letné
Slovom a obrazom o živote a ľuďoch v Ompitáli
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Z obsahu tohto čísla:

Oceňme tých, čo si to zaslúžia: pohár starostu za víťazstvo v letnom turnaji preberá kapitán nášho futbalového družstva Rudolf Vrbinkovič ml.
Milí Doľančania,
dnes som bol na našom futbalovom ihrisku. Konal sa tam 2. roč.
futbalového turnaja o cenu starostu
obce. Podujatie bolo zo strany usporiadateľov perfektne pripravené, dokonca aj počasie bolo akurátne (ani
zima, ani veľa slnka, ba dokonca
ani nepršalo), len jeden nedostatok
to malo. Málo divákov. Hoci naši
futbalisti v minulej sezóne ukázali,
že vedia zabojovať, lepšie by sa im
hralo, keby ste ich prišli povzbudiť.
Platí to aj pri iných podujatiach,
poriadaných v obci. Podporme svojou účasťou akcie, ktorých organizátormi sú naše organizácie, naši
ľudia. Všetky akcie robíme hlavne
pre vás, a pokiaľ je nejaký výnos,
použije sa na chod organizácie alebo na verejnoprospešný účel.

Sú problémy akútne, menej naliehavé, riešiteľné, neriešiteľné,
a nežiaduce javy, ktorých autormi
sme my sami. Napríklad také psy.
Ony síce za to nemôžu, že voľne, bez
dozoru pobehujú po dedine, ale ich
vlastníci by s tým mali niečo robiť.
Je ale aj druhá kategória, keď majiteľ venčí psa, a je zaujímavé, že iba
na susedovej predzáhradke alebo
na verejnom priestranstve. Chválime ľudí za peknú parkovú úpravu,
vysadené stromčeky a následkom
nezodpovedného konania ich práca
vyjde navnivoč a stojí nemálo eur
za novú výsadbu.
Ďalším neduhom je rušenie
nočného pokoja, hlavne hlučným
vysedávaním niekomu v noci pod
oknom. Máme k tomuto, a aj k inému vydané všeobecne záväzné na-

F
 enomén obce:
Dolianska turistika
po 27. krát
 Rocková noc bol iba
začiatok
 Čo skrýva zem pod
kostolíkom
 Hold veľkému
človeku: páter
Vincent Lechovič
 Úspešná jar našich
futbalistov
 Zavíta k nám fínsky
folklórny súbor
riadenie, platné zákony, ktoré je
povinný dodržiavať každý, ale stačí
sa riadiť myšlienkou, ktorú vyslovil
v r. 551 pred Kr. čínsky mysliteľ,
politik a filozof Konfucius:

„Nerob iným to, čo
nechceš, aby oni robili tebe“
A keď to budeme dodržiavať,
problémy vzájomného spolužitia
určite zminimalizujeme.
Budem veľmi rád, keď v sebe
nájdete viac tolerancie, pochopenia, úcty jeden k druhému, kritického pohľadu na seba samého, ale
hlavne veľa zdravia a optimizmu,
lebo usmiatemu a zdravému aj
omastený chlieb lepšie chutí.
Váš starosta

podporuje akcie v Doľanoch
Jozef Mruškovič
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Spomienka na dolianskeho rodáka, pátra Vincenta Lechoviča

Hold a vďaka

veľkému človeku
Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín pátra Vincenta Lechoviča (14. 6. 1922 – 24. 10. 1995) sa v jeho
rodných Doľanoch konala malá slávnosť na počesť
tohto veľkého človeka.
Spomienkový deň usporiadal
16. júna obecný úrad v spolupráci
s RKFU v Doľanoch a zišli sa na
ňom zaujímaví hostia. Program sa
začal v našom kostole, kde si prítomní Doľančania vypočuli kázeň pátra
Augustína Slaninku.

prostredí, ako ich zažil počas svojho
pôsobenia na ostrove Timor aj páter Vincent Lechovič. Kňaz tu musí
neraz pôsobiť ako lekár, zverolekár,
učiteľ či psychológ - skrátka jednoduchí ľudia sa naňho s dôverou obracajú s prosbou o radu či pomoc vždy,
keď si sami nedokážu poradiť.
O význame misijného pôsobenia
Vincenta Lechoviča hovoril aj páter
Ján Štefanec, správca Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa
Frenademetza a bohoslovci Michal
Vrták a Gorazd Kohút zo spoločnosti Božieho slova – Societas Verbi
Divini (SVD).

Pamätná tabuľa rodákovi

Vyvrcholením
spomienkovej
slávnosti bolo posvätenie rodného
domu Vincenta Lechoviča a slávnostné odhalenie pamätnej tabule
na priečelí domu. Program tradične
spestril svojím krásnym spevom doliansky ženský spevácky zbor a slávnosť spoločne zakončili posedením
v penzióne Ompitál. Veľká vďaka za
vydarenú akciu patrí všetkým vám,
čo ste dali ruky k dielu a nezištne ste
pomohli vytvoriť obraz o Doľanoch
a ľuďoch, čo tu žijú, aby sa hostia
v Doľanoch cítili čo najlepšie. Pamätnú tabuľu dali vyhotoviť Barbora

Páter Thomas Tulung zaujal
poslucháčov v kostole Sv.Kataríny

Slovo vzácneho hosťa

Slávnostnú omšu celebroval páter prefekt Thomas Tulung, ktorý sa stará o výchovu seminaristov
v Misijnom dome Arnolda Janssena
v Bratislave. Páter pochádza z ostrova Flores, patriaceho do súostrovia Malé
Sundy pod správou indonézskej provincie Timor. Po
omši vzácny hosť zaujímavo
rozprával o živote v týchto
exotických končinách ako
aj o poslaní a zvláštnostiach
misie kňaza v domorodom

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule
rodákovi, ktorý si to určite zaslúži
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Na Timore musí kňaz vedieť pomôcť aj ako lekár…
a Aurélia Pikulíkové a rodina Leoša
Hrdličku.

Život a dielo

A namiesto dlhých rečí o tom,
kto to vlastne páter Vincent Lechovič bol, dajme slovo najpovolanejšiemu, pátrovi Augustínovi Slaninkovi, a jeho slovám, ktoré zazneli na
spomienkovej slávnosti v kostole Sv.
Kataríny:
„Drahí rodáci, touto cestou by
som chcel vyjadriť vďačnosť za to,
že ste ma pozvali odhaľovať pamätnú tabuľu nášmu rodákovi - pátrovi
Vincentovi Lechovičovi. Skutočne,
on, ktorý pochádzal zo šiestich detí,
ktorý tu v Doľanoch prežil svoje detstvo, odpovedal na Boží hlas a táto
odpoveď mala úžasnú rezonanciu
v jeho činnosti na ostrove Timor.
Jeho farnosť bola rozsiahla, dlhá
šesťdesiat kilometrov, široká pätnásť
až dvadsať kilometrov.
Prišiel do farnosti, kde bol prvý
vážny nedostatok, že nemali preložené Sväté písmo do ich nárečia, do
davančiny. Cestoval do Holandska
a tam objavil nádherný preklad Svätého písma, kde boli vybrané tie najdôležitejšie udalosti z dejín spásy, zo
Starého zákona a evanjeliá. Toto sa
snažil preložiť do davančiny aj pomocou učiteľov a miestnych obyvateľov.
Zvláštnu pozornosť venoval požehnaniam. V mentalite timorského
obyvateľstva a v ich pohanskej spiritualite všetko sa snažili oslobodiť od

moci zlého. A tak, aby vyhovel aj tejto ich mentalite, vydáva v roku 1954
dvetisícpäťsto výtlačkov benedikcionála, teda knihy pre misionárov
a požehnávanie rôznych vecí, osôb
a udalostí.
Nastal ďalší čas jeho práce, keďže misionári mali k dispozícii iba in-

donézske piesne, ktorým domorodci
nerozumeli. Pokúsil sa o čosi veľmi
náročné, začal písať poéziu v nárečí ľudu, medzi ktorým pôsobil. Tak
vznikol prvý spevník so stodvadsiatimipiatimi piesňami, ktorý vydal
z milodarov dobrých ľudí. Neskôr
nasledoval preklad žalmov aj zhudobnenie a ďalšie spevníky, ktoré
tvoril responzoriálnou formou (jeden verš sa opakoval a spevák spieval jednotlivé verše a ľud nejakú
hlavnú myšlienku opakoval).
Vincent Lechovič ostáva zatiaľ ako osobnosť, ktorej činnosť
nie je prebádaná. Vieme niečo len
útržkovite o jeho živote z jeho listov a z toho, čo si pamätáme zo
stretnutí s ním. Kiež by verše tejto
básne, ktorá odznela pri jeho pohrebe v Mödlingu od Mons. Antona
Adamkoviča, nás inšpirovali k nasledovaniu tohto nášho veľkého rodáka, k nasledovaniu svojho povolania tu v týchto podmienkach, kde
nás Pán Boh povolal:

Otec Vincent, rodná vieska
Ompitál Vás zdraví,
kde ste rástli, prežívali
mladý život hravý.

Dobrý rybár z Ompitála:
zrástol s ľuďom skvele!
Timor? Že strach?... Ani chýru!
On má srdce smelé.

Tam Vás pozval Ježiš milý:
chceš mi loviť duše?
Zrak Vám zorlil, srdce búši,
dych letí sťa z kuše!

Školy, fary, domy Božie
pre rast Božích detí
stavia...a vždy do úmoru
za každým priam letí.

Tu som Pane! Ja Ti stačím?
Vidíš moju biedu...
Ja som s Tebou! Práve takú
vždycky hľadám „triedu“!

Vďačnosť? Kývne veľkodušne:
údelom mu sám Pán!
Olej viery, lásky k Bohu
vlieva duší lampám

Roky letia, cieľ sa blíži:
naveky si kňazom...!
A už stojí misionár
aj s cestovným pasom.

Drahý otec misionár,
už je koniec driny:
brázdu Vašej žitej lásky
potiahne už iný.

Indonézia...v nej...TIMOR...
Váš životný údel...
Všetko mimo tejto sféry
zhára ako kúdeľ!

Odmeň Vám Pán živú obeť
večnou láskou v nebi,
Matka Božia pritúľ si Vás
ako hladný chleby...

Sťa Konštantín- zo Slovenskaprekladáte Písmo,
ako Schneider zas Trnavský
piesne skladá prísno...!

Zbohom, Otec misionár,
Vy Slovenska sláva...
Nech Vám raz aj ono vďaku
za prínos mu – vzdáva.
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Turistika pre všetkých pozýva už po 27. krát

Tradícia
zrodená
z nadšenia
Iba málo obcí našej veľkosti sa môže pochváliť akciou, na ktorú pravidelne prichádza vyše osemsto
ľudí. „Dolianska turistika“ existuje už 27 rokov.
Bez nej si už asi žiadny Doľanec
nedokáže predstaviť leto. Druhá augustová nedeľa u nás vždy patrí turistom. Z aktivity a nadšenia hŕstky
dobrovoľníkov vyrástol športový
podnik, patriaci medzi niekoľko najvýznamnejších na Slovensku. O jeho
zrode, vývoji, súčasnosti a perspektívach sme hovorili s jedným z najpovolanejších, Igorom Guldanom.

Prvé kroky

Prvý ročník dolianskej turistiky
sa konal v roku 1985. Vytýčené boli
tri trasy s dĺžkou 10, 20, 40 kilometrov a – pršalo. Zúčastnilo sa jej vtedy 27 turistov. Niektorí z nich chodia
doteraz. „Klub pešej turistiky existoval v Doľanoch už aj predtým, robili sa spoločné túry, ale nemali sme
žiadnu akciu, ktorou by sme sa viac
„zviditeľnili,“ spomína Igor Guldan.

Prečo nie aj my?

Za socializmu totiž všetko fungovalo trochu inak, klub musel vykazovať nejakú činnosť, aktivitu,
a dostal na ňu z okresu aj nejaké
peniaze. „Tak nás vyzvali, aby sme
urobili niečo podobné, ako vtedy už
bola Častovská päťdesiatka,“ hovorí Guldan. Na prvom ročníku v roku
1985 bolo 9 usporiadateľov z KST
oddielu pešej turistiky v zložení
František Monsberger, Jozef Mruškovič, Jozef Šesták, Jozef Zloch,

Leonard Purgiňa, Mária Zlochová,
Anastázia Zlochová, Peter Hrdlička,
Ján Lechovič () a ďalších vari 20
účastníkov, ako ich vidíte na historickej fotografii.

Nielen šliapať, ale aj vidieť

Vyberali ju tak, aby sa z nej dali
viac ako na Častovskej päťdesiatke
obdivovať krásy vtedy ešte viac zalesnených Malých Karpát z výhľadov na obe strany. Tak sa zrodila
Dolianska štyridsiatka a jej prvý,
hektický a zmoknutý ročník. „Turistika je krásna aj v daždi, keď v lese
nikoho nestretnete a hory človeka
trochu potrápia - ten pocit po túre
je úžasný. A ľudia to nepoznajú…“
priznáva Igor Guldan. Ak prší, na
akciu príde o tretinu menej ľudí ako
zvyčajne.

Naozaj pre všetkých

Počas prvých rokov sa o doliansku
turistiku začalo zaujímať viac a viac
ľudí. Už po pár rokoch sa jej zúčastnilo už okolo tristo ľudí. Väčšinou
z Dolian a pozvaných kamarátov,
turistov z klubov. „Niektorí chodili
iba zbierať pečiatky do zápočtových
knižiek, ale tých sme veľmi rýchlo
zrušili tým, že sme urobili zopár tajných kontrolných bodov,“ spomína
s úsmevom Igor Guldan. Akcia sa
začala viac propagovať aj v médiách,
čo rozhodne pomohlo.

Rastie záujem, i starosti

Okolo roku 2005 sa počet účastníkov začal pohybovať už okolo siedmich stoviek a odvtedy naši turistickí
nadšenci a organizátori musia stále
častejšie hľadať odpoveď otázku, či
sa dá takáto už takmer „megaakcia“
zvládnuť iba s hŕstkou dobrovoľníkov. „Je to už na hrane, a po pravde,
asi by som už ani nechcel, aby sem
chodilo viac ľudí,“ priznáva Igor
Guldan. Vlani ich bolo presne 823.

Na tenkom ľade

Oproti tejto mase stojí hŕtska zapálených organizátorov – osemnásti
členovia KST Doľany, a všetci tí, čo
ochotne a nezištne pomáhajú, a bez
ktorých by „turistika“ nemohla vôbec fungovať. Všetci majú každý aj
svoju robotu, svoje starosti, môže
prísť čas, že jednoducho nebudú
môcť alebo vládať…

Snaha by bola…

Pritom plány by boli, a rozhodne
zaujímavé – napríklad pridať niečo
pre cyklistov, korčuliarov. „Mojím
snom je postaviť na čistinke turistickú útulňu, pridať k už postaveným veciam jednoduchú chatu, kde by mohli
turisti, mieriaci na túry do Karpát,
zadarmo prenocovať,“ hovorí Guldan. Ale všetko je to otázka peňazí, a
tých nie je nikdy dosť. Preto patrí obzvlášť veľká vďaka sponzorom, ktorí
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podporujú Turistiku pre všetkých už
dlhé roky, ako napríklad obec Doľany, Pekáreň Častá, Poľovnícke združenie Klokoč a mnohí ďalší.

Do vyšších poschodí

Preto znova vystupuje do popredia
otázka, či nepostaviť celú organizáciu
na profesionálnejšiu bázu a nezaplatiť
štáb ľudí, ktorý by celú akciu pripravil a zabezpečoval. Samozrejme, spolu s dobrovoľníkmi, bez ktorých to
nikdy nepôjde. „Tu už sa dostávame
do iných súvislostí, ide o predpisy,
bezpečnosť, hygienu, o dopravu a parkovanie, spojenie a komunikáciu.“

Riziko je vždy

Pred šiestimi rokmi napríklad nastal obrovský problém, pretože bolo
extrémne sucho a platil prísny zákaz
vstupu do lesa okrem vyznačených
chodníkov. Bolo treba všetky trasy
dôkladne zabezpečiť, označiť, vyvesiť
plagáty so zákazom používať otvorený
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oheň, postaviť hliadky tam, kde ľudia
už zo zvyku schádzali z chodníkov…

Sto ľudí, sto chutí

Stovkami ľudí v lesoch nie sú
nadšení ani poľovníci, ale ako hovorí
Igor Guldan, raz do roka by to mohli
vydržať – veď ako inak k tomuto
krásnemu športu pritiahnuť deti?
„Našťastie máme s lesmi aj s poľovníkmi zatiaľ celkom dobré vzťahy
a všetko funguje.“ Dôkazom je divina, ktorú dajú poľovníci každý rok
na guláš. „Radšej ho urobíme vždy
viac, aby sa ušlo každému, ale je to
problém – koľko sa ho minie, lebo
mnohí si radšej dajú cigánsku.“

Hmlistá budúcnosť

Aká je teda budúcnosť Turistiky
pre všetkých? „Perspektíva je dosť
nahnutá,“ priznáva Igor Guldan.
Mladí sa o turistiku veľmi nezaujímajú, majú celý rad iných možností,
organizovanosť v turistike dávno vy-

šla z módy – ľudia nepotrebujú byť
kdesi na papieri. „A ak mu dýchate
na krk s povinnosťami, odíde,“ tvrdí Guldan. Ale sám jedným dychom
priznáva, že už dávno mali k turistike založiť aspoň občianske združenie, ktoré by mohlo žiadať o dotácie a kam by mohli ísť dve percentá
z daní tých, čo sa aj sami hlásia.

Je to v našich rukách

To by mohla byť aj báza ako dostať Doliansku turistiku na „vyšší
level“ a cez väčšiu profesionalizáciu
pomôcť zabezpečiť jej budúcnosť.
„Turistika by mohla skolabovať len
ak by sme sa na ňu všetci vykašľali,“
konštatuje na záver Igor Guldan.
Dúfajme, že k tomu nedôjde a turistike v Doľanoch pomôžu všetci, ktorí
pomôcť môžu. Už len preto, že za tie
roky sa tu vďaka nesmierne obetavej
práci toľkých dobrovoľníkov vytvorila
silná tradícia, ktorá má obrovskú hodnotu a ktorú nám môžu všetci závidieť.

Pozvánka na Turistiku pre všetkých 2012
Kedy: V nedeľu, 12. augusta 2012
Kde: pred Základnou cirkevnou školou

Registrácia: 6,00 – 7,00 h 		
40 km
		
9,00 – 10,00 h
10 a 20 km
Ukončenie: od 13,00 – voľná zábava s gulášom
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Prvé výročie júnovej povodne v Doľanoch

Aby sa veľká voda

už nevrátila

Uplynul rok od ničivej povodne, ktorá sa prehnala regiónom Malých Karpát a zasiahla aj obec Doľany. Extrémnu povodňovú situáciu spôsobila mimoriadna lokálna búrka.
V popoludňajších hodinách na južných svahoch Malých Karpát v katastroch obcí Doľany, Píla, Častá v okrese Pezinok a Horné Orešany v okrese
Trnava spadlo v priebehu 2-3 hodín 100
– 120 mm zrážok na ploche cca 150
km2. Pre porovnanie - ročný zrážkový
úhrn pre túto oblasť je cca 600 mm.

Súčasný stav

Vodný tok Podhájsky, pretekajúci
intravilánom obce, je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku
š.p. Banská Štiavnica. Do našej správy bol prevzatý v roku 1994 v rámci
delimitácie HMZ a následne došlo
k prevzatiu správcovstva toku nad obcou od štátnych lesov. Tok Podhájsky
v katastri obce Doľany má v pásme
lesa v celej dĺžke charakter neupraveného toku s prirodzeným režimom
odtoku vôd a v centrálnej časti obce je
čiastočne neupravený a následne prekrytý do potrubia s kapacitou prietoku
Q100. V mieste prechodu z neupravenej
časti do krytej časti sú osadené hrablice. Naplaveniny, ktoré sa nachádzajú
v toku, vznikajú prirodzenou činnosťou neupraveného toku.

Extrémna sila

Pri povodni v minulom roku prešla obcou povodňová vlna s odhadovanou kulmináciou prietoku cca 30 40 m3/ s, pričom pre Podhájsky potok
je hodnota storočného prietoku Q100
= 9,0 m3/ s. Povodňová vlna so sebou
niesla množstvo plavenín a splavenín, ktoré upchali mostné profily a
vtok do zakrytej časti toku v intravi-

láne obce. Boli odplavené časti ciest,
strhnuté mosty, komunikácie zaplavené nánosom bahna a plavenín, zaplavené pivnice domov, odplavené

...v priebehu
2 – 3 hodín spadlo
100 – 120 mm
zrážok na ploche
cca 150 km2.

a poškodené osobné automobily. Koryto Podhájskeho potoka bolo na veľa
úsekoch zanesené v celom priečnom
profile. V niektorých častiach bolo
možné vykonať vyčistenie a obnovu
koryta až po geodetickom vytýčení.

Odstraňovanie následkov

V rámci vykonania zabezpečovacích prác našou organizáciou bolo
odstránených 3390 m3 naplavenín,
zabudovaných 891 ton lomového kameňa na sanáciu brehov toku. Zároveň sa uskutočnila oprava hrablíc na
vtoku do krytej časti potoka. Správca
cestnej komunikácie opevnil cestu
zo strany potoka a taktiež bola vykonaná rekonštrukcia poškodených
mostných objektov. Po uplynutí jedného roka znovu konštatujeme, že je
priam zázrak, že takáto povodeň si
nevyžiadala žiadne ľudské životy.

Stop veľkej vode

Vzhľadom na to, že nad obcou
sa nachádza pásmo lesa a činnosťou
v lese dochádza k ovplyvňovaniu ply-

nulého povodňového odtoku, je nutné pre zmiernenie povodní a zníženie ich dopadu prehodnotiť možnosť
vybudovania technicky a kapacitne
zodpovedajúcich objektov - záchytných nádrží v lesných úsekoch nad
obcou. V dôsledku extrémnych prívalových zrážok dochádza k povodňovým prietokom, ktoré v spojení
s veľkým spádom erodujú podložie
a svahy. Počas týchto prietokov dochádza k zaneseniu vodného toku
sedimentami a následne k jeho vybreženiu. Na riešenie tohoto problému sa v júni konalo rokovanie za
účasti zástupcov našej organizácie
a starostu obce. Bolo dohodnuté, že
naša organizácia prizve projektanta,
aby stanovil vhodný profil, v ktorom
sa vybuduje technické zariadenie,
ktorého účelom bude zachytávanie
plavenín nad obcou.

Štúdia určí smer

Na komplexné riešenie danej
problematiky sme zaslali na SVP
š.p OZ Piešťany požiadavkový list
na stavbu „Štúdia protipovodňových
opatrení na Podhájskom potoku v k.ú.
Doľany“. Štúdia by mala navrhnúť
komplexný súbor protipovodňových
opatrení ako v intraviláne obce, tak aj
nad obcou v pásme lesa. Opatrenia by
mali zamedziť alebo znížiť erozívnu
činnosť toku a v intraviláne obce by
sa úpravou toku mala dosiahnuť kapacita koryta na Q 100-ročnú vodu.
Ing. Rozália Baďurová
Správa povodia stredného Váhu
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
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Sprevádzajú nás po celý rok, každý deň…

Kostolné

zvony
trochu inak
V minulom čísle Doľanských novín ma zaujala titulná fotografia zvonov – chýbala však
podrobnejšia informácia. Chcel by som preto
o zvonoch niečo povedať z neďalekej i dávnejšej minulosti. Nebudem zrejme presný v čase,
rokoch, ale to môžu doplniť iní, znalí veci.

Tri dolianske zvony – celkom hore je momentálne nefunkčný „umieráčik,“ elektrický pohonný mechanizmus
ťahajúci laná je umiestnený o poschodie nižšie. Zvony sa spúšťajú vypínačom v sakristii.
Skutočne sú na našej kostolnej
veži tri zvony. Pre identifikáciu
si ich označme. Prvý, hlavný, nás
denne oslovuje na obed či večerné
Anjel Pána. Samozrejme nás i denne pozýva do kostola či iné príležitosti. Druhý, ako pomocný k tomu
hlavnému, sa pridáva pri vyzváňaní
do kostola či pri pohreboch. Tretí,
najmladší (svojho času sa mu hovorilo aj „umieráčik“), ako prvý oznamoval úmrtie, odchod z tohto sveta.
Ale mal i úlohu na záver večerného
zvonenia pripomenúť nám spomienku na zosnulých.

Najmenší bez hlasu

Ako prvý začal pred siedmimi
rokmi „haprovať“ druhý - výpomocný zvon. Po určitom čase, zrejme po
oprave, „na chvíľu“ slúžil. Potom
sa na dlhšiu dobu znova odmlčal.
Nahrádzal ho čiastočne tretí zvon.

Keď to akosi takto ďalej nešlo, podľa mňa opravári umlčali tretí zvon a
jeho mechanizmus použili na druhý
zvon. Nuž a takto, bez tretieho zvona, to funguje dodnes. Ak má niekto
iné, presnejšie vedomosti, nech ma
doplní. Uvedený popis fungovania
zvonov bol v časti správcovania farnosti d.p. farára dr. Balúna.

Chodievali sme vypomáhať zvoniť
a tiež signalizovať zvonenie najmä
pri pohreboch zo vzdialenejších
častí obce, keď zosnulých odnášali z rodinných domov. Zrejme sme
neboli jediní, čo mali skúsenosti so
zvonením - iste ich majú i mladšie
generácie vtedajších šarvancov.

Ako sa to robilo kedysi

K zvonom do veže som sa potom
neskôr dostal ešte raz. Pohľad na túto
časť kostola, nad stropom klenby loďovej časti kostola, však vôbec nebol vábny. Bola zaprataná rôznymi
zvyškami starých zástav, tyčí a podobným nepotrebným inventárom.
Bolo to v čase opravy, maľovania kostola asi v polovici sedemdesiatych rokov, ktoré organizoval vtedajší farár
d.p. Adamkovič. Maľovka, i keď už
trocha „ošumela,“ vydržala dodnes.
Rudolf Vrbinkovič st.

V texte k fotografii zvonov z minulého čísla sa píše, že „väčšina
z nás tieto zvony vlastne ešte nevidela…“ No, ja som ich mal možnosť
vidieť a aj s nimi zvoniť. Zvonenie,
dať zvon do správneho rytmu, vtedy
nebolo bez primeraného tréningu až
také jednoduché. K zvoneniu som
sa dostal cez kamaráta a jeho rodinu
vtedajších „zvonárov.“ V tom čase
bolo nás, dvanásť-štrnásťročných
šarvancov, v okolí kostola asi deväť.

Ako to je dnes

8

Doľanské noviny 3/2012

V kultúrnom dome nemusí znieť vždy iba dychovka…

Koncert štyroch hudobných skupín, ktorý sa v Doľanoch uskutočnil 21. apríla, mnohých prekvapil. Namiesto dychovky v kutlúrnom dome po prvý krát zneli tvrdé rockové tóny. Teší nás, že nie naposledy.
Ompitál teda zažil príjemné rockové prebúdzanie sa, ktoré naznačilo,
že aj naša mládež si vie sama poradiť
a zorganizovať akciu podľa vlastného
vkusu. Prvú Rockovú noc má “na svedomí“ Marek Vizváry, ktorého sme
trochu vyspovedali.
Ako vlastne vznikol nápad zorganizovať v Doľanoch takýto koncert?
Keď som sa zamestnal v agentúre
Duna, ktorá poriada na Slovensku
veľa koncertov typu Topfest, Lodenica a podobne, padla otázka, prečo by
sme nemohli urobiť niečo podobné aj
v Doľanoch.
Nemali ste obavy z toho, ako to dopadne?
Postupne som videl, ako sa robia
podobné akcie typu Červeník, Tekov,
Piešťany, Madunice, Malženice, bol som
presvedčený, že to zvládneme aj u nás.
Rocková noc bola prvá?
Áno, bola prvá, ale Doľančania už predtým pomáhali
na väčších koncertoch ako
napríklad Topfest Plus, na
koncertných šnúrach skupín Horkýže slíže, Konflikt
a Polemic. Behajú po
celom Slovensku
a tieto akcie

zabezpečujú. Povedali sme si, prečo by
sme to mali robiť v iných dedinách, a už
to išlo.

Na druhej strane je dobre to risknúť a skúsiť. Doľany žijú, ak si zoberieš dediny na okolí…

Kto organizoval koncert a kto ho finančne zabezpečoval?
Nejaké peniaze nám dala moja
agentúra Duna, ale všetko sme si robili sami spolu s hasičmi, zadarmo.

Kto ti pomáha alebo by mohol pomôcť?
Hlavne naši hasiči, ktorí proste
pomôžu so všetkým. Mladí pomohli
tiež hodne veľa, v pohodičke, keď bolo
treba nosiť nejaké zábrany, poupratovať, alebo povylepovať letáky v iných
dedinách a v Bratislave. Obec by mohla pomôcť aj trochu viac, napríklad vo
veciach ako usporiadateľská služba
- ja si tých najväčších bitkárov viem
ustrážiť, mám svojich chlapcov, ale
napríklad vyberanie vstupného a služby takéhoto typu, to by nám pomohlo.

Ako si bol spokojný s koncertom,
vydaril sa?
Bolo to úplne super. Prišlo síce
menej ľudí, no reklama bola dobrá,
a celá akcia dopadla výborne. Musím
poďakovať našim hasičom, ktorí to
dobre zvládli, našej SBS-ke, technike
z Budmeríc, kapelám… Skrátka, počet ľudí nám vyrovnal náklady.
Ďalší koncert poriadate už 25. augusta – bude vonku, na ihrisku?
Nie, bude znova v kultúrnom dome,
pretože postaviť stage niekde na štadióne vyjde aj na 5 tisíc eur, a toľko peňazí
nemáme. Jedine ak by sa našiel nejaký
supersponzor. Vnútri teraz budú hrať
kapely Spins, FluenZ a Smola a hrušky, ktorí práve teraz vydali nové CD
Palec hore a vo svete mladých sú dosť
populárni. Je to typ hudby ska.
Nie je podobných akcií už veľa, hlavne v lete?
Neviem, zatiaľ na naše akcie ľudia
prišli, aj keď nie veľa, ale dosť na to,
aby nám to vyrovnalo náklady.
V každom prípade sa v Doľanoch
znova niečo pohlo, nie?
Je to pravda, doteraz sa tu nič
podobného nerobilo, ale všetko je to
o peniazoch. Ak máš dobrých sponzorov, dá sa urobiť všetko. Moja agentúra tiež pomáha, ale vždy je to riziko.
Buď to vyjde alebo nie.

Prináša rock do Ompitála: Marek Vizváry

Čo bude ďalej, bude rockový život
v Doľanoch pokračovať?
Jasné, že budeme pokračovať,
máme už nejaké plány. Môj sen je
dostať do Dolian na koncert skupinu
Horkýže slíže. Som s nimi dohodnutý na 90 percent, ale všetko je to ešte
otázka peňazí a vhodného sponzora.
Viem, že tu raz budú.
Možno by bolo dobré aj touto cestou
vyzvať sponzorov?
To by bolo super. Vec je v tom, že
aj ja mám dosť svojej vlastnej roboty,
mám na starosti viacero festivalov…
Stíhaš to všetko?
Baví ma to, takže áno. Všade sa
stretávam s tým, že ľudia hovoria
o Doľanoch iba v dobrom, tak si myslím, že takéto akcie to len podporia. Tu
je každý víkend niečo, stále sa u nás
niečo deje. Vždy je to len o ľuďoch,
všetci to robíme vo svojom voľnom
čase a vôbec nikto nemyslí na to, že by
sme na tom mali niečo zarobiť.
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Miesto pre pobožnosť k sv. Anne

Malá kaplnka uprostred obce
Tak ako sa od nepamäti traduje v Ompitáli pobožnosť
k sv. Leonardovi, pretrváva aj pobožnosť – deviatnik – k sv. Anne. Sv. Anna
je matkou panny Márie
a je uctievaná ako patrónka šťastnej hodiny smrti.
A kto by si neželal šťastný
odchod z tohto sveta?

Záber z pobožnosti v roku 2000.
Preto sa deväť nediel (deviatnik)
pred sviatkom sv. Anny, čo je 26.
júla, schádzajú ctitelia do kaplnky
sv. Anny, aby si ju uctili modlitbami, dvojdesiatkovým spievaným ružencom a piesňami, ktoré vyjadrujú jej neľahký život alebo zázračné
udalosti na jej orodovanie. A prečo
neľahký život? Sv. Anna s manželom Joachimom nemali deti, čo sa
v tej dobe považovalo za boží trest.
Dcéru Máriu im Boh požehnal v starobe. V závere pobožnosti sa modlí
za mŕtvych ctiteľov a za tých, čo sa
starajú o výzdobu kaplnky.

Pôvod výzdoby

Dnes je modleníčkou Anna
Kloknerová, na ktorej spočíva aj

starostlivosť o kaplnku, v čom jej do
tohto roka pomáhala Mária Slaninková („Vojteška“).

Kaplnka, ako všetky staré stavby,
nemá izoláciu, a tak múry vlhnú
odspodu a v poslednom čase začala opadávať omietka. Žiadala
by sa celková oprava. Kto pomôže zachrániť chátrajúcu kaplnku
sv. Anny pre budúce generácie?
Nik nevie, kedy a kto dal postaviť
túto malú kaplnku v hornej časti Pažice. Známy je len záznam z roku 1903,
keď sa kaplnka sv. Anny spomína
medzi ostatnými kaplnkami. Sochu
sv. Anny darovala Gabriela Nádaš-

ská (1896-1981), ktorá mala dcéru
Annu. O pôvode staršieho obrazu na
stene vpravo sa nevie, novší obraz na
stene vľavo darovala Cecília Hutarová - Schwarzová (1917 - 2011).

Žije z milodarov

O kaplnku sa viac-menej starajú
iba ctitelia, keď každý rok finančne
prispievajú na jej údržbu. Päť rokov
sa šetrilo, aby sa v roku 2010 mohla novo vymaľovať socha sv. Anny
a obnoviť obraz. Túto prácu urobila
ľudová umelkyňa Rozina LehotskáBollová z Dobrej Vody. Tiež bola
urobená nová lavica - len pre zaujímavosť, my, skôr narodení, si pamätáme,
že kedysi sa tam sedávalo na zemi!
Barbora Pikulíková

LiV-EPI – pojem vďaka vysokej odbornej kvalite
Projektová činnosť

Inžinierska 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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Víno, ktoré nepozná lepšie a horšie roky

Modrý Portugal

dokáže očariť
V tomto období u nás v Malých Karpatoch dozrieva veľa ovocia,
vrátane hrozna, o ktoré sa denno-denne staráme. Len prednedávnom kvitlo, ale už
dnes má pomerne veľké plody, ktoré budú onedlho voňať. Jedného dňa nám ich
šťava nežne pohladí jazyk a prestanú chutiť nakyslo.
Od toho momentu v každom vinohradníkovi rastie nepokoj, aby ich
dokázal zrelé a zdravé doviezť do pivnice bez toho, aby mu z nich príroda
ubrala čo najmenej.

Patrí k nám

Kto z vás nemá rád ovocie a odolá
čerstvej štrúdli, ktorú práve vytiahli z
pece? Pekne voňavej, naplnenej jabĺčkami, tvarohom alebo makom. Mnohí
si určite pamätáte, že ju naše babičky
a mamy dopĺňali príjemne kyslastými
hrozienkami zo štrudláka. Pre mladú
generáciu nič nehovoriaci názov, evokujúci príbuznosť so sladkou pochúťkou, v sebe skrýva meno pôvodnej
odrody hrozna, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou histórie slovenského a rozhodne malokarpatského vinohradníctva. Ak ešte ani teraz netušíte, o ktorej
odrode hovoríme, prezradím vám, že
ide o Modrý Portugal, ktorý preslávil
mnohé vinohradnícke obce ležiace v
severnej časti Malých Karpatov oveľa
skôr, ako to urobil František Hečko vo
svojom románe Červené víno.

Nenápadný, no výrazný

Táto nenáročná odroda, ktorá dozrieva oveľa skôr ako Frankovka modrá, sa takmer stratila v mori vín, ktoré
sú pripravené z medzinárodných odrôd,
ktorých mená znejú pre našich zákazníkov akosi príťažlivejšie a atraktívnejšie. Na druhej strane, ak vedľa seba pri

anonymnej degustácii postavíte Modrý
Portugal, Merlot, Pinot alebo Cabernet
Sauvignon, rozdiel už nebude taký výrazný. Akokoľvek neatraktívne vám
bude znieť jeho meno, pri chuti a vôni
sa môžete dostať do omylu, pretože ho
budete považovať za vášho favorita
alebo rovno za víno večera.

Pomalá rozkoš na jazyku

Vždy vás prekvapí jeho elegantná
rubínovo červená farba, ktorá má širokú škálu intenzity. Na okrajoch
pohára sa často stretnete s rubínovým odtieňom a prenikavou karmínovou iskrou, čo je popis, ktorý
sa hodí k akémukoľvek vínu. To
robí farbu a, samozrejme, aj odrodu veľmi atraktívnu. Pri chutnaní vína sme častokrát veľmi
netrpezliví a nečakáme až sa
víno otvorí. Mnohé portugaly potrebujú chvíľku na to,
aby sa otvorili, vlastne to potrebujú mnohé červené vína.
Vo vôni vás víno veľmi často
prekvapí ovocným dotykom
práve zrejúcich sladkých višní a z hĺbky pohára sa vám
vynoria elegantné tóny pekne zrelých kôstkovín. Občas
objavíte víno, ktorého ovocné
arómy sú ešte obalené jemnou štruktúrou korenistých
a dymových tónov, ktoré im
darovali drevené sudy.

Vyskúšajte Modrý Portugal z ročníkov 2009 a 2011 z pivnice JM
Vinárstvo Doľany. Obidve vína sú učebnicovým príkladom a vzorovou
ukážkou prejavu malokarpatského terroiru v červenom víne.

Obohatené drevom

Dlhodobé vyzrievanie v dreve
môže obohatiť víno o priehrštie vanilkových tónov, ktoré vám zaručene
pripomenú sladkú, ovocnú štrúdľu.
Modrý Portugal má zvyčajne pikantnú chuť, ktorej dominujú šťavnaté
ovocné kyseliny. Triesloviny nebývajú
bohaté, ale prekvapia jemnou štruktúrou. Ak bol naviac drevený sud jemne
opálený ohňom, zanechá v chuti rovnako ako vo vôni nevtieravé stopy vo
forme zrelej kôstkoviny, korenia
alebo tabaku.

V Doľanoch je doma

Od nepamäti sa odroda Modrý Portugal spája hlavne s Malými
Karpatmi. Darí sa jej na orešianskych vŕškoch, ale aj v okoli Skalice alebo na južnom Slovensku. Podľa poslednej štatistiky
odroda na Slovensku tvorí len
0,5% celkovej plochy vinohradov s výmerou 109,1 ha. Azda
najväčšiu ucelenú výmeru
nájdete na ploche 9 ha vo vinohradníctve spoločnosti JM
Vinárstvo Doľany. Portugal
nepozná lepšie a horšie roky,
pretože vždy dokáže priniesť
spravodlivú úrodu do pivnice
vinára. Mnohoročné skúsenosti priniesli poznanie potenciálu tejto autentickej odrody
hrozna, ktorá pri veľkej súťaži
s inými krami a pri vhodnom
zaťažení poskytuje atraktívne
vína s vysokou kvalitou, ktoré sa vedia
presadiť vedľa medzinárodných odrôd.
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Na akej skale stojí kostlík sv. Leonarda v Doľanoch?

U nás, na brehu mora…
Geologická stavba skaly, na ktorej
stojí kostolík sv. Leonarda, je tvorená neogénnymi miocénnymi morskými sedimentami (geologické obdobie
stredný báden). Sú to najmä
brekcie a polymiktné zlepence, tvorené prevažne vápencovými, často neopracovanými
úlomkami spojených vápnitým tmelom – to znamená, že
je to akýsi prírodný „betón“.
Tieto sedimenty sú označované ako „dolianske vrstvy“,
alebo dolianske zlepence. Sú
rozšírené na východných svahoch Malých Karpát najmä v
páse od Dubovej až po Horné
Orešany a tvoria okraj tzv. špačinského neogénneho súvrstvia.
Tieto sedimenty vznikli približne
pred 12 miliónmi rokov, na pobreží

vtedajšieho mora, pričom breh bol
tvorený svahmi hôr - vtedajších „Malých Karpát“ a približne smerom na
východ - do nížiny, sa rozprestieralo

more. Na pobreží alebo okraji toho
mora sa hromadili úlomky skál z hôr
a keďže boli menej opracované krátkym transportom a často mimo do-

sah vĺn mora, zostali ostrohranejšie.
Časom došlo k ich spevneniu a vzájomnému spojeniu (stmeleniu) a po
ďalšom vývoji z nich vznikol terajší
kopček, ktorý je však už len
zvyškom pravdepodobne väčšieho množstva podobných
vrstiev – zvyšok bol oderodovaný a znova odnesený preč.
V sedimentoch je ojedinele
možné nájsť aj zvyšky vtedajších morských živočíchov.
V takýchto sedimentoch
môžu vznikať vplyvom erózie aj rôzne plytké jamy alebo dutiny, ktoré boli pôvodne vyplnené menej pevným
a súdržným materiálom – príkladom
je „jaskyňa“ za kostolíkom.
RNDr. Igor Slaninka, PhD.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Za tým asi niečo musí byť!
Som rodený Bratislavčan a precestoval som už pekný kúsok sveta. Blahorečím chvíli, keď sa moje
pracovné povinnosti zredukovali na
únosnú mieru a prijal som opakované
pozvanie na návštevu Dolian. Už pri
príchode do vašej obce som sa začal
hanbiť, že som doteraz nespoznal takú
prekrásnu lokalitu niekoľko kilometrov od Bratislavy. Od prvého momentu informovania sa „kam mám ísť,“ či
už to boli mladší alebo starší ľudia,
vyžarovala z nich úprimná snaha nasmerovať nás správne, hoci videli na
aute našu bratislavskú ŠPZ!
Keď sme sa po poznávacej jazde po
Doľanoch dostali do Kultúrneho domu
na 2. Ompitálsky jarmok, opäť som sa
začal hanbiť, že neviem, že Ompitál
niekto niekedy premenoval na Doľany! Pri prechádzke po Doľanoch som
nevychádzal z údivu, že tu sa ešte každý, s kým sa stretnem, zdraví (aj som
sa s radosťou tomu prispôsobil). Nevychádzal som z údivu, keď som videl

koľko je pamätných tabúľ na domoch.
Už teraz viem, že Doľančania si vážia
svojich rodákov a prejavujú prekrásnu
úctu ku svojim predkom!
A to som ešte iba kráčal ku Mlynu. Tam bola nachystaná pre návštevníkov nádherná atmosféra v podobe alternatívy posedenia vo voľnej
prírode alebo v prekrásne upravenej
bývalej stodole. Vynikajúco skĺbená
história s realitou, veľmi ústretový
majiteľ, s nesmierne zaujímavým výkladom o histórii mlyna, to sa jednoducho nedá nezopakovať!
V Doľanoch som skrátka zažil
v súčasnej dobe už netradičný spôsob
prejavu dobrosrdečnosti ľudí, ktorá
vyžaruje z každého človeka, od malých detí až po starcov. A práve malé
deti sa mi zdali byť úplne iné ako tie
v Bratislave. Tie doľanské boli akosi
pohľadom i svojím prejavom „nepoškvrnené veľkomestom“. Boli, podľa
môjho vnímania, spontánnejšie, uvoľnenejšie vo svojom prejave a dokázali

sa prejaviť krajším výrazom spokojnosti. Je to, samozrejme, môj názor,
ktorý vznikol po krátkodobom pobyte
v Doľanoch a treba ho asi aj tak brať!
Milí Doľanci, hlboko sa skláňam
pred tým, čo ste dokázali zo svojej
obce urobiť! Podľa mňa ste vytvorili
oázu kľudu, pokoja a stánok neuveriteľne nákazlivej dobrej pohody. Kam
sa hrabú renomované wellness centrá,
predovšetkým ekonomicky zainteresované, ktorým ide len o peniaze.
Moje „vyznanie“ Doľanom som
písal na etapy. O to viac som zvažoval, čo napíšem. Chcel by som napísať určite i viac, ale zatiaľ snáď len
toľko, aby sa vám Doľancom nepostavili hore nosy!
S úprimným pozdravom všetkým
Doľancom
doc. MUDr. Jaroslav Hinšt,
CSc., mim. prof. SZU v.r.,
emeritný prorektor Slovenskej
zdravotníckej univerzity
v Bratislave
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Úspešná sezóna pre doliansky futbal

Sú stále lepší
V ankete pred vstupom do nového ročníka 2011/2012 5. ligy
ObFZ Ba-vid. odpovedal predseda TJ Matúš Ješko na otázku
„Aké máte ciele, želania?“ nasledovne: „Nedávame si žiadne
veľké ciele, pôjdeme od zápasu k zápasu.“ Túto myšlienku zopakoval i pred jarnou časťou súťaže.
Skromnosť či obava? Ani nie.
Mužstvo si vyskúšalo svoju silu
i odolnosť v ročníku 2010/2011
v 6. lige, kde i za účasti družstiev zo
Záhoria obsadilo 5. – 6. miesto. Nuž
a pri pohľade na výsledky družstva
seniorov v uplynulom ročníku môžeme povedať, že sa splnili aj tie najoptimistickejšie predpovede – naši
futbalisti obsadili veľmi pekné 4.
miesto spomedzi 18 družstiev. Získali 69 bodov, pričom dosiahli 21
výhier, 6 remíz a 5 prehier s aktívnym skóre 79:53.

Obdivuhodná séria

Od lyží k lopte

Kto - okrem hráčov - prispel k posledným úspechom dolianskeho futbalu? V skratke, výbor telovýchovnej jednoty a tréner Ján Schwarz st.
Jeho aktivita z lyžovania sa preniesla
do futbalu. Dve sezóny trénoval dorast a keď tento po 35 rokoch nedobrovoľne skončil pre nedostatok hráčov, prešiel na „všeorganizátorskú“
prácu s družstvom seniorov.

Podporný tím

Popri tom, ako sám hovorí, nezabúda ani na ďalšie lyžiarske preteky

generácií. V trénerskej dirigentskej
pozícii mu z lavičky i mimo nej výdatne pomáhal predseda TJ Matúš
Ješko a dve „futbalistky“ Zuzana
Banárová a Ľubica Kleinová. Našim najmladším, žiakom, sa obetavo
venujú František Bednarovský, Pavol Zajac i Rudolf Vrbinkovič ml.

Príďte ich povzbudiť

V novom futbalovom ročníku
2012/2013, ktorý sa začne 18. - 19.
augusta, chcú obe naše družstvá,
seniori i žiaci, ísť znova od zápasu k zápasu za dobrým finálovým

Po jesennej časti súťaže bol náš
tím šiesty, na jar prehral iba raz.
Pozoruhodná je úspešná „šnúra“ –
posledné štyri jesenné a dvanásť jarných zápasov bez prehry až po prehru v Igrame a po nej ešte ďalšie dva
víťazné zápasy. Najlepšími strelcami
mužstva sa stali Rudolf Vrbinkovič
- 17 gólov, Jozef Vandák (11 gólov)
a Michal Paluch (10). Na dôvažok
treba spomenúť ešte dva víťazné turnaje v rámci letnej aktivity - v Dolných Orešanoch a v Bukovej.

Mladí sa tiež snažili

I družstvo žiakov si polepšilo, keď
zlepšeným herným prejavom v jarnej
časi súťaže postúpilo v konečnej tabuľke z ôsmeho miesta po jeseni na
piatu priečku. Chlapci vybojovali 28
bodov, pričom zaznamenali 8 výhier,
4 remízy a 8 prehier so skóre 44:49.
Treba však nezastať na pol ceste, neúnavne trénovať a zlepšovať sa.

Úspešní futbalisti TJ Družstevník Doľany: horný rad zľava Marián Ješko,
Jakub Banár, Marek Vadovič, Adam Hrdlička, Martin Vandák, Rudolf Vrbinkovič, Jakub Tichý, Peter Mruškovič, Ján Schwarz st., dolný rad zľava:
Jozef Vandák, Martin Hrdlička, Ján Vandák, Andrej Lechovič, Mikuláš
Vizváry. Na fotografii chýbajú ďalší hráči: Marek Vizváry, Jozef Slaninka,
Michal Paluch, Ľubomír Lehota, Pavol Ješko a Dávid Klein.
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výsledkom. Netreba však pritom
zabúdať ani na fair-play a vyvarovať sa nevhodných, nefutbalových
prejavov, ktoré nám nerobia dobrú
reklamu (viď jesenný zápas v Dubovej). Tak im spolu držme palce
a zaželajme všetko dobré v novom
ročníku!

Ako to robia iní…

Záverom by som chcel ešte uviesť
pár myšlienok na adresu poslancov
i vedenia obce. Často sa spomína
finančná stránka veci. Výbor TJ ju
zachraňuje podľa daných možností,
pritom vieme, že v iných družstvách,
u našich súperov, uhrádza obec faktúry za rozhodcov, delegátov i za
dopravu. Samozrejme, okrem toho
obec prispieva aj na bežnú činnosť
klubov…

Budúcnosť ihriska

U nás sa k tomu navyše pridáva
aj problém s ihriskom - zlé jazyky
hovoria, že ak niekto nešibne čarovným prútikom, dôstojného športového stánku sa nedožije ani súčasná
generácia našich žiakov. Dúfajme, že
ten čarovný prútik sa nájde i skôr.
Napríklad využitím pozemku Bujačie - Za rybníkom, kde sa plánovaná výstavba rodinných domov akosi
neujala.
Rudolf Vrbinkovič st.
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Výsledky dolianskych futbalistov
v jarnej časti súťaže 2011/2012
V. liga SENIORI B (S5VB)
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo
31. kolo
32. kolo
33. kolo
34. kolo

Doľany – Nová Dedinka
Čataj – Doľany
Doľany – Jablonec B
Miloslavov – Doľany
Doľany – Dubová
Slovenský Grob B – Doľany
Doľany – Modra
Doľany – Hamuliakovo
Vištuk – Doľany
Doľany – Častá
Doľany – Kaplná
Igram – Doľany
Doľany – Chorvátsky Grob
Svätý Jur B – Doľany
Doľany – Limbach B
Kráľová pri Senci B – Doľany

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

ŽIACI PK (SZVB)
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
21. kolo
22. kolo

Doľany – Svätý Jur
Budmerice – Doľany
Doľany – Slovenský Grob
Pezinok – Doľany
Doľany – Častá
Jablonec – Doľany
Doľany – Dubová
Doľany – Šenkvice
Doľany – Modra
Limbach – Doľany

4:2
3:1
5:0
0:2
4:0
2:4
1:1
2:2
0:4
3:1
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Čo sa udialo v Doľanoch

Detská olympiáda po druhýkrát
Uprostred júna, uprostred slečného a horúceho počasia, sa v nedeľu 17. júna zišli na futbalovom štadióne v Doľanoch všetky deti, ktoré majú radi pohyb, zábavu, hry a súťažného ducha. Organizátori tu pre nich
pripravili už druhý ročník detskej olympiády, kde si mohli vyskúšať svoje schopnosti, rýchlosť, postreh či
výdrž. Bez odmeny neodišiel nik z malých súťažiacich, najväčšou odmenou bol pre nich ale zrejme umelý
dáždik zo striekačky hasičského auta. Pre všetkých, čo olympiádu obetavo pripravili, boli zasa odmenou
žiarivé očká detí, ktoré opäť raz mohli zmysluplne a zdravo prežiť jedno pekné nedeľné popoludnie.

V mlyne
sa nepokazilo nič

2. Ompitálsky jarmok
Po úspešnej premiére vlani na
jeseň sa v poslednú májovú sobotu
konal v našom kultúrnom dome už
druhý Ompitálsky jarmok. Občianske združenie Spolok za krajší život
v Doľanoch ho aj tentoraz zameralo
predovšetkým na domácu a remeslenú výrobu, čo podporili aj historické, štýlové stánky pre predajcov.
Prišlo ich vyše 35 a ponúkali najmä
šperky, ozdobné predmety, hračky,
ručné práce, textil, ale nechýbali ani
výrobcovia medu, rezbár, kreslič
portrétov či domáce cestoviny vyrobené členkami dolianskej Jednoty

dôchodcov. Svoje umenie tu predviedli aj deti, navštevujúce každý
piatok tvorivé dielne v klube nad
OU. Náštevníci si so záujmom prezreli aj malú výstavu historických
fotografií z Dolian. K dobrej nálade
prispelo okrem vydareného počasia
aj chutné občerstvenie a historické
hry s lukostreľbou na terase DK.
Svoje „prebytky“ tu mohol na burze
predať i každý Doľančan, žiaľ, túto
príležitosť veľa ľudí nevyužilo. Tak
dúfajme, že nabudúce. 3. Ompitálsky jarmok sa bude konať v sobotu,
17. novembra.

V minulosti museli všetci mlynári na začiatku sezóny zamlieť mlyn
a zistiť, či všetko funguje tak, ako má,
a nič sa cez zimu nepokazilo. V rodinnom vinohradníctve a vinárstve
Vína z mlyna Doľany sa podarilo
oživiť túto tradíciu a už druhý rok sa
na akcii s názvom Zámel mlyna stretlo niekoľko desiatok ich priaznivcov. V zrekonštruovanom najstaršom
mlyne v obci Doľany, pochádzajúcom
z roku 1543, ste v poslednú májovú
sobotu mohli v príjemnej atmosfére
dokonca stretnúť aj vodníkov a víly.
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Pocta Antonovi Adamkovičovi
Potešilo ma, keď do nášho Kostola sv. Vincenta zavítal plný autobus Doľancov, aby sa zúčastnili na diamantovej sv. omši pána dekana Mons. Antona Adamkoviča (nar. 27. 5. 1928).
U nás, v komunite misionárov, prežíva svoju jeseň života. Neviem, či niekedy v živote toľko
denne spovedával, ako práve tu v
Bratislave. Ďakujem aj v jeho mene pánu starostovi Jozefovi Mruškovičovi, aj ostatným
rodákom za gratuláciu a tiež za vytvorenie dobrej nálady po sv. omši v sále Vincentínum. Pán
dekan, ktorý je už šesťdesiat rokov kňazom, pôsobil v Doľanoch dvadsať rokov a aj keď bol
socializmus a nedalo sa všetko konať verejne a oficiálne, pôsobil neohrozene a horlivo za každej "poveternostnej" situácie. Nech ho Pán zachová ešte roky medzi nami, aby mohol rozdávať
hojne Dary Božie tým, čo po nich lačnejú. Vďaka aj vám, milí rodáci, za učasť.
P. ThLic. Augustín Slaninka, CM

Rozprávková
rozlúčka
so školským rokom

Posledná júnová sobota bola
pre školákov i škôlkárov vlastne
už prvým dňom dlho očakávaných
prázdnin. Horúci, slnečný deň bol
skutočne naplnený vôňou leta, oddychu a hier. Deti z Dolian si ho mohli
naplno užiť na rozlúčke so školským
rokom, spojenej s cestou Rozprávkovým chodníkom – to preto, že tentoraz neviedol cez les, ale po dedine
až k čistinke za Brimusom, kde bola
pripravená opekačka s muzikou.
V extrémne horúcom počasí čakali
na malých výletníkov strigy, strašidlá, piráti, zbojníci, pustovník v jaskyni, ale aj veselé maľovanie a ďalšie
zábavné súťaže. Akciu zorganizovala
kultúrna komisia obecného zastupiteľstva spolu so Spolkom pre krajší
život v Doľanoch.

Pomaly,
ale predsa…
Rovnako ako takmer všetky obce na Slovensku, aj Doľany bojujú s nedostatkom financií
na väčšie investičné akcie. Aj na
žiadosti o dotácie treba vypracovať rad dokumentov a projekt, čo
stojí nemalé peniaze bez záruky,
že obec financie vôbec získa. Naviac treba mať vždy časť vlastných
prostriedkov, čo by tiež znamenalo len ďalšie zadlžovanie obce.
Preto buďme radi, že sa darí aspoň z toho mála zachraňovať, čo
sa dá. V uplynulých mesiacoch
takto pribudlo oplotenie pozem-

ku za kultúrnym domom, opravil
sa odkvapový systém a podhľad
na budove KD, schody, vymaľoval sa pitvor, postavil sa oporný
múr pri polyfunkčnom ihrisku,
opravil poškodený múr a schody
na cintoríne. Aj vďaka iniciatíve
starostu Správa regionálnych ciest
v rekordne krátkom čase položila
nový asfaltový koberec na ceste na
Zabité, ktorý sa svojím kvalitným
povrchom stal doslova lákadlom
pre cyklistov a korčuliarov. Tak len
treba dúfať, že nám takáto krásna
cesta ešte hodne dlho vydrží.
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Hrad Devín ožije po 9. krát
Počas prázdninového víkendu 25. a 26. augusta 2012 si hrad Devín pripomenie svoje pôvodné poslanie. Ožije dobami, v ktorých
sa po ňom prechádzali dvorné dámy a rytieri na koňoch sa hnali
za novými hrdinskými skutkami. Festival Devín 2012 sa podelí
o historickú atmosféru so všetkými milovníkmi dávnych dôb.

Už deväťročná tradícia Festivalu Devín zaručuje dva dni programu, v ktorom si každý príde na svoje. Program
neprebieha len na hlavnom pódiu, ale
návštevníci si môžu vybrať medzi vystúpeniami a aktivitami v celom areáli
hradu. Historickí nadšenci pod vedením šermiarov okúsia adrenalín pri vr-

Inzercia

• Doučujem angličtinu v Doľanoch.
1x do týždňa 1 hod. 7,00 EUR,
2x do týždňa 1 hod. 5,00 EUR,
Tel.: 0905 466 065
• Obec Doľany ponúka miestnym podnikateľom na svojej webovej stránke
reklamu zadarmo. Bližšie info na OÚ.

haní sekier, oštepov či lukov.
Na hlavnom pódiu sa zatiaľ vystriedajú najobľúbenejšie domáce
a zahraničné šermiarske, kaskadérske a hudobné skupiny spolu
s orientálnymi tanečníkmi. Pod pódiom svoj talent predvedú sokoliari
či koniari a rámus narobí aj skupina
delostrelcov. Okolie hradu bude pripravené na prechádzku historickými tábormi, kde môžu návštevníci
nakuknúť našim predkom až do kuchyne a občerstviť sa tam dobovými
špecialitami. Na historickom jarmoku sa zasa predstavia remeselníci
priamo pri práci a predvedú tradičnú
výrobu čipky, hrncov či nožov.
Večerné hodiny budú patriť mrazivým súbojom a divadelným predstaveniam, po ktorých divákov rozpáli
spojenie krásnych tanečníc a magickej ohňovej show.
Viac informácií o podujatí na
www.festivaldevin.sk .

Poďakovanie
Redakcia Doľanských novín ďakuje
sponzorom za finančnú podporu pri
realizácii tohto vydania: Continental
Film a pán Michal Drobný a Vína
z Mlyna, Doľany.

Fínsky folklórny súbor KÄRRI
po prvýkrát na Slovensku a v Doľanoch!
Svetoznámy amatérsky fínsky
folklórny tanečný súbor Kärri sa po
prvý krát predstaví slovenskému publiku počas turné od 2. do 8. septembra
2012. Dvadsaťčlenný súbor s hudobným sprievodom, o ktorom hovoria,
že „netancuje, ale tance priam žije na
javisku,“ navštívi Bratislavu, Doľany,

Nenechajte
si ujsť
Program akcií v Doľanoch
v najbližších troch mesiacoch
10. – 11. august 2012

Viecha na mlyne
15,00 – 21,00 hod
Vína z mlyna
12. august 2012

Turistika
pre všetkých

Registrácia: 6,00 – 10,00 hod
pred Základnou cirkevnou školou
25. august 2012

Koncert skupín
Spins, FluenZ,
Smola a hrušky
21,00 hod
DK J. Fándlyho, Doľany
5. september 2012

Fínsky folklórny
súbor Kärri
17,00 hod
DK J. Fándlyho, Doľany
14. október 2012

Detská šarkaniáda
13,30 hod
Futbalové ihrisko Doľany

nájdete nás aj na facebooku

Doľanské noviny
Banskú Štiavnicu a Banskú Bystricu.
Tanečný súbor, ktorého meno je
odvodené od Kärri-ukko, jedného
z fínskych tradičných tancov, stabilne
tvorí viac ako 20 skúsených tanečníkov. Tí sú na javisku sprevádzaní talentovanými hráčmi na husle a akordeón
a vokálnym zborom. Tance, s ktorými
Kärri vystupuje, sú pôvodom z rôznych častí Fínska, no veľa z nich pochádza z Karélie (časť krajiny, ktorá
susedí s Ruskom).
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