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Počujeme ich každý deň, ale väčšina z nás ich ešte v živote nevidela - zvony na kostolnej veži s datovaním 1869 a
1924. Sú tri a stále dokážu to najťažšie - zvolať celú dedinu k spoločnej veci pre dobro všetkých.

Slovo k veci
Milí Doľančania!
Stala sa u nás historická
udalosť. Voľby do NR SR
vyhrala s nadpolovičnou
väčšinou jedna strana. Tak to tu
ešte nebolo. Na druhej strane
je to obrovská zodpovednosť.
Je ťažké byť súčasne sociálny,
aj nezvyšovať dane. Priame či
nepriame - tie, ktoré nevidíme,
nezdražovať potraviny, lieky,
teplo, benzín… A pritom
zvyšovať dôchodky, minimálnu
mzdu, platy aspoň o toľko,
koľko nám z nich uberá inflácia,
a zároveň nezadĺžiť štátnu kasu,
aby sme nedopadli ako Gréci.
Je to úloha nesmierne ťažká,
ale riešiteľná. Nesmie sa stať,
že poslanci vyhlásia, že ľudia
sa budú mať lepšie, budú dobre
zarábať a zoznam tých 150
ľudí, ktorých sa to bude týkať,
je v prílohe. Dobre viem, že
nikdy nebola a nikdy nebude

beztriedna spoločnosť. Vždy
budeme rovní a rovnejší, vždy
bude platiť „bližšia košeľa
ako kabát.“ Len musí byť raz
koniec všetkým podvodom
a rozkrádačkám.
Myslím v prvom rade na veľké
kauzy ako sú Gorila, Sasanka
a pod. Tu lietajú milióny ako
muchy na veľkom hnojisku, a
u nás sú okolo toho stále iba
veľké reči. U našich susedov,
ktorí sú vo všetkom o pár
krokov dopredu, sa aj v tomto
už ukazujú prvé lastovičky. Ak
súdnictvo a výkoná moc idú
ruka v ruke, dokážu odhaliť
desiatky ukadnutých miliónov.
Ak by bolo viac vôle aj u nás,
možno by sme tiež čosi našli
v škatuliach na víno. Ale u nás
to tak, žiaľ, zatiaľ nefunguje.
Preto minister môže pokojne
označiť za pôvod svojich peňazí
výhru pri tipovaní, alebo že má
peniaze požičané od priateľa

zo zahraničia. Ak vieme, že
nás podvádzajú a okrádajú,
a nedokážeme to vyšetriť,
musíme zmeniť legislatívu alebo
vymeniť kompetentných za
schopnejších. Alebo v horšom
prípade vymeniť tých, ktorým
sa z rôznych dôvodov „nechce“
podvody vyšetrovať až do
konca.
Verím, že táto vláda urobí
potrebné kroky a nebude o tom
iba mlátiť prázdnu slamu, ale
nastolí právo a poriadok. Vláda
bez ľudí je ako furman bez
koní. Zaangažovať sa musíme
všetci. Krásne to povedal John
Fitzgerald Kennedy: „Nepýtajte
sa, čo môže vaša vlasť urobiť
pre vás, ale čo vy môžete urobiť
pre ňu“. Platí to v menšom
zoskupení napríklad aj v obci.
Začnime od jednoduchých vecí,
ako urobiť si poriadok za svojím
plotom, vyčistiť priestranstvo
hoci verejné pred vlastným
domom, pozametať cestu,
vykosiť trávu. Veľa z vás to robí,

lebo je pre nich samozrejmosť.
Nik ich do toho nenúti,
neprikazuje im to. Vedia, že
budeme žiť v takom prostredí,
aké si vytvoríme.
Tých budeme v novinách dávať
za vzor, zavedieme zoznam
ľudí, čo radi pomôžu, či niečím
prispejú obci. A všimneme si
aj tých, čo majú neporiadok,
zarastenú a neudržiavanú
predzahrádku, dvor či
záhradu, parkujú na chodníku,
skrátka všetkých, čo svojím
bezohľadným a nezodpovedným
konaním robia našej obci
negatívnu reklamu.
Buďme k sebe bližšie,
rešpektujme sa, majme to
tu krajšie, aby sme mohli
s radosťou povedať: „Som rád,
že žijem v Doľanoch“.

Jozef Mruškovič,
starosta
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1. Malokarpatské stretnutie hasičských zborov

Hasičský sviatok v Doľanoch

V našej obci sa z iniciatívy starostu a
za výdatnej pomoci organizačného a
realizačného výboru, zostaveného z členov
DHZ Doľany a za prispenia desiatok
dobrovoľných organizátorov zrodila ďalšia
pekná, nová tradícia - Malokarpatské
stretnutie hasičských zborov v Doľanoch.
Prvý ročník sa uskutočnil v sobotu, 5. mája
Už pozývací plagát
namaľovaný rukou
Ferka Malíka výstižne
vyjadroval zámer stretnutia
- verejne vzdať hold a úctu
zodpovednej, náročnej a
niekedy aj nebezpečnej
práci našich hasičov, či
už dobrovoľných alebo
profesionálnych. V
Doľanoch má dobrovoľný
hasičský zbor veľmi dlhú
a bohatú históriu, o ktorej
sme písali v minulom
čísle Doľanských novín.
Stretnutie sa teda konalo
aj ako pripomienka
tejto tradície - z kroník
vieme, že prvá písomná
zmienka o dolianskych
hasičoch pochádza spred
121 rokov a presne na
deň pred 120 rokmi, teda
5. mája 1892, poslanci
rozhodli o zakúpení
hasičskej striekačky od
budapeštianskej firmy F.

Walsera. „Realizáciou
nákupu boli poverení
richtár J.Mruškovič,
notár Schmidt a obecný
pokladník Jozef Pikulík…“
hovoria záznamy.

Hojná účasť

V krásnom počasí
sa v prvú májovú sobotu
stretli v Doľanoch
členovia DHZ z Dolian,
Dlhej, Bohdanoviec nad
Trnavou, Drahoviec,
Častej, Budmeríc, Modry,
Šenkvíc, Pezinka, HaZÚ
hl. mesta SR Bratislavy,
OR HaZZ v Pezinku a
SDH našej družobnej
obce Bolatice v Čechách.
Akcia sa konala pod
záštitou župana BSK Pavla
Freša, ktorý sa osobne
zúčastnil poobedňajšej časti
programu.
Bohatý a pre všetkých
zaujímavý, pestrý

program sa začal už
dopoludnia slávnostnou
svätou omšou pred
hasičskou zbrojnicou, s jej
vysvätením a posvätením
sochy Sv. Floriána, patróna
hasičov. Dp. Augustín
Slaninka vo svojej kázni
veľmi názornou formou
pripomenul zodpovednosť
nás všetkých za ochranu
prírody, úzko spojenú
s potrebou morálnej a
duchovnej očisty. Po
modlitbách potom spolu
s naším pánom farárom
Jánom Bučekom požehnal
požiarnu techniku
všetkých prítomných
hasičských zborov. Tej sa v
dolianskych uliciach zišlo
neúrekom, boli tu moderné
hasičské autá i historické
ručné striekačky, ťahané
koňmi. Bolo sa na čo
pozerať.

Paráda po dedine

Po obede program
pokračoval slávnostným
sprievodom hasičských
zborov a požiarnej techniky
obcou, v ktorého úvode
pochodovali mažoretky z
Modry. Sprievod smeroval
na futbalové ihrisko, kde už
bol pripravený ďalší pestrý

program. Po príhovoroch
hostí a ocenení zaslúžilých
členov dobrovoľného
hasičského zboru v
Doľanoch nasledovali
divácky príťažlivé ukážky
hasičských zásahov v praxi
- hasenie horiaceho vozidla,
vyprosťovanie zraneného
z auta, či ukážka nasadenia
stále funkčnej historickej
ručnej striekačky.

Zaslúžia si to
Za dlhoročnú obetavú
činnosť v Dobrovoľnom
hasičskom zbore Doľany
boli ocenení:
Ladislav Schmidt
Tobiáš Schwarz
Ján Schwarz
Jozef Janotka
Marián Demovič
Ferdinand Vóber
Jozef Halač
Alojz Krchnák
Stanislav Jurík
František Slaninka
Za dlhoročnú zodpovednú
činnosť vo funkcii veliteľa
DHZ Doľany ocenilo OR
HaZZ v Pezinku a starosta
obce Doľany pána Petra
Vizváriho.
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Diváci si mohli pozrieť
aj vydarený útok ženského
hasičského družstva z
Dolian, z ukážky použitia
hasiacej peny sa asi
najviac tešili deti. Pekný
a príjemný deň sa skončil
spoločným posedením
pri občerstvení a hudbe.
Veríme, že na budúci
rok u nás privítame ešte
viac hasičských zborov
na druhom ročníku tejto
peknej akcie, ktorá je
predovšetkým uctením
si nasadenia, prístupu a
obetavosti všetkých hasičov
ku svojmu zodpovednému
a náročnému poslaniu.
Ďakujeme našim
hasičom a všetkým, čo
pomohli toto stretnutie
zorga nizovať a podporili
ho!

… a stále sa vypaľuje
A že sa naši hasiči
túto jar rozhodne nenudili,
o tom svedčí niekoľko
ich nútených výjazdov k
požiarom v chotári obce.
Napriek upozorneniam
totiž u nás stále pretrváva
zlozvyk vypaľovania
starej trávy, ktorý, ak nie
je poriadne zabezpečený
a pod kontrolou, môže sa
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rozrásť do neovládateľného
požiaru. Nehovoriac o tom,
že je v rozpore so zákonom.
V takú suchú jar, ako sme
mali tento rok, stačí málo a
z „nevinného“ vypaľovania
môže preskočiť iskra
do vysušeného lesa či
na susedovu stodolu a
nešťastie je na svete.
Našťastie sa našim hasičom
podarilo všetky požiare
zavčasu lokalizovať a
zlikvidovať - aj to svedčí o
ich zodpovednom prístupe,
dobrej príprave a nezištnej
ochote kedykoľvek pomôcť
v núdzi.

Hasíme všetci

Vďaka patrí aj všetkým
obyvateľom Dolian, ktorí
prišli sami pomôcť hasiť
požiare aj bez zavolania. O
to prekvapujúcejšie preto
znie informácia, že niektoré
z týchto požiarov možno
nevznikli len náhodou či z
nepozornosti. Podrobnosti
vie polícia, nám ostatným
nezostáva len dúfať, že sa
tieto podozrenia nepotvrdia
a červený kohút nebude
mať v našej obci žiadneho
tajného spojenca.
Peter Marianyi

„Požiar“ hotela Zochova Chata
Dňa 16.4.2012 o 10.00 hod. sa na Zochovej chate uskutočnilo
„Taktické cvičenie požiar hotela Zochova Chata“.
Išlo o taktické cvičenie zamerané na likvidáciu požiaru podzemných
garáží hotela, záchranu postihnutých osôb, evakuáciu ubytovacej
časti hotela a zabezpečenie dopravy vody na hasenie z vodnej
nádrže pri lyžiarskom vleku. Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť a
súčinnosť zasahujúcich jednotiek Hasičského a záchranného zboru
v Pezinku z hasičskej stanice Pezinok a Senec, dobrovoľných
a obecných hasičských zborov a zamestnancov firmy.
Na taktickom cvičení zasahovali jednotky:
Hasičský a záchranný zbor v Pezinku
Obecný hasičský zbor Modra
Dobrovoľný hasičský zbor Doľany
Dobrovoľný hasičský zbor Častá
Dobrovoľný hasičský zbor Budmerice
Úlohou členov DHZ a OHZ bola zabezpečenie dostatku hasebnej
látky na hasenie požiaru, čo sa realizovalo dopravou vody
hadicovým vedením z vodnej nádrže. Pri vodnej nádrži boli
zriadené dve čerpacie stanoviská a odtiaľ bola voda prečerpávaná
dvomi hadicovými vedeniami „B“ systémom zo stroja do stroja
do cisterien určených na hasenie. Plánovaný námet cvičenia bol
splnený a chcem touto cestou poďakovať členom DHZ Doľany
a aj ostatných hasičských zborov za účasť na tomto cvičení ale aj
za ich neustálu pripravenosť a ochotu pomáhať aj pri skutočných
zásahoch. Potvrdili to aj zásahy hasičskej jednotky obce Doľany
v poslednom období keď zasahovali pri viacerých požiaroch
prírodného prostredia v katastri obce a včasným zásahom zabránili
rozšíreniu požiarov a vzniku väčších škôd na prírodnom prostredí.
pplk. Mgr. Vladimír Bartoš
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Z histórie našej obce

Nevšedná pobožnosť v kaplnke Sv.Leonarda
Ako je uvedené v knihe
Doľany pri Častej
(autor A. Adamkovič),
„Kostelík,“
kaplnka
Sv.Leonarda, stojí na
vŕšku nad obcou už
približne 650 rokov.
Publikácia Pamiatky
Západoslovenského kraja v
štátnych zoznamoch na str. 36
doslova zaznamenáva: Kaplnka
na kalvárii, gotická, z konca 14.
storočia, upravená a rozšírená
v 17. storočí. Posledná úprava
v 20. storočí, dnes už jediná
stredoveká kaplnka v našom
kraji.

Stavebný unikát
Jedinečné stavebné riešenie,
keď zadnú časť tvorí skalný
útvar, dáva kaplnke aj vizuálne
nádych starobylosti. Hoci za
niekoľko storočí prehrmelo
okolo nej veľa bojov a vojen,
zničené boli oltáre, zvony,
obrazy i votívne dary, úcta k
Sv.Leonardovi, patrónovi obce,
pretrváva dodnes. V akej miere?
Rozhodne nie tak ako kedysi,
keď bol Kostelík Sv.Leonarda
známym pútnickým miestom
v širokom okolí, keď takmer
v každom dome bol niektorý z
členov rodiny Leonardom. Dnes
obliekanie sa mládeže do krojov
v deň púte k Sv.Leonardovi
už nie je privilégium, ale
nanútená povinnosť. Ani púťová
procesia nie je cestou modlitby
a spevu, ale často rozhovorom
prítomných o bežných veciach.
„Vyštafírovaní“ hasiči kedysi

Dva už pomaly historické zábery z roku 1997 z nedeľnej omše na Kostelíku o 5.
hodine ráno.
zabezpečovali poriadok a niesli
baldachýn nad sviatosťou
oltárnou. Absentujú i sv. omše na
prvú nedeľu.

Kto si privstane…
Avšak dodnes sa ako
zázrakom zachovala od nepamäti
tradovaná ranná pobožnosť v
kaplnke Sv.Leonarda, ktorá sa
začína po sviatku Sv.Leonarda
(6. novembra) každú nedeľu
o 5. hodine ráno a trvá do
Veľkonočného pondelka. Koná
sa teda 20 až 24 krát, podľa
dátumu Veľkej noci, ktorý je
pohyblivý.
Pobožnosť sa začína
pozdravnou piesňou k
Sv.Leonardovi - „Pozdraven
buď Sv. Leonard,“ pokračuje
litániami a troma desiatkami
ruženca (z ktorých jeden sa
spieva) k Najsvätejšej Trojici,
ktorej plastika je na vrchu
krásneho barokového oltára.

Nasledujú litánie a modlitby
k Sv. Leonardovi, ktorého
socha je umiestnená v strede
oltára, a nakoniec modlitba k
Panne Márii, ktorej plastika je
umiestnená v strede Najsvätejšej
Trojice. V závere sa modlíme
za pokoj v rodinách, vo farnosti
a na celom svete, za rozšírenie
pobožnosti a za zomrelých
ctiteľov Sv.Leonarda.

Časy sa menia…
V roku 1998 bola
pobožnosť nahratá na pásku
a rozdaná záujemcom. Počas
zimného obdobia zberáme
stekajúcu vodu zo skaly v
jaskynnej časti, plníme do fliaš,
ktoré si pútnici radi rozoberú,
veď na príhovor Sv.Leonarda
sú v minulosti záznamy o
uzdraveniach. V roku 2008 bola
voda daná na bežný rozbor nemala takmer žiadne dusičnany
a tvrdosť.
Za 15 rokov, ktoré
zdokumentovávam, i tu nastal
pokles návštevnosti. Zatiaľ čo v
roku 1999-2000 bola priemerná
účasť 22,7 na každú z 24 nedieľ,
o desať rokov neskôr je to
účasť len 15,4. Z rozhovorov
so staršími občanmi vieme,
že títo už ako deti chodili na
pobožnosť, dokonca bez rodičov,
ako mi to hovorila Pavlína
Lechovičová - Hrdličková
- brodila sa sama vysokým
snehom cez humno na kostolík.

Iná účastníčka spomína, že keď
napadol v noci sneh, tatko vstal
v noci o druhej, zobral lopatu a
odhádzal sneh až po Kostelík.

Obeta a úcta
Na kamennej dlažbe
kostelíka nebol koberec ako
dnes, a nebolo ani vhodnej
obuvi, ako spomína Rozália
Čavojská - Guldanová, ako
jej tam ako dievčaťu bývala
strašná zima. To bola obeta a
úcta vštepovaná k svätcovi od
detstva. Kedže cesta býva v
zimnom období sťažená, vekovo
starší ctitelia už nechodia a
mladých nepribúda… Vzorom
pre tých, ktorým sa ráno nechce
vstať, môže byť dnes už nebohá
Agneša Herchlová (nar. 1917),
ktorá do vysokého veku 88
rokov pravidelne, aj napriek
nepriazni počasia, chodievala na
pobožnosť.
Dnes ďakujeme Leonardovi
Herchlovi, ktorý nás zvonmi
pozýva, Petrovi Halačovi, ktorý
sa predmodlieva a všetkým
tým, ktorým sa nelení v nedeľu
zavčas ráno vstať, aby vzdali
úctu Sv.Leonardovi - patrónovi
obce, ktorý niekoľko storočí
iste z vŕšku orodoval za našich
predkov a veríme, že dnes
oroduje i za nás.

Barbora Pikulíková
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Za zranenia spôsobené potulným psom zodpovedá jeho majiteľ

Zvieratá nemôžu ostať bez dozoru!
V poslednom mesiaci
sme v obci zaznamenali
uhryznutie človeka psom bez
dozoru - priznajme si, že po
Doľanoch ich behá neúrekom,
hlavne kvôli nezodpovednosti
ich majiteľov, ktorí sú podľa
zákona plne zodpovední za
to, čo takéto zviera napácha.
Pri pohryznutí človeka musia
potom so svojím zvieraťom
absolvovať rad vyšetrení,
hrozia im pokuty, pokiaľ zviera
nebolo správne zabezpečené a
očkované. Dôvodom sú obavy z
nebezpečnej choroby, besnoty.

Besnota

Je to infekčné ochorenie
vírusového pôvodu. Človek sa
ním nakazí od zvieraťa - pes,
mačka, vlk, líška, veverička,
netopier a iné – zväčša
uhryznutím, poškriabaním
alebo iným spôsobom. Vírus sa
prenáša slinami postihnutého
zvieraťa. Extrémne vnímavé
na toto ochorenie sú líšky
a z hospodárskych zvierat
hovädzí dobytok. Choroba je
veľmi nebezpečná, pretože
môže postihnúť všetky druhy
teplokrvných zvierat, teda aj
psy, mačky atď. až po človeka.

Ochorenie sa končí smrťou
v 100% prípadov.

Ako spoznáme
ochorenie

Prejavy tohto vážneho
ochorenia u psov a mačiek sú
pomerne výrazné. Choroba môže
prebiehať vo dvoch formách a to
v zúrivej alebo v tichej (táto sa
vyskytuje len asi v 10% až 20
prípadov). V počiatočnej fáze
ochorenia, ktorá trvá 1-3 dni,
je zviera apatické, neposlušné,
schováva sa na tmavé miesta,
neochotne plní povely chovateľa,
prestáva rozlišovať známych ľudí

a reaguje podráždene.
V druhej fáze sú príznaky
ochorenia výraznejšie. Zvieratá
majú záchvaty zúrivosti, často
si aj hryzú niektoré časti tela
a snažia sa utekať. V poslednom
štádiu ochrnú ďalšie svalové
skupiny, zvieratá v dôsledku
obrny hltana nevydávajú žiadny
hlas a po poklese telesnej teploty
hynú.

Očkovanie
spoločenských
zvierat

Aby sme zabránili ochoreniu
psov, mačiek a ostatných

teplokrvných živočíchov vrátane
človeka, zvieratá staršie ako
tri mesiace sa povinne očkujú
na náklady majiteľa. Majiteľ
je povinný zabezpečiť aj
revakcináciu zvierat proti besnote
po celý ich život. Očkovanie
vykonávajú v súlade so zákonom
o veterinárnej starostlivosti
súkromní veterinári. V súčasnosti
sú k dispozícii kvalitné očkovacie
látky od rôznych výrobcov, ktoré
garantujú ochranu očkovaného
zvierať po dobu minimálne 1
roka.

Čo robiť, ak zviera
pohryzie človeka

Za pohrynutie psom je
zodpovedný jeho majiteľ. On
musí urobiť opatrenia, aby
k pohrynutiu nemohlo dôjsť. Ak
sa tak stane, je povinný realizovať
všetky nevyhnutné opatrenia tak,
aby mohlo byť podozrenie na
besnotu vylúčené. To znamená,
že pes, ktorý pohrýzol človeka,
musí byť vyšetrený súkromným
veterinárnym lekárom ešte v ten
deň, kedy pes poranenie osoby
spôsobil. Kontrola zdravotného
stavu psa sa musí vykoná opäť na
5. a 14 deň po pohryznutí.
MVDr. Juraj Frey

Lavičky v Doľanoch chýbajú
Pamätám si Doľany pred
tridsiatimi rokmi. Mali sme
chalupu na hornom konci a pri
potoku lavičku. A nielen my, ale aj
ostatní susedia. Večer po robote
v záhrade či okolo domu, keď bolo
pekne a teplo, sme si na jednu z
nich sadli a rozprávali sa. Deti
sme uložili spať, chlapi sa niekam
vytratili alebo pozerali televízor
a my, vtedy ešte mladé ženy, sme
konečne mohli relaxovať. Ako ináč
ako prepieraním všetkých denných
aktivít, rodinných záležitostí, čo
sa kde dá zohnať, ako sa čo sadí,
kto bude čo zajtra variť a čo sa
v dedine stalo.
Raz sme si s hornou i dolnou
susedou jeden večer unavené po
celom dni sadli a začali spomínať
všetko možné aj nemožné. Stále
bolo o čom rozprávať. Slnečné lúče
nahradili lúče lámp a my sme to ani
nepostrehli. Relaxovali sme. Zrazu
nás vyrušil sused otváraním brány.
Vytiahol auto z garáže, zahundral
popod nos pozdrav a odišiel.
Pozreli sme na seba, že kam
teraz tak neskoro večer môže ísť?
Nestalo sa niečo? Je u nich doma
všetko v poriadku? V tom sa jedna

z nás pozrela na hodinky na rukách
a zvýskla: „Bože! Veď je päť hodín
ráno! Ja musím ísť o chvíľu do
roboty!“ Bola predavačkou, takže
to bola jej hodina, keď vstávala.
Bolo nám tak dobre, že sme necítili
únavu a ani potrebu sa pozrieť
na ubiehajúci čas. U suseda bolo
všetko v poriadku - išiel do práce.
A my? My sme boli v absolútnom
poriadku! Boli sme mladé, únavu
sme vedeli potlačiť a nasledujúci
večer sme si spokojné na lavičku
sadli znovu. Už sme na nej síce
nestrávili čas až do „rána bílého,“
ale na tie časy spomíname dodnes.
A tak sa pýtam: kam sa podeli
lavičky spred domov? Sem-tam sa
nejaká nájde, ale môžete ich zrátať
na jednej ruke, ak nerátam lavičky
na ihrisku pri škôlke. Lavička je
symbolom pohody, na ňu si sadajú
ľudia len tak, aby sa nezáväzne
porozprávali, oddýchli si. Ak si
sadne jeden, potom si prisadne
druhý, potom tretí až kým nie je
plná a tí, čo sa na ňu už nezmestia,
tak sa pristavia, prehodia jedno
dve slová a pokračujú v ceste
a všetci majú lepší pocit. Lavička
je symbolom stretávania sa ľudí.

Chýba mi lavička pred domom.
Myslím si, že aj dedine chýbajú.
Aj vy chcete lavičku pred domom
alebo v jeho blízkosti? Dajte
návrhy, kde by všade mohli stáť.
Napíšte na náš e-mail ozspolok.
dolany@gmail.com alebo vhoďte
svoj návrh do schránky na obecnom
úrade. Napríklad, od kostola
vyššie až po potočnú spusť je
krásna ihličnatá alej. V lete v tieni
stromov tam môže byť príjemný
oddych. Okolie by sme si upravili
aj svojpomocne. V rámci Spolku
pre krajší život v Doľanoch by
som chcela zabezpečiť lavičky po

celej dedine. Nejde o veľkú vec,
ale finančná náročnosť na naše
spolkové možnosti je vysoká. Preto
by som chcela poprosiť všetkých
obyvateľov dediny, ktorí by chceli
podporiť túto myšlienku, aby
v rámci svojich možností finančne
prispeli na náš účet a do poznámky
napísali LAVIČKA. Číslo účtu:
2927872815/1100. Ďakujem
všetkým, ktorí podporia projekt
LAVIČKA.

Tatiana Heldová
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Z rokovania obecného zastupiteľstva

Treba vyžiť s tým, čo máme
Napriek zložitej finančnej situácii, v ktorej sa naša obec momentálne nachádza, podarilo
sa výdavky za uplynulý rok udržať pod kontrolou, takže poslanci obecného zastupiteľstva
mohli na svojom poslednom zasadnutí bez pripomienok schváliť hospodárenie obce a
plnenie rozpočtu za rok 2011.
A to napriek nižšiemu
plneniu podielových daní,
ako štát pôvodne avizoval
a napriek značným
škodám, ktoré spôsobila
povodeň v júni 2011.
Finančné hospodárenie
obce Doľany sa riadilo
rozpočtom, ktorý bol
schválený uznesením
obecného zastupiteľstva
dňa 29.3.2011v časti

príjmy vo výške 627
706,- eur a v časti
výdavky vo výške 617
909,- eur ako prebytkový
a počas roka sa trikrát
upravoval. Skutočnosť
za rok 2011 nakoniec
predstavovala v časti
príjmy sumu 683 189,eur, vo výdavkovej časti
bol konečný účet 646 803
eur. Hospodárenie za rok

PRÍJMY – rozpočet na rok 2012
Názov položky 			
Príjmy
Príjmy od daň. úradu		
180 000
Daň z pozemkov			
11 200
Daň zo stavieb			
4 150
Daň za psa				
600
Daň za hracie automaty		
1 500
Daň za ubytovanie			
30
Daň za užívanie ver. priestranstiev 250
Daň za vývoz a ulož. odpadu
20 000
Príjmy z prenájmu majetku		
3 500
Správne poplatky			
750
Za služby domov smútku		
80
Poplatky MŠ			
1 100
Poplatky ŠJ				
1 000
Za relácie v MR			
240
Za predaj a požičiavanie kníh
50
Za separovaný zber			
600
Za energie				
3 000
Cintorínske poplatky/za hroby/
100
Úroky v banke			
30
Ostatné poplatky /vstupné/		
300
Od úradu práce			
6 478
Na prenesené kompetencie od štátu3 693
Dar na povodeň 			
927
Bežné príjmy			
239 578
Kapitálové príjmy			
0
Z rezervného fondu obce		
29 000
Zostatok prostr. z min. roku		
20 000
Finančné operácie			
49 000
Príjmy spolu			

288 578

2011 odobril aj kontrolór
obce Ing. Elemír Tichý,
ktorý konštatoval
priaznivý vývoj vďaka
šetreniu nákladov
a vyššiemu plneniu
v oblasti príjmov.
Šetriť treba aj
ďalej
Napriek relatívne
dobrým výsledkom však
obec stále nemôže príliš
„vyskakovať,“ musí
splácať úver (celkovo
ešte vyše 30 tisíc eur),
s nárastom podielových
daní od štátu tiež
nemožno veľmi rátať,
skôr naopak. Pritom
by obec potrebovala
peniaze ako soľ najmä na
väčšie investičné akcie,
ktoré síce sú v rôznych
štádiách projektovej
prípravy (aj tá niečo
stojí), ale zatiaľ chýbajú
prostriedky na vlastnú
spoluúčasť pre žiadosti o
prostriedky z eurofondov
či iných zdrojov. To je
prípad rekonštrukcie
veže, výstavby rodinných

domov v lokalite Za
rybníkom, získania
budovy základnej školy
do majetku obce, výmeny
pouličnéího osvetlenia za
energeticky úspornejšie,
opravu škôlky,
kultúrneho domu atď atď.
Stále pribúda
niečo nové
V tejto situácii preto
poteší aj málo, obci sa
darí nájsť aspoň menšie
finančné prostriedky
na najnutnejšie opravy.
Možno ste si všimli, že
na pozemku za kultúrnym
domom pribudlo
oplotenie, na kultúrnom
dome sú opravené
schody, vylíčený pitvor
či opravený odkvapový
systém s podhľadom
strechy. Obec opravila
spadnutý múr na
cintoríne, finančne
prispela na výstavbu
plota a oporného múra
pri multifunkčnom
ihrisku. Poteší aj nový
asfaltový koberec na
opravenej ceste na

Kapitálové výdavky
Program 		

Podprogram

5. Bezpečnosť a poriadok
7. Miestne komunikácie
a verejné priestranstvá

Vrátenie prostriedkov 20 000
7.2. Verejné priestranstvá
Splátka úveru
18 360

Rozpočet v r.2012

Rezerva					

10 640

SPOLU					
Výdavky spolu – bežné +kapitálové 		

49 000
288 578
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VÝDAVKY – ROZPOČET NA
ROK 2012
Bežné výdavky
Program

Rozpočet v r.2012

1.Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing

2 600
1 100

3. Interné služby		

6 075

4. Služby občanom		
5. Bezpečnosť a poriadok

6 548
12 500

6. Odpadové hospodárstvo

20 927

7. Miestne komunikácie a
verejné priestranstvá		
8. Vzdelávanie (škola, škôlka)

22 028
74 000

9. Šport			

3 300

10. Kultúra		
13. Administratíva		

15 000
75 500

Spolu			

239 578

Zabité, ktorý v posledných dňoch
položila Regionálna správa ciest
Bratislavského samosprávneho
kraja.

Rok 2012
Ako teda máme naplánované
financie na tento rok?
Poslanci schválili rozpočet,
ktorý musí byť podľa zákona
vyrovnaný alebo prebytkový
– obce nesmú hospodáriť
s mínusovým rozpočtom. Počíta
s celkovými príjmami 288 578
eur a s výdavkami (bežnými
a kapitálovými) v rovnakej

výške. Samozrejme, v priebehu
roka môže ešte dôjsť k jeho
úpravám, a my budeme všetci
radi, ak sa zvýšia sumy najmä
v príjmovej časti. Veľká väčšina
kultúrnych a spoločenských akcií,
ktorých v našej obci potešiteľne
pribúda, je organizovaná na báze
dobrovoľnosti, bez nárokov na
obecný rozpočet. O to väčšia
vďaka patrí všetkým sponzorom a
tým, čo nezištne pomáhajú svojou
prácou – aj ich zásluhou sa môžu
Doľany aj bez veľkých finančných
investícií ďalej rozvíjať a byť
príjemným miestom pre život.

www.kurenie-plyn-voda.sk
http://kurenie-plyn-voda.sk/
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Čo sa za mladi (všetko) naučíš…

Školáci sa činili
V posledný náš
školský čas,
roztrhlo sa vrece zas.
Hocakými akciami
nami plnené,
teraz sa im na zúbok
lepšie pozrieme.
Celé sa to začalo na
Hromnice, keď detské hlasy
opäť raz zaburácali naším
kostolom. Akoby to počul
celý svet, pretože od toho dňa
k nám prichádzalo množstvo
ľudí. Niektorí prišli i napriek
krutým mrazom na hospitáciu
p.uč. Marte Marušincovej,
iní si počkali na lepší čas
a dali prednosť návšteve
školského klubu, kde ich
pani vychovávateľka prijala
na prax. Za pripomienku
stojí, že od toho dňa sa tu
praktikantiek z Dolian
a okolia už zopár vystriedalo,
a vlastne striedajú sa dodnes.
Ďalším z radu vzácnych
návštevníkov bol pán
poľovník Elemír Tichý, ktorý
pre deti pripravil príťažlivú
besedu s dataprojektorom
o živote poľovníkov. Deti
tak spoznali, že to nie je pán,
ktorý nám len strieľa zver, ale
že sa o ňu aj stará a chráni ju,
ako i celý les.

Písmenká ožili

O tom, že často môžeme
byť svedkami všelijakých
zvláštností, ktoré sa bežne
okolo nás stávajú, a že
práve my sme tí, ktorí na to
môžu upozorniť druhých,
nám prišla porozprávať
pani spisovateľka Andrea
Gregušová. „Jediné, čo
k tomu treba, je len nejaký
kúsok papiera, ceruzka či
pero a otvorené oči.“ A tak
sa už podaktorí žiaci dali na
písanie, pretože majú šancu,
že im pani spisovateľka
prepustí niektoré riadky
v novej knižke.

Karneval,
karneval

Deň po sv. Valentínovi
zavládla v našej škole
LÁSKA OBROVSKÝCH
ROZMEROV! Áno, všetky
deti sa nám zamilovali!
Konkrétnejšie? Do farebných
a ligotavých ozdôb, do
veselej a rytmickej hudby,
do disco tancov a spevov,
do zábavných súťaží, do
bohatej tomboly, no hlavne
do príležitosti zmeniť svoju
tvár, vhupnúť do iného sveta
a premeniť sa na rozprávkovú
bytosť. Na našom karnevale
bolo snáď všetko: od Harryho
Pottera, Pippi, včielky Maje,
Supermanov, Spidermanov,
Batmanov, Ninjov, cez
kuchára, šaša, až po ježibaby.
Jednoducho povedané, každý
milovník rozprávok, ak toto
nevidel, môže iba banovať...

Úspechy na
pokračovanie

A keďže sme už
hlboko za polrokom, na
rad musí prísť aj téma
súťaže a reprezentácia
školy. V polovici marca sa
konalo školské kolo súťaže
Hviezdoslavov Kubín, kde
sa na stupňoch víťazov
umiestnili: 1. miesto –

Viktória Jakubčíková, ktorá
postúpila do okresného
kola v Častej, kde nás aj
reprezentovala, 2. miesto –
Jozef Peško, ktorý zároveň
získal aj cenu publika, no
a 3. miesto – Adrián Kičin za
poéziu a Matúš Knurovský
v prednese prózy. Koncom
marca úspechy žiakov
naďalej pokračovali. Patrik
Demovič bol pozvaný na
slávnostné vyhodnotenie
Modrej školy priamo do
Bratislavy, kde získal 3.
miesto vo výtvarnej súťaži
a množstvo hodnotných
cien. O týždeň neskôr nás
spolu s Adriánom Kičinom
reprezentovali v matematickej
súťaži Pytagoriáda v Pezinku.

Hudobná jar

A je tu apríl. Príchod
jari, vtáctva, štebotu… aj
toho žiackeho... Jednoducho,
zavítala k nám opäť hudobná
súťaž Slávik Slovenska 2012.
Svojím výborným prejavom
získala jednohlasne od
poroty prvenstvo Viktória
Jakubčíková, ktorá postúpila
do okresného kola v Pezinku,
2. miesto – Nikoleta
Butašová a 3. miesto – Viktor
Mundok. Všetkým prajeme,
aby im bolo vždy do spevu!

Ako ryby vo vode

No a aká by to bola jar
bez vody? Na bystrinu sme
sa síce ešte neodvážili, ale
taký krytý bazén v ModreHarmónii, to už je o inom.
Deťmi milované čľapkanie
a prskanie sa premenilo na
plavecký výcvik. Autobus
a plavecký výcvik bol
financovaný z prostriedkov
získaných zo zberu papiera,
kartónov a zo zisku
z vianočných trhov. Pod
vedením inštruktorov sa
z každého zo dňa na deň
stával vodný živel. Z tých,
čo ustráchano stáli vo vode
a kŕčovito sa pridŕžali
bazéna, sa stali malí potápači
a s doskou dokázali pri
záverečných skúškach
preplávať samostatne celú
dĺžku bazéna. Zo starších
žiakov sa stali rýchlejší
a zdatnejší plavci, vylepšili si
techniku plávania, hĺbkového
potápania a skokov. Pri
záverečných skúškach
zvládli samostatne preplávať
celú dĺžku bazéna. Dennou
odmenou im bola prestávka,
kedy sa v bazéne mohli
vyšantiť, no a spomienkou na
celý týždeň im je zaslúžený
diplom a v lete iste obdiv na
kúpalisku.

Jana Hudecová
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najrôznejším spôsobom.
Komunikačný most, ktorý
chalupa a jej oprava medzi
Ompitálčanmi a nami
„prišelcami“ vytvorila,
nám dodali silu a odvahu
pokračovať. Pohľad na hlinu
je vlastne pohľadom na našu
spoločnú matku, a ten v
človeku rozochveje všetky
časti jeho bytosti.

Naša spoločná matka
Malebnosť kraja pod
Karpatami podľa nás
veľmi silno dotvárajú,
okrem iných vecí, staré
chalupy, stodoly a
staré sedliacke dvory
odolávajúce globalizácii
a ďalším prapodivným
vplyvom nielen fyzicky
a morálne, ale hlavne
svojou jednoduchosťou,
ekologickosťou a aj po
dlhých rokoch funkčnosťou.
Ako prišelci do Ompitálu
sme prvé roky sústredili svoju
pozornosť na záhradu a veľmi

silno zvažovali ako naložiť s
chalupou, pretože nám dosť
vecí nebolo jasných (vlastne
je to tak doteraz). Predsa však
nám čosi hovorilo, že chalupu
treba zachrániť, hoci bola vo
veľmi zlom save.
Na jar minulého
roka, keď susedný dom v
havarijnom stave pomaly
začal „opúšťať“ tento svet
a mnohí nám to možno
aj zazlievali, sa veci
pohli dopredu. Dali sme
opraviť strechu. Vymenili
„praprastarú“ škridlu za

„starú“ a keď chalupa bez
ujmy prežila povodňovú
statickú skúšku, bolo nám
jasné, že je čas jej záchranu už
neodkladať.
Čo sa dialo potom
väčšina z vás vie. Odstránili
sme starú omietku a začali
recyklovať tehly zo starého
domu na „novú“ omietku.
Dedina spozornela, ale ako sa
začala v plnej kráse ukazovať
nádherná farba a štruktúra
hliny, mnohí pochopili, že to
myslíme vážne a začali nám
vyjadrovať svoju podporu

Radi by sme preto v
spolupráci so Spolkom pre
krajší život v Doľanoch
zorganizovali praktický
workshop o využití hliny
v tradičnom staviteľstve.
Chceli by sme povzbudiť
Ompitálčanov, ktorí majú
hlinené domy a nevedia alebo
už zabudli, ako ich opraviť
a skrášliť. Chceli by sme
pozvať na takéto stretnutie aj
starších obyvateľov Ompitálu,
ktorí by nám všetkým aj
vedeli poradiť a porozprávať
o komunitnom spôsobe
stavania, ktorý bol v minulosti
nevyhnutnosťou.
Ak vás táto predstava
oslovila, budeme sa tešiť na
vašu reakciu.
Lucia a Jozef
Stankovičoví
Doľany 130

Zo života pilných škôlkárov
Koniec školského roka sa neúprosne blíži a my máme pred sebou ešte dva mesiace
tvorivej práce.
Vo štvrtok 19. apríla 2012 sa
naše deti fotografovali. Ako každý
rok si pán fotograf s manželkou
opäť pripravil iné oblečenie pre
deti, tentokrát sú z nich malí
športovci. Rodič si mohol vybrať
medzi vlastným oblečením a ich.
Pri tejto príležitosti sme odfotili aj
desať odchádzajúcich detí do ZŠ
na ich záverečné tablo.
Tradícia je niečo, čo
nesmieme nechať zahynúť, už len
z úcty k našim starým rodičom
a deťom naších detí, preto sme
v mesiaci máj v areáli materskej
školy pod názvom „Máj postavíme
- chrobáčiky zobudíme,“ aj my
stavali ten náš škôlkársky, deti
si ho vyzdobili stuhami. Lásku
a vďaku svojim mamám deti
vyjadrili spoločným kultúrnym
programom pri príležitosti Dňa

matiek, spojeným s prezentáciou
výtvarných prác naších detí.
V júli nás čakajú štyri akcie,
prvou z nich je MDD v priestoroch
materskej školy, ktorú každý rok
poriadame bez rodičov. Detská
olympiáda, ktorá je pod záštitou
starostu obce Doľany pána Jozefa
Mruškoviča, MŠ, CZŠ, TJ Doľany
a iných organizácií, je v poradí už
druhá. Týmto prizývame medzi
seba i ostatné deti, ktoré vedia
súťažiť FAIR PLAY. Táto akcia
je nielen pre deti a rodičov, ale aj
pre širokú verejnosť, ktorú vopred
srdečne pozývame.
Tak ako každý rok je 29.
jún dňom, kedy sa všetci
lúčime s budúcimi prvákmi. Je
to významný deň, nakoľko deti
dostávajú ich prvé „Vysvedčenie“

- Osvedčenie o ukončení
predprimárneho vzdelávania aj s
darčekom na pamiatku. V tento
deň je v materskej škole veselo,
ale aj plač, ani tak nie detí, ako

nás dospelých, veď boli ako naše
deti. Záver školského roka chceme
spoločne ukončiť s rodičmi pri
opekačke.
Oľga Gavorníková
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Žijú medzi nami

„Verím v dobro”
V júli uplynie 41 rokov od chvíle, keď nastúpil do dolianskeho družstva ako agronóm.
Prežil s ním ťažké i lepšie časy, má veľkú zásluhu na tom, že družstvo aj dnes prosperuje
a ostáva mu stále verný. Čerstvý šesťdesiatnik, Pavol Tichý, predseda PVOD Doľany.
Aké to boli začiatky

Od roku 1971 som stále
v tom istom podniku. Počas
tých rokov sa však dosť
zmenil. V roku 1975 sme po
veľkom zlučovaní vytvorili
spoločné JRD Modra,
kde som bol za Doľany
zvolený do predstavenstva
družstva. A bol som tam
až do konca, keď sme sa v
roku 1991 rozchádzali. Ako
Doľančania sme boli proti
rozdeľovaniu. Boli sme totiž
mimostrediskový dvor, kde
sa za 15 rokov socializmu nič
neinvestovalo, to sa robilo
iba v strediskových dvoroch.
Dodnes som presvedčený,
že by bolo lepšie, ak by sme
si nechali tú veľkú spoločnú
strechu a pritom hospodárili
každý samostatne. Napríklad
len na úveroch nám okamžite
po rozdelení stúpli úroky z
2,5 až na 27 percent a všetci
družstevníci sme tak zo dňa
na deň prišli o 12 miliónov
korún…

Samostatné
podnikanie

Rozdelenie nakoniec pre
nás dopadlo celkom dobre,
veľa družstiev skončilo oveľa
horšie. Technika sa rozdelila
podľa potrieb hospodárenia
na pôde, kto chcel peniaze,
dostal ich vyplatené. My sme
radšej zobrali obilie, ktorého
bolo veľa a nikto ho nechcel,
no ja som ho vedel predať.
Zobrali sme zásoby, ktoré
sme vedeli zobchodovať.
Napríklad Dubová sa
rozhodla pre peniaze, ale než
k rozdeleniu prišlo, peniaze sa
minuli a potom im ich ostatné
rozdelené družstvá museli
splácať po splátkach dlhé
roky. Začali sme hospodáriť
sami – na pôde som robil

stáli odberatelia… A my sme
ostali sami. Sedliak je taký
„hlupák,“ že on si aj požičia,
len aby tú pôdu obrobil. Starali sme sa o sejbu a robotu,
a nemali čas na lobovanie vo
vláde. Všetko hralo proti nám.
Ako keď zdedíte starý dom
po otcovi a rozmýšľate, čo s
ním. Chcete radšej nový, tak
ho zbúrate, začnete stavať a v
polovici zistíte, že peňaženka
je prázdna. A nemáte ani nový
ani starý dom, žiadnu strechu
nad hlavou… Keby som ten
starý dom opravil, mohol
som v ňom bývať a postupne
ho ďalej vylepšovať. Bola to
eufória, nepochopili sme demokraciu a začali sme všetko
búrať.

Družstvo, obec a
revolúcia

„Ak má človek dobrý pocit v sebe,
šíri ho aj okolo seba“
dlhé roky a nevedel som si
predstaviť, že by som robil
niečo iné.

Čo všetko sa zmenilo

Do roku 1989
existoval úplne iný systém
hospodárenia. Vtedy sa
zásluhou systému dostali
poľnohospodári platovo aj
spoločenským uznaním na
úroveň ostatných odvetví. Po
roku 1989 sa to úplne zmenilo
- dostali sme sa znova úplne
dolu - hovorím, že na konci
spoločenského rebríčka
bol vždy sedliak a potom
komediant. Komedianti sa
dostali do politiky, takže na
konci sme zostali len my…A

hlboko. Vyhlasoval sa vtedy
návrat k rodinným farmám,
lebo pánovi Havlovi sa páčilo,
ako chodil okolo tých roličiek,
kde ľudia poctivo pracovali.
Len zabudol na jedno, že
on bol ten, čo sa po tej roli
vždy vozil na koči a nikdy tie
roličky neokopával.

Pochovalo sa aj to
zdravé

Naše poľnohospodárstvo
bolo vtedy konkurencieschopné farmárom z Rakúska a
západnej Európy. Ale celý
systém sa rozbil, privatizáciou sa zlikvidovali spoločné
podniky, mlyny, pekárne, naši

Od roku 1974 som bol
som v našej dedine členom
rady národného výboru.
My sme si svoju revolúciu
urobili už dávno pred rokom
1989. Starí členovia nás
mladších nechceli pustiť
k slovu a tak v roku 1983
nastala zmena. Za predsedu
MNV bol zvolený Stanislav
Slaninka a za predsedu strany
ja. Našou prvou akciou bola
stavba kultúrneho domu.
Pomoc nám prisľúbili na
okresnom národnom výbore.
Podporili nás, ale peniaze na
projektovú úlohu, vtedy dosť
vysokú sumu 17 tisíc korún,
nám poskytlo modranské
družstvo. A len potom sa
začali problémy so zháňaním
materiálu, nábytku... Ale
podarilo sa nám Dom kultúry
vybudovať, a napríklad také
obce ako Častá ho dodnes
nemajú… Družstvo hodne
pomáhalo obci predtým a
pomáha aj teraz.

Doľanské noviny 2/2012
Neformálne, nezištne

Myslím si, že starosta
môže PVOD pokojne uvádzať
ako sponzora pri každej
obecnej akcii. Nie v tom
zmysle, že prídeme a dáme
peniaze, naša pomoc je v
tom, že pomôžeme niečo
rýchlo vybaviť, poskytneme
traktor, techniku, ľudí.
Obec to využila napríklad
aj počas povodne. Mala u
nás bezplatné parkovanie
techniky, všetok odpad
z povodne sme dokázali
uskladniť, čím obec ušetrila
veľa peňazí. Keď som videl
zničenú cestu v doline po
povodni, povedal som si, že to
už nikto nemôže dať dokopy
a na Solírov budeme musieť
chodiť už iba cez vinohrad…
A za tri mesiace bolo všetko
hotové, dokonca lepšie ako
predtým. Možno aj vďaka
našej rýchlej pomoci. Takže
mi pripadá samozrejmé, že
ak obec niečo potrebuje, tak
pomôžeme. Je to pre obec, je
to pre nás všetkých.

Koncentrácia
posilňuje

Stále som tvrdil, že
môžeme robiť len to, na čo
máme. Napríklad vinohrady
- dlhé roky sme ich mali,
ale prišiel veľký pokles
výkupných cien hrozna a
miliónové straty štyri roky
po sebe. Museli sme urobiť
vnútornú privatizáciu, aby
sme túto skupinu prenajali.
Podarilo sa ich prenajať
takým, čo sa o ne naozaj
starajú, ako Anton Horváth,
JM Vinárstvo či Pegas. Od
Bratislavy sme boli jediní, čo
mali obrobené všetky rodiace
vinohrady. Podobne to bolo
s pridruženou strojárskou
výrobou automatických
brán pre firmu Efaflex
alebo s vývojom a výrobou
hydraulických ramien v
rokoch 1992-1997. Napriek
tomu, že sme mali úspechy,
pre ďalší rozvoj boli potrebné
značné investície a my sme na
všetko nestačili. Aj na základe
odporúčania odborníkov na
transformáciu sme si nakoniec

ponechali iba rastlinnú
výrobu.

Oddelene o delení

Družstvo časom prešlo
ďalšou transformáciou a
usporiadali sa majetkové
pomery. Dohodli sme sa, že
podiely odkúpime v rámci
družstva, aby ich neskúpil
niekto cudzí, ako sa to stalo
v Modre či Dubovej. Starší
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sa u nás docieli taký výnos,
aby bol ekonomicky
zaujímavý. To isté je so
slnečnicou. Takže tento rok
sme museli začať pestovať
kukuricu na zrno - ale ak
sa dostaneme pod úrodu
50 metrákov z hektára, už
to nemusí byť rentabilné.
Uvidíme, osivárstvo
napreduje a novým odrodám
by sa mohlo dariť aj u nás.

„Vždy som tvrdil, že môžeme robiť
len to, na čo máme“
kolegovia už nechceli, ja
som do toho išiel a skúpil
podiely od tých, čo ich chceli
predať. Takže vlastním
väčšinový podiel, ale ostali
sme fungovať na princípe
družstva, so záhumienkami,
naturáliami a podobne.
Ale napríklad v Častej to
hneď na začiatku urobili
inak. Krátko po veľkom
rozdelení modranského
družstva, v Častej družstvo
zrušili a vytvorili si akciovú
spoločnosť, pričom ani
poriadne nevedeli, čo to
je. Dopadlo to veľmi zle.
Mali len jedno stretnutie
s budúcimi akcionármi,
kde premenili podiely na
akcie a kto tam fyzicky
nebol, nedostal nič. Alebo
babky, ktoré nemali pri sebe
občiansky preukaz, tiež
nedostali nič… Do Častej som
majetkovo vstúpil tesne pred
krachom v roku 2010.

Kam kráčaš, PVOD?

Potrebujeme pôdu, aby
sme mali na čom robiť.
V poľnohospodárstve
je veľký problém robiť
iba rastlinnú výrobu bez
živočíšnej. Nakoniec totiž
zistíte, že máte len náklady,
ale nemáte výnosy. Okrem
kukurice je striedanie plodín
nevyhnutnosť, ale ak nemáte
živočíšnu výrobu, nemáte
striedača. Repka olejná je
v našich podmienkach dosť
riziková plodina a málokedy

Elektrina z poľa

U nás sa vždy darilo
hlavne silážnej kukurici.
Lenže keď nemáte dobytok,
čo s ňou? Našim cieľom je
postaviť bioplynovú stanicu
na výrobu elektrickej energie.
Ja ju považujem za „živočíšnu
výrobu“, jedna z dobrých
potráv pre bioplynovú
stanicu je kukurica. Vydáva
dosť veľa plynu, takže by
sme ju mohli veľmi dobre
zužitkovať. Lenže minulá
vláda odstúpila od záväzku
voči Európskej únii a zmenila
podmienky výkupu elektrickej
energie z bioplynových
staníc. Rentabilita sa strácala.
Pustíme sa teda do toho až
v tom prípade, keď bude
garantovaná výkupná cena
na 15 rokov a vstupy sa
udržia na rovnakej úrovni. Na
prevádzku malej bioplynky
potrebujeme zhruba 600
hektárov kukurice, čo je
polovica našej výmery spolu
s Častou. Po desiatom roku
činnosti sa investície vrátia a
5 rokov by sa potom dalo na
energii z bioplynu zarábať.

Sebestačnosť v
potravinách

Stále častejšie a
hlasnejšie sa o nej hovorí.
Poľnohospodári držia sociálny
zmier, ale naši politici
neurobili nič, aby pre nich
vylobovali lepšie podmienky.
Výsledkom je, že napríklad v
živočíšnych produktoch sme

sebestační tak na 20 percent…
Dotácie budú vždy potrebné,
nie je to žiadny prepych.
Prečo? V našich podmienkach
dostávame 250 eur na hektár
z peňazí Únie, a to je všetko.
Naša štátna pomoc bola
úplne zrušená, zobrali nám
aj červenú naftu. Rakúsky
poľnohospodár toto všetko
má, štátnu pomoc dostáva na
úrovni 250 eur a k tomu ešte
európsku pomoc 450 eur. On
môže predávať so ziskom
metrák pšenice za 10 eur, ja
bez zisku za 25… Toto je naše
postavenie na trhu.

Pomôž si sám

Trinásť firiem sme
spojili sily a založili sme
si s podporou eurofondov
odbytové združenie.
Nakupujeme podstatne
lacnejšie osivá, hnojivá,
chémiu. Máme množstevné
rabaty - ak nám niekto ponúka
zľavu menej ako dvadsať
percent, povieme mu, nech sa
ani neunúva…Všetci členovia
združenia hospodária spolu
na 15 tisíc hektároch. Zároveň
máme veľa obilia, takže
spoločne aj predávame väčšie
množstvá. Dokážeme si tiež
vyrokovať lepšie podmienky
napríklad aj s bankami. Práve
toto bola myšlienka pôvodnej
konfederácie, ktorú som
navrhoval v čase, keď sa naše
družstvá rozdeľovali…

Na záver

Keď sa ma pán farár
Lednický pýtal, prečo
nechodím do kostola a či som
veriaci, odpovedal som mu, že
verím v dobro. V dobro, ktoré
si urobím sám pre seba, bez
toho, aby som tým ubližoval
druhým. Pretože verím, že ak
má človek dobrý pocit v sebe,
šíri ho aj okolo seba a rozdáva
druhým. A mojím chrámom
je príroda - keď nadránom
sedím na kopci na pni a
čakám na východ slnka, je to
ten najkrajší pocit, aký človek
môže zažiť. Úplne čistá hlava.
Peter Marianyi

strana 12

							

Doľanské noviny 2/2012

26. mája (sobota) od 10.00 do 19.00 hod v DK JF

Pozvánka na 2. Ompitálsky jarmok
Tak ako vlani, i tento rok
sa koná v Dome kultúry Juraja
Fándlyho v Doľanoch Ompitálsky
jarmok, ktorý má rovnako ako
predchádzajúci dve časti – prvá
časť „Jarmok“ je venovaná predaju
remeselných, ľudových výrobkov
a ručných prác a druhá menšia časť
je tzv. „Burza - všelibársčo“. Ako
prekvapenie pre deti pri príležitosti
blížiaceho sa Dňa detí sme
tentoraz pripravili aj tretiu časť
venovanú hrám. Budú tu kolky,
veľké piškvorky a quarto. Deti a
aj dospelí si budú môcť vyskúšať
chôdzu na chodúľoch alebo streľbu
lukom. Tak ako na podobných
akciách pre deti, budú si môcť dať
namaľovať na tvár rôzne zvieratká
či iné ozdoby. Príde aj portrétista,
ktorý vás na počkanie namaľuje.
Na „Burze“ nás môžete
prekvapiť nádobkou, lampou či
iným predmetom po starej mame,

ktoré by ste už v súčasných
moderných obchodoch ťažko
hľadali alebo iných vecí, ktoré
vy už nepotrebujete, a druhým
by sa možno zišli. Tu sa netreba
zahlasovať, stačí, keď veci na
predaj donesiete a rozložíte si
ich na svojej deke či plachte za
domom kultúry. Vstup je voľný pre
predávajúcich i kupujúcich.
Stačí si priniesť len dobrú
náladu a možno ak prídete s plnou
náručou pre vás zbytočných vecí,
s plnou náručou potrebných vecí
odídete. Čaká vás výborný guláš,
zákusky, káva či vínko alebo
malinovka pre deti. Posedíte si,
porozprávate sa v improvizovanom
jarmočnom hostinci a možno
nájdete maličkosť pre potešenie
svojich blízkych či seba.
Čakáme vás v sobotu
26.5.2012 v Dome kultúry Juraja
Fándlyho v Doľanoch od 10,00 do

19,00.
Tešíme sa na vás.

LiV-EPI - pojem vďaka vysokej odbornej kvalite
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.
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

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

Inžinierska činnosť
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

Doľanské noviny 2/2012
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Spoločenská kronika
Demovič Marián		
Vrbinkovičová Eva		
Schmidtová Magdaléna
Imrichovičová Anna
Zigová Jozefa		
Mičková Zita		

Pribudli medzi nás v roku 2012

(do 14.5.2012):
Šišuláková Diana		
Vranko Samuel		
Töröková Laura		
Šestáková Nina		
Šestáková Nela		
Kudláč Filip		
Setnický Matej		

9.2.2012
21.2.2012
23.2.2012
24.2.2012
24.2.2012
1.4.2012
24.4.2012

75 rokov

Šestáková Anna		
Schwarzová Sidónia
Vadovičová Štefánia
Vadovič Jozef		
Vandáková Mária		
Ostradický Michal		
Malík Ferdinand		
Guldan Ján		

Naši jubilanti

V tomto roku sa v Doľanoch dožívajú:

60 rokov

Hajdinová Rozália		
Hrdlička Vincent		
Dúbravcová Magdaléna
Tichý Pavol		
Drška Miroslav		
Ivančová Elena		
Krchňavá Františka		
Čipelová Mária		
Tichá Jana		
Lechovičová Magdaléna
Zajíček Rudolf		

70 rokov

Dobrovodská Mária
Vrbinkovičová Eva		
Vadovičová Jozefína

1.1.12012
8.1.2012
7.2.2012
18.3.2012
31.5.2012
1.6.2012
3.9.2012
6.10.2012
14.10.2012
9.11.2012
16.11.2012

9.1.2012
14.1.2012
28.2.2012

Oznamy a inzercia
* Vyučujem a doučujem angličtinu v Doľanoch.
1x do týždňa 1 hod. 7,00 eur
2x do týždňa 1 hod. 5,00 eur
Tel.: 0905 466 065
* Predám celoročne obývateľnú chalupu v
katastrálnom území obce Doľany, č.p. 31 - spoločný
dvor. Zastavaná plocha - dom 158 m2, - záhrada,
vinica ostatná plocha - 2300 m2. Nehnuteľnosť
má všetky IS - voda, plyn, elektrika. Vykurovanie
- plynové kachle, teplá voda - prietokový ohrievač.
Dom je podpivničený - klenbová pivnica, v ktorej
sa nachádza studňa. Cena: dohodou. Tel.: 0908
792 248
* PENIAZE PRE MLADÝCH. Máš chuť urobiť pre
seba a rovesníkov zaujímavú aktivitu, ale chýbajú
ti peniaze? Daj svojmu nápadu zelenú! Pomoc
nájdeš na http://www.filfriends.wbl.sk alebo na
fb Filfriends: MLADÍ FILANTROPI. Podporuje
nás REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia,
Nadácia SPP a Asociácia komunitných nadácií
Slovenska.
* Predám plynové kachle gamatky, mlynček na
mäso č. 22, novú sadu vložiek, priesty a krúžky na
Škodu 120. Kontakt: 0944/047 681.

JUGENDCAMP BOLATICE 2012: Naša družobná
obec Bolatice v Čechách poriada v dňoch 26.
augusta až 1. septembra (7 dní) stretnutie
mládeže z Maďarska, Nemecka, Poľska, Čiech
a Slovenska v rámci projektu Mládež v akcii. Na
účastníkov čaká pestrý vzdelávací, športový,
kultúrny a poznávací program. Našu obec môže
reprezentovať päť mladých ľudí vo veku od 16
do 23 rokov - záujemcovia sa môžu informovať
na obecnom úrade.

80 rokov

Guldan Metod		

85 rokov

Majerová Valéria		
Guldanová Rozália		
Mruškovičová Brigita
Vranko Viliam		
Monsbergerová Etela
Schwarz Rudolf		
Čavojská Anna		
Demovič Štefan		
Vadovič Štefan		

1.5.2012
3.5.2012
18.7.2012
26.7.2012
17.8.2012

21.9.2012
25.9.2012
30.10.2012
13.11.2012
28.11.2012
8.12.2012

6.1.2012
17.3.2012
21.4.2012
23.6.2012
20.7.2012
2.9.2012
18.12.2012
22.12.2012

26.11.2012

18.3.2012
10.8.2012
8.10.2012
26.10.2012

Všetkým novorodencom i
tohtoročným oslávencom
srdečne blahoželáme!

Milí Doľančania,
Doľanské noviny sú tu pre vás, preto v nich môžete uverejniť svoju
riadkovú inzerciu. Ak ponúkate niečo na predaj, chcete kúpiť, ponúkate
služby, zamestnanie či hľadáte prácu, váš inzerát uverejníme bezplatne.
Taktiež nám môžete posielať svoje poďakovania, spomienky na svojich
blízkych, inzeráty do spoločenskej kroniky, blahoželania. Ak ste
obyvateľmi obce, uverejníme vám ich zadarmo.
Stačí, ak nám svoj text, prípadne obrázok, pošlete poštou, mailom
na adresu dolanskenoviny@gmail.com, alebo vhodíte do schránky
na obecnom úrade.

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 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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Deň matiek
Už tradične sme si v
druhú májovú nedeľu
uctili naše ženy a matky
na príjemnom stretnutí v
Kultúrnom dome Juraja
Fándlyho. Po tradičnom
príhovore starostu Jozefa
Mruškoviča a jeho
zástupkyne Idy Konopovej
sa v pestrom a milom
programe predstavili
deti z materskej školy v
Doľanoch, žiaci Základnej
cirkevnej školy si nacvičili
a predviedli niekoľko
recitačných a hudobných
vystúpení, po prvý krát
ukázali svoje umenie

aj dievčatá z tanečného
krúžku Spolku pre krajší
život v Doľanoch. Plná
sála nadšene tlieskala aj
dolianskym chlapom, ktorí
na záver programu už
tradične pozdravili naše
ženy a matky peknými
ľudovými pesničkami. Tie
odchádzali z kultúrneho
domu s úsmevom na tvári
a kvetom, symbolizujúcim
vďaku nás všetkých za
to, čo pre každého z nás
znamená slovo „mama.“
Vďaka patrí všetkým,
ktorí tento krásny program
pripravili.

Fašiangy 2012

Krst opravenej križovatky a cesty

V sobotu, 18. februára, sa po
našej obci obci už tretí rok
po sebe vydal veselý, pestrý
sprievod fašiangových masiek.
Dobré počasie i živá muzika
prilákali pred kultúrny dom
desiatky mladých i starých,
aby sme sa potom spoločne a
so spevom vydali po dedine.
Sprievod trval celé tri hodiny to nie preto, žeby Doľany boli
také veľké, ale preto, že sú také
pohostinné. No a v predvečer
Popolcovej stredy sme v
Doľanoch pochovali basu. Naša
milá Dolores sa stala hviezdou
večera v Kultúrnom dome,
kde jej nedobrovoľný odchod
oplakávali plačky a všakovaké
príšerky vrátane príslušníkov
verejnej bezpečnosti. Našťastie, tí
nedokázali vypáliť ani len salvu
na jej počesť. Zato ostatní sa
poriadne bavili na rozlúčkových
litániách falošného farára a ešte
falošnejších spevoch trúchliaceho
smútočného sprievodu. Tak
veselý a vydarený pohreb sme
ešte v tejto dzedzine nemali!

Ani sa nechce veriť, že v júni minulého
roka nezostal na tomto mieste po
katastrofálnej povodni doslova kameň na
kameni. Dnes tu stojí nová križovatka,
dokonca lepšia, ako tá pred povodňou.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa o jej rekonštrukciu zaslúžili,
alebo na ňu finančne prispeli a 23.
februára sa v našej obci stretli, aby boli
svedkami jej slávnostného otvorenia s
požehnaním pána farára Jána Bučeka.
Sme radi, že sme v Doľanoch pri tejto
príležitosti mohli privítať zástupcov
zhotoviteľa stavby, spoločnosti Eurovia,
menovite jej generálneho riaditeľa Ing.
Róberta Šinályho a riaditeľa závodu
Bratislava Ing. Karola Bohunického.

Znova na svete

Pamätná tabuľa na rodnom
dome pátra Vincenta
Lechoviča je už na svojom
mieste. Hoci bola pripravená
už vlani, s jej inštaláciou
sa čakalo na opravu fasády
domu, ktorý patrí Leošovi
Hrdličkovi. Vynovené
priečelie teraz už zdobí
dôstojná spomienka na
dolianskeho rodáka, ktorý
takmer tridsať rokov pôsobil
ako misionár na ostrove
Timor. Jeho pamiatku a

Za podporu ďakujeme Bratislavskému
samosprávnemu kraju, ktorý na slávnosti
zastupovali jeho podpredseda Martin
Berta a riaditeľ odboru Ing. Ladislav
Csáder. Kus práce na odstraňovaní škôd
odviedla aj Správa povodia dolného
Váhu, za ktorú k nám prišiel riaditeľ Ing.
Miroslav Spál.
Vďaka za podporu patrí aj sponzorom,
konkrétne Slovenskej sporiteľni a
riaditeľke jej pezinskej pobočky Ing.
Márii Šebovej a spoločnosti LivEpi na
čele s riaditeľom Ing. Petrom Mekelom.
Na malej slávnosti ženy zaspievali aj
doliansku hymnu a na záver sa všetci
zhodli na tom, že našej novej križovatke
i celej obci by sa storočná voda teraz

dielo si spoločne uctíme
spomienkovou slávnosťou pri
príležitosti jeho nedožitých
90 narodenín v sobotu, 16.
júna. Program sa začína o
17,00 v kostole, o 18,00 hod
bude nasledovať omša a po
nej slávnostné odhalenie
pamätnej tabule.

Ochutnávka s
dobrou náladou
Tradičná koštovka a výstava
vín sa v poslednú aprílovú
sobotu konala už po ôsmy krát.
Spolok vinohradníkov a vinárov
Doľany ju tentoraz zorganizoval
ako prezentáciu vín výhradne
z Malokarpatského regiónu.
Dôvodom bola snaha vyzdvihnúť
charakter malokarpatských
vín a oceniť náročnú prácu
predovšetkým miestnych

mohla vyhýbať i viac ako na ďalších sto
rokov.

vinohradníkov. Keďže vinársky
rok 2011 bol oveľa lepší ako
ten predchádzajúci, odrazilo sa
to i na počte prihlásených - 81
vinárov tento rok prihlásilo
do súťaže 232 vzoriek, čo je
o 46 viac, ako v roku 2011.
Šampiónom výstavy sa s 90
bodmi stala Fetasca Regala,
bobuľový výber, z PD Vajnory
Bratislava. Z dolianskych vinárov
si ocenenia odniesli Pavol Tichý
za najvyššie hodnotené červené
víno (Cabernet Sauvignon
barrique, NZ 2003) a Jozef
Setnický získal cenu SVVD pre
malovýrobcu.
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Jozefovský piknik na Godovej skale
Ani zmena času zo soboty
na nedeľu, po ktorej sme
spali o hodinu menej,
neodradila v poslednú
marcovú nedeľu asi
sedemdesiat Doľančanov
od malého turistického
výšľapu na Godovu
skalu. Tento nenápadný
skalný útvar na prvých
hrebeňoch hôr nad obcou
poskytuje nádherný
výhľad na kopce a údolia
Malých Karpát a mladí i
starší si sem často urobia
príjemnú vychádzku.

V tento slnečný, jarný
deň sme sa vybrali na
Godovu skalu, aby sme
tu na spoločnom pikniku
oslávili sviatok všetkých
Jozefov, ktorých je v
Doľanoch požehnane.
Napriek dosť silnému a
chladnému vetru sa aj
opekalo, starosta Jozef
zabezpečil aj nejaké to
vínko, špekáčky a čaj
pre deti. Ďalšia akcia,
ktorá by sa stala peknou
tradíciou.

Rocková noc v
Doľanoch

skončení koncertu ešte
aj diskotéku. Všetko ale
dobre dobre dopadlo
a mladí sa mohli celý
večer zabávať pri
hudbe, ktorú majú radi.
V Doľanoch postupne
hrali kapely Nekultúra
z Hlohovca, Fluenz z
Leopoldova, Spins z
Nitry a ako hlavný ťahák
večera skupina Konflikt
zo Šamorína. Po polnoci
sa o program postarali
DJ Haketta a Miho.

Dôkazom toho, že aj
mladí Doľančania si
sami vedia zorganizovať
akcie, ktoré sú určené
hlavne pre nich, je
koncert Rock Night,
ktorý si pripravili v
Dome kultúry na sobotu,
21. apríla. Nebolo
jednoduché organizačne
zabezpečiť koncert
štyroch rockových
kapiel naživo, a po

foto: Daniel Lipár

Naša tehlička pre Sudán
Vďaka aktivite nášho pána farára sa Doľančania
mohli zapojiť do charitatívneho projektu Pomôžte
Južnému Sudánu - Tehlička, ktorého cieľom je
formou zbierky podporiť výstavbu, vybavenie a
prevádzku nemocnice v Južnom Sudáne. Farská
zbierka v Doľanoch priniesla čiastku 296 eur.
Súčasťou akcie bola aj výtvarná súťaž škôlkárov a
školákov na tému Deti v Afrike, ktorej sa zúčastnilo
16 malých Doľančanov. Cenu poroty získal Matúš
Knurovský, cenu diváka Matúš Török, cenu farnosti
Viktor Mundok a cenu starostu Jozef Peško. Mladým
výtvarníkom srdečne gratulujeme!

Krásny máj
Tradičné stavanie mája v
predvečer prvého dňa mesiaca
lásky sa nieslo v znamení
totálnej pohody. Pomohli k
tomu zrejme dve dôležité
veci - nádherné, už takmer
letné počasie a objednaná
technika, vďaka ktorej sa
tradične najvyšší doliansky
máj v širokom ďalekom
okolí podarilo vztýčiť v
rekordne krátkom čase a bez
problémov. Ako vždy pri tom
asistovali mladí chlapi z obce
a dobrovoľní dolianski hasiči.

Vďaka patrí všetkým, ktorí
sa zaslúžili o pekný začiatok
ešte krajšieho večera. Pri
živej muzike, výbornej
cigánskej, vínečku a kofole
sa Doľančania zabávali do
neskorej noci, takže mnohí z
nich privítali 1. máj už minútu
po polnoci…
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Vína z Mlyna pozývajú
JARMOK NA MLYNE
5. augusta 2012
15,00 – 20,00 hod
Pozývame vás na tradičný Ompitálsky jarmek s
miestnymi remeselníkmi a koštovkou VÍNA Z MLYNA.
Chceme tak zachovať tradície, ktoré spríjemňovali
Doľančanom život a zároveň boli priestorom pre odbyt
vlastnej produkcie. Tí, ktorí chcete na tomto podujatí
ponúknuť svoje výrobky, kontaktujte nás, prosím, na čísle
0903 935 525.
VIECHA NA MLYNE
10. a 11. augusta 2012
15,00 – 21,00 hod
Pozývame vás posedieť si v tieni starých jabloní
alebo za stolom vo Veselej stodole pri pohári dobrého
vínka a domácich regionálnych špecialitách. Veríme,
že sa postupne pridajú aj ďalší dolianski vinári, ktorí
otvoria svoje pivnice a podporia tak obraz obce ako
vinohradníckeho mestečka.
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Nenechajte si ujsť!
Program akcií v Doľanoch v najbližších troch mesiacoch

26. máj 2012
2. Ompitálsky jarmok
Od 10,00 do 19,00 h
DK J. Fándlyho, Doľany
26. máj 2012
Otvorené pivnice na Sv.Urbana
Od 10,00 do 22,00 hod
JM Vinárstvo, Vína z Mlyna, Doľany
26. - 27. máj 2012
Historický festival Rothenstein 1390
Hrad Červený kameň
9. júna 2012
Princeznovský bál
Hrad Červený kameň
16. júna 2012
Spomienka na pátra V.Lechoviča
pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín spojená s
odhalením pamätnej tabule
Zač. 17,00 hod
Kostol Sv.Kataríny, Doľany
17. júna 2012
2. Detská olympiáda
Pestrý a veselý program pre všetky deti
Od 14, 00 hod
Futbalové ihrisko Doľany
17. júna 2012
Prechod Doľany - Sološnica
Sološnické hody na bicykli i pešo
23. júna 2012
Festival Letný slnovrat
Koncert hudobných kapiel Polemic, Chinaski, Funny Fellows, Družina, Hrdza
Hrad Červený kameň
30. júna 2012
Rozlúčka so školským rokom
spojená s tradičnou opekačkou a prekvapením pre deti
Od 14,00 hod
Čistinka za Brimusom, Doľany

Fínsky folklórny súbor KÄRRI vystúpi v DK
Doľany! Kärri, medzinárodne uznávaný folklórny
súbor z fínskych Helsínk, sa po prvýkrát predstaví
slovenskému publiku 12. septembra o 16,00 hod v
DK Doľany. Súbor vystúpi so živým repertoárom
pozostávajúcim z fínskych a karelských tancov v
rôznych štýloch a piesní z dielne speváckeho
folklórneho kvarteta. Po predstavení bude pre
záujemcov nasledovať diskusia s vystupujúcimi o
fínskych tradíciách, kultúre a životnom štýle.
Vstup voľný.

28. - 29. júla 2012
Festival stredovekého života
Hrad Červený kameň

Nájdete nás aj na facebooku
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