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Vážení spoluobčania,

S prvým svojim nádychom a krikom volám k svetu,
že pre krv čo mi v žilách prúdi, vznešenú a nielen pre tú,
ja srdcom budem Doľančanom, kamkoľvek ma cesty zvedú.
		
		
Mgr. Marianna Konopová

Slovo k veci
Milí Ompitálčania,

teší nás, že sa s vami stretávame
v novom roku pri ďalšom čísle našich
novín. Od vlaňajška je nás všetkých o
sedemnásť viac - presne toľko malých
Doľančanov prišlo vlani na svet. V
predposlednú januárovú nedeľu sa v
Kultúrnom dome uskutočnilo ich oficiálne
privítanie do života starostom obce aj s
„pasovaním“ za nových Doľančanov. Na
akcii, ktorá tu už dlhé roky chýbala, sa
stretli doľanskí novorodenci aj s rodičmi,
príbuznými a známymi, aby sa na milej
slávnosti s kultúrnym programom zapísali
do Pamätnej knihy obce a aby si prevzali
prvé, krásne Certifikáty Doľančana, ktoré
namaľoval pán Ferko Malík.

Svedčí to o tom, že obec žije,
nevymiera, že hoci mnohí musia za
prácou dochádzať hodne ďaleko, stále
sa do Ompitálu radi vracajú, žijú tu s
nami, zakladajú si tu rodiny a pomáhajú
obec robiť stále krajšiu a lepšiu pre život.
Nie všade sa môžu pochváliť takýmto
pozitívnym demografickým vývojom veľa dedín pustne, pretože obyvatelia
sa sťahujú do miest, domy sa menia na
chalupy, mladí odchádzajú za prácou a už
sa nevrátia. Doľany zatiaľ takýto problém
nemajú - určite aj vďaka tomu, že sa tu
dobre žije.
Jednou z vecí, ktorá svedčí o kvalite
života u nás, je aj to, ako sa ľudia sami
zapájajú do aktivít v obci. Či si berú za
svoje to, ako sa obec rozvíja, či dokážu
urobiť niečo pre obec a teda sami pre
seba, a či majú dobrý pocit, že obec niečo
dokáže urobiť pre nich. Myslíme si, že to
v Doľanoch vždy fungovalo a funguje i
teraz. Veď bez prispenia usilovných rúk
Doľančanov by sa asi nikdy nepostavil
Dom kultúry, muzikantský dom či
množstvo ďalších stavieb, nekonalo by sa
mnoho spoločných akcií.
Pochopiteľne, roboty bude vždy
dosť - aj v tomto roku. Cení sa nielen
každý sponzor, ale aj každá ruka
ochotná pomôcť. Budeme radi, ak sa i
prostredníctvom našich novín zapojíte
do skrášľovania Dolian a do zlepšovania
života v obci. Pošlite nám svoje nápady,
tipy a pomôžte nám spolu zorganizovať
ďalšie užitočné akcie. Robíme to predsa
sami pre seba.
Na každý dobrý nápad sa teší
Vaša redakcia

rok nám ubehol ako voda. Všetkým,
s ktorými som sa osobne nestretol, dodatočne
prajem hlavne veľa zdravia, šťastia a ľudského
porozumenia. Prajem vám, aby ste boli bohatí,
aj keď bohatstvo nie je pre každého rovnaký
pojem. Pre niekoho sú to duševné hodnoty,
hmotné statky, pre niekoho deti, láska, šťastie,
pre iného zážitky. V kráľovstve Bhután majú
filozofiu, že „bohatý je ten, čo je spokojný
s tým, čo má“. Ale aby sme si mohli  kúpiť dobrú
knihu, dať deťom, čo im prislúcha, cestovať
za zážitkami, na to všetko vymysleli už pred
asi 2700 rokmi Féničania peniaze. Platón už
v 5. stor. pred naším letopočtom povedal:
„Peniaze slúžia ako symbol na uľahčenie
výmeny tovarov medzi ľuďmi.“ Ale teraz sme
svedkami, ako mamon   vplýva na ľudí.   Na
Slovensku je to „Gorila“ či „Sasanka“.   Tento
veľký problém môžeme prirovnať k ťažkej
chorobe. Nemali by sme k nemu byť ľahostajní
a čakať, že ho za nás niekto vyrieši. Mnohí sú
z politiky znechutení, ale ak nepôjdeme voliť,
nič sa nezmení. Preto budem rád, ak sa pri
volebných urnách 10. marca stretneme všetci
a hlavne ak budeme všetci voliť rozumne.
Právny štát budeme, keď bude za porušenie
zákona odsúdený prvý minister. Byť bohatým
je dobré, ale je veľmi zlé, keď je  človek závislý
na hmotnom majetku a z prostriedku na život,
ktorým dnes peniaze sú, sa mu stane cieľ.
Tento rok sme sa už rozbehli. Jeden
z najkrajších dní bol pre mňa 22. január,
keď sme po viac ako dvadsaťročnej odmlke
privítali do života nových občiankov. Bolo to
krásne stretnutie - nie kvôli ruži či darčekom,
ale kvôli krásnym deťom, malým Doľančanom.
Veľká vďaka patrí aj skrytým aktérom
podujatia. Ferko Malík namaľoval Certifikát
Doľančana, pani Halušková vymaľovala
kolísku, Mgr. Marianna Konopová zložila
báseň, JUDr. Ida Konopová akciu moderovala
a pani vychovávateľka Lenka Bacigálová  
nacvičila s deťmi ZŠ krásny program.
Tradičný fašiangový sprievod masiek
v sprievode živej hudby bude v sobotu
18.2.2012. Zraz masiek bude v DK o 14.
hod. Tradične sa pôjde hore Mestečkom do
fary, mlyna a potom cez celú dedinu. Kto
bude mať záujem o návštevu masiek, nech
nám to nahlási. Vítané bude, keď nachystáte
slaninku, koláče, šišky a víno a pálenku
v akomkoľvek množstve. Basu pochováme,
ako velí tradícia, v posledný fašiangový večer v
utorok, 21. februára, pri živej muzike a dobrom
vínku, ktoré nám daruje Anton Horváth.
Budem sa tešiť, keď dostanem od vás veľa
konštruktívnych nápadov ohľadom smerovania
obce, veľa príspevkov do novín a hlavne, aby ste
mali spolupatričnosť k obci a sami sa podieľali
na kultúrnom živote, skrášľovaní a výzore obce.

Jozef Mruškovič
starosta
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Spolu so starostom bilancujeme rok 2011 v Doľanoch

Nebol to ľahký rok

Vlaňajšok bol pre našu obec mimoriadne „pestrý,“ žiaľ, aj v tom negatívnom zmysle. Čo všetko sme v
Doľanoch zažili, urobili či nestihli urobiť, o tom sme hovorili so starostom Jozefom Mruškovičom
- prvý rok jeho pôsobenia vo funkcii rozhodne nebol jednoduchý…
Ako spätne hodnotíte východzie
podmienky a stav obce pri nástupe do
funkcie začiatkom minulého roka?
Bolo dobré a kladne hodnotím to, že
sa v obci dovtedy vybudovalo detské a
multifunkčné ihrisko, ale zároveň treba
povedať, že sa tým obec dosť finančne
zaťažila. Nové zastupiteľstvo zdedilo
dva úvery - jeden preklenovací úver a
jeden riadny úver. Preklenovací úver,
ktorý nás dosť blokoval, sa nám už
medzičasom našťastie podarilo splatiť, aj
napriek „ťahaniciam“ s ministerstvom,
ktoré neustále predlžovalo odobrenie
všetkých stavieb. Nakoniec sme však
predsa peniaze z fondov, ktoré sme
mali odsúhlasené, z ministerstva dostali
a mohli sme splatiť medziúver. Vďaka
tomu máme v obci nový chodník, Jún a november 2011 alebo doliansky Fénix pred zrkadlom
námestie, detské a multifunkčné
ihrisko…
- veď len projekt na opravu väčšej
prišla povodeň…
Ako sa hovorí, chudobnému aj z hrnca križovatky s vybudovaním kruhového
A čo ten bežný úver?
Jeho splácanie bude trvať ešte asi dva vykypí… Keď opadla voda, bolo nám objazdu nám vyčíslili na 127 tisíc eur,
roky, ale s tým sme počítali. Finančne viacerým do plaču, nevedel som si v vyasfaltovanie nás malo stáť 27 tisíc…
nás zaťažilo aj vyplatenie pomerne tej chvíli ani predstaviť, ako vôbec A v rozpočte na to nebola ani koruna.
vysokého odchodného bývalému prinavrátiť obec do pôvodného stavu.
starostovi, na ktoré mal zo zákona Ale za pomoci vás všetkých, čo ste sa Koncom novembra však už boli obe
nárok… Napriek tomu sme tento rok zapojili do prác a vďaka sponzorom križovatky opravené, aj keď bez
všetky náklady na kruhového objazdu… Ako ste to
s financiami obce skončili v pluse. sme vykryli
úhradu
sanačných
prác, zaplatenia dokázali?
Šetrili sme kde a ako sa dalo, žiaľ,
mechanizmov,
odstránenia
priamych Našli sme oveľa lacnejšie a myslím
muselo to byť aj na úkor príspevkov
následkov
povodne…
Myslím,
že dnes si, že rovnako dobré riešenie. Vďaka
napríklad športovcom a podobne. Málo
pochopeniu dodávateľských firiem
peňazí znamenalo, že sme si toho veľa už sme znova „za vodou.“
a sponzorom máme križovatku,
naplánovať nemohli. Verím, že tento
ktorú nám môžu závidieť aj väčšie a
rok bude lepší.
Trvalo to takmer pol roka…
Po
odstránení
bezprostredných bohatšie obce. Ostáva nám už len na
Ako ste vo funkcii začínali rok 2011? následkov sme začali s opravou väčších jar namaľovať prechody pre chodcov.
Prvá časť roka začala oslavami výročia poškodení. Bratislavský kraj musel Križovatku i most slávnostne otvoríme
historicky veľmi významnej slovenskej opraviť cestu na Zabité a kompletne a pán farár ich posvätí 23. februára o
osobnosti, Juraja Fándlyho. Národné postaviť nový most pred č.d.79 a 10. hodine za účasti dodávateľských
dni Juraja Fándlyho boli organizačne aj pred Papierňou. Správa povodia Váhu firiem a zástupcov župy. Srdečne na
finančne dosť náročné, ale zvládli sme upravovala koryto potoka nad obcou. túto malú slávnosť pozývam všetkých
ich na úrovni - aj vďaka finančnému Nám zostala okrem iného oprava Doľančanov.
príspevku z bratislavskej župy a dvoch vážne poškodených križovatiek
nezištnej pomoci mnohých Doľančanov v dolnej časti obce (pri zrkadle a Ako je to s náhradami škôd od štátu
a firiem.
„vidličky“) a oprava zničeného pre obec a pre obyvateľov?
chodníka nad vežou. Ten sme s Štát mal obci refundovať záchranné a
Kým sa nové zastupiteľstvo stihlo prispením sponzorov opravili pomerne sanačné práce na poškodenom majetku
trochu zorientovať a pustiť do práce, rýchlo, horšie to bolo s križovatkami obce, ale nakoľko sme eliminovali
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množstvo nákladov, tie boli vyčíslené
iba na 11 tisíc eur. Z nich sme zatiaľ
dostali od štátu preplatené dve tretiny a
netuším, či nám vyplatia plnú sumu. Čo
sa týka náhrad pre obyvateľov, škody
boli nahlásené, zaevidované, v obci bola
verifikačná komisia, ktorá spisovala
škody na majetku obce a občanov, ale
to je zatiaľ všetko… Komunikoval som

správy ciest do auta a povozil som ho
po poškodených úsekoch. Do týždňa
bola cesta opravená…
Popri
takýchto
„vydarených“
kúskoch sa vám v prvom roku
úradovania podarilo oživiť aj
kultúrny a spoločenský život v obci.
Ešte pred povodňou sme chceli rozhýbať
život v obci pomocou viacerých

strana 3
sa stretávajú a niečo pozitívne urobia.
Dobre funguje aj spolupráca škola
- škôlka, či už ide o kultúrne alebo
športové podujatia. Musím pochváliť
všetkých tých, čo sa im vlani narodili
deti, lebo tak plodný rok tu už dávno
nebol a mohli sme pre nich pripraviť
vítanie do života, ktoré tu dlhé roky
chýbalo. Aj keď sme ich neobdarovali
veľkými darmi, všetkým sa to páčilo a
ohlas bol veľmi dobrý.
Aké úsporné opatrenia má obec v
pláne na tento rok?
Chceli by sme znížiť hlavne náklady
na spotrebu elektrickej energie a
plynu, a to rekonštrukciou verejného
osvetlenia a úpravami v kultúrnom
dome. Veľa sme vlani vybudovali
a prešli s plusom do tohto roku, ale
to neznamená, že môžeme zbytočne
míňať. A ešte niečo - pokiaľ musíme
na úrade riešiť veľa iných drobných
starostí, ktoré si susedia nedokážu
vyriešiť sami, ostáva menej času na
iné veci. Obec je o vás všetkých a od
lepších medziľudských vzťahov sa
odvíja všetko.

túto vec s prednostom Obvodného
úradu životného prostredia, vraj časť
škôd by mala byť uhradená, ale nikto
zatiaľ nevie kedy a ako… Vyplatenie
súvisí aj s tým, či mali poškodení
obyvatelia svoj majetok poistený
alebo nie… Ako hovorím, opadla
voda, opadol záujem riešiť a netrúfam
si povedať, ako sa k celej záležitosti
postaví nová vláda… Ale nevidím to
príliš optimisticky.

nových akcií, zameraných hlavne na
mládež. Musíme sa o ňu viac starať
- ak ju cieľavedome nezamestnáme,
nevyužijeme jej čas zmysluplne a
hlavne pozitívne, vyrastie nám z nej
zlá generácia… Vždy bude lepšie,
ak sa našou mládežou bude môcť
pochváliť každý rodič, ak budú mať
mladí športové či kultúrne úspechy.
Predovšetkým sa však vďaka tomu
budú môcť lepšie uplatniť v živote.
Vytvárajme im príležitosti, aby sa mohli
Okrem odstraňovania následkov lepšie etablovať v spoločnosti. Veľmi
povodne sa v obci urobilo aj dosť si v tejto súvislosti cením výbornú
iných vecí…
spoluprácu s novým pánom farárom.
Opravili sme múr v škôlke, ktorý
ohrozoval naše deti, bránu a dvor v Čo všetko sa teda v tomto smere vlani
škole, ešte do konca roka pribudol podarilo?
chodník pred multifunkčným ihriskom Som rád, že okrem tradičných podujatí
a múr k susediacemu pozemku. sa nám podarilo zorganizovať viaceré
Podarilo sa mi presvedčiť regionálnu nové akcie a, verím, založiť tak tradíciu
správu ciest, aby po štyroch rokoch do budúcna. Mali sme napríklad detskú
vypisovania
konečne
opravila olympiádu, šarkaniádu, jesenný beh pre
vyjazdené koľaje na hlavnej ceste, pred zdravie, stolnotenisový turnaj, vianočný
družstvom, na zákrute pri zrkadle a na futbalový turnaj… Vzniklo občianske
niektorých ďalších úsekoch.
združenie Spolok za krajší život v
Doľanoch, ktoré zapojilo do činnosti
Ako?
hlavne deti, už od predškolského veku
Už som mal dosť papierovania, tak a ich rodičov, až po dôchodcov. Deti
som zobral kompetentného pracovníka chodia cvičiť, majú tvorivé dielne, ľudia

A čo väčšie investičné akcie?
Už som zdedil takmer dokončený
projekt rekonštrukcie veže, ale tá
bude veľmi drahá. Už len minimálna
spoluúčasť obce je pre nás momentálne
nemožná, aj keby sme na projekt
dostali peniaze z eurofondov. Možno
po splatení úveru si budeme môcť
zobrať ďalší, ale aj keď chcem, aby sa
veľa vecí postavilo, nebol by som rád,
keby obec išla do rizika a nadmerne sa
zadlžovala.
Koho pomoc za vlaňajší rok bola
pre obec najväčším prínosom?
Je pekné, keď nám niekto prispeje
tisíckou, je pekné keď nám niekto
prispeje v stovkách, a je pekné keď
nám niekto prispeje iba hodinou svojej
práce. Dávať niekoho na piedestál by
nebolo spravodlivé, niekedy je euro
od žobráka viac ako milión od boháča.
Myslím si, že sa snažím robiť veci
verejne a všetkých, ktorí si to zaslúžia,
sa snažím aj verejne oceniť. Kto sa na
to cíti, nech prijme moje poďakovanie
- patrí naozaj každému, kto pre obec
niečo urobil. A nech sa zamyslia tí, čo
mohli niečo urobiť a neurobili.

strana 4

							

Doľanské noviny 3/2011

Dolianski hasiči hrdo nesú svoju historickú zástavu

Časy sa menia - hasiči ostávajú
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci sa môže pochváliť veľmi bohatou a zaujímavou
históriou - jej symbolom je dodnes unikátna vlajka. Teší nás, že sa stále nájdu ľudia, ktorí
tento symbol dokážu hrdo a zodpovedne niesť ďalej. Obrazne i doslova.

Paráda ako sa patrí: dolianski hasiči vo svojom najkrajšom aute
ak ako v mnohých ďalších oblastiach
života, majú Doľany bohatú históriu
aj v pôsobení dobrovoľného hasičského
zboru. Koncom stavovských povstaní
v prvej polovici 18. storočia obec do
tla vyhorela, a ďalších vyše stopäťdesiat
rokov bol boj s požiarom vecou
všetkých obyvateľov. Lenže rozvoj obce,
priemyselnej výroby a nástup strojov
v poľnohospodárstve si vyžadoval
mať v prípade požiaru v obci odborne
vycvičených dobrovoľníkov.

T

mužov od 20 do 40 rokov na prevenciu
a hasenie požiarov. Obec zvolila druhú
možnosť a súhlasila s nákupom hasičskej
výstroje vrátane striekačky. Podľa
obecného hasičského štatútu, schváleného
v roku 1903, museli vlastníci domov
zaplatiť ročne za každú obytnú miestnosť
20 halierov a obecní hasiči absolvovať
12 cvičení do roka. Poplatky plynuli do
hasičskej základiny, z ktorej obec platila
o.i. štyroch príležitostných požiarnych
strážnikov.

Niečo z histórie
Dobrovoľné
alebo
obecné
hasičské zbory sa v Uhorsku začali
zakladať až v 18. storočí. Nadväzovali na
zákony cisára Jozefa II., ktorý roku 1788
vydal prvý požiarny poriadok. V roku
1888 vstúpilo do platnosti nariadenie,
podľa ktorého mali byť v každej obci s
vyše 50 usadlosťami zriadené hasičské
zbrojnice. Najstarším hasičským zborom
z tých čias je Dobrovoľný hasičský zbor
Bratislavy založený v roku 1867.

Pod novou vlajkou
Dobrovoľný
hasičský
zbor
(D.H.S) v Ompitáli oficiálne založili v
roku 1927, kedy mal 26 členov. V roku
1929 si hasiči s pomocou finančnej
zbierky obyvateľov a hasičských zborov
okolitých obcí zakúpili honosnú, ručne
zdobenú hasičskú vlajku, ktorú požívajú
dodnes. Pri slávnostnej posviacke
pribíjali na žrď zástavy pliešky s menami

Pred vyše 120 rokmi
V Doľanoch sa po prvý krát
hovorilo o dobrovoľnom hasičskom
zbore v roku 1891, keď zastupiteľstvo
rokovalo o nariadení vlády, ktoré obciam
odporúčalo vytvoriť dobrovoľný hasičský
zbor alebo povinne organizovať všetkých

všetkých, čo prispeli. Mimochodom,
voľné miesta na žrdi ešte sú a každý, kto
chce prispieť našim hasičom, si môže
svoj pliešok zaplatiť aj dnes. V roku 1935
obec poskytla prostriedky na zakúpenie
motorovej striekačky, neskôr aj na
nákup auta. 25-30 členov dobrovoľného
hasičského zboru v tom čase pravidelne
absolvovalo cvičenie každú druhú
nedeľu.
Určite im závideli…
Na novšiu históriu hasičského
zboru v Doľanoch po druhej svetovej vojne
sme si už zaspomínali spolu s pamätníkmi
- Tobiášom a Jánom Schwarzovcami,
Jozefom Halačom a Jozefom Zlochom.
Prvým povojnovým hasičským vozidlom
sa podľa ich spomínania stal koristný
otvorený nemecký kabriolet s koženými
sedadlami, ktorý zrejme slúžil nejakým
nacistickým pohlavárom. Vo veľkom
a pohodlnom aute sa odviezlo až osem
hasičov a nemalo problém ani s ťahaním
pripojenej striekačky. Prvým strojníkom
hasičskej techniky bol Alojz Slaninka, vo
veliteľských a strojníckych funkciách sa
vystriedali páni Rudolf Lanák, Lenhardt
Schmidt, Justín Monsberger, Ján Hercl,
Jozef Pikulík st., Augustín Mruškovič,
Karol Bednarovský, Stanislav Zigo,
Ladislav Schmidt, či Anton Mruškovič,
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ktorý nosil vlajku pri slávnostných
príležitostiach takmer tri desaťročia.

Častej, odkiaľ ťahali vodu z potoka až na
hrad Červený kameň.

Technika na úrovni doby
Ručnú striekačku, ktorá slúžila
ešte po vojne, neskôr nahradili motorové a
odstavenú historickú technickú pamiatku
ktosi rozkradol. Vozidlo - vojnového
veterána vystriedal v päťdesiatych rokoch
na červeno natretý ruský GAZ, postupne
sa vymieňali aj motorové striekačky a ich
výkon rástol zo 600 na 800 a neskôr na
1200 litrov vody za minútu. Ako hasičské
vozidlo istý čas slúžila aj skriňová Avia,
dnes má náš hasičský zbor k dispozícii
Tatru 148 a moderné Iveco, ktoré obec
dostala ako dar pred dvoma rokmi. Na
úlohy, ktoré majú naši hasiči plniť, táto
technika zatiaľ postačuje.

Dedičná záležitosť
V zbore bývalo v druhej polovici
20. rokov organizovaných aj 50-60 ľudí a
hasičské „povolanie“ sa plynule dedilo z
generácie na generáciu: mladí prichádzali
väčšinou po skončení vojenskej služby,
starší už ostávali iba čestnými členmi
a v zbore tak slúžili naraz tri generácie.
Od začiatku 90. rokov získalo hasičstvo
v Doľanoch aj medzi seba nežné pohlavie,
na ktoré sa pri rôznych príležitostiach
môže spoľahnúť. Ako vždy tak aj
dnes, starší sa vždy snažia odovzdávať
skúsenosti mladším. A tak ako vždy, pri
väčších zásahoch si hasiči z okolitých
obcí nezištne navzájom vypomáhajú.
Vymenovať všetkých by zabralo veľa
miesta, k neodmysliteľným menám,
ktoré sa zaslúžili o perfektné fungovanie
dnešného zboru, rozhodne patria Jozef
Zloch, Jozef Šesták a Peter Vizváry.

Hasili aj smäd
V päťdesiatych rokov nahradila
dovtedajšiu drevenú zbrojnicu murovaná
- budova bola zaujímavá aj tým, že v
nej bol spočiatku i výčap… Posledná
rekonštrukcia a rozšírenie požiarnej
zbrojnice kvôli novej technike prebehli
iba nedávno. V päťdesiatych rokoch
sa na Pažiti vybudovali dva požiarne
zásobníky s vodou z potoka, ale tie už
neslúžia svojmu účelu. Zato sa postavila
v celej dedine sieť hydrantov, ktorých vraj
máme pre prípad požiaru v obci dostatok,
ale mnohé z nich sú neprístupne ukryté v
predzáhradkách… Pomocou špeciálnych
„polmesiacov“ však dokážu naši hasiči aj
zastaviť potok v rúre a získať tak dostatok
vody na hasenie.
Našťastie iba v malom
Veľké požiare sa Doľanom,
našťastie, v poslednom čase vyhýbajú.
Starší si ale určite pamätajú na úmyselne
podpaľované stodoly v rokoch 19481949, či v časoch násilnej kolektivizácie
(Palkovičova,
Hutarova…).
V
osemdesiatych
rokoch
dokonca
horeli tri stodoly
naraz. Najčastejšie
sú však menšie
požiare, spôsobené
vypaľovaním trávy
či lesné požiare, ako
bol na „Šišoretne“
z a č i a t k o m
sedemdesiatych
rokov.
Posledný
veľký hasili v roku
1996 na Kelteku
a naši pamätníci
spomínajú aj na
zaujímavé spoločné
hasičské cvičenie v

Pomáhajú i zachraňujú
Podľa hasičských matadorov
sa v organizácii dobrovoľných zborov
u nás po roku 1989 dosť veľa zmenilo.
A nielen to, že z požiarnikov sa opäť
stali hasiči. Kým dovtedy poskytoval
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Obecným zborom aj materiálnu
či organizačnú podporu, dnes už len
pýta peniaze za členské známky. Veľa
sa zmenilo aj vo výcviku či súťažiach predpisy sú voľnejšie, záujem mladých
poklesol, preventívne prehliadky sa
zmenili na hŕbu papierovania a formalitu.
Naši hasiči sa snažia zarábať si na svoju
činnosť a údržbu techniky aj sami,
poriadaním akcií a zábav či dohľadom na
nich, ale predovšetkým sú vždy prví tam,
kde treba niečo urobiť pre obec. Tak, ako
hlása nápis na ich historickom prápore Sláva bohu - pomoc blížnému!
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Pozývame vás na
Hasičský deň 2012
Ako výraz pocty všetkým
hasičom, ktorí sa tejto neľahkej
profesii dobrovoľne alebo v
zamestnaní venujú, usporiada obec
Doľany v sobotu, 5. mája, Hasičský
deň, poriadaný pri príležitosti sviatku
Sv. Floriána, patróna všetkých hasičov
(4. mája). Slávnosť sa začne o 10. hod
svätou omšou spojenou s vysvätením
požiarnej zbrojnice. Pokračovať
bude o 13,00 slávnostným nástupom
pred zbrojnicou a pochodom hasičov
v sprievode mažoretiek a živej
hudby na futbalové ihrisko. Tu bude
prebiehať druhá časť podujatia, ktorá
sa začne udelením vyznamenaní
zaslúžilým členom nášho hasičského
zboru a od 14. do 16, hodiny
pokračovať ukážkami súčasnej i
historickej protipožiarnej techniky.
Môžete sa tešiť nielen na historické
uniformy, ale aj na unikátne dobové
striekačky, staré hasičské auto, uvidíte
vzácnu, pôvodnú vlajku dolianskeho
hasičského zboru a množstvo ďalších
atrakcií. Na záver Hasičského dňa
2012
je pripravená zábava s hudbou a
pohostenie pre všetkých.
Veríme, že si túto zaujímavú
akciu nenecháte ujsť a prídete tak
vzdať hold príslušníkom nášho
hasičského stavu za všetko, čo pre
obec robia na úkor svojho voľného
času. Srdečne pozývame!

Vzácna relikvia z roku 1929: hasičská vlajka a mená vtedajších
„sponzorov“ na žrdi
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Rozhovor so županom Pavlom Frešom

„Do Ompitálu sa vraciam veľmi rád“
Kedy ste po prvý krát boli v Doľanoch?
Bolo to na prelome jari a leta 2009, ešte
predchádzajúci starosta pán Schmidt mi
bol v rámci mojej poslaneckej návštevy
ukázať okrem iného jedinečný kostolík
Sv. Leonarda. Nástupom nového starostu
pána Mruškoviča vznikla myšlienka osláv
200. výročia úmrtia Juraja Fándlyho, ktorú
sme potom zrealizovali. Od zvolenia do
funkcie som v Doľanoch v priemere asi
tak raz do mesiaca alebo do dvoch. Rád
sa sem vraciam, pretože starosta je veľmi
aktívny tak pri manažovaní obce, ako aj
pri organizovaní rôznych obecných akcií,
naposledy som tu bol na zabíjačke v januári
tohto roku. Nezabudnuteľné boli pre mňa
návštevy v mlyne u pána Demoviča alebo
vo vinárstve u pána Mikuša. Sú súčasťou
tradícií tohto regiónu.
Ste dva roky vo funkcii, ako hodnotíte toto
obdobie?
V prvej polovici sa nám podarilo
zastabilizovať rozpočet a zhodnúť sa na
prioritách v rámci zastupiteľstva. Zobrali
sme si na plecia veľa úloh, verím však, že
mnohé rozpracujeme a aj dokončíme pokiaľ
ide o integrovanú dopravu, školstvo, opravu
a údržbu ciest, obnovu ihrísk a podporu
kultúrnych projektov v regióne.

Ako do chodu župy zasiahla povodňová
vlna z júna minulého roka?
Treba poďakovať Pánu Bohu, že povodeň
nezapríčinila tragédiu v podobe straty
ľudských životov. To považujem na tom
nešťastí za šťastnú skutočnosť. Škody na
majetku obyvateľov najmä v Doľanoch
a Píle boli značné. Len na našich cestách
a mostoch predstavovali škody 6 miliónov
eur. V Doľanoch, Píle a Častej som bol
krátko po najhoršej vlne. Ten pohľad
bol desivý a treba oceniť obyvateľov
obcí, Ompitálčanov a samotnú obec,

ako sa s tým v priebehu pár mesiacov
vysporiadali. Župa opravila most a cestu na
hornom konci Dolian a pomohla s opravou
križovatky na spodnej časti. Tieto úseky
vo februári spoločne otvárame. To, čo
mi práve v takýchto situáciách príde ako
dôležité, je spolupatričnosť a tú aj v tejto
obci cítim.
Čo by ste v Doľanoch uvítali?
Verím, že raz bude v Doľanoch múzeum
Juraja Fándlyho. To sme mu dlžní.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Doľany

Stále treba šetriť
Na poslednom rokovaní OZ 13.
decembra poslanci hovorili okrem
iného aj o stave obecných financií
a schválili presun medzi účtami v
rámci jednotlivých programov tak,
aby nevyčerpané prostriedky bolo
možné použiť na preplatenie prác za
opravu križovatky. Hlavný kontrolór
obce Ing. Elemír Tichý informoval
o hospodárení obce za 3. štvrťrok
a konštatoval, že príjmy obce boli
vyššie ako výdavky a hospodárenie
obce je čisté, napriek tomu však
odporúčal aj naďalej hospodáriť
maximálne úsporne.

***

Komisia sociálno-finančná a
správy obecného majetku navrhla,
aby boli poslanci odmeňovaní
za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dvoma eurami za
hodinu a rovnakou sumou aj za
hodinu práce v komisiách, pričom
nemôžu dostať preplatené viac ako

12 zasadnutí do roka a komisia
musí predložiť obecnému úradu
zápis zo zasadnutia do piatich
dní. Zástupkyni starostu komisia
navrhla odmenu 35 euro mesačne.
Komisia dostala za úlohu pripraviť
smernicu o odmeňovaní poslancov
do ďalšieho zasadnutia OZ.

***

V diskusii sa hovorilo aj
o potrebe úpravy a označenia
autobusovej zastávky tak, aby aj
cestujúci, ktorí nepoznajú tunajšie
pomery, boli informovaní, že
niektoré spoje zastavujú pri zrkadle
a niektoré pred pohostinstvom.
Zároveň obecný úrad upozorní
majiteľov vozidiel, aby neparkovali
v miestach otáčania na námestí na
Pažiti. V súvislosti s blížiacou sa
zimou je tiež potrebné zamedziť,
aby parkujúce autá blokovali
prejazd snehového pluhu cez uličku
a neparkovali na chodníkoch.

Poslanci navrhli, aby sa celkovo
nevyhovujúca prejazdnosť uličkou
riešila jej zmenou na jednosmernú
ulicu.
Výzva všetkým Ompitálčanom!
Hoci sa snažíme našu krásnu obec
zveľaďovať a modernizovať, nechceme
zabudnúť ani na jej bohatú a pestrú
minulosť. V zhone a strese dneška
začínajú pomaly ale iste ustupovať do
úzadia spomienky na dávne i menej
dávne časy, staré fotografie vo vašich
zásuvkách blednú. Preto by sme vás
všetkých chceli poprosiť, ak máte doma
staré fotografie, filmové negatívy či iné
dokumenty, viažuce sa k minulosti našej
obce, aby ste nám ich požičali a priniesli na obecný úrad, aby sme ich mohli
oskenovať a zachovať v digitálnej forme.
Pomôžete tým obci zachytiť a spracovať
čo možno najviac informácií z jej histórie.
Vopred ďakujeme.
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Od nového roku platíme za vývoz smetí viac

Žlté, modré a nepriznané…
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo na
svojom poslednom vlaňajšom zasadnutí
13. decembra zvýšenie poplatkov za
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.
O nevyhnutnosti tohto kroku sme vás už
informovali v minulom čísle Doľanských
novín. Stručne povedané, obec na vývoz a
uskladnenie odpadu doplácala, a v súčasnosti
musí šetriť kde sa dá. Zároveň boli naše
poplatky za odpad pre obyvateľov najnižšie
zo všetkých okolitých obcí. Hoci poslanci o
tejto téme dosť vášnivo a dlho diskutovali a
zvažovali aj ďalšie možnosti, nakoniec museli
uznať, že iné riešenie ako zvýšenie poplatkov
v súčasnej situácii nepomôže. Aj po zvýšení
poplatkov obec na vývoz smetia za každého z
nás ešte dopláca, ale menej.
Poslanci zároveň týmto vyzývajú vás
všetkých, aby ste sa čo najviac zapájali do
separovaného zberu - tým sa dá podstatne
znížiť množstvo a hmotnosť vyvezeného
komunálneho odpadu, čo by pomohlo znížiť
celkové náklady na jeho likvidáciu v obci.
Vývoz na skládku bude totiž s postupom času
stále drahší a drahší, ušetriť alebo dokonca
dostať sa k nižším poplatkom je možné jedine
separáciou odpadu.
A ako sa to dá? „Zberači“ kovového
odpadu nás navštevujú so svojimi ampliónmi
niekoľkokrát do týždňa, sklo môžete odnášať
do špeciálnych kontajnerov, rozmiestnených v
obci. Odvoz a likvidáciu plastov zabezpečuje
tá istá spoločnosť, ktorá nám vyváža domový
odpad - Márius Pedersen. Od nového roka
došlo aj tu k zmene - vyhodené plasty treba
odkladať do žltého vreca, starý papier do
modrého, ale pozor - ich odvoz nie je v jeden
deň naraz, ale v rozdielnych termínoch podľa
harmonogramu, ktorý ste všetci dostali do
schránok alebo si ho môžete vyzdvihnúť na
obecnom úrade.
Sadzby za likvidáciu a odvoz
domového odpadu pre obec Doľany,

schválené OZ dňa 13.12.2011:
*0,0519eura za osobu a kalendárny deň
v určenom období, počas ktorých má alebo
bude mať v obci trvalý alebo prechodný
pobyt ( 0,0519 x 366 dní = 19 eur na rok)
*0,0519eura za osobu a kalendárny deň
v určenom období, počas
ktorých nehnuteľnosť
užíva, alebo je oprávnený
užívať na iný účel ako
podnikanie, ak nemá v obci
trvalý alebo prechodný
pobyt (0,0519 x 366 dní =
19 eur na rok).
V prípade, že vlastník
rodinného domu požiada o
pridelenie ďalšej smetnej
nádoby, táto mu bude
poskytnutá, ale žiadateľ
uhradí poplatok za vývoz
tejto nádoby vo výške
fakturovanej vývozcom.
Nové sadzby platia od
1.1.2012.
Aktuálny problém je v tom, že ak
si obyvatelia, ktorí žijú v Doľanoch, ale
nemajú tu trvalý alebo prechodný pobyt
(a takých nie je málo), neplnia túto svoju
povinnosť, zaplatia za odvoz ich smetí všetci
ostatní, vrátane detí a dôchodcov… Nikto
pritom nechce, aby platili za smeti dvakrát
- zákon hovorí, že za odpad má občan platiť
tam, kde sa zdržiava. Tým, čo sa dlhodobo
zdržiavajú v obci a trvalý pobyt tu nemajú,
OU vystaví potvrdenie o zaplatení poplatku
za odvoz a uskladnenie odpadu, ktoré
predložia v mieste trvalého pobytu, kde tento
poplatok už platiť nemusia.
Ďalší problém spôsobujú tí naši
spoluobčania, ktorým sa nelení vynášať svoj
domový odpad do kontajnera na cintoríne
- aj na jeho vývoz sa totiž skladáme všetci
spoločne… OZ a starosta preto vyzývajú

všetkých, aby sa správali zodpovedne a
nebrali túto tému na ľahkú váhu.

Čo hovorí zákon o odpadoch:

§77 Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok
platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá
má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
alebo ktorá je na území obce oprávnená
užívať alebo užíva byt, nebytový priestor,
pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel
ako na podnikanie.

Spoločnosť LiV-EPI podporila Doľany po povodni
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 vyrástla 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,
ktorej najsilnejšou konkurenčnou výhodou je
vysoká odbornosť, tvorivý prístup k riešeniu
problémov zákazníka a spoľahlivosť ako
dodávateľa.
Spoločnosť kladie vysoký dôraz na
odbornú stránku projektantov, kolektívne ako
aj individuálne vzdelávanie sú na popredných
miestach vo firemnej stratégii. Na Slovensku
patrí medzi najväčšie projekčné spoločnosti v
danej oblasti s takmer dvadsiatimi výkonnými
projektantmi.

Inžinierska činnosť

Projektová činnosť

Štúdie stavieb vo variantových riešeniach
Dokumentácie pre územné konanie
Dokumentácie pre stavebné povolenie
Dokumentácie pre výber zhotoviteľa
Realizačné dokumentácie
Dielenské dokumentácie
Dokumentácie skutočného vyhotovenia
Plány organizácie výstavby
Plány BOZP a činnosť koordinátora BOZP
Projekty parametrizácie a nastavenia el. ochrán
Projekty skúšok a nábehu

Konzultačná činnosť
Konzultačná činnosť pre projekty financované
EDOR
Spolupráca pri vytvorení podnikateľského
zámeru zákazníka
Prepočet investičných nákladov
Základná technicko-ekonomická rozvaha
Prerokovanie s príslušnými orgánmi
Posudky vplyvu za životné prostredie
Vyjasnenie vlastníckych vzťahov
Obstaranie územného rozhodnutia
Obstaranie stavebného povolenia
Organizácia výberového konania
Autorský dozor
Technická podpora investora
Obstaranie kolaudačného rozhodnutia
Koordinačná činnosť

Viac na www.liv-epi.sk
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Z histórie Dolian

„Melitkov kríž“
1905 za Melichara Lechoviča „Melitku.“
V čase môjho detstva bol
„Melitkov kríž“ na hornej strane
cesty vedúcej do Častej pod vinohradmi v Starých horách. V
časoch kolektivizácie bol kríž
premiestnený a dnes sa nachádza na dolnej strane cesty. Keďže
kríž má datovanie r.1889, mám
za to, že bol pod Krchnákovým
vinohradom, vnučka Júlia ho
zdedila a keďže sa vydala k
„Melitkom,“ aj kríž dostal pomenovanie „Melitkov kríž.“ Vie
niekto viac?
Len pre zaujímavosť Jozef Krchnák bol trikrát ženatý.
Prvá žena mu zomrela ako 24ročná, druhá žena ako 25-ročná
a treťou ženou bola 30-ročná
vdova po Pavlovi Palkovičovi,
ktorá zomrela 58-ročná a jej
muž Jozef Krchnák ju prežil o
23 rokov, keď zomrel v roku
1901 ako 80-ročný vdovec.
Barbora Pikulíková

Keď som pred štrnástimi
rokmi začala čistiť a vymaľovávať
staré ompitálske kríže a následne
ich odfotila pre knihu Doľany
pri Častej, nevedela som, kto je
darcom „Melitkovho kríža,“ na
ktorom som v spodnej časti zistila meno - Jozef Krchnák.
Pýtala som sa všetkých
starých žijúcich Krchnákov, no
nik mi nevedel povedať, kto
to bol. Keďže robím genealógiu svojho rodu, začala som pri
tej príležitosti prostredníctvom
Štátneho archívu sledovať aj rod
Krchnák a zistila som, že Jozef
Krchnák, ktorý sa narodil 12.
marca 1821 a zomrel 4. januára
1901, pochádzal z rodu Krchnákov - „Šunkov“ a bol bratom kňaza - kanonika Leonarda
Krchnáka, ktorý zomrel v Trnave
v roku 1903.
Dcéra Jozefa Krchnáka
Katarína sa v roku 1884 vydala
„Melitkov kríž“ s nápisom Krch- za Leonarda Pikulíka - „Čvrka“ a
nák Jozef 1889. Krchnák bol vraj ich dcéra Júlia sa vydala v roku
Krchnák-„Šunka“.

Budeme mať historický a lesnícky náučný chodník

Aby turisti nemuseli blúdiť
Aj keď máme v našej obci množstvo
zaujímavých kultúrnych a historických
pamiatok, turisti, ktorí k nám
prichádzajú, v tom lepšom prípade
veľmi často blúdia pri ich hľadaní, alebo
v horšom prípade o nich vôbec nevedia.

Orientačné tabule, ktoré by ich k
týmto pamiatkam doviedli a súčasne im
poskytli základné informácie, v Doľanoch
citeľne chýbajú. To by sa však, konečne,
už onedlho mohlo zmeniť.
Obec totiž pripravuje návrh dvoch
náučných chodníkov - malého a veľkého
okruhu, ktoré by sa mohli zrealizovať s
finančnou podporou z programu Náš vidiek vyhláseného predsedníčkou vlády SR.
Historicko-náučný chodník je pracovne
rozdelený na „Malý“ a „Veľký“ okruh.
Malý by mal viesť intravilánom obce
okolo všetkých známych kultúrnych a

historických pamiatok v Doľanoch ako
sú Fándlyho a Palkovičove rodičovské
domy, strážna veža, kostol Sv. Kataríny,
vŕšok Sv. Leonarda či hrob J. Fándlyho. Chodník by mal byť vyznačený
smerovými tabuľami a pri každom
zastavení by mala byť informačná
tabuľa.

„Veľký,“ náročnejší okruh by viedol aj mimo územia obce a zahŕňal by
napríklad Papiereň, Sklenú hutu a ďalšie
pamiatky.
Druhý, lesnícko-náučný chodník, by mal byť skôr určený turistom,
ktorí smerujú do lesov nad obcou a
zoznamovať ich s rastlinami a zvieratami, vyskytujúcimi sa v okolí obce.
Tak si držme palce, aby sa v Doľanoch
podarilo zrealizovať ďalšiu dobrú a
prospešnú vec.

Zastavenia Dolianskeho kultúrnohistorického náučného chodníka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pamätník Juraja Fándlyho
Rodičovský dom Juraja Fándlyho
Mestská strážna veža
Rodičovský dom Juraja Palkoviča
Rodičovský dom Vincenta Lechoviča
Pamätník Juraja Fándlyho a Juraja 		
Palkoviča s ich bustami
Kostol sv. Kataríny s obranným ope		
vnením
Kalvária
Kostolík sv. Šebastiána
Kostolík sv. Leonarda
Hrob Juraja Fándlyho
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Naši škôlkari sa tešia na karneval i na školu

Čo je u nás nové?
Zdá sa nám to len „teraz,“ čo sme
si priali veselé Vianoce a šťastný Nový
rok a už je tu opäť polrok za nami. Tak,
ako každý rok, aj tento naša materská
škola spolupracuje s CZŠ. Každý rok pred
zápisom si deti materskej školy skúsia
lavice v základnej škole. Tak to bolo aj
teraz. Deti – školáci pripravili svojím
kamarátom milé privítanie, obdarovali
ich darčekmi, naši predškoláci si sami
mohli skúsiť, ako sa pracuje v škole. Pri
tejto príležitosti ďakujem pani riaditeľke
Hudecovej aj pani vychovávateľke za milé
prijatie.  
Postavím si snehuliaka...
Touto piesňou deti denne privolávajú
silu pani Zimy, ale sneh nie a nie
napadať, preto si naše deti čaro zimy a
nádherných snehuliakov vytvárajú počas
dňa, čo môžu naši rodičia obdivovať
na našich nástenkách. V mesiaci február
bude na dostupnom mieste (OÚ Doľany,
oznamovacia tabuľa pri autobusovej
zastávke, v materskej škole, vyhlasované
v obecnom rozhlase ) vyvesené oznámenie
o prijímaní detí do materskej školy na
školský rok 2012/2013.

Naši predškoláci sa ho zúčastnili
tiež a veľmi sa naň tešili.
Fašiangy, fašiangy
Ani sa nenazdáme a sú tu! Pani
učiteľky spolu s deťmi pripravujú
veselý týždeň fašiangových edukačných
aktivít plných smiechu, zábav, radosti a
hojnosti. Najprv si formou prezentácie
cez počítač budú osvojovať poznatky,
že tieto sviatky ľudia poznali už pred
vyše tisíc rokmi, že aj naši predkovia
si obliekali smiešne masky, spevom a
tancom sa lúčili so zimou. Týmto chceme
u detí podporovať vzťah k tradíciám.
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Čarovný deň karnevalu
V ďalších aktivitách si budú deti
vyrábať rôzne smiešne masky, klobúky,
škrabošky, farebné reťaze, spievať piesne,
tancovať, recitovať básne, zdobiť triedy
a stráááášne sa tešiť na najveselší deň.
Hurá, bude tu konečne ten čarovný deň
karnevalu, vtedy aj škôlka sa zmení
na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa to
bude hemžiť rôznymi postavami, všetci
sa budú smiať, tancovať, zabávať. Tak
ako po iné roky aj my budeme vítať
jar LETEČKOM a spevom: Buďte
tu babičky veselé, už vám to letečko
nesieme...
Oľga Gavorníková

Škola volá...
Bolo to len nedávno, keď so
slzičkami na krajíčku a neistou chôdzou
vstupovali do herne v škôlke deti, plné
očakávania. Čas pomaly plynul, spoločne
sme spoznávali svet a všetko to, čo má
vedieť budúci školák. V týchto dňoch sa
na všetkých základných školách sa konali
zápisy do prvého ročníka.

Čas beží…

...a škola s ním! Nie je to len pomalé plynutie, veď stačí sa len trochu
obzrieť dozadu a vidno, že more ďalších udalostí je za nami.
Príchod Vianoc nám každoročne
hlási aj príchod sv. Mikuláša. O tom,
že sa zastavil aj v našej škole, niet
pochýb, a tak si deti trošku pospytovali
svedomie, či boli usilovní žiaci, dobrí
spolužiaci. Plná noša sladkostí hovorila
za všetko. Avšak na to najkrajšie sme
sa ešte len chystali. 17.decembra sme
všetko naše spevácke, dramatické
i tanečné úsilie vložili do nášho
kultúrneho programu počas vianočného
predstavenia. Posolstvo nemalo zostať
iba pri svietiacom stromčeku, ale každý
si mal domov priniesť kúsok toho krásna
a tepla, ktoré s nami prežil. A viacerí to
tak urobili doslova – kúpou detských
výrobkov.
S Novým rokom k nám prišiel aj
NOVÝ ŽIVOT – viacerých
novonarodených Doľančanov, ktorých

prišli slávnostne uvítať najmä tí, ktorí
sú im najbližšie, ktorí majú nehasnúcu
radosť zo života – naši školáci.
O tom, že škola nie je len
ustavičné učenie a drina, a niekedy
aj úspechy treba žať, svedčia žiaci
Patrik Demovič a Adrián Kičin. Stali
sa úspešnými riešiteľmi školského kola
v matematickej súťaži Pytagoriáda,
a tak postupujú do obvodného kola
v Pezinku. Uskutoční sa v marci, tak im
držte palce spolu s nami!
Koncom januára k nám zavítala
mladá praktikantka, ktorá prišla
zbierať cenné skúsenosti do svojich
pedagogických začiatkov. V školskom
klube nad ňou držala neustály patronát
naša pani vychovávateľka Lenka
Bacigalová. Keďže je ešte študentkou,

ohriala sa u nás len dva týždne...ale kto
vie? Možno sa jej cesty s našou školou
neskrížili naposledy...
Tak podobne to bolo aj v prípade
predškolákov. Celá ich trieda zo škôlky
sa prišla pozrieť na tú našu školu
zblízka: ako to tam vyzerá, kde sa deti
učia, kde cvičia, kde vyrábajú krásne
veci. Dokonca navštívili žiakov priamo
počas učenia. Záverom ich spoznávania
bola scénka, ktorá vzbudila v každom
jednom túžbu ísť už čím skôr do školy.
A stalo sa. Naše cesty sa opäť
skrížili. 1.februára sa uskutočnil zápis
detí do prvého ročníka. Počty detí boli
tento rok oveľa veselšie ako inokedy
(100% účasť z MŠ a zapísaných je 10
detí) a nám už nezostáva nič iné ako
popriať im pekný posledný polrok
v škôlke.
Jana Hudecová
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Žijú medzi nami

„Najväčší úspech?
Že som to všetko prežil…“
V predstavovaní zaujímavých osobností z Dolian pokračujeme ďalším
výnimočným rodákom Františkom Zigom (46). Pred dvoma rokmi
ukončil svoju dlhoročnú, úspešnú, mimoriadne pestrú vojenskú
profesionálnu kariéru ako generál špeciálnych jednotiek. Vo
svojom odbore patril a stále patrí medzi špičku, a to nielen na
Slovensku.

M

edzi štyrmi očami by vám zo
svojho
profesionálneho
života
mohol rozprávať úžasné príbehy, ktoré by
nedokázali napísať ani tí najodvážnejší
autori akčných filmov. Mohol, ale nemôže,
a ani veľmi nechce. So svojou typickou
skromnosťou radšej hovorí o histórii
Dolian, o svojich predkoch či o prírode
okolo nás, ktorá ho stále fascinuje a ktorej
sa cíti súčasťou. Skôr ako sme sa pustili do
rozhovoru vyslovil prianie zaželať všetkým
dobrým ľuďom pekný nový rok. Nech je
krajší, veselší a plnohodnotný.

Čo by ste si najviac želali v
súvislosti s ďalším vývojom obce?
To sú asi nereálne veci ako napríklad
odstránenie vzdušného elektrického
vedenia z ulice a podobne. Takže ak
môžem snívať, bolo by fajn, keby
sa tu ľuďom žilo ľahšie, aby rodáci,
ktorí chcú aj mali šancu tu ostať, mohli
si opraviť alebo postaviť domček. Aby
pojmy pracujúca chudoba a
asociálne živly boli len
nepotrebné termíny
v slovníku
cudzích
Čo pre vás znamenajú Doľany - aký je slov.
váš vzťah k našej obci?
Zdanlivo jednoduchá otázka, ale ako
odpovedať tak, aby som nebol patetický a
sentimentálny? Skutočnosť, že som sa sem
vrátil, možno vypovedá za všetko.
Ako sa Doľany zmenili od čias vášho
detstva?
Zmenilo sa toho až príliš. Prirodzene, aj
pohľad bezstarostného chlapca z chrbta
ťažného koňa je iný ako pohľad človeka
kráčajúceho k päťdesiatke.
Ktoré veci, osoby, udalosti, spomienky
z Dolian sú pre vás najvzácnejšie,
najsilnejšie?
Na to neviem odpovedať bez zaváhania.
Určite to bola rodina, starí rodičia a všetci
ostatní, ktorí boli okolo mňa, či už v dobrom
alebo inak, a otvárali nám oči poznávania a
sociálneho vnímania. Určite to bola naša
starorodičovská chalupa s atmosférou
minulosti Juraja Fándlyho, vôňou čerstvo
nadojeného mlieka, pečených gaštanov
a lipového čaju. Bol tam môj prvý pes,
kocúr a zajace, kravička a koníky, skrátka
čo chlapča potrebuje k šťastnému detstvu:
prak a tragač alebo tiež prvý nožík –
rybička.
Takmer všetko okolo domu a gruntu si
robíte sám - koľko remesiel, ktorými sa
neživíte, vlastne ovládate?
Tu je namieste úprimnosť. Možno okrem
svojej profesie v skutočnosti nemám žiadne
spôsobilosti.

V Doľanoch ste o.i. známy aj svojím
silným vzťahom k prírode a jej ochrane.
Čo by sme podľa vás v tejto oblasti mali
robiť lepšie?
Zákonitosti prírody, napríklad narodenie
dieťaťa alebo len vzídenie semiačka,
sú fascinujúce. Odkedy som vyrástol
z chlapčenských huncútstiev, mám
k
prírode úctu a rešpekt. Chcem možno
naivne veriť, že sa ľudia vo vzťahu k prírode
polepšujú, v rámci svojich možností už
nevypúšťajú žumpu do studne a nespaľujú
igelity, pretože si tým toxickými dioxínmi
kontaminujú vlastné záhrady a trovia
vlastné deti.

Pôsobili ste dlhé roky v špeciálnych
jednotkách ČSĽA a Armády SR - čo
vás k tomuto nevšednému povolaniu
priviedlo?
Hneď na začiatku by som chcel poprosiť
Doľancov o zhovievavosť. Nie všetko
môžem zverejniť. Ale k otázke - otec
ťažko ochorel a boli sme traja. Naviac ma
lákalo lietanie, tak som to skúsil.
Zrejme nebolo jednoduché a ľahké
dostať sa v tomto povolaní na úroveň,
ktorú ste dosiahli…Výcvik bol zrejme
náročný…
Kto slúžil v bojových jednotkách
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prieskumu,
špeciálneho
hĺbkového Ospravedlňujem sa čitateľom, ale sú veci,
prieskumu v tyle nepriateľa alebo u ktoré nemôžem zverejniť.
výsadkových jednotiek, tak vie.
Čo považujete za vrchol svojej
Ako by sa dala charakterizovať práca profesionálnej kariéry?
a poslanie špeciálnych jednotiek v našej Asi to, že som to všetko prežil. Snáď
armáde? Dá sa porovnávať s identickými ocenenie od prezidenta Francúzskej
jednotkami v zahraničí?
republiky - titul Rytier Národného rádu za
Obrana krajiny má svoje zákonitosti a zásluhy.
špecifiká. O čo je krajina zraniteľnejšia a
jej obranné kapacity slabšie, o to viac musí Nemáte niekedy pocit frustrácie z toho,
mať kvalitný systém výstrahy. Pravdivá že sa nemôžete na verejnosti pochváliť
a overená informácia je základ pre všetkým, čo ste dosiahli?
rozhodovací proces. Každý suverénny štát Nie.
za týmto účelom buduje špeciálne služby
schopné takéto poslanie plniť.
Svojimi bohatými skúsenosťami a
schopnosťami ste určite mohli byť
Prácu tohto typu zväčša poznáme iba z pre armádu užitočný ešte dlhé roky
akčných filmov - zodpovedajú skutočnej - neľutujete svoj odchod? Súvisí to
realite?
so súčasnou situáciou v armáde, jej
Sú filmy s určitou výpovednou hodnotou, „deprofesionalizáciou,“ či s klesajúcim
ktoré
realizačný
štáb
konzultuje významom a podporou, ktoré vedenie
s odborníkmi, ale sú i totálne bludy armády pripisuje postaveniu špeciálnych
nebezpečné v tom, že nekritickým mladým jednotiek?
ľuďom stierajú hranice medzi možným Môj odchod súvisel výhradne s mojou
a nemožným, poprípade spoločensky neochotou adaptovať sa na nové pomery.
nebezpečným.
Pre určité dosadené kriminálne živly som
asi predstavoval hrozbu, a keď som zvážil
Pôsobili ste na viacerých postoch i misiách okolnosti, prijal som rozhodnutie.
v zahraničí - plnenie takýchto úloh si
zrejme vyžaduje oveľa náročnejšiu Logickým pokračovaním vašej kariéry,
prípravu a špeciálne vzdelanie… zúročením
bohatých
schopností
Získavali ste svoje vedomosti aj v a skúseností sú v súčasnosti vaše
zahraničí?
podnikateľská aktivity. O čo ide?
Isteže.
Po odchode do zálohy som chcel žiť už
len jednoduchý život naplnený radosťou
Môžete
prezradiť
aspoň
zopár zo všedného dňa, tu v Doľanoch, v lone
zaujímavých detailov či zážitkov zo takmer ešte nenarušej prírody, neďaleko
svojej bohatej profesionálnej kariéry?
zákutia, ktoré voláme Ampére. Ale takmer
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vždy sa nájde nejaké ale, a tak sme sa
s elitnými a čestnými chlapcami rovnakej
krvnej skupiny stretli vo výcvikovej
základni R.D.A. (Raid and Defense
Academy, www.rdacademy.eu) v Novom
Meste nad Váhom.
Je dnes na trhu záujem o podobné typy
„služieb“? Aká je konkurencia?
Áno. Kvalita nášho výcviku, kredit
inštruktorov a logistické zabezpečenie je
také, že konkurencia nám len pomáha. A
to sme na začiatku. Len za minulý rok nám
prešlo výcvikom do 800 ľudí.
Kto sú vaši klienti? Prichádzajú aj zo
zahraničia?
Sú to väčšinou príslušníci ozbrojených
a záchranných zborov, súkromných
strážnych služieb ale i laickí nadšenci.
Máme i zahraničnú klientelu.
Čo by ste odporučil všetkým mladým
chlapcom, ktorí by raz chceli byť ako
vy?
Aby sa neunáhlili, aby si dali do súladu
realitu
s predstavami,
aby
niekde
absolvovali základný military kurz a až
potom prijali závažné rozhodnutie. Aby sa
učili jazyky, športovali, venovali sa alebo
aspoň vyskúšali všetky možné športy od
jazdy na koni cez motokros, parašutizmus,
klasickú atletiku a gymnastiku až po bojové
športy. Aby sa do ničoho „nenamočili“
a mali čistý register trestov. Aby sa učili
zvládať záťažové situácie a správne
komunikovať, aby sa učili všímať si detaily.
Je toho veľa, ale to už by bola téma na iný
článok…
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OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch informuje a pozýva

Aby sa nám lepšie žilo
Napriek tomu, že občianske združenie
SKŽD nie je vekom ani len „lezúňom“
(bolo zaregistrované 12.10.2011), svoju
činnosť rýchlo rozbehlo. Pravidelné
akcie v klube, ale aj jednotlivá činnosť
sa stala súčasťou života v obci.
Mnohí si spolok zobrali pod svoje
krídla, aj keď nie sú jeho členmi a prispeli
na jeho rozvoj nielen svojou prácou, ale aj
dobrovoľnými príspevkami či vybavením.
Zoznam tých, čo prispeli a priložili
ruku k dobrému dielu, by bol dlhý - aj
touto cestou im ešte raz z celého srdca
ďakujeme!

Spoločenské stretnutia
v Klube
Vďaka pozitívnemu prístupu
starostu a poslancov obce k dobrovoľným
aktivitám občanov Dolian môže spolok
využívať voľné priestory nad obecným
úradom. Miestnosť sme vymaľovali,
ozdobili a zariadili tak, že sú v nej
tri zóny: na pohybovú kultúru, na
spoločenské stretnutia a na tvorivé
aktivity.

Každú stredu od 15. do 19. hodiny
sa v klube konajú spoločenské stretnutia,
ktoré boli vlani obohatené o ochutnávku
koláčikov dolianskych gazdiniek. V tomto
roku pribudli do programu stredajších
stretnutí zdravotné prednášky, ktoré
pripravuje členka spolku, promovaná
zdravotná sestra Ľubka Mruškovičová.
Už sme si vypočuli niečo o srdcovocievnych chorobách, vysokom krvnom
tlaku a cukrovke. Prednášky orientuje
skôr na prevenciu, objasnenie niektorých
príznakov alebo odpovedá na otázky
prítomných.
V stredu sa majú možnosť stretávať
aj deti, ktoré nechodia do škôlky a detský
kolektív im chýba. V klube sú hračky,
takže stačí, keď donesiete svojmu dieťaťu
len papučky a čas vám aj deťom rýchle
ubehne.

Kto sa hrá, ten nehnevá

Každý piatok sa v Klube Spolku
stretávame na tvorivých dielňach pre deti
a dospelých. Začíname od 16,30 hodiny
a zvyčajne sa rozchádzame až okolo ôsmej
hodiny večer. Prísť môžete kedykoľvek
počas tohto času.
Zatiaľ sa nám nepodarilo získať
peniaze od sponzorov, a preto si každý
návštevník dielní musí zaplatiť materiál
sám. Zvyčajne je to od 1 do 3 eur
v závislosti od ceny materiálu, ktorý

k tvorbe potrebujeme. Našim cieľom je,
aby na tvorivé dielne mohli chodiť všetky
deti. Aj tie, ktoré nemajú peňazí nazvyš.
Poďakovať by sme sa chceli všetkým,
ktorí nám podarovali materiál na tvorenie.
Nápadov a tipov, čo by sme mohli
v budúcnosti robiť je veľmi veľa. Zatiaľ
sme maľovali porcelánové hrnčeky,
naučili sme sa kašírovaciu techniku,
maľovali sme sadrové odliatky, vyrábali
sme masky na karneval, tvorili sme
brošne, zdobili sme tričká, kreslili sme
pohľadnice, vyrábali sme sviečky atď.
V budúcnosti by sme chceli odlievať
mydlá, vyrábať ručne robený papier,
vyrábať ozdoby z novinového papiera a
pod. Dokončiť by sme chceli aj výzdobu
priestorov. Ak ovládate výtvarnú techniku,
ktorú by ste nás vedeli naučiť, dajte
nám vedieť. Budeme radi, ak sa k nám
pripojíte.

Plány na prvý polrok 2012

Členovia spolku si v tomto roku dali
za úlohu spropagovať Doľany. Máme
byť na čo hrdí, tak prečo sa nepochváliť?
Osobností, pamätných tabúľ, unikátnych
stavieb je na takú malú obec až dosť.
V tomto roku sme si naplánovali pomôcť
vybudovať turisticko-informačný systém
obce, ktorý má slúžiť najmä návštevníkom
Dolian na lepšiu orientáciu po našich
pamätihodnostiach. Okrem toho by sme
radi v spolupráci s obcou zrealizovali
pamätnú tabuľu padlým Doľančanom v I.
svetovej vojne.
V piatok, 16. marca, by sme
radi v Dome kultúry Juraja Fándlyho
zaspomínali na miestne ochotnícke
divadlo a premietli záznam z predstavenia

„Hrob lásky“. Veríme, že oživiť
spomienky si prídu nielen divadelníci,
ale aj ich rodiny či známi. Týždeň po
púti, v sobotu 26. mája, organizujeme už
2. Ompitálsky jarmok. V historických
stánkoch vám svoj tovar ponúknu
profesionálni remeselníci z Dolian
a okolia. Práce svojich šikovných rúk
môžete ponúknuť aj vy, tak ako to bolo na
prvom jarmoku. Časť jarmoku bude opäť
vyhradená pre blší trh. Ak ste doma našli
niečo, čo nepotrebujete a je vám to ľúto
vyhodiť, príďte to predať.
V júni si v DK JF premietneme
a zaspomíname na nakrúcanie televízneho
filmu „Pytačky“. Mnohí z vás či vaši
príbuzní sa podieľali na vydarenom
stvárnení tohto diela. Budeme radi, ak
prídete a zaspomínate si, aké to bolo byť
profesionálnym hercom.
„Doľany v premenách času“
je pracovný názov brožúrky plnej
historických fotografií porovnávané
so súčasným obrazom obce, ktorú
by sme spolu s obcou chceli vydať v
priebehu roka. Ak máte doma historickú
fotografiu obce, budeme radi, ak nám ju
zapožičiate. V rámci publikačnej činnosti
spolku chceme ešte vydať propagačný
materiál o Doľanoch, pár pohľadníc
a propagačné DVD. Na všetky tieto
aktivity potrebujeme peniaze, preto tí,
ktorí majú záujem na zviditeľnení obce
a jej podpore, môžu prispieť na konto
spolku dobrovoľným príspevkom. Vopred
ďakujeme!
Tatiana Heldová
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Zo športového života v našej obci

Futbalisti sa držia

Naše futbalové mužstvo TJ Družstevník Doľany
si v jesennej časti oblastnej súťaže S5VB
ročníka 2011/2012 počínalo veľmi dobre, keď
spomedzi 18 účastníkov skončili na peknom 6.
mieste. Doliansky tím dosiahol 10 víťazstiev,
3 remízy a 4 prehry s aktívnym skóre 44:31.
Výsledky jesennej časti 2011/2012:

ŠK Nová Dedinka - Družstevník Doľany
Doľany - ŠK Čataj			
ŠFK Prenaks Jablonec B - Doľany
Doľany - Miloslavov		
Dubová - Doľany 			
Doľany - OŠK Slovenský Grob B
Slovan Modra - Doľany 		
Doľany - FK Vinosady 		
ŠK Hamuliakovo - Doľany		
Doľany - Slovan Vištuk 		
FC Slovan Častá - Doľany		
CF Kaplná - Doľany		
Doľany - ŠK Igram			
OŠK Chorvátsky Grob - Doľany
Doľany - ŠK Svätý Jur B		
Karpaty Limbach B - Doľany		
Doľany - MŠK Kráľová pri Senci B

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

Starší žiaci si s 3 výhrami, 3 remízami a 5
prehrami po jesennej časti súťaže vybojovali
ôsme
miesto
v
dvanásťčlennej
tabuľke.
Výsledky jesennej časti 2011/2012 - starší žiaci:
ŠK Sv.Jur - Doľany			
Doľany - FC Budmerice		
OŠK Slovenský Grob - Doľany
Doľany - Baník Pezinok		
Slovan Častá - Doľany		
Doľany - ŠFK Prenaks Jablonec
TJ Dubová - Doľany 		
ŠK Šenkvice - Doľany		
Doľany - Slovan Viničné		
Slovan Modra - Družstevník Doľany
Doľany - Karpaty Limbach		

9:1
2:1
6:0
0:1
2:2
10 : 0
1:3
1:1
2:2
8:1
0 :3

Jarnú časť súťaže začínajú naši futbalisti v
nedeľu, 18. marca, proti lídrovi tabuľky ŠK Nová
Dedinka, starší žiaci hrajú prvý zápas doma 1.apríla
proti Sv. Juru. Srdečne vás všetkých pozývame!

Rozpis zápasov futbalového družstva TJ
Družstevník Doľany - jarná časť ročníka 2011/2012
Seniori S5VB
Dátum Deň
Kolo Zač
Súper
18.3. 	 Ne
18
15,00 Doľany - Nová Dedinka
25.3. 	 Ne
19
16,00 Čataj - Doľany
1.4. 	 Ne
20
16,30 Doľany - Jablonec B
8.4. 	 Ne
21
16,30 Miloslavov - Doľany
15.4. 	 Ne
22
16,30 Doľany - Dubová
18.4. 	 Str.
33
17,00 Doľany - Limbach B
21.4. 	 So
23
17,00 Slov. Grob - Doľany
29.4. 	 Ne
24
17,00 Doľany - Modra
1.5. 	 Ut
25
17,00 Vinosady - Doľany
6.5. 	 Ne
26
17,00 Doľany - Hamuliakovo
8.5. 	 Ut
27
17,00 Vištuk - Doľany
13.5. 	 Ne
28
17,00 Doľany - Častá
20.5. 	 Ne
29
17,00 Doľany - Kaplná
27.5. 	 Ne
30
17,00 Igram - Doľany
3.6. 	 Ne
31
17,00 Doľany - Chorv. Grob
10.6. 	 Ne
32
17,00 Sv. Jur B - Doľany
16.6. 	 So
34
17,00 Kráľová B - Doľany
Rozpis zápasov futbalového družstva TJ
Družstevník Doľany - jarná časť ročníka 2011/2012
Žiaci SZV - PK
Dátum Deň
Kolo Zač
Súper
1.4. 	 Ne
12
14,30 Doľany - Sv.Jur
15.4. 	 Ne
14
14,30 Doľany - Sl. Grob
22.4. 	 Ne
15
10,30 Pezinok - Doľany
29.4. 	 Ne
16
15,00 Doľany - Častá
1.5. 	 Ut
13
10,00 Budmerice - Doľany
6.5. 	 Ne
17
10,30 Jablonec - Doľany
13.5. 	 Ne
18
15,00 Doľany - Dubová
20.5. 	 Ne
19
15,00 Doľany - Šenkvice
27.5. 	 Ne
20
10,00 Viničné - Doľany
3.6. 	 Ne
21
15,00 Doľany - Modra
10.6. 	 Ne
22
10,00 Limbach - Doľany
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Čo sa udialo v Doľanoch
Ti c h o l i e č i
(aj v Doľ a n o c h )

P

ríjemným spestrením vianočnej
atmosféry bez snehu v Doľanoch
bolo vystúpenie divadelného súboru
DINO z Hornej Stredy, ktoré zavítalo
do nášho kultúrneho domu s trpkou
komédiou Ticho lieči. Hru napísal
známy herec a režisér František
Rehák. Príbeh z prostredia liečebne v
Tatranskej Polianke, kde si skupinka
“pestrofarebných” ľudí prichádza
liečiť nielen telo, ale hlavne dušu,
Doľančanov pobavil i zaujal. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa o tento pekný kultúrny
zážitok zaslúžili a veríme, že neostane
iba pri jednom predstavení.

Úspešná p r e m i é r a

N

a štyristoročnú tradíciu
poriadania jarmokov v
Ompitáli sa pokúsilo nadviazať
Občianske združenie Spolok
pre krajší život v Doľanoch,
ktoré ako svoju prvú väčšiu
akciu zorganizovalo v sobotu,
12. novembra, 1. Ompitálsky
jarmok v kultúrnom dome.
Podujatie napriek tomu, že
bolo nové, prilákalo desiatky
predávajúcich
a
stovky
kupujúcich nielen z Dolian.
Ťažisko
jarmoku
tvorili

domáce a remeselné výrobky
ako napríklad bižutéria, ručne
vyrábaný textil a doplnky,
umelecké predmety či dokonca
originálne obrazy - skrátka
všetko, čo v bežnom obchode
nekúpite. Doľančania tiež mohli
využiť možnosť zbaviť sa vecí,
ktoré už doma nepotrebujú a
ponúknuť ich na predaj formou
tzv. blšieho trhu. Veríme, že
sa čoskoro stretneme na 2.
Opmitálskom jarmoku v ešte
väčšom počte.

Jesenný b e h p r e v š e t k ý c h

Ď

alšia pekná tradícia, zdá
sa, vznikla na Deň boja za
slobodu a demokraciu, teda 17.
novembra. Pracovné voľno využili
Doľančania na to, aby si napriek
chladnému a sychravému počasiu
trochu zašportovali. Je potešiteľné,
že prvého ročníka Jesenného behu
pre zdravie, ktorý zorganizovala
obec Doľany, TJ Doľany a KST
Doľany s podporou Bratislavského
samosprávneho kraja, sa zúčastnili
hlavne školáci a mládež, ale aj tí
odvážnejší dospelí. Súťažilo sa v 16

kategóriách, a nie je dôležité, kto v splnila svoj cieľ - urobiť čosi pre
nich zvíťazil - hlavná vec, že súťaž svoje zdravie. Už sa všetci tešíme
s príjemnou, družnou atmosférou na nasledujúci ročník!
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P am ätná k n i h a j e o p ä ť n a s v e t e !

K

to videl starú Pamätnú knihu obce
Doľany s nádhernými kresbami
Ferka Malíka a ďalších nadaných
kresličov, ten sa určite poteší správe,
že obec má od začiatku tohto roka
novú Pamätnú knihu, do ktorej sa
budú zaznamenávať všetky významné
spoločenské udalosti v obci. Presne po
dvadsiatich rokoch sa tak opäť podarilo
oživiť jednu z pekných tradícií, ktorej
hrozil zánik. Je priam symbolické, že
ako prví do nej zapísali svoj podpis
rodičia novonarodených Doľančanov
v roku 2011.

Tu je zoznam občiankov, ktorí
rozšírili rady obyvateľov obce:
Nina VALIHOROVÁ, nar. 4.1.2011
Simon SCHWARZ, nar. 10.2.2011
Vlasta RESEKOVÁ, nar. 19.2.2011
Terézia TICHÁ, nar. 20.2.2011
Natália VRANKOVÁ, nar. 28.3.2011
Andrej DROBNÝ, nar. 30.3.2011
Lukáš MONSBERGER, nar. 9.4.2011
Elena ĎURĎOVIČOVÁ, nar.
11.4.2011
Lucia SEDLÁKOVÁ, nar. 26.4.2011
Dária BRATEKOVÁ, nar. 4.5.2011
Alex ZIGO, nar. 25.5.2011
Lívia SLANINKOVÁ, nar. 22.6.2011
Nicolas VITTEK, nar. 30.6.2011
Adam DOBROVODSKÝ, nar.
14.8.2011
Jozef GREGOR, nar. 15.10.2011
Alexandra VANDÁKOVÁ, nar.
16.10.2011
Šimon MRUŠKOVIČ, nar. 4.12.2011

Dvor plný vône a chutí

V

druhú
januárovú
sobotu lákali každého
okoloidúceho na nádvorie
Vinárstva JM v Doľanoch
neodolateľné vône. A kto
podľahol, neoľutoval. Tradičnú
zabíjačku zorganizovala obec
spolu s firmou JM Vinárstvo
Doľany a Mäsiarstvom u
Tomáša z Modry. Už od
deviatej rána sa ponúkali
typické pochúťky z bravčového
mäsa, varené víno a dobré jedlo
spríjemnili chvíle pri živej
country kapele. V chladnom
počasí sa zahriali všetci a
odchádzali sýti a spokojní.

Ml adé ví n o o d J M

Z

aujímavú akciu
zorganizovalo
pre
pozvaných hostí vinárstvo
JM v polovici novembra na uvedenie a posvätenie
mladých vín 2011 sa
prišli do Dolian pozrieť
stovky
návštevníkov.
Veľkolepé predstavenie
šiestich
odrôd
z
vynikajúceho
ročníka
2011 si hostia vychutnali
doslova do posledného
dúška. Atraktívnym spestrením
akcie bola módna prehliadka
modelov módnej návrhárky Zuzany
Bottkovej inšpirovaných vínom a
aukcia fliaš mladého vína s ukrytým
diamantom od spoločnosti TOP Line

Diamonds. Čerešničkou na torte bolo
predstavenie reprezentačného vína
Rulandské modré, neskorý zber 2009,
jeho ambasádorom a milovníkom
dolianskych vín, operným spevákom
Martinom Babjakom.

M i ss Worl d ž i j e v D o ľ a n o c h !

M

ožno sa čudujete, ale je to tak. Je mladá,
krásna, cestuje po celom svete a kam
príde, tam vyhráva. Získala najvyššie možné
ocenenie - titul Svetová víťazka mladých 2010
na svetovej súťaži psov v dánskom Herningu.
Je to porovnateľný titul ako vo svete ľudí Miss
World. Najkrajšia z najkrajších. Má nádherné
držanie tela, priateľskú povahu, je oddaná
priateľka s veselou
povahou s teriérskym
temperamentom, vyzerá ako malá ovečka
a pritom je to pes - Bedlingtonský teriér
Amanda. Celým menom Coquet Water All

Need Is Love. Je to jediná fena v celej Európe,
ktorá je vo farbe Liver and Tan. Spolu s úspešnou
chovateľkou a majiteľkou Annou Kulichovou,
jej dcérami Sárou a Máriou žije v Doľanoch.
Nie je to jediná šampiónka pani Kulichovej.
Na januárovej medzinárodnej výstave psov
Wintershow v Trenčíne získal jedno z najvyšších
ocenení CAC, CACIB, BOB, BIG 3 pes Optimal
Flex Firefox, zvaný Kuba. Srdečne blahoželáme
a v niektorom z najbližších čisel našich novín
vám pani Kulichovú bližšie predstavíme.
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Nenechajte si ujsť!
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DOLIANSKA SUPERSTAR

Program akcií v Doľanoch v najbližších troch mesiacoch
18. február 2012 Fašiangový sprievod masiek Od 14,00 h
Zraz pred DK J.Fándlyho
Večer - Valentínska diskotéka (od 19,00 hod)
DK J.Fándlyho, Doľany

Kto spev miluje,
nech dlho žije.
21. február 2012 Posledná fašiangová tancovačka s pochovávaním basy (19,00 24, 00 h)
Hrá skupina Senátor, DK J.Fándlyho, Doľany
23. február 2012 Slávnostné otvorenie a posvätenie opravenej križovatky po
povodni
(10,00 h) Križovatka pri Internetke, Doľany
26. február 2012 Lyžiarsky prechod Doľany - Častá - Červený Kameň
(čas bude upresnený)
Štart v Amperoch, Doľany
10. marec 2012 Voľby do NRSR (od 7,00 - 22,00 h) DK J.Fándlyho
Zimný miniturnaj žiakov vo futbale (čas bude upresnený)
Multifunkčné ihrisko, Doľany
16. marec 2012 Hrob lásky
Premietanie záznamu predstavenia amatérskeho divadla v Doľanoch 19,00 hod
DK J.Fándlyho, Doľany
17. marec 2012 Putovanie za vínom z pivnice do pivnice (12,00 - 21,00 h)
Vinosady
25. marec 2012 Jozefovský piknik na Godovej skale
Spoločný turistický výšľap pre všetkých
Zraz o 11,00 hod. pred školou, Doľany
31. marec 2012 Vitis Aurea, výstava vín a verejná ochutnávka (14,00 - 17,00 h)
Športová hala pri ZŠ Komenského, Modra
9. apríl 2012 Spoločenská tanečná zábava - Šibačková (od 19, 00 h)
DK J. Fándlyho, Doľany
14. apríl 2012 Deň modranských pivníc (13,00 - 21,00 h)
Modra - centrum
20. - 21. apríl 2012 Vínne trhy Pezinok
Kultúrne centrum Pezinok
30. apríl 2012 Stavanie mája
Hasičská zbrojnica, Doľany
5. máj 2012 Hasičský deň (od 10,00 h)
Hasičská zbrojnica, futbalové ihrisko, Doľany
13. máj 2012 Deň matiek (16,00 h)
Slávnostný program DK J.Fándlyho, Doľany

Oznamujeme
všetkým
milovníkom populárnej piesne, že
Obecný úrad v Doľanoch pripravuje
tento rok 2012 I. ročník „Dolianskej
Superstar,“ na ktorý sa môžu
prihlásiť záujemcovia od 3 rokov do
neobmedzeného veku.
Obraciame sa touto cestou aj
na vedenie a kolektív pedagógov
Materskej
školy
v Doľanoch
a Cirkevnej základnej školy sv.
Leonarda v Doľanoch, aby urobili
propagáciu u detí a žiakov, ktorí tiež
radi spievajú.
Prihlásiť sa možno osobne alebo
telefonicky u JUDr. Idy Konopovej,
PhD., Doľany 94, č. tel.: 033 6499
140 alebo 0905 778 249, v čase od
10.2.2012 do 10.3.2012.
Oznámiť treba meno, priezvisko,
rok narodenia a názov súťažiacej
piesne.
Termín speváckej súťaže určíme
a oznámime bezodkladne po termíne
uzávierky, t.j. po 10.3.2012.
Povzbuďte sa
navzájom
a aktívne sa zapojte do I. ročníka
„Dolianskej Superstar“.
Ďakujeme
prejavený záujem.

vopred

za

Poďakovanie
Redakcia Doľanských novín ďakuje
spoločnosti Continental Film a
pánovi Michalovi Drobnému za
finančnú podporu pri realizácii tohto
vydania.
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