letné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli
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Z obsahu tohto čísla:
 Obec v rozpočte šetrí,
bude aj na opravy
 Deň otvorených dverí
– úspešná premiéra
 Načo sú nám polbránky
na cintoríne?
 Šport ma drží pri živote:
Štefan Vadovič st.
Milí Dolančané,
do rúk sa vám dostáva tak trochu
jubilejné, 10. vydanie Doľanských novín. Dnes ma oslovil istý mladík, či sa
môže zapojiť do tvorby novín písaním
rohovorov a článkov. Priestor v našich novinách môžete mať všetci. Samozrejme, nie všetci naraz - záleží od
aktuálnosti témy, štýlu, akým je článok napísaný. Aby si niekto nemyslel,
že noviny majú slúžiť na riešenie takých problémov, o ktorých sa dozvieme po troch mesiacoch až z novín.
Keď si s niečím nevieme rady, je treba
v prvom rade osloviť obecnú úrad, poslancov obecného zastupiteľstva alebo, a to sa stáva najčastejšie, starostu. Do novín potom dáme správu čo
sa riešilo a hlavne akým spôsobom,
nech je to poučenie aj pre ostatných.
Uvoľníme priestor aj pre tých,
čo niečo zaujímavé zažijú, pre našich školákov, pokiaľ nám pošlú
básničku alebo niečo namaľujú či
nezištne urobia dobrý skutok, na
ktorý nás niekto upozorní. Najlepšie práce školákov uverejníme v novinách a určite dostanú aj odmenu.
Tak isto budeme priebežne uverejňovať fotograﬁe našich detí, ktoré nám pošlete. Výzva platí aj pre

zasielanie historických snímok Dolian, ktoré ešte neboli vystavené na
výstavách. Pokiaľ si chcete niekoho pripomenúť, kto už nie je medzi nami, môžete tak urobiť už v jesennom vydaní. Stačí nám priniesť
alebo poslať krátky text, prípadne
aj foto. To isté platí aj pre drobnú
riadkovú inzerciu.
Naši turisti pre vás pripravili
ďaľší ročník Turistiky pre všetkých,
na ktorú vás všetkých srdečne pozývajú. Chcel by som vás v tejto súvislosti poprosiť o dve podstatné veci.
Z dôvodu velkého sucha a zvýšeného nebezpečenstva možnosti vzniku
požiaru, zdržte sa v lese akejkoľvek
činnosti, pri ktorej by mohlo prísť k
vzniku požiaru. Do týchto činností
patrí aj fajčenie. Mohlo by sa stať,
že jedna iskra zmení Malé Karpaty
na Čierne Karpaty. A druhá vec nepodceňujte príjem tekutín. Zvlášť
rizovými skupinami sú deti a tí skôr
narodení. Bez vody ani na krok. Hrdinov, ktorí šetria na vode, sú plné
nemocnice.
Možno pred 35 rokmi sme mali
horúce leto vtedy, keď teplomer
na slnku ukazoval 29°C a v chládku maximálne 25 stupňov. Bola to
primeraná teplota pre mierne pás-

mo, v ktorom sa nachádzame. Za
tých pár rokov sme pomaly ale nezadržateľne preskočili do tropického pásma. Na fakt, že nastanú takéto výrazné výkyvy počasia a zmeny klímy, odborníci upozorňujú už
dávno. Napríklad v správe Sira Nicholasa Sterna, bývalého hlavného ekonóma Svetovej banky a šéfa
tímu pre spracovanie najkomplexnejšieho prehľadu nákladov globálneho otepľovania, sa už v roku
2006 uvádzalo: „Nečinnosť by
mohla spustiť mohutné búrky, záplavy a vlny horúčav, ktoré by spôsobili svetového hospodárstvu škody najmenej vo výške 5 percent svetového HDP každý rok, a v prípade vyplnenia najhoršieho možného
scenára by to mohlo byť až 20 percent svetového HDP.”
Tento scenár sa postupne napĺňa. Preventívne kombinácie rôznych opatrení sa už dávno mali
realizovať.
Užite si leta, zažite peknú dovolenku a tak, ako sme prekonali tuhú
a dlhú zimu, prajem vám, aby ste
v zdraví prežili zvyšok najhorúcejšieho leta, aké sme tu kedy mali.
Jozef Mruškovič, starosta
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Z rokovania obecného zastupiteľstva 23. júla 2013

Obec zatiaľ šetrí,
ostane aj na opravy
Aj v letných horúčavách sa zišli poslanci obecného zastupiteľstva, aby prerokovali viaceré aktuálne otázky, ktoré život v našej obci priniesol od posledného zasadnutia 15. mája tohto roka.

Dom smútku

Rozpočet za prvý polrok

Podrobnejšie prerokovanie rekonštrukcie domu smútku poslanci odložili na ďalšie zasadnutie, keď by
malo byť k dispozícii viac podrobností o projekte, a predovšetkým keď
už by mal byť jasný rozpočet, koľko
by asi prestavba stála. Odhadovaná
suma bola v čase konania zasadnutia
OZ najmenej 30-35 tisíc eur. Zároveň
sa diskutovalo o spôsobe, akým by
mala obec zabezpečiť potrebné stavebné práce. Poslanci schválili návrh
starostu na vyhlásenie verejnej zbierky, ktorá by mala pokryť časť nákladov na rekonštrukciu. Zároveň súhlasili s tým, aby sa OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch podieľal na nákladoch na rekonštrukciu z prostriedkov, získaných v rámci 2 % dane, vo
výške 13 tisíc eur. Taktiež schválili
návrh združenia na umiestnenie informačných tabúľ Dolianskeho historického chodníka na určených
miestach na obecných pozemkoch.

Hlavný kontrolór obce Ing. Elemír Tichý informoval zastupiteľstvo
o vývoji plnenia obecného rozpočtu
v prvom polroku 2013. Obec za toto
obdobie zaznamenala príjmy vo výške 165 519 eur, čo je 61,92 % z celoročného plánovaného objemu príjmov. Vyšší príjem je spôsobený časovým posunom, kedže viaceré
obecné dane a poplatky sa v prvých
mesiacoch roka vyberajú na celý rok.
Výdavky obce za prvý polrok predstavovali sumu 124 577 eur, čo je
46,61 % z plánu na celý rok. Aj tu
dochádza k určitému časovému posunu, kedže niektoré významnejšie
výdavkové položky obec podľa plánu realizuje až v druhom polroku.
Na otázku poslancov, či už je jasné, akú úsporu v praxi priniesla výmena telies pouličného osvetlenia, odpovedal starosta J. Mruškovič s tým, že
už na vyúčtovaní za elektrickú energiu
mala obec za rok 2012 preplatok vyše
tisíc eur, ale vzhľadom na to, že v priebehu vlaňajška ešte neboli vymenené
všetky svetlá a vymieňali sa postupne, čistá úspora z tohto opatrenia bude
známa až na vyúčtovacej faktúre elektrickej energie za rok 2013.

Polbránky na cintoríne
Poslanci OZ sa zaujímali o funkciu nových polbránok na ceste popri
cintoríne. Po vysvetlení starostu,
ktoré prinášame na vedľajšej strane,
navrhli, aby sa pristúpilo k úpravám
Cintorínskeho poriadku a aby obec

zabezpečila informovanie občanov,
kto, za akých podmienok a kde si
bude môcť požičať kľúče od polbránok v prípade, že bude potrebovať
túto obecnú komunikáciu pre vjazd
s motorovým vozidlom.

Cesty a necesty
Vzhľadom na úspory, ktoré obec
dosiahla v hospodárení za prvý polrok tohto roka, sa bude môcť pristúpiť k opravám ciest a chodníkov, ktoré spadajú pod správu obce. Zastupiteľstvo preto uložilo komisii výstavby a územného plánovania predložiť na budúce zasadanie návrh, ktoré
miestne komunikácie sa budú opravovať a v akom rozsahu.
Poslanci zároveň poverili starostu, aby dôrazne požiadal Regionálne
cesty o opravu úseku štátnej cesty na
Dolné Orešany, ktorá bola začiatkom
júna vykonaná veľmi nekvalitne, narýchlo a naviac touto opravou došlo
k poškodeniu chodníka a obrubníkov, ktoré sú majetkom obce.

Multifunkčné ihrisko
Na podnet Ing. Elemíra Tichého sa zasadanie OZ zaoberalo aj situáciou okolo multifunkčného ihriska. Ihrisko nemá plateného správcu
a chýba skladový priestor na siete,
lopty a iné športové náčinie. Obecné zastupiteľstvo preto uložilo Komisii rozvoja vzdelávania, kultúry
a mládeže predložiť návrh na zabezpečenie fungujúceho dozoru na multifunkčnom ihrisku.
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Na čo slúžia nové polbránky?

Novinka na cintoríne
Viacerí obyvatelia sa pýtajú, prečo sa na ceste popod cintorín objavili kovové uzamykacie bránky v polovičnom proﬁle. Tu je odpoveď starostu Jozefa Mruškoviča.

„Polbránky sme dali postaviť po
tom, čo poslanci obecného zastupiteľstva už vlani schválili zámer zamedziť prejazdu motorových vozidiel
po tejto obecnej účelovej komunikácii. Dôvodov bolo hneď niekoľko.
Po prvé, viacerí obyvatelia si takouto cestou skracovali jazdu cez obec,
pričom táto cesta vôbec nebola technicky stavaná na prejazd motorovými vozidlami. Jazdou popod cintorín pritom ohrozovali chodcov, deti,
ktoré sa tu často hrávajú a rušili obyvateľov okolitých domov. Nehovoriac o tom, že sa tým často narúšal,
či úplne zdemoloval plot, oddeľujúci
cestu od súkromných pozemkov pod
cintorínom. Ak sa na tejto úzkej ceste stretli dve autá v protismere, nastal veľký problém. A ruku na srdce
– v ktorej obci dnes môžu autá jazdiť
cez cintorín?

Otvorený problém
Jedinečnosť a súčasne problém
nášho cintorína spočíva v tom, že nie
je ohradený. Po ceste sem v dôsledku
toho najmä v poslednom čase môžu
nekontrolovane prichádzať osoby
i ﬁrmy, ktoré stavebne upravujú hroby bez toho, aby na ne mali uzatve-

renú zmluvu s obcou. Po obmedzení prístupu bránkami budú mať pracovníčky obecného úrad lepšiu možnosť kontroly nad tým, čo sa na cintoríne robí, pretože každý, kto sa bude
chcieť dostať na cintorín s autom či
mechanizáciou, bude musieť požiadať o kľúče na miestnom úrade. Informácie o tom, kde a kedy budú kľúče k dispozícii, budú priamo na mieste pri bránkach, na obecnom úrade
a uverejníme ich aj v Doľanských novinách.

všetkých motorových vozidiel“ s doplnkovou tabuľkou „Okrem vozidiel
s povolením OÚ“. Vďaka tomu bude
môcť porušovateľov vjazdu riešiť polícia, čo doposiaľ nebolo možné.

Koniec smetisku
na cintoríne?

Do normálu
Nemyslím si, že pre bežných návštevníkov cintorína predstavujú polbránky nejaký zvláštny problém –
umožňujú prechod na bicykli, na invalidnom vozíku i s malou káričkou.
Ak niekto autom privezie menej mobilného človeka, pár metrov navyše
určite ešte dokáže zvládnuť – veď aj
doteraz sa autom dalo zastať iba pod
cintorínom a k hrobom si to už každý
musí vyšliapať sám...
Musím ešte pripomenúť, že výroba a inštalácia polbránok ﬁrmou Kovaplet z Častej obec nestála ani cent.
Pri bránkach sú osadené regulérne
dopravné značky B3 „Zákaz vjazdu

A ešte niečo na záver – už dlhší čas nám na cintoríne šarapatia občania, ktorí sem do kontajnera tajne vyvážajú svoj domový a stavebný
odpad. Rozum ostáva stáť nad tým,
keď sa tu pár dní pred vývozom plastov objavilo niekoľko modrých vriec
s plastovým odpadom... Je zrejmé, že
takýto odpad sem „páchateľ“ nenosí v rukách – možno nám práve polbránky pomôžu urobiť koniec s týmto neduhom.“
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Úspešná premiéra Dňa otvorených dverí v Doľanoch

Naše dvere sú otvorené
pre každého
Deň otvorených dverí, ktorý sa po prvýkrát uskutočnil v našej obci v sobotu, 18. mája, si
dal za cieľ prezentovať naše bohaté kultúrne dedičstvo a pomôcť spropagovať podnikateľov a ﬁrmy v obci.
A to nielen návštevníkom, ktorí do obce zavítajú, ale
aj nám, samotným obyvateľom Dolian. Aby sme sa aj my
lepšie spoznali navzájom, aby sme lepšie spoznali krásne miesto, na ktorom žijeme, a boli naň patrične hrdí.
Aby raz za rok ľudia mali možnosť uvidieť svoje najbližšie okolie, v ktorom žijú, inak, ako za bežných okolností. Môžeme konštatovať, že tento cieľ sa podarilo naplniť
a vznikla tak tradícia otvorených dverí, ktoré každý rok
srdečne privítajú každého.

v Ompitáli minulých storočí ovanul záujemcov pri prehliadke historického mlyna rodinného vinárstva Vína
z mlyna, nakuknúť sa dalo aj do útrob Penziónu Ompitál,
čo bolo pre mnohých Doľancov zaujímavé už len preto,
že tu asi veľmi často nocovať nebudú... Najmä deťom sa
iste páčila prehliadka kozej farmy pána Františka Monsbergera, kde mohli dosýtosti hladkať milé zvieratká, dospelí zasa mhohli nazrieť aj za dvere distribučnej spoločnsoti Zaex či Pneuservisu pána Hrdličku.

Atrakcie po celý deň

Dva roky po povodni

Bohatý program trval od deviatej hodiny ráno až do
neskorého večera. Od rána boli pre návštevníkov sprístupnené národné kultúrne pamiatky, ktorých máme v
obci sedem. Záujem bol najmä o prehliadku vnútorných
priestorov kaplniek Sv.Leonarda a Sv.Šebastiána, ktoré
inak nie sú bežne prístupné pre verejnosť.
Na futbalovom ihrisku sa dopoludnia predstavila sokoliarska skupina Peregrinus so svojimi cvičenými dravcami, na ich atraktívne vystúpenie sa prišli pozrieť hlavne naše deti. Možno by ich prišlo aj viac, ale termín vystúpenia popoludní by pre sokoliarov a hlavne ich operených zverencov nebol vhodný pre veľkú horúčavu.

Pre deti i rodičov
Návštevníci dňa otvorených dverí mali možnosť trochu sa schladiť v priestoroch Vinárstva JM Doľany, kde
si mohli pozrieť výstavu obrazových diel nášho rodáka,
akademického maliara Fera Malíka. Dych života a práce

Na poludnie bol pripravený v Kultúrnom dome
J. Fándlyho jeden z hlavných bodov programu – premietanie ﬁlmu o povodni v Doľanoch v roku 2011 a výstava fotograﬁí z tejto prírodnej katastrofy, ktorá našu obec
postihla. Dôležité bolo tiež spoznať, čo všetko sa odvtedy v Doľanoch urobilo, alebo ešte plánuje urobiť, aby sa
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podobná tragédia už neopakovala.
Premietanie ﬁlmu, ktorý odvysielala v čase tohtoročného povodňového
ohrozenia na Dunaji aj spravodajská
televízia TA3, sa potom uskutočnilo
ešte raz, 23. júna. Celý ﬁlm bude verejnosti onedlho zadarmo sprístupnený na internetovej stránke obce
(www.dolany.sk), odkiaľ si ho záujemcovia budú môcť stiahnuť do svojich zariadení.

Pestré popoludnie
pre každého
Popoludnie prvého Dňa otvorených dverí v Doľanoch sa nieslo
v duchu „veteránov“ – na Pažiti sa
predstavili nielen staré, historické
motocykle zo zbierky Braňa Jakubčíka, ale „spanilou jazdou“ k nám
zavítali aj historické vozidlá z veterán-klubu. Peknú kulisu k tejto štýlovej expozícii vytvorila na Pažiti aj
výstavka historických palných a sečných zbraní. Bolo sa na čo dívať, čo
potvrdili aj čestní hostia - predseda
BSK Pavol Frešo a europoslankyňa
Monika Flašíková-Beňová.
Milým spestrením tohto dňa bolo
slávnostné posvätenie sochy Sv. Urbana, patróna všetkých vinohradníkov, ktorá sa na Pažiti objavila vďaka pánovi Jozefovi Mikušovi a Vinárstvu JM Doľany a ktorá tu bude
všetkým návštevníkom pripomínať
vinohradnícku tradíciu a vinohradnícku súčasnosť obce.

Na Pažiti bolo veselo
Premiéru mal na Pažiti aj veľký
biely stan, ktorý zakúpila obec a pod
ktorým sa pri muzike Doľančania
a ich hostia zabávali a hodovali do
noci. Atmosféru pekného a vydareného dňa spríjemnili náš ženský spevácky zbor a živá hudba.

Poďakovanie na záver patrí všetkým, ktorí sa o zorganizovanie a úspešný priebeh takejto náročnej akcie zaslúžili, vrátane všetkých
sponzorov, zúčastnených ﬁriem
a podnikateľov. Neostáva len veriť,
že o rok sa všetci znova stretneme
v dolianskych otvorených dverách.
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Žijú medzi nami – Štefan Vadovič

Šport ma drží
pri živote
Stále v pohybe – tak by sa dalo pár slovami zhrnúť životné
krédo človeka, pre ktorého sa šport stal nepostrádateľnou,
dôležitou a krásnou súčasťou každého dňa. Ostáva vďaka
nemu obdivuhodne aktívny a športuje i v dôchodcovskom
veku. Ak práve nepracuje v častovskej pekárni. Štefan Vadovič starší.
Aké boli vaše „športové“ začiatky?
To už je doba... Bolo to dávno,
keďže mám 71 rokov... V Doľanoch
sa začalo pretekársky športovať po
príchode pána učiteľa Elemíra Tichého, ktorý organizoval hlavne lyžovanie. Ja som sa postupne pridal,
keď už sme mali viacerých pretekárov, ktorí dosahovali dobré výsledky.
Čo vás na lyžovaní lákalo?
Začal som lyžovať, keď som mal
šesť rokov a bol som prvák. Mali sme
vtedy veľmi provizórne podmienky,
lyže nám urobil pán Peko z Dolian
– vyrábal z dreva hrable, vidly a vedel nám vystrúhať aj lyže s drážkou.
Viazanie sme mali iba z kožených
remienkov. Vtedy boli iné podmienky, nebola televízia, počítače... Prišli
sme zo školy, snehu bývalo veľa, napadol na Katarínu a na Jozefa končil.
Dalo sa lyžovať celú zimu, tak sme
zobrali bežky a celé popoludnie behali na lyžiach.
Ako sa pretekalo kedysi?
Kedysi bolo v dedine plno snehu,
takže sme štartovali pri Monsbergerovom obchode, a behali po dedine.
Od obchodu hore k mlynu a naspäť
cez uličku... Dlhšia, pätnásťkilometrová trasa pre dospelých viedla až

hore na Sklenú hutu, odtiaľ sa išlo po
častovskej strane ku kostolu Sv. Jána
a tam bol cieľ. Pre divákov neboli takéto preteky veľmi atraktívne, lebo
keď bežkári vybehli, už ich nikto nevidel... Akurát keď prišli do cieľa.
Podmienky na bežecké lyžovanie v Doľanoch sú stále dobré, alebo nie?
Postupom času sa vybudovali trate v Ampéroch, kde mohli viac vidieť aj ľudia. Bolo to zhruba pred 40
rokmi, vtedy bol tútorom bežeckého
lyžovania Ján Schwarz. S pomocou
ďalších ľudí a s prispením vtedajšieho
ČSTV sa vybudovali a upravili nové
trate. Dnes už bežecké lyžovanie dosť
upadlo, aj preto, že snehové podmienky nie sú také dobré ako kedysi. Vyhovujúce sú možno raz za päť rokov.
Doľany dosiahli v bežeckom lyžovaní v histórii množstvo úspechov
– ktoré považujete za najväčšie?
Doľany sa pravidelne zúčastňovali Slovenskej bežeckej ligy, družstvo pravidelne končievalo po Červenej hviezde Štrbské pleso a Kremnici na treťom mieste. Mali sme dobré
výsledky vo všetkých kategóriách, v
mládežníckych kategóriách sme pravidelne víťazili. V rámci kraja sa vtedy organizovala aj žiacka liga, kde v

jednej kategórii bolo prihlásených aj
170 pretekárov... V bežeckom lyžovaní sme ako štafeta skončili na majstrovstvách Slovenska druhí, ja som
bol dvakrát druhý na majstrovstvách
Slovenska mladších dorastencov.
A čo vaše osobné úspechy?
Ako trinásťročný som už bol ako
mladší dorastenec v roku 1955 na prvej celoštátnej spartakiáde v Tatranskej Lomnici - tam som skončil medzi Slovákmi druhý.
Majstrovstvá kraja som vyhral asi
pätnásťkrát za sebou. Kraj vtedy siahal po Dubnicu a odtiaľ prichádzali aj
naši hlavní konkurenti. Ale na špičkových pretekárov zo stredného Slovenska sme nemali. V rámci jednotlivcov som v celoslovenskom rebríčku vždy skončil do desiateho miesta.
V Doľanoch však boli peknou
tradíciou aj lyžiarske preteky pre
amatérov.
Okrem známych Pretekov generácií sme v Doľanoch organizovali ďalší zaujímavý pretek, memoriál pána Tichého, na ktorom súťažili
kombinované štafety mužov a žien.
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Tiež sa prestal poriadať pre nepriaznivé snehové podmienky...
Aktívne ste pestovali aj ďalšie
športy - ostal vám pri tom vôbec
čas na rodinu?
Futbal som aktívne hrával do svojich 36 rokov, aj za Dubovú. V lete
sme celá rodina absolvovali všetky
cezpoľné behy, ktoré poriadali v okolitých obciach. K športu som viedol
aj deti. Dosahovali celkom dobré výsledky, hlavne Štefan, ktorý behal za
Sláviu UK a vyhral ako dorastenec
na Zlatej tretre v Ostrave, Beh Rudého práva v Prahe a bol majstrom Slovenska v behu na 1500 metrov. Raz
sme boli na pretekoch na Behu oslobodenia vo Vrbovom a všetci sme vo
svojich kategóriách zvíťazili - okrem
manželky. Keď sa pýtali, prečo aj ona
nepreteká, povedali sme, že niekto
predsa musí držať kabáty...
V poslednom čase sa vaším obľúbeným „športovým náradím“
stal bicykel...
K bicyklovaniu som sa dostal
v čase, keď ma začali trápiť problémy
s kolenom z futbalu a hľadal som nejaký druh športu, ktorý by sa dal robiť aj
tak. Dal som sa na bicyklovanie, jazdím už vyše desať rokov, ročne tak 6 tisíc kilometrov. Sem-tam idem na bežky, keď sú dobré snehové podmienky. Ale teraz mám už na starosti vnuka, ktorého učím, ako na to, takže sám
z toho bežkovania veľa nemám. Ale
mám radosť, že som ho niečo naučil.
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Ako a podľa čoho si vyberáte
trasy na bicyklovanie?
Pri bicyklovaní sme sa stretli celkom dobrá partia a spolu sme si prešli už takmer všetky trasy významných európskych cyklistických pretekov. Tento rok sme prežili desať dní
na Korzike počas Tour de France.
Okrem toho, že sme videli samotné
preteky, celý čas sme si tam bicyklovali po trasách, kadiaľ viedol slávny pretek. Hneď prvý deň som prešiel 80 kilometrov, ale bolo to dosť
náročné, pretože na Korzike sú veľké
prevýšenia, od mora na druhú stranu ostrova musíte prekonať výškový
rozdiel takmer tisíctristo metrov.
Určite to musel byť iný zážitok,
ako sledovať Tour v televízii...
Celá Tour de France je jeden kolotoč biznisu, dve a pol hodiny pred
pelotónom idú po trase neustále reklamné vozidlá, z ktorých rozhadzujú reklamné predmety. Šialený dav
ľudí, ktorí si chcú uchmatnúť suvenír, vytvára ohromnú atmosféru.
Keď potom prechádza pelotón, vrhajú sa pred bicykle pretekárov, ktorí
práve toto milujú. Neprekáža im to,
potvrdil nám to aj Peter Sagan, s ktorým sme sa tam stretli. Je to biznis,
ale aj zábava, oddych, zážitok.
Môžete porovnať podmienky,
aké mali športovci kedysi a dnes?
Podľa môjho názoru boli podmienky na športovanie za starého režimu lepšie, ako sú teraz. Západoslo-

V polovici šesťdesiatych rokov zvíťazil Štefan Vadovič
vo vytrvalostnom lyžiarskom preteku na 30 kilometrov.

venský kraj mal napr. v oblasti lyžovania vlastné krajské reprezentačné
družstvo... Každý rok sme boli cez
vianočné prázdniny na sústredení
v Špindlerovom mlýne, aby sme nevypadli zo školy. Dostali sme lyže,
vosky, kompletný výstroj. Teraz štát
ani kraj nedotuje nič, aj preto masový šport upadá. Sponzori sa venujú
len špičkovým pretekárom, masové
pretekanie ide do úzadia.
Dnešnú mládež zrejme viac ako
šport zaujímajú iné veci...
Voľakedy nebolo nič, tak sme
športovali. Teraz sa deti viac venujú
televízii, počítačom, ale záleží hlavne na rodičoch, či deti k športu privedú. S naším vnukom sme zišli už
všetky kopce v Karpatoch, a to má
len deväť rokov. Kedysi som sa viac
venoval tiež turistike, v atletike som
na majstrovstvách kraja v Bratislave vyhral päť disciplín, aj keď som
v nich vôbec netrénoval...
Čo by podľa vás pomohlo športu na Slovensku?
Jedine to, ak by v štátnom rozpočte vyčlenili viac peňazí na podporu masového športu. Voľakedy
bolo všetko jednoduchšie, ale kým
nebudú peniaze na podporu športu, nepohneme sa ďalej. Ak by sa zo
štátneho menej rozkrádalo, určite by
bolo viac aj na šport....
Je šport len o peniazoch?
Určite nie. Vďačný som najmä rodičom, že hoci nemali veľa peňazí,
aj posledné korunky dali na to, aby
sme mali s čím pretekať, športovať...
Keď som sa ukázal na majstrovstvách republiky s lyžami vystrúhanými u pána Peku a s viazaním z kožených remencov, pozerali na mňa,
že odkiaľ som prišiel... Skončil som
siedmy a všetci sa čudovali, ako som
to s takými lyžami dokázal...
Dokedy budete športovať?
Kým budem vládať. Bez športu
neviem žiť. Keď nič iné, idem aspoň
na prechádzku do lesa za domom.
Šport ma drží pri živote.
Peter Marianyi
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Naša škola oslávila dvadsať rokov od znovuotvorenia

Rozlúčka so školským rokom
Uplynuli posledné dva mesiace školského roka 2012/2013, ktoré boli pre našu školu veľmi priaznivé. Pre žiakov sme pripravili množstvo súťaží, osláv a výletov do prírody. A aké akcie to boli? Tu sú:
9. mája bol prikázaný sviatok,
ktorý sme slávili v miestnom kostole svätou omšou. V tento deň sme sa
všetci zúčastnili „putovania“ po obci
a navštívili sme významné miesta v obci ako sú kaplnka sv. Šebastiána či kostolík sv. Leonarda. Žiaci
sa dozvedeli veľa nových informácií
o svätom Leonardovi. V závere vyučovania sa v skupinkách mohli formou kvízu otestovať, čo si zapamätali z celého doobedia.

Pre zábavu i poučenie
30. mája sme mali ďalší prikázaný sviatok. Všetci žiaci po skončení svätej omše zažili veľa, veľa
zábavy. Vyskúšali sme si cvičný
požiarny poplach. Pýtate sa, čo ďalej? Prišli dolianski hasiči s požiarnymi autami. Dokonca sme mohli
počuť aj požiarnu húkačku. Dozvedeli sme sa, na čo všetko musí
myslieť hasič pri záchrane ľudského života a majetku počas požiaru.
Všetci sme si vyskúšali aj skutočné hasenie požiarnou hadicou. To
bola „sranda.“ Týmto by sme chceli veľmi pekne poďakovať za zorganizovanie poučnej a zároveň zábavnej besedy s praktickými ukážkami p. Petrovi Vizvárymu a dolianskym hasičom M. Slaninkovi,
J. Bednárovskému, Ľ. Lehotovi, M.
Drškovi. Na záver vyučovania sme
sa vybrali na virtuálnu vychádzku
do lesa. Diskutovali sme o ochrane zdravia v lese, ako sa správame, ako si privoláme pomoc. Predovšetkým sme diskutovali o prvej
pomoci pri zlomenine, bezvedomí
a uštipnutí hadom.

Deň patril deťom
Krásny mesiac máj sme ukončili v jeho posledný deň oslavou MDD.

Na návštevu prišli páni lesníci.
Dozvedeli sme sa, aké stromy rastú
v lese, ako určíme ich vek. Samozrejme sme sa dozvedeli aj veľa o lesných
živočíchoch a niektorých rastlinkách.
V závere vyučovania sme robili skupinový kvíz. Viete, aké sme zažili
prekvapenie? Zvuky niektorých zvierat sme počuli naživo od pánov lesníkov. To bolo super! Za spoluprácu
ďakujeme p. Knurovskému.
Alo v tento to ešte zďaleka nebolo
všetko. Obetaví učitelia spolu s pani
vychovávateľkou pokračovali v práci. Išli sme si totiž opekať. V lese,
než sa nám pripravil oheň, sme sa
zahrali rôzne hry, ktoré nám spestrili čakanie.

Noc v škole
Pán učiteľ s jeho tretiakmi – prvoprijímajúcimi žiakmi – sa zúčastnili svätej omše v miestnom kostole. No a potom nasledovala akcia,
ktorá sa volala NOC v ŠKOLE. To
bola zábava. Pre žiakov bolo pripravených množstvo aktivít, ako napríklad Strašidelná cesta. Na večeru sme mali pizzu, ktorú nám sponzorsky zabezpečila p. Jarošová. Unavení a plní zážitkov sme cca o 23,30
hod. zhasli svetlá a zapriali si dobrú
noc. Na druhý deň v sobotu nás čakali super perfektné raňajky na farskom úrade u dôstojného pána farára. Ďakujeme za všetko.

Vydarený výlet
Zrazu tu 25. jún a s ním školský
výlet. Pani riaditeľka sa naozaj posnažila a zabezpečila nám všetkým
- nielen deťom, ale aj učiteľom a dôstojnému pánovi farárovi krásny deň.
Navštívili sme Ranč pod Babicou.
Nachádza sa tu malá zoo s detským
ihriskom a super posedením. Chceli

by ste to vidieť? No, naštartujte auto,
zoberte svoje deti a hurá na výlet.

Za históriou múky
27. júna bol ďalší krásny slnečný deň. Celá škola navštívila miestny
mlyn. Pre všetkých z nás bola prednáška o tom, ako sa kedysi vyrábala múka a z čoho všetkého pozostáva mlyn, nesmierne poučná. Najviac
nás zaujalo, keď ujo mlynár pustil
vodu do koryta a tá začala stekať na
veľké mlynské koleso. Ďakujeme pánovi „mlynárovi“ Demovičovi.

Dvadsať rokov plných
zážitkov
Milí moji, presne pred dvadsiatimi rokmi, v školskom roku
1992/1993, bola slávnostne znovuotvorená cirkevná škola. Základná
škola viedla našu ruku, keď sme sa
v 1. triede pokúšali napísať prvé písmenko, prvý príklad. Dnes nám však
ponúka okrem základného vzdelania
oveľa viac. Každoročne usporadúva množstvo akcií, podujatí, aktivít
a súťaží, kde môžu žiaci uplatniť svoj
talent a schopnosti. Svojimi úspechmi dokazujú škole, že jej snaha niečo
naučiť nie je zbytočná. Každá škola
má žiakov lepších i horších. Samozrejme, že naša nie je výnimkou.
Škole sa podarilo vyriešiť množstvo
problémov, no nie je to nič v porovnaní s tým, koľko nádherných zážitkov nazbierala za tie roky, čo tu stojí.

Aj škola má svoj život
Život školy sa podobá životu človeka. Oslavujú sa jej narodeniny, výročia, životné úspechy i neúspechy.
Škola, to nie je názov a budova, to
nie je zázrak, ale sú to žiaci, učitelia, rodičia, atmosféra školy, spoločne strávené chvíle, mnoho spomie-
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nok, mien a osudov. Mnohým z nás
pri slove história nabehnú zimomriavky, mnohým z nás zažiaria oči,
ale všetci vieme, že bez histórie niet
budúcnosti. Významne sa zmenil
vzhľad školy – vymenené okná, sociálne zariadenia, vykurovanie, vyčistený dvor, zateplené stropy, nové
osvetlenie, výmena nábytku, školských lavíc, nová výpočtová technika atď. Nemožno zabudnúť ani na
úspechy našich žiakov vo vedomostných, recitačných a športových súťažiach. Mnohí žiaci ďalej rozvíjali
svoj talent a dnes sú z nich známi ľudia nielen v obci, ale aj v ostatných
častiach Slovenska, kde šíria dobré
meno rodnej obce Doľany.

Vďaka všetkým,
čo prispeli
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom a pracovníkom školy, ktorí
svojím zodpovedným prístupom formovali osobnosti žiakov za 20 rokov
existencie cirkevnej školy, rodičom,
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ktorí zodpovedne vychovávali svoje
deti i tým, ktorí pomáhali škole formou odbornej i ﬁnančnej výpomoci. Oslava sa konala 17. júna 2013 a
zúčastnilo sa jej veľa významných
osobností z Bratislavy a blízkeho
okolia. Pozvanie neodmietli ani bývalí pedagógovia, žiaci a ostatní pracovníci školy. Po sv. omši sa konala slávnostná akadémia v kultúrnom
dome s recepciou pre pozvaných

hostí. Škola dostala aj dar od p. farára A. Slaninku – obrazy Juraja Palkoviča a Juraja Fándlyho. Všetkým
sponzorom zo srdca ďakujeme. Bola
to nezabudnuteľná udalosť, na ktorej sa podieľalo veľa ochotných dobrodincov (rod. Demovičová, p. Matlovičová, Prísečanová, Kičinová, Jakubčíková, Mikovičová, Jarošová,
Chládek, Zajíček, Baková).
Jana Hudecová, riaditeľka CZŠ

VI. ročník festivalu Mikroregión Červený Kameň

„V doline pod Karpatami“
Ompitál je pekná dzedzina,
ludé sú tu jedna rodzina.
A Doľany?!
Dedinka pod horami,
Zdobená spevom, piesňami,
kde radosť, šťastie kvitne,
smútok duše mizne ....
Týmito slovami sa začal kultúrny program našej obce na VI. ročníku festivalu Mikroregión Červený Kameň (MČK), ktorý sa s prestávkou po dvoch rokoch konal
v krásnom prostredí areálu kaštieľa v obci Budmerice. Ostatný, V.
ročník festivalu, sa konal pred troma rokmi v našej obci, pričom občania Dolian práve na tento ročník radi spomínajú. Samotnému programu Doľančanov predchádzala nielen usilovná príprava
účinkujúcich, ale aj namáhavá fyzická práca viacerých poslancov,
členov komisií a ostatných ochotných jednotlivcov, ktorí sa zaslúžili o postavenie veľkého bieleho sta-

nu, ktorý obec Doľany bezodplatne
požičala pre potreby MČK.
Festival sa začal o 12,30 hod.
slávnostným vystúpením mažoretiek
a hrou na fujare, po ktorých sa prítomným hosťom a návštevníkom prihovoril za prítomnosti starostov obcí
MČK predseda BSK Pavol Frešo
a Rudolf Ružička, predseda MČK.
Potom jednotlivé obce MČK vystupovali na tribúne so svojimi prezentáciami kultúrnych programov a ponúkali tradičné výrobky a občerstvenie vo svojich „domčekoch“. Treba
pripomenúť, že MČK má t.č. už desať členov – obcí, pričom novým členom je mesto Modra, ktoré pristúpilo do MČK v tomto roku.
Program obce Doľany nebol
časovo obsiahly, ale o to obsahovo bohatší. Najskôr sa prítomní návštevníci oboznámili s krátkou exkurziou do dejín obce, ktorej
mottom bola myšlienka, že Doľany boli a sú peknou dedinou, v kto-

rej sa cítia ako doma nielen samotní
Doľančania, ale aj občania z blízkeho i širokého okolia.
Program prezentoval všetky tri vekové generácie. Mladú generáciu skvele zastupovala spevácka dvojica Andrea Zubajová a Matej Klokner (moderný spev), ďalej strednú generáciu
už širokému okoliu známy doliansky
ženský spevokol pod vedením Mgr.
Stanislavy Oravcovej a staršiu generáciu predstavili krásne hlasy manželov
Slaninkových (ľudový spev).
Záver programu obce Doľany
nemohol patriť nikomu inému, ako
našej tradičnej dolianskej – ompitálskej hymne „V doline pod Karpatami“. VI. ročník festivalu trval
celé popoludnie až do večerných
hodín a treba konštatovať, že vďaka usilovnej predchádzajúcej príprave panovala na ňom veselá nálada a príjemná pohoda.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu
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Z histórie Dolian

Čo si málo všímame,
alebo o čom nevieme
Naša obec sa môže pochváliť naozaj nezvyčajne vysokým počtom kultúrnych a historických pamiatok. Okrem tých známejších a neprehliadnuteľných, ktoré majú celoslovenský
význam, tu nájdeme i množstvo menších, ale rovnako zaujímavých svedkov minulých a, dúfajme, že nie zabudnutých čias.

Fragment stĺpa
Na kalvárii pri IV. zastavení na
križovatke cestičiek sa nachádza
kamenný stĺp, ktorý je taký typický pre toto miesto, akoby bol súčasťou projektu Kalvárie. Tak sme
si naň zvykli, že keby tam nebol,
už by nám, najmä starším, chýbal. Podľa J. Markoviča (Dejiny
Ompitála do zrušenia nevoľníctva, 1980), je to zvyšok podporného stĺpa klenby z kostolíka sv. Leonarda, keď v r. 1645 ku kostolíku pristavili kaplnku sv. Floriána. Obe časti zastrešili spoločným
krovom. Pôvodná prístavba bola
zasvätená úcte sv. Rócha.

ku alebo bol premiestnený z iného
miesta a keď, tak pri akej príležitosti? Bol to zámer alebo len náhoda, že sa sem dostal? Jeho lokalita
je dosť symbolická – míľnik na križovatke ciest. Alebo míľnik medzi
kalvárnymi udalosťami, keď Ježiš
Kristus po svojom odsúdení na ceste na Golgotu zažil od ľudí len brutálne zaobchádzanie, a od IV. zastavenia sa stretá s ľudským súcitom.
Nachádza ho väčšinou u žien: stretá sa so svojou Matkou, dostáva pomoc od Šimona Cyrenejského, prijíma ručník od Veroniky, všíma si
ženy, plačúce nad jeho osudom.
Ak sledujeme kalvárne udalosti až na vrchol, stúpanie sa začína
IX. zastavením, čo je pokračovanie neľudského zaobchádzania až
po smrť. Ak však zamierime už po
rovnej cestičke ku kaplnke sv. Leonarda a vstúpime do nej, nájdeme
tam pri vchode ďalší takýto stĺp.
Teda, spojnica medzi dvoma stĺpmi
pochádzajúcimi z posvätného miesta vyplnená obrazmi ľudskosti nás
privádza na posvätné miesto. Prenesene môžeme povedať, že ľudskosť
v našom živote nás posúva z daného stavu bližšie k Bohu.
Sú to špekulácie? Áno, sú. Aké
sú iné možnosti vysvetlenia? Zaiste
sa nájdu aj ďalšie.

Múr pri kostole
Zvyšok oporného stĺpa
na kalvárii
Kto vie, aké boli dôvody umiestnenia tohto stĺpa práve na toto
miesto? Či je tam už od začiat-

Kostol sv. Kataríny, vedľa neho
z južnej strany cestička vedúca na
kalváriu a cintorín. Cestičku delí
od vedľajšieho pozemku dobre udržiavaný kamenný múr. Zo severozápadnej strany kostola vedľa neu-

držiavaného ohradeného pozemku
iný rozpadávajúci sa kamenný múr,
ktorý sa zdá byť súčasťou záhrady
prislúchajúcej k budove fary. Mysleli by sme si, že tieto dva múry kedysi tvorili jeden funkčný celok?
Južná, novšia časť, má v súčasnosti deliacu funkciu medzi pozemkami. Avšak tá staršia časť, pravdepodobne pôvodná, sú zrejme zvyšky
opevnenia kostola. Dôkazom toho
sú dosť dobre viditeľné zamurované
strieľne na schátranom múre. Rozpoznateľných je ich osem a dve sú
prekryté omietkou. Opevnenie slúžilo na obranu pred menšími nájazdami dobyvateľov. Do tohto
opevneného priestoru sa sústreďovalo obyvateľstvo v prípade hroziaceho nebezpečenstva. Tieto, dnes
už dva samostatné múry boli spojené, čo dosvedčujú aj dva zlomy na
„farskom“ múre smerujúce na juh.
Vstup do tohto priestoru bol uzatvorený bránou situovanou zrejme
zo strany mestečka.
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Zamurovaná strieľňa
na múre za kostolom
Na otázku, kedy bolo toto opevnenie vybudované, nenachádzame
v dostupnej dokumentácii odpoveď.
Porovnaním s dátumami výstavby
podobných hradieb v obciach uvedených nižšie, sa môžeme domnievať, že to mohlo byť v 2. polovici
17. storočia.
Ak sa rozhliadneme po okolí, kde nájdeme obranné opevnenia? Z pohľadu malej obce Doľany
len „veľké mestá“ ako Trnava, Pezinok, Modra sa môžu pýšiť zvyškami mestských hradieb. Hradby podobného charakteru obkolesujúce kostol nájdeme v blízkom okolí len v Šenkviciach a potom v obci
Lančár, (územná správa: obec Kočín-Lančár s počtom obyvateľov 518)
vzdialenej od nás nejakých 35 km.
Na oboch miestach je zachovalé
kompletné opevnenie, udržiavané,
v perfektnej stavebnej kondícii – pýcha oboch obcí.
Avšak ani jedna obec červenokamenského panstva sa nemôže hrdiť
takýmto typom stavebnej pamiatky. Prečo práve v Ompitáli vznikla takáto stavba, keď mestečko je
z jednej strany prirodzene chránené kopcami? Je možné sa domnievať, že v tom čase to bolo významné
mesto, ktoré „na to malo,“ aby chránilo svojich obyvateľov (možno len
tých bohatších) pred dobyvateľmi.
Máme niekoľko vzácnych kultúrnych a historických stavieb, dokonca registrovaných kultúrnych
pamiatok, na ktoré sme právom
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hrdí. Všetci ich poznáme. K najdôležitejším - ku kostolu, kaplnkám,
kalvárii a mestskej veži môžeme
právom zaradiť aj zvyšky opevnenia kostola. Bolo by veľmi zaujímavé a pre návštevníkov Dolian určite atraktívne, keby sa tomuto múru
– bývalému opevneniu – celkovou opravou, ale najmä otvorením
strielní, navrátil stav podobný pôvodnému.

Skvosty z cintorína
Pozornosť by si zaslúžil aj zatrávnený priestor okolo kostola.
Využitie by sa našlo. Na cintoríne
máme niekoľko skvostov v podobe
železných krížov a pieskovcových
náhrobných kameňov. Niektoré sú
vraj z kamenárskej dielne na Dobrej Vode. Túto tému však prenechávam fundovanejším doľanským aktivistom. Pravda je taká, že pôvodné
náhrobníky sa postupne vymieňajú
za nové, moderné. Staré sa likvidujú, v lepšom prípade „skladujú“ na
nevhodných miestach, kde postupne
aj tak podľahnú zubu času.

Vzácny starý náhrobok
srdcovitého tvaru
Môže nám byť len ľúto, že napr.
už neexistuje ten vzácny kamenný „srdcový“ kríž, čo pôvodne stál
na hornej strane cesty pri vstupe na
nový cintorín a potom bol nejaký
čas za domom smútku. A to je veľká škoda. Doľany by sa mohli popýšiť aj viacerými ďalšími exemplármi kamenárskych a kováčskych dielní, keby sa zdokumen-

tovali a v prípade, že ich majitelia by ich chceli vymeniť za nové,
by sa odborne inštalovali na vhodnom mieste. Priestor vedľa kostola by mohol byť vhodným a najmä
dôstojným miestom pre zriadenie
lapidária. Tu by sa mohli inštalovať a vystaviť na obdiv vzácne kusy
skôr, než si ich niekto nepovolaný
privlastní alebo sa samovoľne rozpadnú. Po príklad si v tomto prípade môžeme zájsť do obce Dobrá Voda.
Často sa modlíme: „Dedičstvo našich otcov zachovaj nám,
Pane“. Modlitba však nestačí. Dedičstvo našich otcov si v prvom
rade máme s Božou pomocou zachovať my sami.
Dagmar Markovičová

Ďakujeme všetkým, čo prispeli
Občianske združenie Spolok pre krajší život v Doľanoch a športový oddiel TJ Družstevník Doľany ďakujú
aj touto cestou všetkým, ktorí podporili ich aktivity poukázaním 2 % z dane. Tieto prostriedky nám pomôžu
v činnosti a určite prispejú k zlepšeniu výsledkov našich športovcov i k zlepšeniu života v našej obci.
Osobitná vďaka patrí spoločnosti Hydina Mach Budmerice, ktorej ﬁnančný príspevok na konto spolku bude
použitý na pokrytie časti nákladov plánovanej rekonštrukcie Domu smútku.

Ešte raz vďaka všetkým darcom!
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Bilancia sezóny našich futbalistov

Mladí môžu pomôcť
Uplynulá sezóna bola pre našich futbalistov menej úspešná, ako v rokoch 2011/2012, ale vo
všetkých troch letných turnajoch (Častá, Doľany, Dolné Orešany) zvíťazili. Nádejou do budúcna sú
veľmi dobré výsledky mládežníckeho družstva starších žiakov.
Záverečná tabuľka súťaže
seniorov, roč. 2012/2013:

Výsledky jarnej časti - seniori:
Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Súper
ŠKO Miloslavov – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – TJ Malinovo (A)
OŠK Chorvátsky Grob – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – MŠK Kráľová pri Senci
TJ Dubová – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – FC Slovan Častá
OŠK Slovenský Grob – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – TJ Slovan Vištuk
ŠK Sv. Jur – TJ Družstevník Doľany
ŠK Nová Dedinka – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – FC Slovan Modra
FK Družstevník Blatné – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – ŠK Kaplna
Grinavský futbalový klub 1923 – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – ŠK Čataj - FK

Umiestnenie A-mužstva je pre
nás sklamaním. Po úspešnej sezóne 2011/2012, keď sme skončili na
4. mieste, prišla nevydarená sezóna
2012/2013 a s celkovym 15. miestom nemôžeme byť spokojní. Dôvodov, prečo to tak bolo, je viac – vieme o nich a budeme sa snažiť ich odstraňovať.

Výsledok
5:2
1:3
1:3
1:0
4:3
0:1
1:0
0:3
1:1
2:1
1:1
3:0
2:1
3:2
5:2

Pozitívnym javom je, že do mužstva sa opäť adaptujú mladší hráči,
či už Jakub Krchnák, Tomáš Krchnák, Michal Drín a ďalší. Veríme, že
v nasledujúcej sezóne, ktorá sa začína v auguste, to bude oveľa lepšie
a ľudia budú opäť chodit s radosťou
na futbal.
Matúš Ješko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Malinovo
Dubová
Nová Dedinka
Častá
Miloslavov
Grinava
Kráľová pri Senci
Modra
Svätý Jur
Kaplná
Vištuk
Blatné
Slovenský Grob
Chorvátsky Grob
Doľany
Čataj

77 b.
59
57
56
55
45
44
40
37
35
31
31
30
30
28
25

Úspešní žiaci
Žiaci nás potešili veľmi pekným
4. miestom, čo je najlepšie umiestnenie mládežníckeho mužstva za posledné roky. Veríme, že aj v budúcej
sezóne ho chlapci zopakujú, aj keď
to bude ťažké, pretože nám štyria
chlapci odchádzajú do dorastu.

Záverečná tabuľka
žiackej súťaže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Modra
Baník Pezinok
Dubová
Doľany
Jablonec
Častá
Šenkvice
Slovenský Grob
Budmerice
Báhoň

48 b.
39
39
38
27
24
16
12
6
4
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Futbalový turnaj o pohár starostu obce Doľany

Víťazstvo v horúčave

V poslednú júlovú nedeľu sa na ihrisku TJ Družstevník Doľany konal tradičný futbalový trunaj seniorov
o Pohár starostu obce Doľany, ktorého sa zúčastnili okrem domácich družstvá z Dlhej a Dolných Orešian.
Výsledky: 1. zápas: Doľany - Dolné Orešany: 1:2 (Góly: Jakub Vandák) 2. zápas: Dolné Orešany - Dlhá: 2:4
3. zápas: Doľany-Dlhá: 7:0 (Góly: Marián Ješko 3, Jakub Vandák 2, Matej Vandák, Michal Drín)
Najlepší strelec: Marián Ješko, Najlepší hráč: Jakub Vandák, Konečné poradie: 1. Doľany, 2. Dolné Orešany, 3. Dlhá

Príďte povzbudiť našich!
Rozpis zápasov nášho futbalového mužstva seniorov v jesennej časti sezóny 2013/2014:
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dátum
11. 8. 2013
8. 8. 2013
25. 8. 2013
28. 8. 2013
1. 9. 2013
8. 9. 2013
15. 9. 2013
22. 9. 2013
29. 9. 2013
6. 10. 2013
13. 10. 2013
20. 10. 2013
27. 10. 2013
3. 11. 2013
10. 11. 2013

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

Súper
TJ Družstevník Doľany – MŠK Kráľová pri Senci
FK Družstevník Blatné – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – TJ Dubová
OŠK Chorvátsky Grob – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – TJ Slovan Vištuk
ŠK Svätý Jur (B) – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – Grinavský futbalový klub 1923
FC Slovan Častá – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – TJ Hrubý Šúr
ŠKO Miloslavov – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – ŠK Kaplna
ŠK Čataj - FK – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – FC Slovan Modra
ŠK Nová Dedinka – TJ Družstevník Doľany
TJ Družstevník Doľany – OŠK Slovenský Grob (B)

Nad obcou postavia nový záchytný objekt

Proti veľkej vode
Už dlhší čas a paradoxne aj pár dní pred povodňou v júni 2011 starosta J. Mruškovič požadoval od správcu vodného toku vykonať opatrenia, aby nedochádzalo k zanášaniu potoka pri jeho vpuste do potrubia (tzv. „hučáku“).

Zanášanie hrablíc pravidelne pri
veľkej vode spôsobovalo vybreženie
potoka, ktorý potom tiekol po povrchu, ulicou. Na viaceré urgencie sa
nakoniec podarilo presadiť dobrú vec,
ktorá by tejto opakujúcej sa nepríjemnosti mala zabrániť. Investor, Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Piešťany, vybuduje ešte
do konca tohto roka v depe oproti hornému mlynu na potoku tzv. Záchytný
objekt plavenín a splavenín. Jeho úlo-

hou bude zachytávať veľkú väčšinu
dreva a iného materiálu, ktorý potok
berie so sebou v lese, ešte nad obcou.
Stavba sa bude nachádzať na parcele 2982 (vodná plocha) a sčasti na
parcele 3012/2 (les) a pre údržbu k nej
bude prístup priamo z cesty. Objekt
navrhnutý ako železobetónový monolit s rozmermi 22 x 6 metrov bude pozostávať z vtokovej časti, ktorá zabezpečí rozšírenie usadzovacej časti na
3 metre. Tá bude mať dĺžku 12 met-

rov a bude ukončená vyberateľnými
hrablicami s medzerami 8 cm.
V prípade upchatia hrablíc plaveninami bude voda po zavzdutí prepadať bočným prepadom do obtoku
šírky 2,5 m. Kontrola prietočnosti
hrablíc vrátane údržby a manipulácie
bude zabezpečená z betónovej lávky, na ktorú je vstup od štátnej cesty.
Svahy na vtokovej a výtokovej časti
budú opevnené dlažbou z lomového
kameňa v dĺžke 5 metrov.
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Čo sa udialo v Doľanoch

Detská olympiáda

23. 6. 2013 – no schválne: Viete, čím bol tento deň výborný? Že olympiáda? Supééééééér! Presne tak. Bola
to detská olympiáda, ktorú organizoval obecný úrad Doľany spolu s CZŠ sv. Leonarda a materskou školou na
miestnom futbalovom ihrisku. Zúčastnili sa jej deti materskej školy a žiaci našej školy spolu s inými dolianskými deťmi. Tento rok naši súťažiaci mali okrem športových novú nezvyčajnú aktivitu. Museli ústami z nádoby s vodou vytiahnuť čo najviac čerešní. A aký bol výsledok? Žiaci súťažili ako draci. Tí, ktorí neboli na tomto dni, môžu ľutovať. Naši súťažiaci boli jednoznačne perfektní na jednotku.

Strážili

červeného kohúta

Mimoriadne veľké horúčavy a najmä sucho sa výrazne podpísali pod priebeh tohtoročnej žatvy. Z polí
sa za kombajnami len tak prášilo, čo znamená tiež zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Ako každý rok
boli preto vždy všade tam, kde poľnohospodári kosili, v strehu aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru
z našej obce. Pomáhali nielen v chotári Dolian, ale aj
v okolitých obciach. Nasadenie všetkých dolianskych
hasičov v extrémnych horúčavách si zaslúži veľkú vďaku a uznanie. Našťastie sa tohtoročná žatva aj vďaka ich
nezištnej pomoci zaobišla bez požiaru.

Les plný rozprávok
V poslednú júnovú sobotu si mohli naše menšie i väčšie „deti“ znova
vyskúšať svoje schopnosti
a odvahu na tradičnej Ceste rozprávkovým lesom.
Vďaka mnohým obetavým
rodičom – organizátorom
sa na svojej púti stretli
s príšerkami, maľujúcimi
škriatkami, ale aj s ujom
horárom, vodníkmi s mlynárom, zlými a zvedavými
pirátmi či strigou alebo babou zelinkárkou.
Po ceste si mohli zasúťažiť, vyskúšať si svoje vedomosti o prírode a získať pritom sladkosti alebo pekné vecné
ceny. Tradičná opekačka na čistinke bola potom pre všetkých spoločným a veselým vyvrcholením tohto pekného sobotňajšieho odpoludnia.
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Nezabudli
sme
Po katastrofálnej povodni v júni
2011 Doľanom ochotne a bez zbytočných rečí pomohli pri rýchlej obnove obce mnohé ﬁrmy, podnikatelia i súkromné osoby. V zhone a strese, v snahe dostať život v obci späť
do starých koľají čo najrýchlejšie, sa
pritom na mnohých z nich tak trochu aj zabudlo. Preto sa starosta pri
príležitosti druhého výročia povodne rozhodol symbolicky oceniť a poďakovať aspoň niektorým z tých, čo
obci v ťažkých časoch nezištne podali pomocnú ruku. Ďakovnú plaketu si
prezvali v rámci prvého ročníka Dňa
otvorených dverí v Doľanoch.

4. Ompitálsky jarmok
V deň otvorených pivníc Sv. Urbana v poslednú májovú sobotu sa konal v našom kultúrnom dome už štvrtý Ompitálsky jarmok. OZ Spolok za
krajší život v Doľanoch ho aj tentoraz zameralo predovšetkým na domácu
a remeslenú výrobu. Predajcovia ponúkali najmä šperky, ozdobné predmety, hračky, ručné práce, textil, či domáce cestoviny vyrobené členkami dolianskej Jednoty dôchodcov. Svoje umenie tu predviedli aj deti, navštevujúce každý piatok tvorivé dielne v klube nad OU. Náštevníci si so záujmom
prezreli aj výstavu fotograﬁí z povodne z roku 2011. S veľkým záujmom
sa stretla burza starých kníh, organizovaná po prvýkrát. Už teraz vás OZ
Spolok pre krajší život v Doľanoch srdečne pozýva na 5. Ompitálsky
jarmok, ktorý sa bude konať v sobotu, 16. novembra.

Krásne jubileum
Nedeľa 21. júla 2013 bola okrem slnkom zaliateho dňa
pekná tým, že práve v tento deň slávila svoje okrúhle životné výročie 90 rokov Ľudmila Mruškovičová, naša
rodáčka a spoluobčianka.

V tento sviatočný deň dopoludnia sme pre jubilantku
odvysielali najskôr hudobno – slovný pozdrav v miestnom rozhlase, po ňom sa vo farskom kostole sv. Kataríny slúžila svätá omša za dožitie 90. rokov menovanej
a popoludní prišiel rad na osobnú gratuláciu v rodinnom dome jubilantky. Štvorčlenná skupina gratulantov
na čele so starostom Jozefom Mruškovičom potešila jubilantku okrem vecného daru aj niekoľkými ľudovými
piesňami v podaní Mgr. Stanislavy Oravcovej v sprievode harmoniky.
Naša jubilantka dostala do vienka dar katolíckej viery. Tento dar ju ako svietiaci drahokam sprevádzal detstvom, krásnou mladosťou až po jej dospelosť, čo preukázala aj viacročnou službou zvonárky v dolianskom farskom kostole.
Sme radi, že sme si mohli toto krásne životné výročie pani Ľudmily Mruškovičovej pripomenúť v jej osobnej prítomnosti, vo veselej nálade a za spolúčasti jej najbližších. Všetko najlepšie!
JUDr. Ida Konopová, PhD., zástupkyňa starostu
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Nenechajte si ujsť

Program akcií v Doľanoch
v najbližších troch mesiacoch

Pozvánka na Turistiku
pre všetkých 2013 – 28. ročník
Kedy:
Kde:
Registrácia:

V nedeľu, 11. augusta 2013
pred Základnou cirkevnou školou
6,00 – 7,00 h
40 km
9,00 – 10,00 h
10 a 20 km
od 13,00 – voľná zábava so skupinou Senátor

Ukončenie:
9. – 10. augusta

piatok, sobota

Viecha na mlyne

Červenokamenská púť

15,00 - 21,00 hod
Vína z mlyna
11. augusta

Hrad Červený kameň pozýva

nedeľa

Turistika pre všetkých
Od 6,00 hod pred CZŠ

Červenokamenská púť je dlhoročnou náboženskou tradíciou hradu Červený Kameň, ktorej počiatky siahajú až do roku
1751. Veriaci z celého Červenokamenského panstva a okolia si tak

Volebný maratón sa začne už na jeseň
V roku 2014 nás čakajú prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu a tiež komunálne
voľby. Pôvodne sa mali v tento „supervolebný“ rok konať aj parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ale po predčasných
voľbách v roku 2012 by sa (ak znova nebudú predčasné voľby) tieto
mali konať až v roku 2016, po uplynutí riadneho štvorročného mandátu vlády SR.
Volebný maratón sa však začne
už túto jeseň, presnejšie v sobotu, 9.
novembra 2013, keď sa uskutočnia
voľby župana a poslancov vyšších
územných celkov. V Doľanoch budeme voliť predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja a poslancov
župného parlamentu. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon. Zastupiteľstvo

určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12 000 až 15
000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volebné obvody podľa osobitného zákona. V súčasnom volebnom období má BSK 44 poslancov.
Nasledujúce vydanie Doľanských novín dostanete do rúk ešte
pred konaním volieb do BSK –
v ňom vám bližšie predstavíme kandidátov na post predsedu BSK a prinesieme i ďalšie podrobnejšie informácie k voľbám. Zoznam kandidátov na poslancov BSK dostane každý volič pred voľbami do poštovej
schránky. 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.

18. august, nedeľa

uctia „Nanebovzatú Pannu Máriu“, ktorej je zasvätená hradná kaplnka. Po príchode procesie
v sprievode dychovej hudby sa na
nádvorí hradného paláca začína
slávnostná svätá omša so začiatkom o 10.30 hodine.

Architektonický ateliér
Ing.arch. Martin Mitske
info@atelier-2m.sk
Projektovanie rodinných domov, interiérov, bytových a občianskych stavieb, výstavba rodinných domov

podporuje akcie
a prestavbu
Domu smútku
v Doľanoch
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