby materskej
školy.

Bezpečnosť obce
Významnú pomoc poskytol bratislavský kraj našej obci pri likvidácii
následkov povodne v roku 2011. Pred
dvoma rokmi začal BSK budovať inteligentné priechody pre chodcov, na
frekventovaných cestách v malackom,
pezinskom a seneckom okrese. Najmä
v noci majú veľké opodstatnenie, pretože vďaka výraznému nasvieteniu je
vidieť chodcov už z diaľky. Jeden z nich
máme aj v Doľanoch.

Pozornosť kultúre
a pamiatkam
Vďaka dotáciám BSK pod vedením
doterajšieho župana Pavla Freša sa
v Doľanoch mohli opraviť a zrekonštruovať dve národné kultúrne pamiatky – náhrobník Juraja Fándlyho
na miestnom cintoríne a jeho pomník
pred obecným úradom. 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.

Opravy a oslavy
„Prostredníctvom dotácií sme už aj
tu v Doľanoch podporili viaceré projekty. Peniaze išli napríklad na rekonštrukciu obecného Domu smútku,
obnovu verejného osvetlenia, opravu
kostolíka sv. Leonarda zo 14. storočia či
podporu 1. Malokarpatského stretnu-

tia hasičských zborov,“ bilancuje Pavol
Frešo. Aj s podporou bratislavskej župy
sme v Doľanoch mohli usporiadať dôstojné oslavy výročí našich významných
rodákov Juraja Fándlyho a Juraja Palkoviča a mnohé ďalšie kultúrne akcie,
vrátane každoročného pripomenutia si
odkazu sv. Cyrila a Metoda.

Podpora tradícií regiónu
„Od zvolenia do funkcie som v Doľanoch v priemere asi tak raz do mesiaca
alebo do dvoch. Rád sa sem vraciam,
pretože starosta je veľmi aktívny tak pri
manažovaní obce, ako aj pri organizovaní rôznych obecných akcií. Nezabudnuteľné boli pre mňa návštevy v mlyne
u pána Demoviča alebo vo vinárstve
u pána Mikuša. Sú súčasťou tradícií
tohto regiónu,“ uviedol P. Frešo.

Milan Ftáčnik: Kraju ponúkam
skúsenosti a politiku pre ľudí
Pôsobil ako minister, primátor,
starosta a poslanec VÚC. Je spoluautorom pripravovanej reformy
školstva. Tí, ktorí ho poznajú, vedia, že v politike vždy presadzoval
slušnosť. V marci ohlásil svoju kandidatúru na post predsedu Bratislavského kraja. Aj o tom sme sa
rozprávali s Milanom Ftáčnikom.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za
župana?
Ľudia ma poznajú z môjho doterajšieho politického pôsobenia. Rozhodol
som sa kandidovať, pretože som presvedčený, že náš kraj potrebuje zmenu
a ja mám čo ponúknuť. V prvom rade
svoje skúsenosti a výsledky. A takisto
chápanie politiky, ktorá pre mňa vždy
bola a je predovšetkým služba ľuďom.
Kandidujete ako nezávislý…
Už 12 rokov nie som členom žiadnej

politickej strany, aj keď svojím presvedčením som sociálny demokrat. Rešpektujem
úlohu politických strán, ale nechcem byť
závislý od žiadnej z nich. Preto kandidujem ako nezávislý a pod moju kandidatúru zbieram podpisy od obyvateľov kraja.
Čo sú najdôležitejšie veci, ktoré by ste
chceli urobiť ako župan?
Chcem, aby sa Bratislava ako jadro
kraja rozvíjala v súčinnosti s prímestskými okresmi. Chcem prehodnotiť
integrovanú dopravu tak, aby lepšie

zodpovedala potrebám obyvateľov kraja, rozvíjať kvalitné stredné školy v kraji
a uplatniť nové myšlienky zo školskej
reformy. Chcem pripraviť program rozvoja nájomného bývania, program aktívneho starnutia a skvalitniť sociálne
a zdravotné služby v kraji.
Čo považujete za nosné výsledky vašej
práce na poste primátora?
Extrémne zadlženú Bratislavu sme
finančne ozdravili a dlhy sme znížili o viac ako 40 miliónov eur. Podarilo
sa mi získať historicky najväčšie investície do dopravy – až 300 miliónov eur
z eurofondov, pričom všetci ich môžu
vidieť v podobe nových električiek
a trolejbusov či nového Starého mosta.
Vďaka politike otvorenej samosprávy
sa Bratislava stala 4. najtransparentnejším mestom na Slovensku. Na to chcem
nadviazať na úrovni kraja.
Volebný program Milana Ftáčnika
môžete nájsť na: www.ftacnik.sk
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Ako sa vyznať v húštine priezvísk a prezýviek?

Dolianske mená
sú unikátne
Každého, kto príde alebo sa prisťahuje do Dolian, určite prekvapí
množstvo rôznych mien a prezývok. Miestni ich bežne používajú
a poznajú, ale pre cudzieho sú
úplnou záhadou. Ako keby si Doľančania chceli strážiť tajomstvá,
v ktorých sa vyznajú iba oni...
Typický príklad sme videli počas volieb do obecného zastupiteľstva – babka, ktorá prišla voliť, si nedokázala poradiť s menami kandidátov na papieri.
Až keď jej pani z volebnej komisie začala ku každému menu hovoriť príslušnú
prezývku, babka si uľahčene vydýchla:
„Ahá, no to sú títo...“

Obrana proti chaosu
Ako a kedy začali vznikať, nie je známe, ale jedným z dôvodov bol určite
fakt, že prezývkami si ľudia medzi sebou začali odlišovať rôzne vetvy rodín
s rovnakým priezviskom. I z náhrobkov na cintoríne je zrejmé, že v obci
sa mnohokrát opakujú rovnaké priezviská, pričom niekedy už ani nemusí
ísť o priamych príbuzných. V nasledujúcom texte vám prinášame zoznam
prezývok (prímení) rodín, ktoré sa používali v Ompitáli v minulom storočí
a niektoré sa používajú dodnes.

Rozdielny prístup
Korene mnohých prezývok siahajú
do hlbšej histórie. Niektoré rodiny ich
brali ako samozrejmosť, najmä ak rodín s rovnakým priezviskom bolo veľa,
iné ich pokladali za urážku. Niektoré
mená totiž vznikli aj ako prezývka na
základe nejakých výrazných vlastností
danej rodiny... Veríme, že týmto zoznamom nikoho neurazíme – je to totiž
unikátny, vzácny historický dokument.
Vznikol vďaka mravčej práci pani Barbory Pikulíkovej, ktorej redakcia touto
cestou veľmi pekne ďakuje.

Stránka z pozemkovej knihy našej obce (vtedy Ottovölgyi) z roku 1896: aj z tohto
dokumentu vidno, že mená a priezviská boli už v tom čase tie isté ako dnes a často
sa opakovali.
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Kováči: Chovanec

Schmidtovi: Kavi, Peterki, Basisti,

Kovačiči: Kozeli

Silveni, Kromri, Frólisi, Funi, Papali,
Uhlárski, Sisli, Tudlikári

Krchnákovi: Teofili, Kožári, Dzíri,

Schwarzovi: Prívari, Čakani, Šici,

Demoviči: Joburi, Rudavci

Rendáci, Pecki, Šunki, Živánki, Cvajli,
Hromadi, Mikulandi, Bimbidi, Ruskí,
Licki, Vachani, Dzúri, Slepičkári

Špini, Kalaci, Jurúšky, Nemrháli,
Pakáši, Badžúchi, Pumpáci, Pukanci,
Tomáši, Slávi, Kováči

Dobrovodskí: Cyrili

Kunetki: Kunáci

Šandori: Rudinka

Fandli: Fandelički

Lanáci: Brečki, Lekvari, Špiritári,

Vadoviči: Štrajmli

Jančini, Danieli, Findli

Braniši: Vicenki
Čermáci: Frici

Búdarki, Pipiži, Pajli, Lajskí, Pérari

Foltanoviči: Letuški

Vóbri: Ciprinki, Šandini, Vóbrici
Lechoviči: Fígi, Mléčari, Jotki,

Guldani: Čupaji, Víceni, Richtári,
Prtki, Šutráci

Melitki, Mládenci, Daniši, Báčici

Vrábli: Štefaničky

Monsbergerovci: Jakubi, Šnupáci,
Mišički, Blažejki, Dratári, Mončpergli

Vranky: Bajeci, Gélici, Šlosari,

Halači: Pukardi, Zavrchi, Miklíci
Herchli: Kakúni

Mruškoviči: Pečuli, Múdri, Mitri,
Pinčeci, Pipiži, Maceji, Mikloši

Vrbinkoviči: Brdži, Janisi

Hrdlički: Jóchi, Báčici, Paveti, Nácki,
Chucini, Kuliši

Nemrháli: Hanusi, Kostelníci

Kuturáci

Hutari: Drantatáci, Ignáčki

Peki: Myslíci, Čvendi, Hejseki,

Zigovci: Bobáli, Kučeri, Zadní,

Burani

Knutli, Vachi, Jójenci, Cicki, Jomlíci

Pikulíci: Gašpari, Súši, Drni,
Kvardlíci, Čvrki, himerki

Zlochovci: Repki, Plevi

Jankoviči: Júzefi, Incikári, Satani
Janošoviči: Kabeli

Setnickí: Tituli

Jelemenskí: Šopári

Slaninci: Šmrdi, Piži, Sacharin

Klokneri: Parenáci, Tidlíci

Slobodi: Šmíkali

Beniši, Červeni

Zahradníci: Pastíri, Cipríni,

Ilavskí: Pizíci

Ak viete viac, máte k zoznamu pripomienky, spresnenia či doplnky,
budeme radi, keď nám napíšete
do redakcie Doľanských novín.
Vopred ďakujeme!
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Posledná rozlúčka s Mons. Antonom Adamkovičom

Každý svojským
spôsobom
korunuje dielo...
Dňa 24. mája tohto roka zomrel vo veku 89 rokov a v 65. roku kňazstva
Mons. Anton Adamkovič. ktorý pôsobil vo farnosti Doľany od r. 1971 do
r. 1991, teda 20 rokov aktívneho života kňaza, staviteľa, organizátora
a básnika. Na jeho pohrebe v rodnom Červeníku sa o.i. zúčastnili aj dolianski veriaci, starosta Jozef Mruškovič a dvaja kňazi pochádzajúci z Dolian – VDP. Augustín Slaninka a VDP. Ľubomír Hašan.
Každý kňaz pôsobiaci v tej-ktorej
farnosti sa snaží urobiť čo najviac dobrého nielen na poli duchovnom, ale aj
v praktickom živote farnosti. Takýmto
všestranným a skutočne vitálnym farským administrátorom bol aj Mons.
Anton Adamkovič, ktorý vykonal
v Doľanoch úctyhodné a chvályhodné
dielo. Tvorí ho množstvo prác a aktivít,
z ktorých vymenujeme aspoň tie najvýznamnejšie.

finančne štedrých...“ V roku 1975 sa
uskutočnila generálna oprava Kaplnky
sv. Šebastiána. Cennou zaujímavosťou
je skutočnosť, že v tyči, ktorá nesie
guľu s krížom, je schránka s výtlačkom
Katolíckych novín z 15. apríla 1976
a s vloženým listom od Mons. Antona
Adamkoviča, ktorého doslovné znenie
je uverejnené na str. 117 – 118 v monografii Mons. Antona Adamkoviča
o Doľanoch.

Kostol

Kalvária a veža

Okrem viacerých menších opráv sa
Mons. Adamkovič v prvom rade zaslúžil o vnútornú a vonkajšiu obnovu
farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej (nové zariadenie sakristie,
dlažba, dlažba chóru, nová elektrifikácia celého kostola, bočné osvetlenie,
vymaľovanie, oplechovanie veže medeným plechom, nové okná na ochranu
gotických okien, nové kostolné dvere,
atď.) v celkovej hodnote asi milión
vtedajších korún. V kostole pribudol
v roku 1978 nový organ, dielo majstrov
z Krnova, v hodnote 600 000 Kčs.

Z iniciatívy Mons. Adamkoviča prebiehali v rokoch 1971 – 1991 práce aj
na Krížovej ceste na Kalvárii (elektrifikácia, nové premaľovanie jednotlivých
zastavení Krížovej cesty trnavským
maliarom Solárom) ako aj výroba
a osadenie nového zábradlia od už
zosnulého Viliama Vranku, ktorý toto
dielo vykonal zdarma. Mons. Adamkovič sa tiež zaslúžil o odstránenie
nevkusnej prístavby mestskej veže, čo
požadovali aj pamiatkári z Bratislavy. V prístavbe bola predajňa cigariet
a tabaku a neskôr mäsa, uskutočnila sa
tiež generálna oprava veže vrátane osadenia nových dverí a inštalácia hodín
na veži.

Kostolíky
V rokoch 1971 – 1997 sa Mons.
Adamkovič zaslúžil o generálnu opravu strechy Kostolíka sv. Leonarda
v r. 1971 – 1997 (nová omietka, nová
elektrifikácia, vymaľovanie Umeleckými remeslami Bratislava...). Tu veľmi pomohli dary a zbierky ochotných
dolianskych veriacich, ktorých Mons.
Anton Adamkovič hodnotil ako „obdivuhodne obetavých, a aj materiálne,

Súsošie pred kostolom
Korunou diela zomrelého Mons.
Antona Adamkoviča by som nazvala
jeho rozhodnutie dať postaviť súsošie
J. Palkovičovi a J. Fándlymu. Súsošie
pred kostolom bolo postavené 16.septembra 1988 akademickým maliarom
P. Čambálom a rovnako bola 17.no-

vembra 1988 vyhotovená inštalácia
osvetlenia k súsošiu. Toto nezvyčajné
a najmä cenné dielo malo aj pre samotného darcu osobitný význam, a preto
je opatrené nápisom: „Veľkým Doľancom z úcty venuje Anton Adamkovič“.
A my môžeme len dodať: Ďakujeme –
Pán Boh zaplať !

Kniha a nasledovníci
Mons. Adamkovič napísal a v roku
2001 vydal jedinečnú monografiu
„Doľany pri Častej,“ ktorá má okrem
textového znenia bohatú fotodokumentáciu a pripojený „Malý slovník
ompitálsko – slovenský.“ Na duchovnom poli nesmieme zabudnúť spomenúť zásluhu tohto kňaza v aktívnom
vykonávaní kňazského apoštolátu
v Doľanoch voči veriacim, ale aj na
skutočnosť, že jeho zásluhou a modlitbami z dvoch zasiatych semiačok
vo farnosti Doľany sa naplno rozvinuli dva duchovné kvety - kňazi ThLic.
Augustín Slaninka a PhDr. PaeDr.
Mgr. Ľubomír Hašan.
Mons. Anton Adamkovič svojou neochvejnou vierou, charizmou, neúnavnou prácou, rôznymi aktivitami i vlastnou literárnou tvorbou (Tono Rovina),
vybudoval neskutočne cenné dielo,
ktorého korunou je Viera, nádej a láska. Takto si ho aj my, veriaci a občania
Dolian, uchovajme v spomienkach, ale
najmä v našich modlitbách.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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Okienko zo života
farnosti Doľany
Najskôr sa zastavíme pri oprave
farského kostola. Táto napriek
laickému pohľadu viacerých farníkov a občanov, že „však sa to
v kostole nejako nehýbe,“ pokračuje aj v letnom období.
V lete sa totiž ukončí fáza odkrytia
gotiky – vrstvy z r. 1300. Ďalej jej stabilizácia, tmelenie a príprava na reštaurovanie nájdených malieb. Ďalšou fázou
bude reštaurovanie malieb a uvedenie
stien do stavu, ako bol kostol pôvodne
postavený, teda v gotickom slohu, t.j.
to, čo sa z gotiky ešte zachovalo.

Tradične do Sološnice
Dolianski farníci sa pod vedením
pána farára Mgr. Jána Bučeka aj tento
rok v nedeľu 25. júna zúčastnili v hojnom počte na tradičnej výmennej
púti k úcte Božského Srdca Ježišovho
v Sološnici. Počasie bolo pekné, a tak
sme do Sološnice prišli nielen autami,
autobusom, ale aj na bicykloch. Sološnický pán farár o 9.30 hod. privítal
pútnikov na kraji dediny a v spoločnom sprievode so spevom a modlitbami sme prišli na námestie pred kostolom.

Pohostinní domáci
Tu sa potom o 10.00 hod. slúžila slávnostná sv. omša v sprievode dychovej
hudby a farského spevokolu. Sološničanov a ostatných pútnikov sme za
farnosť Doľany pozdravili krátkym príhovorom. Po skončení sv. omše nasledovala procesia so Sviatosťou Oltárnou
po tradičnej trase dedinou. Tradičnú
pohostinnosť a priateľstvo Sološničanov
sme si mohli opäť vychutnať vo forme
občerstvenia pútnikom pred kostolom
i vo farskej záhrade, za čo im aj touto
formou ďakujeme.

Opäť zaujímavý koncert
Vo farskom kostole sme mali 12.júla
návštevu a vystúpenie dvojice ruských
umelcov DUO SANCTUS – Nikolaj
a Inga. Ruskí umelci na vysokej úrovni
hudobne i spevácky sprevádzali slúženie sv. omše a po nej odohrali krátky
koncert. Dobrovoľné finančné príspev-

ky boli obetované na liečbu Nikolajovho chorého syna.

Duchovný relax potrebujeme
všetci
Naši predkovia nám vo farnosti
a obci zanechali o.i. dve pekné miesta.
K úcte sv. Anny (kaplnka v dolnej časti
obce) a k sv. Jozefovi (obrázok v hornej
časti obce). V ostatnom období je poznať, že sa úcta k týmto svätým zvyšuje,
či už vynovením kaplnky a obrázka, ale
aj konaním príležitostných pobožností
a individuálnymi návštevami veriacich.
Je potešujúce, ale aj potrebné, aby sme
v tejto uponáhľanej dobe hľadali aj takýto zdroj duchovného relaxu.

Spoločne pre kostol
V závere by som chcela aj touto cestou povzbudiť našich občanov a farníkov, aby neustávali vo finančnej i morálnej pomoci na opravu kostola. Po
jej skončení budeme mať všetci radosť
z vykonaného diela. Nech nám k tomu
naďalej pomáha nielen naša dobrá
vôľa, ale aj sv. Katarína Alexandrijská,
patrónka farského kostola.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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Budeme mať v Doľanoch druhé Gabčíkovo?

Skrotenie zlej vody
Poslanci nášho obecného zastupiteľstva sa na svojom zasadnutí
koncom júna oboznámili s projektom protipovodňových opatrení na Podhájskom potoku, ktoré
plánuje realizovať štátny podnik
Správa povodia Váhu. Obecné zastupiteľstvo zámer jednohlasne
odsúhlasilo.
Podľa projektu, ktorý vypracovala
spoločnosť Vodotika, a ktorý si vyžiada náklady v celkovej výške asi 3,5
milióna eur, by na Podhájskom potoku mal vzniknúť komplex niekoľkých
vodozádržných objektov. Jeho hlavnou
časťou by mala byť pomerne veľká priehrada, pracovne na mape označená ako
Ochranná nádrž Doľany 1. Priehradný
múr by mal vzniknúť nad lúčkou nad
Brimusom, čím by sa vytvorila umelá
vodná plocha, ktorá by sa mala končiť
až pod Papierňou.

Zadrží storočnú vodu
Objem vodnej nádrže pri bežných
podmienkach je plánovaný na 40 000
m3, v prípade prívalovej vody by mala
byť nádrž nárazovo schopná zadržať až
dvojnásobný objem vody, teda 80 000
m3. Priehradný múr by mal byť asi 15

Takto vyzerá plánovaná priehrada Doľany 1 vo vizuáli projektovej firmy.

metrov vysoký a 5 metrov široký, pri
ňom bude najväčšia hĺbka vodnej nádrže
pri stálej hladine asi 8 metrov. Maximálna hĺbka úplne „napustenej“ priehrady
dosiahne necelých 15 metrov. Priehrada
podobného typu ako v Horných Orešanoch bude vybavená priepustným systémom pre reguláciu prietoku.

Cesta bude vyššie
Stavba priehrady si vyžiada tiež preloženie časti úseku cesty na Zabité, a to
od zákruty pod lúčkou pri odbočke na
zvážnicu až po Papiereň a, samozrejme,
príslušné terénne úpravy. Miesto, kam
sa chodieva na opekačky a kde sa zabáva
po turistike, však ostane zachované.

Pomôžu aj prehrádzky
Okrem tejto hlavnej priehrady by sa
podľa projektu mali na Podhájskom
potoku v úseku medzi Papierňou a Zabitým postaviť ešte štyri prehrádzky
(Doľany A,B,C,D), vysoké 5 metrov.
Súčasťou projektu je tiež vybudovanie
menšej priehrady, ochrannej nádrže
Vinice, v údolí nad uličkou. Tu by malo
mať teleso hrádze výšku asi 7 metrov.

2011 by sa nemal opakovať

Projektované rozmiestnenie jednotlivých vodozádržných objektov.

Celý tento komplex vodozádržných
objektov by spolu s úpravou vtoku potoka do potrubia v obci (tzv. hučák)
mal zabezpečiť definitívnu ochranu
obce pred prívalovými vodami z hôr
a tiež účinnú reguláciu prietoku potoka počas silnejších dažďov. Všetky náklady na výstavbu a prevádzku ponesie
investor. O termíne realizácie zatiaľ nie
je rozhodnuté.
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Postup našim futbalistom unikol iba o vlások

Partia je dobrá, ide sa
ďalej...
Bilancia nášho futbalového klubu
FK Cinemax Doľany za uplynulú
sezónu 2016/2017 je úspešná,
hoci hlavný cieľ, postup seniorov
do vyššej súťaže, sa splniť nepodarilo.
Napriek výborným výkonom našich
chlapcov, napriek veľkej snahe celého
výboru klubu, napriek angažovaniu
profesionálneho futbalového trénera,
skončili nakoniec naši futbalisti v tabuľke VI. ligy seniorov S6V na druhom
mieste, iba o skóre (rozdiel 5 gólov) za
postupujúcim ŠK Láb! V súťaži pritom
doslova valcovali, z 18 stretnutí vyhrali
14, v dvoch remizovali a iba dve prehrali. Dosiahli pritom pozoruhodné
skóre 84:22, no najväčší súper o prvenstvo bol o vlások lepší...

Fungujú na jednotku
Aj tak je však predseda dolianskeho FK Cinemax Roman Mikovič spokojný: „Hlavné je, že sa v „áčku“ dala
dohromady dobrá partia, funguje na
jednotku. Také dobré mužstvo sme už
dávno nemali – napríklad teraz v lete
sme odohrali dva turnaje, kde sme hrali proti družstvám z vyššej súťaže a vo
finále sme zdolali Grinavu 4:0, ktorá
hrá vyššiu súťaž ako my. Určite by sme
sa vo vyššej lige nestratili, ale bohužiaľ
sa to nepodarilo.“

Ďalšia šanca
Život však ide ďalej a čo sa nepodarilo teraz, skúsia naši hráči dosiahnuť v nasledujúcej sezóne 2017/2018.
„Nehádžeme flintu do žita – mal som
obavy, že ak nepostúpime, partia sa
rozpadne, chalani stratia motiváciu
a prestane ich to baviť. Ale práve naopak, áčko sa mobilizuje a aj odhodlané v tejto sezóne postúpiť. Do mužstva
prišli Klokner, Bednarovský, ďalší dvaja
hráči z Trnavy, z dorastu Braniš a Marušinec, ostáva profesionálny tréner...
Uvidíme – chalani chcú hlavne hrať‘,“
hovorí Mikovič.

Náročnejšie podmienky
Lenže súťaž už bude tento rok náročnejšia. Vstupuje do nej Stupava, ktorej
káder údajne tvoria hráči Interu B, silná Studienka a zopár ďalších mužstiev.
Nevýhodou tiež je, že z blízkeho okolia
sú v nej iba tri družstvá (Dubová, Častá, Vinosady), za ostatnými desiatimi
súpermi budú musieť naši futbalisti
cestovať na Záhorie. „Pokiaľ by sme
mali tých istých súperov čo minulý rok,
myslím si, že postup by bol úplne reálny,“ uvažuje Roman Mikovič.

Otázny dorast
Náš futbalový klub sa v priebehu
uplynulej sezóny podarilo stabilizovať aj finančne, pribudol nový hlavný
sponzor, futbalisti zorganizovali úspešný ples, funguje nový bufet... Členovia
výboru klubu majú teraz podelené oblasti, na ktorých fungovanie sa môžu

viac sústrediť. Problémy však vznikli
v družstve dorastencov, z ktorého odišlo viacero hráčov (či už do „áčka,“ alebo s futbalom skončili), takže je otázne,
či vôbec budeme mať dosť hráčov na to,
aby sme v dorasteneckej súťaži absolvovali celú sezónu.

Čo by sme chceli
„Máme víziu, že by sme si od septembra zaobstarali súpis detí v obci,
ktoré by sa mohli začať venovať futbalu,
a pozvali ich aspoň raz za týždeň zahrať
si pod dozorom trénera,“ objasňuje
plány klubu Roman Mikovič. „Musíme
myslieť na budúcnosť. „Áčko“ je teraz
dobré a možno vydrží 5-6 rokov, ale čo
potom? Treba sa starať o dorast, hráčov
máme málo.“ Samozrejme, naši futbalisti budú vďační za každú podporu,
ktorú im prídete prejaviť na súťažných
zápasoch v novej, náročnej sezóne.

Rozpis zápasov jesennej časti sezóny 2017/2018 - VI. liga
seniori (S6V) OFZ Bratislava - vidiek
Dátum
27.08.
03.09.
10.09.
17.09.
24.09.
01.10.
08.10.
14.10.
22.10.
29.10.
05.11.

Čas
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
15:30
17:00
15:30
15:00
14:00
13:30

Súperi
FK CINEMAX Doľany - FK Malé Leváre
FK v Sološnici - FK CINEMAX Doľany
FK CINEMAX Doľany - Futbalový klub Dubová
OFK Vysoká pri Morave - FK CINEMAX Doľany
FK CINEMAX Doľany - FK Záhorská Ves
FK CINEMAX Doľany - FK Studienka
FKM Stupava - FK CINEMAX Doľany
FK CINEMAX Doľany - FC Malacky B
OFC 014 Vinosady - FK CINEMAX Doľany
FK CINEMAX Doľany - TJ NV Pernek
FC SLOVAN Častá - FK CINEMAX Doľany
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Čo sa udialo v Doľanoch

Hasiči v nasadení
Dobrovoľný hasičský zbor našej obce
sa v prvej polovici leta rozhodne nenudil. Suché a teplé počasie spôsobilo
vznik viacerých väčších požiarov, ku
ktorým mali naši hasiči výjazd. Našťastie, ani jeden z nich nepostihol
našu obec či jej okolie. Napríklad 28.6.
vypukol veľký požiar lesa medzi obcami Jakubov a Láb v okrese Malacky.

Na mieste zasahovalo aj veľa dobrovoľných hasičských zborov vrátane našich
chlapcov. Požiar sa podarilo zlikvidovať až po 28 hodinách náročnej práce, ktorú komplikoval nárazový vietor
a ťažko dostupný terén. Za pomoc pri
hasení tohto požiaru dostali členovia
nášho DHZ ďakovný list od riaditeľa
Krajského riaditeľstva Hasičského a zá-

chranného zboru v Bratislave pplk. Ing.
Martina Blahu.
Horelo však aj bližšie, konkrétne 9.
júla, kedy vznikol veľký požiar na skládke odpadu v Dubovej. Aj tento oheň
sa podarilo úspešne zvládnuť ešte v ten
deň. Naši hasiči si za svoj príkladný
prístup k povinnostiam zaslúžia pochvalu i ocenenie. Oni sami sa ale asi

najviac tešia z toho, že po rokoch vybavovania sa konečne bude repasovať staručká hasičská Tatra 138, ktorú si sami
prácne udržujú v prevádzke a na ktorú
nedajú dopustiť.

So Sv. Urbanom Matkám zo srdca
vo vinohradoch
Pri kaplnke vo vinohradoch sa v nedeľu, 21. júna, konala
tradičná slávnosť Svätého Urbana, spojená s obradom požehnania viníc. Po požehnaní naším pánom farárom a krátkej spoločnej modlitbe bolo pre všetkých, čo v tento slnečný podvečer prišli do vinohradu stráviť príjemné spoločné
chvíle, prichystané malé občerstvenie s opekačkou. Všetci,
ale hlavne tí skôr narodení, si mohli posedieť aj na nových
lavičkách, ktoré okolo stromu pri kaplnke osadili členovia
dolianskeho spolku vinohradníkov a vinárov s finančnou
podporou OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch. Lavičky
budú slúžiť na oddych všetkým, čo sa vyberú na prechádzku
do vinohradov.
Obetavým organizátorom patrí veľká vďaka za príjemnú
a perfektne zvládnutú akciu.

„Vždy keď oči otvorím a zazriem tvoju tvár, chcem
byť s tebou každý deň. Si tá, čo život mi dala a za to
ti úprimne ďakujem. Si môjmu srdcu najbližšia, vždy
vedieš moje kroky, si priateľkou, matkou i človekom,
čo vždy pri mne stojí...“

Deň matiek, ktorý sa slávi v druhú májovú nedeľu, patrí ku
krásnym sviatkom a získava si u nás stále väčšiu obľubu. Tento rok jeho oslavu zorganizoval v kultúrnom dome Obecný
úrad v Doľanoch v spolupráci s materskou školou a CZŠ sv.
Leonarda. Naši škôlkári a školáci si pre naše mamy, babičky
i prababičky pripravili milé vystúpenia. Pod vedením svojich
učiteliek predviedli poctivo nacvičené, krásne scénky, recitácie a tance, ktoré dojali všetkých prítomných. Po skončení
programu dostali oslávenkyne živé kvety a domov odchádzali s dobrým pocitom, že na nich nezabúdame.
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Dolianska zeleň z pohľadu profesionálneho arboristu

Život v korunách stromov
Potichu, ale systematicky prebieha „údržba“ veľkých stromov
na našom cintoríne a v okolí kostolíkov. V horolezeckej výstroji
ako veverička lezie po konároch
skúsený profesionálny arborista
Marek Ač, ktorého sme požiadali
o krátky rozhovor.
V čom vlastne spočíva hlavná časť
vašej zaujímavej práce?
V podstate ide o profesionálnu
starostlivosť o stromy. Väčšinou to
znamená ošetrovanie stromov v urbanizovanom prostredí, v mestách,
obciach. Zabezpečiť, aby bol strom
hlavne prevádzkovo bezpečný v prostredí, kde sa pohybujú ľudia a majú
tu majetky.
Zrejme sa pritom dosť našplháte...
Po stromoch musíme loziť, pretože sa potrebujeme dostať do koruny
a hlavne na perifériu koruny, ak sa
tam nedostane plošina. Na miestach,
ako je cintorín v Doľanoch, sa určite
nedá použiť.

Čo sa robí pri redukčnom reze?
Pri redukčnom reze sme odľahčovali
strom z koncov, celú korunu a preťažené konáre. Konkrétne v tomto prípade
tam bolo veľké horizontálne rameno
s pozdĺžnou prasklinou, a časom by sa
zlomilo. Pritom tvorilo vyše tretinu listovej plochy duba, čo by bola pre strom
veľká strata a vznikla by veľká rana. Takže sme ho museli prevenčne odľahčiť.

Ako často treba takéto stromy ošetrovať?
Intervaly sú dané rozsahom defektu,
najmenej sú to tri roky, najviac raz za
desať rokov. Závisí to od defektu, nie
od veku, vitalitu stromu určuje jeho
zdravotný stav.

A lipa?
Na lipe sme robili takisto zdravotný
a redukčný rez. Mala už od mladého
veku rastový defekt - vyrastal tzv. kodominant, teda strom nemal jeden priebežný kmeň, ale dva akoby rovnocenné
kostrové konáre. Vzniklo tak vetvenie
v tvare písmena V, čo môže spôsobiť, že
sa jedno z ramien časom ulomí. Ideálny
stav je jeden terminál, preto sme ho museli kvôli stabilizácii vetvenia upraviť.

V čom sú vaše „rezy“ iné ako zásahy
amatérov?
Laická údržba veľmi často vyzerá
tak, že sa z plošiny motorovou pílou
režú veľké kostrové konáre. Chcú
stromu odľahčiť, ale nedokážu udržať
symetriu koruny a robia sa veľké rezy
kostrových konárov v blízkosti kmeňa. Ja odliezam do koncov koruny,
kde robím viacero rezov, ale s menším
priemerom a na mladom dreve. Vďaka
tomu strom dokáže lepšie zaceliť rany
– viac menších rezov je lepších ako
menej veľkých.

Stará lipa uprostred cintorína – koruna je po zásahu arboristu viditeľne
odľahčená.

Masa zrezaných konárov zo starého
duba bola veľká – preťaženému stromu sa určite poriadne odľahčilo...

Podľa čoho sa vyberajú stromy,
ktoré treba ošetriť?
Väčšinou sú to veľké a staré stromy
s defektami, ktoré vznikli buď zanedbanou alebo neodbornou starostlivosťou. Tu som sa s ňou ani tak nestretol,
skôr v mestách, kde tieto zásahy robia
technické služby a často nimi spôsobujú značné poškodenia na kostrových konároch.
Ktoré stromy ste ošetrovali u nás?
Riešili sme tu viacero stromov,
najvýznamnejší bol starý dub letný.
Bol napadnutý imelovcom, čo je poloparazitná rastlina, ktorá vyciciava
zo stromu vodu a živiny. Pri ošetrení
sme riešili zdravotný a zároveň aj redukčný rez koruny. Zdravotný rez je
v podstate bežná údržba stromu, keď
odstraňujeme suché či krížiace sa konáre, ktoré sa o seba odierajú, a tiež do
jadra koruny rastúce konáre, ktoré by
časom uschli, pretože by nemali dostatok svetla.
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Program akcií v Doľanoch v najbližších troch mesiacoch

Nenechajte si ujsť
13. augusta, nedeľa

Turistika pre všetkých

Registrácia od 6,00 hod. pred CZŠ

8. október, nedeľa, o 17,00 hod.

Deň úcty k starším

DK J.Fándlyho

4. november, sobota, 7,00 – 22,00 hod.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

DK J.Fándlyho

30. november od 8,00 hod.

Kvapka krvi – odber mobilnou stanicou od dobrovoľných darcov
DK J.Fándlyho

Pozvánka
na Turistiku
pre všetkých
2017– 32. ročník
Kedy: v nedeľu,
13. augusta
2017
Kde: pred Cirkevnou
zákl. 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

Čakajú nás župné voľby
Na volebnom zozname kandidátov na
poslancov BSK môžete opäť zakrúžkovať iba jedno číslo pred zvoleným menom. Oba volebné lístky potom treba
vložiť do obálky a vhodiť do hlasovacej
urny. Zoznam kandidátov na župana
a poslancov BSK dostane každý volič
ešte pred voľbami do poštovej schránky.

V sobotu, 4. novembra 2017, sa
uskutočnia voľby župana a poslancov vyšších územných celkov.
V Doľanoch budeme voliť predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a jedného poslanca župného parlamentu.
Novinkou tohtoročných volieb je jednokolová voľba predsedu samosprávneho kraja. To znamená, že županom
sa stane kandidát s najvyšším počtom
získaných hlasov voličov. Doposiaľ bol
predsedom už v prvom kole zvolený
kandidát iba v prípade, ak dostal viac
ako polovicu hlasov.

Ako a koho ideme voliť
Vo voľbách budeme voliť na dvoch
volebných lístkoch - predsedu samosprávneho kraja (župana) a nášho zástupcu v zastupiteľstve (poslanca BSK).
V prvom prípade - predsedu BSK, volíme jedného z kandidátov zakrúžkovaním čísla pred jeho menom v zozname.

Náš volebný obvod
Volebné obvody sú zložené z bratislavských mestských častí, obcí a miest
v Bratislavskom kraji. Náš volebný obvod má číslo 20 (z celkového počtu 24
v BSK) a zahŕňa tieto obce z okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová,
Vištuk a obce okresu Senec – Igram
a Kaplna. Rozdelenie na volebné obvody určil zákon tak, že jeden volený
poslanec pripadá na približne 12 000
až 15 000 obyvateľov. V prípade nášho
volebného obvodu si preto volíme len
jedného poslanca. Celkove ich v zastupiteľstve BSK bude sedieť 50.

O čom vlastne župy
rozhodujú?
Od rozhodnutí župných politikov
a úradníkov záleží, aké budú v regiónoch stredné školy, nemocnice (župa
môže odvolať riaditeľa nemocnice, či
nariadiť jej predaj), domovy dôchodcov, divadlá, galérie, múzeá či knižnice.
Krajskí poslanci rozhodujú aj o tom,
koľko peňazí a kam pôjde na opravu
ciest II. a III. triedy. Kraje schvaľujú
aj cestnú daň, licencie, grafikony, ceny
a zľavy v prímestskej autobusovej doprave, dotujú umelecké školy, poskytovateľov sociálnych služieb (kraj určuje
výšku poplatkov za sociálne služby),
kultúru a šport a zabezpečujú aj rôzne
verejnoprospešné služby.
Na záver iba pripomíname, že právo voliť svojich zástupcov do správnych a zákonodarných orgánov by
sme mali využiť všetci - je to naša
príležitosť, ako vyjadriť svoj názor na
politiku a ako ju do istej miery svojím
hlasom aj ovplyvniť.

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

Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli

Nájdete nás aj na Facebooku
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