zimné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli

Moji milí Doľančania,
rok nám ubehol ako voda, dokonca aj „koniec sveta“ sme prežili, a na novoročné vinše je už
neskoro, ale jedno Vám všetkým
prajem. To, čo si začneme vážiť,
až keď na nás choroba doľahne.
Prajem Vám veľa zdravia.
Zima bola dlhá, poľadovica
veľká, dlhotrvajúca snehová perina nemá konca. Za minulé roky
prevládal zrážkový deﬁcit, čo sa
prejavilo aj na úrode poľnohospodárov. Zatiaľ bolo vody dosť
a nemuseli sa prijať žiadne opatrenia. Takže by sme mohli byť
radi, že hlavne v horách je veľa
snehu, ale nech sa topí dlho a pomaly, z dôvodu rizika vzniku povodne. Máme rozpracovaný ďalší projekt na vybudovanie stavby
na zachytávanie splavenín a naplavenín, ktorý nám v budúcnosti zníži následky možných povodní. Projekt je v štádiu projektovania, ale verím, že konca roka sa
zrealizuje.
Doľany mali v histórii, v rámci Červenokamenského panstva,
spomedzi 17 obcí vedúcu pozíciu a uvádzali sa na poprednom mieste. Spolu s poslancami OZ sme naplánovali na pozdvihnutie a zviditeľnenie našej
krásnej otčiny tri akcie pod názvom „TRILÓGIA DOĽANY“.
Máme bohatú históriu a stelesňujeme prítomnosť, ktorou vytvárame priestor na krajšiu a lepšiu
budúcnosť.
Na prvej akcii 24. apríla si
pripomenieme veľkú postavu slovenských dejín Juraja Palkoviča.
Počas vedeckého seminára budú
odprednášané doteraz nepublikované segmenty z jeho života. V sobotu, 4. mája, na sviatok

sv. Floriána, tradične naši hasiči usporiadajú 2. ročník „Malokarpatského stretnutia hasičských zborov Doľany“.
A 18. mája sa po prvý krát
uskutoční Deň otvorených dverí Doľany – dva roky po povodni. Tento deň nech sa stane veľkou prezentáciou celých Dolian,
od histórie cez prítomnosť až do
dní budúcich. Program je zatiaľ predbežný a pokiaľ sa niekto
chce prihlásiť, bude vítaný.
V tomto roku máme v pláne
zrealizovať nadstavbu a rekonštrukciu Domu smútku. V súčasnosti je vo veľmi zlom stave. Za
takmer štyridsať rokov od jeho
výstavby sa na ňom podpísal zub
času. Najväčšou dilemou bolo,
ako vyriešiť zastrešenie obradného átria s prepojením s existujúcou budovou. Nakoniec sme sa
zhodli na sedlovej streche, ktorej severovýchodná časť prekryje miesto na vykonávanie pohrebných obradov. Plánuje sa výmena okien, dverí, vonkajšej aj
vnútornej omietky, dlažby, osvetlenia, ozvučenia. Finančná náročnosť projektu je nad naše
možnosti, preto sme požiadali
BSK o dotáciu a OZ Spolok pre
krajší život v Doľanoch použije
prostriedky získané z 2% z daní
na obnovu domu smútku. Darujme tie 2 percentá sami sebe.

Jozef Mruškovič,
starosta
ruškovič staro
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Doľany, rok 2013: mierny rast v rámci možností

Pričiniť k lepšiemu
sa môžeme všetci
Začiatok roka býva už tradične časom bilancovania uplynulého obdobia a súčasne
aj spresňovania plánov na tento rok. Spolu so starostom sme sa preto pozreli, čo
všetko sa v našej obci za rok 2012 podarilo uskutočniť a čo všetko by sme mohli, či
chceli, tento rok ešte urobiť.
Vlaňajšok bol v porovnaní s rokom 2011, ktorý bol do veľkej miery poznačený katastrofálnou povodňou v júni a následným odstraňovaním následkov, oveľa „pokojnejší“
a „normálnejší.“ Keď sme pred rokom na tomto mieste hovorili o plánoch na rok 2012, bola reč najmä
o tom, ako udržať rozpočet obce
v pluse, ako ju nezadlžovať a ako
v rámci daných skromných možností aspoň čo-to v obci opraviť, zlepšiť,
skrášliť. Išlo hlavne o realizáciu takých opatrení, ktoré by si nevyžiadali veľké náklady a ktoré by zároveň prispeli k úspore výdavkov obce,
predovšetkým na energie.

Každá maličkosť poteší
Už v priebehu roka sme vás v našich novinách informovali o drobných stavebných prácach, ktoré nazaťažili obecnú pokladnicu, ale ktoré bolo treba vykonať z dôvodu havarijného stavu či zabráneniu väčším škodám. Opravilo sa schodisko, odkvapy a podhľady na kultúrnom dome, múrik a schody pri cintoríne, vybudoval sa oporný múr pri
multifunknčom ihrisku. Vďaka príspevkom rodičov, sponzorov a obce
sa postupne riešili havarijné situácie
v škôlke, koncom roka došlo k výmene okien za plastové i vchodových
dverí.

Viac svetla za menej peňazí
Asi najväčšou zrealizovanou akciou bola výmena svietidiel verejného osvetlenia. Ako ste si možno

všimli, v priebehu vlaňajška sa vymenili všetky telesá na pouličných
lampách za nové, bolo ich 96. Doterajšie telesá boli síce (väčšinou)
funkčné, no chýbali im kryty, vtáci
si v nich stavali hniezda, ale predovšetkým mali vzhľadom na svoj pokročilý vek pomerne vysokú spotrebu elektrickej energie. Nové svetlá
s trubicovými výbojkami majú porovnateľnú svietivosť ako tie staré,
avšak pri podstatne nižšej spotrebe
elektrickej energie (až o 70 percent),
čo nám môže znížiť výšku faktúr za
verejné osvetlenie o 35%. Znamená
to, že náklady, spojené s výmenou
svietidiel, sa obci veľmi rýchlo vrátia v podobe ušetrených výdavkov za
elektrinu.

...ide to aj inak
Ešte k nákladom na výmenu podľa oﬁciálne vypracovaných projektov mali náklady dosiahnuť viac
ako 30 tisíc eur, pričom obec by túto
sumu musela splácať päť rokov. Vďaka iniciatíve starostu sa podarilo výmenu uskutočniť za tretinovú cenu
oproti projektu, ponúkanému profesionálnou ﬁrmou. Starostovi sa navyše podarilo vybaviť na ﬁnancovanie výmeny osvetlenia príspevok od
BSK. Na výmene osvetlenia sa nepriamo podieľala aj f. MACH a.s.,
ktorá darovala 2% z daní našej telovýchovnej jednote a my sme časť dotácie mohli použiť na výmenu osvetlenia. Osvetlenie je teda kompletne
vymenené a obec pritom nie je zaťažená úverom.

Pre koho to robíme?
V minulom roku sa v našej obci
podarilo zorganizovať niekoľko nových akcií, slúžiacich pre kultúrne,
športové a spoločenské vyžitie obyvateľov obce i pre podporu turistickej návštevnosti Dolian. Ako príklad možno uviesť Malokarpatské
stretnutie hasičských zborov, z ktorého vzniká pekná tradícia, koncerty
rockových skupín či vystúpenie fínskeho folklórneho súboru národného
tanca. Škoda len, že napriek snahe
a obetavosti organizátorov akcií urobiť niečo pre ostatných, navštevuje
kultúrne, športové a spoločenské akcie stále menej Doľančanov. Možno
by sme sa všetci mali trochu zamyslieť nad tým, že všetky podujatia sú
tu predovšetkým pre nás samotných
a nebolo by od veci prísť si ich pozrieť už len kvôli tomu, že tým podporíme, oceníme a vyjadríme vďaku ich organizátorom. Tak ako to robia v iných obciach, ktoré pritom ani
zďaleka nemajú toľko zaujímavých
akcií, ako Doľany.

Ako sa bude dať
Aj tento rok sa už pripravuje niekoľko nových akcií, o tej najvýznamnejšej píšeme na titulnej strane našich
novín. Pokiaľ ide o investičné projekty, ich uskutočnenie závisí od stavu
obecného rozpočtu, a ten do značnej
miery od výšky podielových daní, ktoré obec od štátu dostane. Doľany ešte
aj v tomto roku čaká splácanie úveru za úpravy verejných priestranstiev
a výstavbu detského a multifunkčného
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ihriska, takže väčšie investičné akcie,
ktoré by si vyžiadali ďalšie úvery, musia minimálne rok počkať.

Život sa nezastaví
Napriek tomu sa bude pokračovať v úpravách, či už to bude osadzovanie brániek na ceste okolo citnorína, rekonštrukcia domu smútku,
ďalšie stavebné úpravy pre zníženie
spotreby tepla a energií v kultúrnom
dome, škôlke, budovanie prechodu
pre chodcov v okolí školy či výmena
pozemkov za účelom prípravy nového futbalového ihriska. Dúfajme, že
vývoj obecných ﬁnancií dovolí rozbehnúť aj ďalšie projekty v obci, ale
súčasná zložitá ekonomická situácia
v štáte zatiaľ nedáva veľa dôvodov na
optimizmus.

Mierne zmeny
v poplatkoch
Od 1. januára 2013 došlo v dôsledku prijatých zmien vo Všeobecne záväzných nariadeniach obce
k niekoľkým zmenám v poplatkoch.
Zoznam všetkých zmien nájdete
vo VZN, uverejnených na webovej
stránke obce, na tomto mieste vám
chceme pripomenúť iba tie najdôležitejšie, ktoré sa týkajú väčšiny obyvateľov obce.
Zvyšuje sa napríklad poplatok
za vyhlásenie v miestnom rozhlase
z 1 na 2 eurá, poplatok za prenájom
sály Kultúrneho domu na účely predaja zo 4 na 10 eur za hodinu či poplatok za trhové miesto z 1 na 3 eurá.
Všetky ostatné poplatky za prenájom
KD na súkromné akcie, zábavy atď.
ostávajú nezmenené.

Za bývanie i podnikanie
Sadzba dane zo stavieb bola VZN
č. 2/2012 upravená pre rok 2013
z 0,033 na 0,040 eura za meter štvorcový za stavby na bývanie, drobné stavby a za stavby na pôdohospodársku produkciu, ako aj za byty
a nebytové priestory v bytových domoch. Pri viacpodlažných stavbách
pre všetky druhy stavieb sa stanovuje príplatok za podlažie 0,030 eura
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. Ročná
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sadzba dane z pozemkov bola zvýšená z 0,25 % na 0,30 %.
Za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
je stanovený poplatok 0,200 eura/m2
a za stavby na ostatné podnikanie
a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou sadzba 0,400 eura.

Ďalšie poplatky
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok bola stanovená na
4 eurá. Miestna daň za užívanie verejného priestranstva, napríklad pri
jeho zabratí pre umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, zabezpečovacie zariadenia pri padaní
omietky a na skládku stavebného materiálu je stanovená na 0,033 eura za
1 meter štvorcový za deň. Od dane za
užívanie verejného priestranstva sú
oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na uvedené účely do 3 rokov od
vydania stavebného povolenia.

Ešte stále najmenej
V poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu nedošlo pre rok 2013
k žiadnym zmenám, stále ostávajú
najnižšie v porovnaní so všetkými
okolitnými obcami. Pre fyzickú osobu, ktorá má, alebo bude mať v obci
trvalý alebo prechodný pobyt v rodinnom alebo bytovom dome, sa stanovuje sadzba poplatku 0,0520 eura
na kalendárny deň (19 eur za rok).
Pri množstvovom zbere odpadu platí sadzba 0,0791 eura za jeden liter
pre fyzické osoby, ktoré majú v obci
nehnuteľnosť na rekreačné alebo víkendové pobyty a 0,3225 eura za jeden liter pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov s prevádzkou v obci.

V priebehu roka sa na dolianskom cintoríne budú robiť úpravy
(chodníky, nové hrobové miesta),
spolu s kontrolou evidencie poplatkov, preto je potrebné, aby všetci občania, ktorí nemajú uhradený poplatok za hrobové miesto, tak urobili čo
najskôr na obecnom úrade, v opačnom prípade bude hrobové miesto
využité či už na chodník alebo bude
poskytnuté inému.

Odpad sa týka každého
Od 1.1.2013 musia všetky obce separovať biologicky rozložiteľný odpad. Slama, tráva, seno, burina, kvety, lístie, šupky z ovocia a zeleniny
a iné zvyšky z kuchyne a záhradky môžu byť mikroorganizmami rozložené a vytvoria kvalitný humus, ktorý je prírodným hnojivom, bohatým
na živiny. Pôde tak vrátime to, čo sme pri pestovaní plodín z nej odčerpali. Robiť komplexnú separáciu ďalšej komodity by nás ﬁnančne aj technicky zaťažilo. Jednou z možností je, aby sme každý separovali a kompostovali doma. Aby sme v tejto chvíli nemuseli zriaďovať vlastnú kompostáreň, musíme dosiahnuť, aby aspoň 50% obyvateľov kompostovalo doma.
Stačí, keď pri platení dane v marci podpíšu čestné prehlásenie, že separujú biologicky rozložiteľný odpad. O čo viac skompostujeme, o to bude
menej v koši a v konečnom dôsledku ušetríme za uskladnenie odpadu na
skládke. Hoci v obci je zabezpečená separácia skla, plastov a papiera, stále sa nájdu medzi nami takí, čo aj do kontajnera na cintoríne dávajú papier a plasty.
Dobrá správa. V roku 2011 sme vyviezli 245,62 tony komunálneho
a 18, 94 t objemového odpadu. V minulom roku sme komunálneho odpadu vyviezli o 12% menej a objemového o 37% menej. Celkovo o 14% odpadu menej. Keď budeme riadne a všetci separovať, bio, drevný popol do
kompostu, môžeme v budúcnosti znížiť poplatky za odpad.
jm
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Slávne osobnosti z histórie Dolian

Juraj Palkovič si zaslúži
náš obdiv a úctu
"Z veľkéj za množší rok bohoslovstvo učil.
Prespevoval vlaského Duchovné veščca ďivadlo,
Tak dobre slúžícé k náprave zlého mravu.
Ďál ňesnadňejšú vzal pred seba prácu na čistí
Bozké prekládať Písma rodáka jazik.
Dosť obojí tu ňemal poprevádzať ščastľivo Zákon:
Než vlastním i na svet nákladem ešče vidal;
A dvojitích v krásnéj i trvácéj vazbe uprímním
Rozdaroval krajanom na sta a na sta kusov.
Ščedroti konca ňeňí! Koľké s ňéj uzreli svetlo"
Ján Hollý

Juraj Fándly
Juraj
Palkovič

Anton
Bernolák

Tento rok, presne 24. apríla, uplynie 250 rokov od narodenia ďalšieho veľkého človeka,
ktorého život je neodmysliteľne spojený s Doľanmi. Juraj Palkovič, kňaz, kanonik a jeden
z najvýznamnejších predstaviteľov bernolákovského hnutia.
Vďaka vlastnej literárnej činnosti ako aj podpore literárnych a publikačných snáh bernolákovcov sa natrvalo zapísal do našich národných
a kultúrnych dejín.

Chlievany a Doľany
Juraj Palkovič sa narodil 24. apríla 1763 vo Veľkých Chlievanoch, rodičom Jánovi Palkovičovi a Kataríne
Palkovičovej, rodenej Purmanovej,
pochádzajúcim z Dolian. Rodičia Juraja Palkoviča žili vo Veľkých Chlievanoch dočasne, bývali na fare miestneho farára Gregora Purmana, brata
Palkovičovej matky Kataríny, a pôsobili tu až do jeho smrti v roku 1774,
kedy sa presťahovali späť do Dolian.
Po príchode do Dolian a skončení
miestnej ľudovej školy začal Palkovič študovať na piaristickom gymnáziu vo Svätom Jure, ktoré navštevoval
štyri roky. V nadobudnutí nižšieho
vzdelania pokračoval štúdiom v Trnave a vo Viedni, v rokoch 1784-1788
navštevoval generálny seminár na
Bratislavskom hrade.

Nový spisovný jazyk
Generálny seminár, ktorý vzni-

kol ako viaceré ďalšie z osvieteneckej iniciatívy Jozefa II., zohral významnú úlohu pri utváraní bernolákovského hnutia. Kňazi mali byť vedení k používaniu reči ľudu, priblíženiu a sprostredkovaniu osvety ako
aj myšlienok osvietenstva korešpondujúcich s politikou viedenského dvora. Keďže hlavnou prekážkou v širšom uplatňovaní slovenčiny bola absencia spisovného jazyka,
rozhodli sa riešiť danú otázku zostavením pravopisnej sústavy. Nový
spisovný jazyk sa tak stal prostriedkom priblíženia sa k ľuďom, ako aj
dôkazom o jazykovej svojbytnosti
slovenského národa.

Výrazná osobnosť hnutia
Literatúra, ktorá vznikala, mala
potvrdiť životaschopnosť bernolákovskej slovenčiny. A bol to práve
Juraj Palkovič, ktorý sa vďaka podpore literárnych a publikačných
snáh bernolákovcov, výraznou
mierou pričinil o rozvoj a šírenie
bernolákovského hnutia. Po ukončení štúdia na bratislavskom seminári a vysvätení za kňaza v roku
1788 pôsobil ako kaplán v Štiav-

nických Baniach a v Pezinku. Počas svojho života zastával vysoké
cirkevné hodnosti, bol ostrihomským kanonikom, komárňanským
archidiakonom a od roku 1825 svätoštefanským prepoštom v Ostrihome, kde i 21. januára 1835 zomrel.

Vydavateľ a mecén
Po smrti Antona Bernoláka a Juraja Fándlyho sa stal jedným z vedúcich predstaviteľov celého bernolákovského hnutia. Venoval sa prekladateľskej i vydavateľskej činnosti. Ako štedrý mecén podporoval
mnohých slovenských literátov. Významnému slovenskému básnikovi Jánovi Hollému vydal svojim nákladom diela Rozľičné básňe (1824),
Aeneida (1828), Svatopluk (1833)
a Cirillo-Metodiada (1835). S pomocou ostrihomského arcibiskupa
Alexandra Rudnaya v rokoch 1825
až 1827, tj. dvanásť rokov po smrti Antona Bernoláka, vydal v šiestich zväzkoch jeho päťjazyčný Slovár Slovenskí, Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí, ktorý predtým zredigoval, upravil a doplnil.
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Unikátne dielo
Sám Palkovič bol literárne činný ako prekladateľ. Preložil niekoľko diel z nemčiny, gréčtiny a latinčiny. Zaujímal sa aj o históriu a prírodné vedy (matematika, fyzika,
mineralógia, botanika a zoológia)
a zanechal zbierky a rukopisné práce z týchto oblastí. No jeho životným dielom je preklad celej Biblie
do bernolákovskej slovenčiny. Toto
veľké dielo – Svaté Písmo starého
i nového Zákona – po niekoľkoročnej práci vydal vlastným nákladom
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v dvoch zväzkoch v rokoch 1829
a 1832. Biblia bola následne distribuovaná do všetkých slovenských
katolíckych farností, kam ju Juraj
Palkovič rozposlal bez nároku na ﬁnančnú odmenu. Je to vôbec prvý
knižne vydaný preklad Biblie v slovenčine!

Cenné dedičstvo
Juraj Palkovič svojou prácou
a dielom, ktoré po sebe zanechal,
výraznou mierou zasiahol do bernolákovského hnutia, národného

a kultúrno-spoločenského diania.
Bol vzdelaným a rozhľadeným človekom, zaujímal sa o prírodné vedy
a zanechal po sebe mnoho zaujímavých zbierok. No pri svojej práci nezabudol ani na Doľany, kde prežil
časť svojho detstva. V rokoch 18321834 venoval na rozšírenie miestneho kostola a stavbu kostolnej veže tisíc zlatých. Na miesto svojich koreňov nezabudol ani vo svojom testamente, keď podporil nielen svojich
súrodencov, ale aj ompitálskych chudobných.

Zaujímavý program pri príležitosti 250. výročia narodenia

Spomienka na Juraja Palkoviča
Osobnosť veľkého národného buditeľa, ktorého korene sú pevne spojené s našou obcou, si chceme dôstojne
pripomenúť v deň 250. výročia jeho narodenia. V Doľanoch sa bude v stredu, 24. apríla, konať spomienková slávnosť, spojená s odborným vedeckým seminárom. Poprední vedeckí pracovníci, historici a cirkevní predstavitelia budú hovoriť o živote a predovšetkým o výnimočnom diele Juraja Palkoviča, ktorým významne obohatil slovenskú národnú kultúru. Súčasťou akcie bude aj výstava artefaktov, diel a dokumentov, súvisiacich s dielom a životom J.Palkoviča.
V nedeľu, 28. apríla, sa potom uskutoční slávnostná svätá omša venovaná pamiatke tohto veľkého človeka.
Starosta obce a organizátori podujatia srdečne pozývajú všetkých Doľančanov, aby si prišli pozrieť zaujímavý program a vzdali tak hold tejto významnej osobnosti.

LiV-EPI – Profesionálne
projektovanie v energetike
Naša spoločnosť bola založená v roku 2001 zlúčením dvoch ﬁriem a to EPI – Elektroprojekt a inžiniering, s.r.o. a projekčného oddelenia spoločnosti LiV Elektra, a.s. Postupne sme vyrástli do
dnešnej podoby projekčno – inžinierskej ﬁrmy, ktorej meno sa vďaka vysokej odbornej kvalite stalo pojmom nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí.
LiV-EPI je vyhľadávaný odborný partner ako pre investorov tak aj realizátorov stavieb, nakoľko našou najsilnejšou konkurenčnou výhodou je vysoká odbornosť, tvorivý prístup k riešeniu problémov
zákazníka a spoľahlivosť ako dodávateľa.
Kladieme vysoký dôraz na odbornú stránku projektantov, kolektívne ako aj individuálne vzdelávanie sú na popredných miestach vo ﬁremnej stratégii, preto sú naši zamestnanci pravidelnými účastníkmi medzinárodných i domácich školení a odborných seminárov.
Na Slovensku patríme medzi najväčšie projekčné spoločnosti v danej oblasti s takmer dvadsiatimi
výkonnými projektantami.
Sme držiteľmi certiﬁkátu za zavedenie a používanie systému riadenia kvality podľa noriem radu
STN EN ISO 9001:2009.

LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 5728 6351, Fax.: +421 2 5728 6352, e-mail: liv-epi@liv-epi.sk
www.liv-epi.sk
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CZŠ privíta na jeseň 9 nových prvákov

Naši žiaci sa
činili aj v zime
Ani chlad novembrových dní nás neodradil zúčastniť sa sv. omše v Kostolíku sv. Leonarda, kde sa 6. 11. konala bohoslužba pri príležitosti slávenia mena patróna tohto kostolíka.
Po sv. omši si deti uctili svojich blízkych zosnulých zapálením sviečky na miestnom cintoríne a krátkou modlitbou.
havej prechádzke sa vrhli do rozbaľovania darčekov. Veľkú radosť mali
nielen z darčekov, ale i z toho, že sa
mohli obdarovať navzájom.

Začiatok s požehnaním

Tešili sa: Divadlo a Mikuláš
Tento šk. rok sme sa rozhodli, že nebudeme čakať na Mikuláša, ale
vydáme sa mu oproti. Už 3.12. sa naše deti spolu s deťmi zo ZŠ Dubová stretli v Divadle Jána Palárika v Trnave s dlho očakávaným Mikulášom. Stretnutiu predchádzalo divadelné predstavenie: Maco, Maťo hľadá hniezdo. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, tak ako aj obdarúvanie
Mikulášom, pri ktorom si mohol každý zaželať tajné prianie. Odmenou
pre Mikuláša boli básne a spev našich žiakov. Veľké ďakujem patrí pánom starostom z Dolian a z Dubovej, ktorí nám zabezpečili autobus. Sv.
Mikuláša sme si uctili aj 6. 12. v kostole sv. omšou.

Škola volá

Nezabudli na zvieratká

Začiatkom decembra sa uskutočnilo stretnutie s rodičmi budúcich
prvákov v budove školy. Rodičov
sme oboznámili s aktivitami školy,
so spôsobom výučby a materiálnotechnickým vybavením školy. Prezreli si všetky priestory a boli milo
prekvapení zmodernizovaným interiérom.

V duchu očakávaného príchodu
Ježiška sa niesla vianočná besiedka,
ktorá sa na našej škole konala v posledný deň pred vianočnými prázdninami. Deti nezabudli ani na zvieratká, ktoré nesmú počas sviatkov
hladovať a nachystali pre ne rôzne
dobrôtky. Do hory im odniesli jablká, kukuricu, obilie a iné. Po namá-

Po dlhom odpočinku počas vianočných prázdnin sme sa 8.1. vrátili
oddýchnutí do školských lavíc. Nový
rok sa nemohol začať bez Trojkráľového požehnania. A tak p. farár spolu s „tromi kráľmi“ posvätil všetky
miestnosti v našej škole a potom sa už
mohlo začať vyučovanie. Už po druhýkrát sme pripravili kultúrny program
pre doľanských novorodencov a ich rodičov. 20.1. sme ich privítali v kultúrnom dome medzi nami, kde im naše
tri sudičky dali okrem básní a pesničky do vienka lásku, zdravie a múdrosť.

Pribudne deväť prváčikov
Tak ako každý rok v januári sme
nechali nakuknúť budúcich prvákov
do našich tried. Tentoraz sa mohli pozrieť aké písmená vedia napísať i prečítať terajší prváci, ako vedia počítať
druháci a tretiaci a na záver si zhotovili niečo na pamiatku. 4. februára sa
uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Po splnení všetkých úloh si deti
odniesli pamätný list zo slávnostného
zápisu do 1. ročníka ZŠ a darčeky vyrobené žiakmi školy. Počty detí boli
na naše pomery vysoké. Zapísaných
je 9 detí. Milé bolo, ako zapísané deti
chceli začať chodiť do školy už na druhý deň po zápise. Veľmi sa na ne tešíme v školskom roku 2013/2014.
Jana Hudecová, riaditeľka CZŠ
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Zo života našich škôlkarov

Čo sme robili

a čo pripravujeme?
Niektoré zvyky tradíciami opradeného Adventu si pripomíname každoročne aj u nás v materskej škole. Posledný mesiac minulého roka bol o to veselší, že deti čakali na príchod
Mikuláša, ale aj vianočné prekvapenia, ktoré Ježiško priniesol pod vianočný stromček o čosi skôr, ako doma.

Po tradičnej Vianočnej akadémii, na ktorú sme pripravili pekný program a veľa ešte krajších darčekov, sme sa rozlúčili a vianočné
sviatky sme si všetci vychutnávali v kruhu svojich najbližších. Deň
za dňom sa míňal a my sme sa po
sviatkoch vrátili do tried plní elánu.

Prvý napadaný januárový sneh - to
vám bolo radosti, len škoda, že bol
sypký a nedal sa postaviť snehuliak.
Deti si ho aspoň urobili na výtvarnej na výkres rôznou technikou, pozreli si DVD pásmo Spievankovo
s ročným obdobím Zima a pritom si
zaspievali a predniesli už nám známe básničky.
S príchodom snehu deti vedia,
že v prírode treba pomôcť tým bezbranným – vtáčikom. Nosili z domu
semienka a každý deň ich sypali do
kŕmidiel. Pozorovali ich a rozprávali si o drozdovi, sýkorke, ďatľovi,
vrabcovi, vrane, havranovi, holubovi, ale aj o zvieratkách v lese. Básničky pesničky, výtvarné práce odzrkadľovali aktivitu detí.
Dňa 21. 1. 2013 si predškoláci
pozreli CZŠ. V očkách trochu stra-

chu a rešpekt z veľkej školy sa po
chvíli stratil pri spoločných chvíľach s prvákmi, s pani riaditeľkou
a pani vychovávateľkou. Ako to
už býva, na konci hodiny zazvoní
zvonček a ten oznámil koniec našej spoločnej hodiny, no iba na krátky čas, pretože na jeseň budúci prváci zasadnú do školských lavíc.
Ale kým tam zasadnú, ešte ich čaká
veľa „práce“.
Od polovice februára privítame
rodičov, ktorí majú záujem zapísať
svoje dieťa do materskej školy. Prihlášku si môžu prevziať v materskej
škole u pedagogického zamestnanca. Prihlášky sa musia odovzdať aj
s potvrdením lekára do 15. marca.
Dovoľte mi na záver, aby som
ešte raz poďakovala všetkým
sponzorom, ktorí prispeli ﬁnančnými prostriedkami na výmenu
okna a bezpečnostných vchodových dverí, ďakujem pánovi starostovi Jozefovi Mruškovičovi,
že koncom roka uvoľnil ﬁnančné prostriedky na zhotovenie ďalšieho okna do veľkej triedy, ako aj
dvom poslancom a pracovníčkam
OÚ Doľany za ﬁnančné prostriedky, z ktorých sme do materskej
školy zakúpili vysávač.
Oľga Gavorníková,
riaditeľka MŠ
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Žijú medzi nami

Šesťtisíc hodín
splneného
sna
Asi každý malý chlapec niekedy v živote sníval o tom, že sa
stane pilotom. Ale iba málokomu sa to aj naozaj podarilo.
Nie je veľa takých, čo dokázali ísť za svojím snom tak vytrvalo a húževnato, ako náš sused, pilot Leonard Herchl.

Moja cesta k letectvu
Bola dosť komplikovaná. Som
pôvodným povolaním typograf, tlačiar. Po skončení základnej školy
som síce chcel ísť na strednú vojenskú a potom na vysokú leteckú školu, ale moja mama niečo také kategoricky odmietla. Navyše, otec,
mama aj sestra robili na družstve a
v tom čase bol obrovský tlak na ľudí,
aby išli robiť do poľnohospodárstva.
Nemal som problémy s učením, mal
som dobré známky, a tak ma našťastie namiesto družstva poslali vyučiť sa do polygraﬁe. Takže som sa
vyučil za tlačiara, nastúpil do prvej
roboty v Polygraﬁckých závodoch a
odtiaľ na základnú vojenskú službu.

Prvé krídla
Keď už som nemohol ísť na vojenskú a leteckú školu, aspoň som sa
na vojne dobrovoľne prihlásil k výsadkárom u prieskumníkov. Ťažká
služba, ale aspoň blízko k lietadlám.
Aj po návrate z vojny ma stále ťahalo k letectvu. Začal som sa teda v Trnavskom aeroklube venovať „plachtarine“ - čiže lietaniu na bezmotorových lietadlách, vetroňoch. A tam
som sa dozvedel, že vo Vajnoroch

armáda organizuje výcvik vojakov v
zálohe na vrtuľníkoch Mi-1. Okamžite som sa prihlásil do kurzu, kde
som s Mi-1 počas niekoľkých rokov
nalietal zhruba sto hodín.

Túžba lietať bola silnejšia
Vo Vajnoroch so mnou zhodou
okolností lietal aj kamarát, ktorý sa
dostal do letky ministerstva vnútra.
A vraj nech sa tam idem opýtať. Lenže šéf vrtuľníkového oddielu, ktorý
vtedy patril policajtom, chcel len hotových ľudí, vojakov a ja som nemal
ani policajné vzdelanie. Ale povedal
vetu, ktorá ma navnadila - vraj spýťať
sa ešte môžete prísť. Mal som na vtedajšie pomery fantastickú, aj dobre ﬁnančne ohodnotenú robotu v tlačovom
kombináte Pravda, ale vzdal som sa jej
a išiel k policajtom, dopravákom. Dva
a pol roka som slúžil v uniforme na
uliciach a stále som sa chodil „pýtať.“

Konečne!
A ako sa hovorí, cudzie nešťastie
niekomu prinesie šťastie. Pri havárii
vrtuľníka ministerstva vnútra, ktorý
viezol manželku vtedajšieho prezidenta Husáka, zahynula aj posádka
vrátane šéfa vrtuľníkov. Na letke na-

stal problém - ostali iba dvaja piloti a stratu potrebovali rýchlo nahradiť. Mal som pilotné skúšky, bol som
u polície, tak som požiadal o preloženie. Z mestskej správy ma však nechceli uvoľniť, stalo sa tak až na zásah vyšších inštancií. Mal som iba
základný výcvik zo Zväzarmu, ale
rýchlo a bez problémov som všetko
dohnal - získal som licenciu obchodného pilota a typové skúšky na vrtuľníky Mi-2 a Mi-8. A tak sa mi konečne v roku 1979 splnil sen - stal
som sa pilotom z povolania v letke
ministerstva vnútra.

Bez krídiel, iba
pod rotorom
Vrtuľníky mi učarovali na celej
čiare, lietal som iba na nich. Mali
sme päť alebo šesť Mi-2 a tri veľké Mi-8, ktoré mohli odviezť až 28
ľudí a mali aj salónnu úpravu pre významných hostí. V Tatrách sa na záchranné operácie používali Mi-2 aj
Mi-8, sú tam úzke, hlboké údolia,
kde sú silné vzdušné prúdy, lietanie
si vyžaduje skúseného pilota a výkonné stroje. Odskúšal som si mnoho typov vrtuľníkov, ale na ruské nedám dopustiť. Škoda, že sme po roz-
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delení republiky nemohli letku zmodernizovať kvôli nedostatku ﬁnancií.
Čechom sa to podarilo, dokonca trikrát, my sme museli lietať na tom, čo
bolo. A tak to ostalo dodnes.

Spomienky na celý život
Veľmi často sme lietali s ústavnými činiteľmi, osobami VIP a zahraničnými delegáciami. Mojím cestujúcim bol i Svätý otec Ján Pavol II, matka Tereza a veľa iných zaujímavých
ľudí. Pri mojej práci som poznal i také
spoločensky uznávané osobnosti ako
napr. p.Ivan Gálfy, horský vodca Paľko Rajtár či Lacko Janiga. Často sme
tiež lietali pre potreby vlády nad budujúcim sa vodným dielom Gabčíkovo. Odvtedy si veľmi vážim i ďalších
mojich cestujúcich ako boli p.Binder,
splnomocnenec vlády pre vodné dielo
p.Kocinger a veľa iných tvorcov tohto
diela. Bez nich by iste taká úspešná
stavba nebola. V tom čase i zahraničím spochybňované vodné dielo si
prišiel pozrieť prezident Havel. Pristáli sme s ním v ešte nenapustenom
kanáli v blízkosti priehrady a musím
povedať, že vodné dielo sa mu páčilo. Zodpovednosť veliteľa vrtuľníka
je však rovnaká či vezieš osoby VIP
alebo iné osoby. Príprava na prepravu VIP osôb má však svoje špeciﬁká.

Nie vždy dobrý koniec
Zásahov s vrtuľníkom bolo veľa,
ale nepríjemné sú tie, pri ktorých
musíte po pátračke prepravovať mŕtve telá... Uspokojuje vás aspoň myšlienka, že si ich rodina môže dôstojne pochovať. Pamätám si napríklad
na dvoch nerozvážnych študentov,
ktorí sa napriek búrke pokúšali preplávať vodné dielo Pálava pri Břeclavi. Našli sme ich, bohužiaľ, už utopených. Našťastie sú aj dobré konce.
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Spomínam si na dve malé deti, ktoré sa stratili na Záhorí. Našli sme ich
s vrtuľníkom na úplne opačnej strane rozsiahlej pátracej akcie a vďaka
bohu živé. Šťastím bolo, že ich v noci
zohrievali dvaja malí psíkovia. Oveľa smutnejšie je pátranie ak tušíte, že
hľadáte už iba detské mŕtvolky...

Riziko ma neodradilo
Nepríjemné sú i pátrania po ozbrojených páchateľoch - nikdy neviete, či
na vrtuľník vystrelia. Spomínam si
na pátranie po jednom, o ktorom sa
nevedelo, akú má zbraň. Našťastie sa
ho podarilo s pomocou vrtuľníka zadržať. Pátranie sa v tom čase vykonávalo vizuálne v malých výškach bez
používania termovízie, ktorá sa začala používať neskôr. Na druhý deň sme
sa dozvedeli, že páchateľ chcel na vrtuľník vystreliť. Zabránil mu v tom
malý okamžik, keď sme s vrtuľníkom
zaleteli za terénnu prekážku. Isté riziko si vždy uvedomujete, ale povolanie si vyberiete a tým to končí.

Radšej v kabíne ako za
stolom
Šéfovanie v období delenia republiky nebolo príjemné. Bolo potrebné veľmi pozorne deliť federálny
majetok a leteckú techniku, doplniť
stav za pilotov, ktorí odišli do vznikajúcej leteckej záchrannej služby.
Novovzniknutý slovenský útvar musel predsa fungovať okamžite. Spoločne sme to zvládli. Šéfovanie prevzal kolega a ja som sa ako inšpektor vrtuľníkovej časti venoval školeniu nových pilotov, zalietavaniu vrtuľníkov po revíznych opravách, výcviku s policajnými jednotkami, požiarnikmi a plnili sme úlohy i na
úseku dopravnej polície. Dodnes obdivujem odvahu a úžasné schopnosti
chlapov z horskej služby, policajtov
a požiarnikov, ktorí sa pri náročnom
leteckom výcviku zavesili na lano
pod vrtuľník a nechali sa prenášať v
náročnom horskom teréne.

Kam s ním?
Pristávať v neznámom teréne je pomerne obtiažne, bez ohľadu na to, či
vykonávate pátranie alebo pri poruche

vrtuľníka. Stalo sa mi to pri plnení letovej úlohy pre potreby ochrany štátnej hranice s obsadeným vrtuľníkom.
Tesne pred Vranovskou priehradou na
Znojemsku vysadil jeden z motorov
a bolo treba okamžite pristáť. Okolo
bol iba les a voda. V lesíku som objavil malé obilné políčko, na ktoré sa mi
podarilo pristáť. Cestujúci nič netušili. Iba keď sme dosadli, pýtali sa prečo som pristál a po vysvetlení boli veľmi prekvapení. Z tých veselších zážitkov si spomínam napríklad na vynútené pristátie v teréne s funkcionármi,
povedzme, pre nevoľnosť.

Ťažké lúčenie
Po rozdelení som mal jeden veľký cieľ - zmodernizovať vrtuľníkovú časť letky, ale vždy to končilo
na nedostatku ﬁnancií. Prišiel však
čas rozhodovania. Vážne zhoršenie
zdravotného stavu manželky a už
i starnúcej matky predčasne urýchlili odchod na dôchodok. S činnosťou
vo Zväzarme a profesionálnou leteckou praxou som odlietal 26 rokov
a nalietal takmer 6000 letových hodín. Škoda, ak by som mohol pokračovať, možno by padlo i 10 000. Zostal iba sen. Mierne zlepšenie zdravotného stavu manželky mi umožnilo krátkodobo pracovať v Štátnej leteckej inšpekcii, ale opätovné zdravotné problémy v rodine ma donútili
letectvo deﬁnitívne opustiť. Pre pilota nie je nič horšie ako ostať na zemi.
Ale život je už taký. Lietanie je droga a ak vás občas priletia pozdraviť
starí kolegovia, ťažko to komentovať.

Doma je doma
Mám letecky prekrižované celé
Slovensko. Často preto dostávam
otázku, ktorý kút Slovenska je z vtáčej perspektívy najkrajší. Pre mňa
Ompitál a určite nie preto, že som sa
tu narodil, vyrastal a že tu žijem. Dovolím si tvrdiť, že je to jedno z najkrajších pútnických miest na Slovensku. Naša veža, kostolík v kalváriou
a samotné prostredie - no čo už si
viac želať. Mám veľkú úctu k našim
predkom, s akou pracovitosťou a citom dokázali tieto dominanty postaviť na malý výbežok Malých Karpát.
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Vaše 2% pomôžu Doľanom
Pomaly ale neodvratne sa blíži čas každoročného neľútostného zúčtovania človek verzus štát – odovzdávanie
daňových priznaní za uplynulý rok. Bez ohľadu na to, či
zaplatíme na daniach viac alebo menej, ostáva stále v hre
možnosť, ako aspoň 2 percentá z našich daní nasmerovať
tam, kam chceme my, a nie ktosi iný. 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 – TJ Družstevník Doľany,
v ktorom pôsobia naše futbalové družstvá seniorov a žiakov,

alebo Občianske združenie Spolok pre krajší život v Doľanoch, ktoré organizuje jarmoky a iné kultúrne a spoločenské aktivity pre deti i dospelých. Časť z 2% za rok 2012 pre
OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch, ktorú zverejníme
v novinách, bude použitá na rekonštrukciu domu smútku.
Jednostranové tlačivo nájdete na internete, alebo vám
ho poskytne váš zamestnávateľ. Stačí doň vyplniť základné údaje organizácie, pre ktorú ste sa rozhodli:

TJ Družstevník Doľany,
900 88 Doľany 265, IČO 17641411
OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch,
900 88 Doľany 152, IČO 42256062
Vopred vám ďakujeme za vašich 5 minút a cennú podporu!

Zabudnutý cigánsky domček

Keď sa mi dostala do rúk táto fotka s cigánskym
domčekom, začala som pátrať u starších obyvateľov,
kde sa tento domček v ompitálskych horách nachá-

dzal. Vedela som, že bol niekde pri hornej bani, no nik
z oslovených nielenže nevedel, kde sa nachádzal, ale
o takom domčeku ani nepočul. Tak, ako sa pominuli
tí, ktorí sú na fotke zvečnení, zdá sa, že tak zanikol aj
domček a jeho história. Vie o ňom niekto viac?
Na fotke sú zvečnení na streche zľava Leonard Lanák (Pajla) a Jozef Zigo (Zadný), pri domčeku stoja zľava neznáma osoba, vo dverách Valéria Slaninková, vydatá Pikulíková, vedľa nej Barbora Šandorová, v okienku sedí jej brat Ignác Šandor, vedľa podopretý palicou
Stanislav Slaninka. Podľa veku osôb na fotke može záber pochádzať asi z rokov 1935-1938. Cigánsky domček
so strechou zo slamených došiek je ukážkou, ako ešte
v tom čase vyzerali aj niektoré domy v dedine Ompitál.
Barbora Pikulíková

Zoberte, prečítajte, prineste
Ani v dnešnej pretechnizovanej
dobe by sme nemali zabúdať na to,
že kniha ostáva stále najlepší priateľ
človeka. Hoci počítače, televízia a internet predstavujú silnú konkurenciu, chvíle strávené s knihou sa nedajú ničím nahradiť. Vo všeobecnosti však dnes čítame menej, hoci kníh
nájdeme v obchodoch napriek počítačom oveľa viac, ako kedykoľvek predtým. Kúpiť si knihu je však pre mnohých z nás dnes už vzhľadom na ich
vysoké ceny doslova luxus. Riešenie,

ktoré sa vo svete i na Slovensku stále viac rozmáha, je jednoduché - stačí
zriadiť miesto, kam ľudia prinesú prečítané knihy, ktoré im už doma prekážajú, a kde si môžu vybrať a zadarmo
zobrať so sebou tie, ktoré tam priniesli
iní a ktoré by si chceli prečítať. A zasa
ich priniesť naspäť. A tak dokola.
Je síce smutné, že prečítaná kniha nemá prakticky žiadnu hodnotu,
ale na druhej strane práve vďaka tomu
funguje podobný bezplatný výmenný
systém pre milovníkov čítania, ide-

álny pre milovníkov detektívok, pre
deti, dospievajúcu mládež i pre dôchodcov! Ak je vám ľúto vyhodiť starú knihu, ale pritom sa jej potrebujete
zbaviť, prineste ju do Klubu nad obecným úradom, kde OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch zriadilo výmenné
miesto pre „použitú literatúru.“ A môžete si odtiaľ odniesť domov ktorúkoľvek knihu, ktorú tam nájdete a ktorá
vás zaujme. Najlepšie v piatok medzi
15. a 18. hodinou, kedy sa v klube pravidelne poriadajú akcie pre deti.

Navštívte miestnu knižnicu – žiadne poplatky v roku 2013. Počas tohto roku sa nevyberajú registračné
a výpožičné poplatky. Otváracia doba: utorok a štvrtok: 16 – 18 hod. Dom kultúry Juraja Fándlyho, 1. posch. Príďte a čítajte.
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Z futbalového života TJ Družstevník Doľany

Držme na jar palce
žiakom aj seniorom
Výsledky jesennej časti
súťaže 2012/2013
seniori:

Úspešní mladí futbalisti TJ Družstevník Doľany: horný rad zľava Adrián Tereš,
Šimon Jedlička, Dávid Lávečka, Patrik Moravčík, Michal Zajac, Jaroslav Halač, Denis Moravčík, Rudolf Vrbinkovič ml., Tomš Kovačič. Doľný rad zľava: Richard Marušinec, Viktor Mundok, Marian Antalík, Matúš Jedlička, Frederik Braniš, Matúš
Vrbinkovič, Šimon Vrbinkovič, Patrik Demovič

časti pokúsime dostať v tabuľke trochu vyššie. Veľa napovedia už úvodné dve jarné kolá, v ktorých sa naši
futbalisti stretnú s prvými dvoma
celkami súťaže. Veríme, že im prídete pomôcť a povzbudiť v hľadisku.
Žiaci sa opäť dokázali zlepšiť,
keď skončili po jesennej časti na veľmi peknom 4. mieste so ziskom 17
bodov. Aj ked tu nejde až tak o výsledky, držíme chlapcom palce, aby
sa im na jar podarilo 4. miesto aspoň
udržať, ak nie ešte zlepšiť.
Matúš
Rozpis zápasov futbalového družstva
Ješko,
TJ Družstevník Doľany – jarná časť ročníka 2012/2013
predseda TJ
Seniori S5VB
Družstevník
Dátum / Deň
Kolo
Začiatok
Súper
Doľany

Do súťaže sme po úspešnej sezóne 2011/2012 vstupovali s veľkými očakávaniami. Avšak už po prvom kole sme prišli o tri body kontumáciou v dôsledku administratívnej chyby, hoci sa nám podarilo otočiť nepriaznivý stav v zápase Miloslavovom. Odvtedy sa mužstvu darilo menej. Čo je však pozitívne, naďalej sme si udržali domácu neporaziteľnosť. Pätnáste miesto po jesennej časti súťaže nie je odzrkadlením
našich schopností, a preto sa v jarnej

17. 3. Ne
24. 3. Ne
31. 3. Ne
7. 4. Ne
14. 4. Ne
21. 4. Ne
27. 4. So
1. 5. Str.
5. 5. Ne
8. 5. Str.
12. 5. Ne
19. 5. Ne
26. 5. Ne
2. 6. Ne
9. 6. Ne

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

15,00
15,00
16,00
16,00
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Miloslavov – Doľany
Doľany – Malinovo
Chorv. Grob – Doľany
Doľany – Kráľová B
Dubová – Doľany
Doľany – Častá
Slov. Grob B – Doľany
Doľany – Vištuk
Sv. Jur B – Doľany
N.Dedinka – Doľany
Doľany – Modra
Blatné – Doľany
Doľany – Kaplná
Grinava – Doľany
Doľany – Čataj

Doľany – Miloslavov
(kontumačne, pôv. výsledok 5:3)
Malinovo – Doľany
Doľany – Chorvátsky Grob
Kráľová pri Senci B – Doľany
Doľany – Dubová
Častá – Doľany
Doľany – Slovenský Grob B
Vištuk – Doľany
Doľany – Sv. Jur B
Doľany – Nová Dedinka
Modra – Doľany
Doľany – Blatné
Kaplna – Doľany
Doľany – Grinava
Čataj – Doľany

0:3
6:0
2:1
4:0
1:1
4:0
0:0
2:2
5:1
1:1
3:0
1:0
5:1
2:2
3:1

Futbalisti TJ Družstevník Doľany skončili
v jesennej časti seniorskej súťaže na predposlednom, 15. mieste tabuľky, so ziskom
14 bodov (3 víťazstvá, 5 remíz, 7 prehier)
a negatívnym skóre 16:36.

žiaci:
Doľany – Báhoň
Jablonec – Doľany
Doľany – Šenkvice
Častá – Doľany
Doľany – Budmerice
Pezinok – Doľany
Doľany – Dubová
Doľany – Modra
Slov. Grob – Doľany

9:4
2:3
2:0
1:1
1:0
6:0
0:2
3:3
1:3

Rozpis zápasov futbalového družstva
TJ Družstevník Doľany - jarná časť ročníka 2012/2013
Dátum/Deň
7.4. Ne
14.4. Ne
21.4. Ne
28.4. e
5.5. Ne
12.5. Ne
19.5. Ne
26.5. Ne
2.6. Ne

Kolo
11
10
12
14
13
16
15
18
17

Žiaci SZV – PK
Začiatok
Súper
14,00
Doľany – Jablonec
10,30
Báhoň – Doľany
15,00
Šenkvice – Doľany
15,00
Budmerice – Doľany
15,00
Doľany – Častá
15,00
Dubová – Doľany
15,00
Doľany – Pezinok
15,00
Doľany – Sl.Grob
10,00
Modra – Doľany
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Čo sa udialo v Doľanoch

Vitajte medzi nami!

V roku 2012 sa v Doľanoch narodili:

Pekná tradícia vítania novorodencov do života sa po
vlaňajšej premiére zopakovala aj tento rok. V kultúrnom
dome sa v nedeľu, 20. januára, zišli rodičia aj so svojimi
malými ratolesťami, aby sa slávnostne zapísali do kroniky obce a prevzali si pre svoje dieťa krásny pamätný list.
Celú akciu podobne ako pred rokom zorganizoval starosta
osobne tak, aby nezaťažila obecný rozpočet. O milý kultúrny program sa postarali žiaci našej cirkevnej základnej
školy. A hoci malých Doľančanov pribudlo za vlaňajšok
menej (13) ako v roku 2011 (17), želáme im všetkým veľa
zdravia, šťastia a životných úspechov.

Diana Šišuláková ................................. 9. 2. 2012
Samuel Vranko ...................................21. 2. 2012
Laura Töröková ................................. 23. 2. 2012
Nela Šestáková .................................. 24. 2. 2012
Nina Šestáková .................................. 24. 2. 2012
Filip Kudláč..........................................1. 4. 2012
Matej Setnický .................................. 24. 4. 2012
Mia Veverková......................................8. 7. 2012
Annabella Tomašovičová....................13. 8. 2012
Simona Dvončová...............................5. 12. 2012
Michal Slávik ...................................13. 12. 2012
Marek Dobšovič ...............................18. 12. 2012
Adela Dobrovodská ......................... 24. 12. 2012

Na dobrú náladu stačí ulica

Vlastná maska poteší najviac

Už druhý rok sa susedia v bočnej uličke od
zvonice smerom k cintorínu rozhodli spoločne osláviť príchod nového roka. Keďže na Silvestra sa mnohí vyberú v dopoludňajších hodinách na
Keltek, tento rok sa otvorená susedská zábava na
ulici konala už v sobotu, dva dni pred Silvestrom. Susedia spoločnými silami pripravili rozvoniavajúcu kapustnicu, varené víno, klobásky a rôzne iné dobroty, ktorými v priebehu dňa pohostili všetkých okoloidúcich a pozvaných Doľančanov. Napriek chladu panovala po celý
deň dobrá nálada, ktorá oslavujúcich susedov neopustila ani večer, na záverečnom stretnutí v "stolárskej" stodole u p. Vrbinkoviča. Možno by sa tento dobrý nápad
mohol ujať aj v iných dolianskych uličkách.

V piatok, prvý februárový deň, si deti v klube nad obecným úradom
urobili vlastný, malý karneval. S pomocou rodičov si najskôr zhotovovali masky, a využívali pritom všetko, čo sa počas
pravidelných stretnutí na
tvorivých dielňach naučili. Každý piatok sa pod vedením niektorej z ochotných mamičiek v klube stretávajú deti, ktoré majú záujem o rôzne ručné práce, kreslenie, či výrobu pekných
ozdôb a darčekov zo starých, nepotrebných vecí. Spája sa tu zdokonaľovanie zručnosti detí s hrou a zábavami s ostatnými. Zábava na karnevale bola naozaj vydarená, deti sa vytancovali do sýtosti a radi medzi sebou každý piatok od 17,00 hod privítajú aj ostatných
svojich rovesníkov.
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Fašiangy, masky, basa a sneh
V predvečer Popolcovej stredy sa v Doľanoch už tradične lúčime s fašiangami najskôr veselým sprievodom
masiek po dedine a večer v Kultúrnom dome pochovávaním basy. V utorok, 12. februára, sa podvečer pred Kultúrnym domom zišlo síce menej maškár, ako vlani, ale dobrú náladu z maskovaného zhromaždenia nevyhnalo
ani husté sneženie a chlad. Spolu s muzikou sprievod obišiel dedinu, no trasa bola kvôli počasiu, chorobám a sadajúcej tme kratšia ako obvykle. Aj občerstvujúcich zastávok po ceste bolo iba pár - o to väčšia vďaka patrí Mikovičovcom a Guldanovcom. Na večernú rozlúčku s basou sa prišlo do Kultúrneho domu pozrieť niekoľko desiatok Doľančanov, z vykúrených domov ich viac nevylákala ani živá kapela a pripravené pohostenie. Tí, čo prišli,
však neoľutovali. A milá Dolóres odkazuje všetkým - do roka sa znova stretneme!

Aktívni dôchodcovia

Minulý rok, 26. marca 2012, bola
založená Jednota dôchodcov Slovenska v Doľanoch a hneď sa aktívne zapojila do života v našej obci. V minu-

lom roku jej členovia spolupracovali s obecným úradom na akciách zberu potravín pre dom Vincenta de Paul
pre bezdomovcov. Úspešne sa tiež zúčastnili športových hier pre seniorov vo Svätom Jure. Pán Biznár reprezentoval ZO JDS Doľany v disciplíne rýchla chôdza, v ktorej získal
druhé miesto, Ing. Elemír Fandel obsadil druhé miesto v súťaži v stolnom
tenise. Organizačne sme zabezpečili tri zájazdy pre našich členov (Sološnica, Bratislava, Marianka), o kto-

ré naši občania prejavili veľký záujem.
Máme dobrú spoluprácu s JZDS Pezinok, na ich zasadaniach sa osobne zúčastňujem.
V tomto roku by sme chceli ponavštevovať imobilných spoluobčanov
(tých, ktorí prejavia o návštevu záujem), ﬁnancie potrebné na akcie nášho
združenia momentálne pozostávajú
len z členských príspevkov a z predaja
cestovín na Doľanskom jarmoku. Budeme preto radi za každú pomoc, ktorá nám pomôže rozšíriť našu činnosť
o nové, náročnejšie aktivity.
Zita Zelinková,
predsedkyňa ZO JDS Doľany

Vianočná detská akadémia
Príprava na Vianočnú
akadémiu sa začala na našej základnej škole asi mesiac pred Vianocami. Deti sa
s veľkým odhodlaním učili texty k scénkam a koledám, nacvičovali choreograﬁu pre spoločný tanec. Na hodinách výtvarnej výchovy a krúžku šikovných rúk zhotovovali výrobky na predaj.
Milé vianočné vecičky z papiera a iného materiálu si prichystali aj naši skôlkári. Sú každoročne obľúbeným tovarom na Vianočnej akadémii, výťažok z tejto aktivity putoval do materskej školy. Vianočná akadémia sa začala ča-

rovným vianočným programom pre všetkých blízkych,
ktorým deti chceli urobiť radosť, aby sa na chvíľu zastavili a vychutnali si tie vzácne chvíle, ktoré predvianočný čas ponúka. Po namáhavej
príprave deti prekonali únavu i chorobu a vydali zo seba
len to najlepšie, za čo im všetkým patrí pochvala. Nesmieme však zabudnúť poďakovať všetkým skvelým a usilovným rodičom, ktorí ochotne prispeli vlastnoručne zhotovenými výrobkami. Veľké ďakujeme patrí pani Dřímalovej
a pani Haluškovej, ktoré pomohli pri samotnom predaji.
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Nenechajte si ujsť

Program akcií v Doľanoch
v najbližších troch mesiacoch

9. marec, sobota

18. máj, sobota

18,00 hod

MDŽ – výstúpenie
Divadla na kolene, Častá

Deň otvorených dverí
Doľany – Dva roky
po povodni

Vstup pre ženy zadarmo, môžu prísť aj muži

KD J.Fándlyho, Doľany

Program:

24. marec, nedeľa

Jozefovský piknik
na Godovej skale
Zraz o 11,00 hod pred školou
24. apríl, streda

9,00 hod

Vedecký seminár
spojený s výstavou
k 250. výročiu narodenia
Juraja Palkoviča

Malokarpatské stretnutie
hasičských zborov
Doľany – 2. ročník

KD J. Fándlyho, Doľany

Futbalové ihrisko Doľany

4. máj, sobota

28. apríl, nedeľa

5. máj, nedeľa

Slávnostná. sv. omša
k 250. výročiu narodenia
Juraja Palkoviča

Deň matiek

Kostol Sv. Kataríny

Výstava k 250. výročiu
narodenia Juraja
Palkoviča
KD J. Fándlyho, Doľany
30. apríl, utorok

Stavanie mája
Pri hasičskej zbrojnici

14,00 hod

16,00 hod

KD J. Fándlyho, Doľany
12. máj, nedeľa

Dolianska púť

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sedem národných kultúrnych pamiatok
Štyri krížové cesty
Vernisáž Fera Malíka
JM vinárstvo Doľany
Sokoliarska skupina Peregrinus
Historický Vodný mlyn
Penzion Ompitál
ZAEX
Kozia farma
Premietanie ﬁlmu a výstava fotograﬁí Povodeň Doľany 2011
Výstava palných a sečných zbraní
Vystúpenie hudobných skupín
Historické motocykle - reštaurácia B-bar
Zraz historických vozidel a stretnutie
motorkárov
Posvätenie sochy sv. Urbana
Otvorenie historicko-náučného chodníka

Časy začiatku akcií, ktoré nie sú uvedené, budú spresnené vyhlásením
v miestnom rozhlase.

SATYR, o. z.
v spolupráci s NTS SR, ZŠ Častá si Vás dňa 14. 3. 2013 dovoľujú
pozvať na Častofskú Kvapku Krvi. Odberné miesto bude zriadené v školskej jedálni pri ZŠ Častá. Záujemcom, ktorí sa prihlásia na OU Doľany, zabezpečíme o 8:00 dopravu.
20. 4. 2013 Vínny festival Červenokamenského panstva
v Častej na námestí – Víno a umenie.
Hrad Červený kameň
pozýva

podporuje akcie
a prestavbu
Domu smútku
v Doľanoch

29. marec – 1. apríl

Jarné pohanské
slávnosti
Prehliadky jarne vyzdobených hradných komnát so sprievodným slovom o veľkonočných tradíciách
šľachty a obyčajného ľudu.
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