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DOĽANSKÉ
NOVINY
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Ročník IX.

TÉMY:  VOĽBY  ODPADY  LEXIKÓN  FARSKÉ OKIENKO  ŠKOLA  LEHOTAYOVCI  VASOV BEH  FUTBAL

Príhovor
starostu
Vážení Doľančania,
prepáčte, že sme sa na chvíľu odmlčali a noviny ste nedostali do schránok.
Bolo to spôsobené ukončením činnosti šéfredaktora PhDr. Petra Marianyiho.
Touto cestou mu aj vašim menom ďakujem za jeho dlhoročný prínos pri tvorbe
našich novín.
Noviny budú vychádzať trikrát ročne v apríli, auguste a v decembri. Majú
novú redakčnú radu, ktorú vám predstavujeme samostatne (na str. 14). Verím,
že väčšina z vás bude spokojná, a keď
to budú potrebovať, tak im každý svojim
spôsobom pomôžete. Držme im palce!
Ďakujem vám za vaše hlasy v komunálnych voľbách. Ďakujem všetkým,
ktorí sa aktívne podieľajú na zveľaďovaní
obce, úprave svojho okolia, priedomia.
Ďakujem bývalým poslancom OZ za spoluprácu vo volebnom období 2014 – 2018.
Obce dostali zákonnú povinnosť čistiť a udržiavať okrem ciest aj chodníky.
V minulosti, aj keď sme to nemuseli ro-

biť, sme podľa možností túto činnosť vykonávali. Nešlo by to bez mechanizmov
a ochotných ľudí, ktorí zimnú údržbu vykonávali svojimi malotraktormi a inými
zariadeniami, za čo im ďakujem.
Odpadom, ktorý všetci produkujeme,
sa musíme zaoberať neustále. Tento rok
nám všetkým pribudol poplatok štátu vo
výške 12 € za tonu komunálneho a veľkokapacitného odpadu, ktorý vyvezieme na
skládku Dubová. Na budúci rok sa tento
poplatok zvýši (v závislosti od množstva
separátov voči celkovému množstvu odpadu) až na 27 € za tonu. Za vývoz a uskladnenie vyseparovaného odpadu (sklo, papier, plasty, kovy, tetrapaky, textílie, obuv)
neplatíme, taktiež ani poplatok štátu. Do
kontajnerov na separáty nám však niekto
nezodpovedný vhadzuje aj celé mechy
s komunálnym odpadom, staré znečistené
handry, kartóny a pod. Takto znehodnotený
odpad sa nám nezapočítava do množstva
separátov a navyše budeme platiť za jeho
likvidáciu. A preto, čím menej ton odpadu
vyvezieme na skládku a viac vyseparujeme
alebo skompostujeme, tým menší poplatok
za odpad my všetci budeme platiť.
Prosím najmä starších občanov,
aby boli opatrní a za žiadnych okolností nevpúšťali do svojich dvorov a domov
podomových predajcov, neraz podvodníkov a zlodejov, pretože aj v našej obci

už došlo k niekoľkým prípadom krádeže.
V prípade dotieravého vnucovania volajte okamžite políciu č. 158.
V tomto jarnom období, keď sa v prírode nachádza veľké množstvo suchej
trávy a lístia, niektorí občania našej obce
často v mylnej domnienke, že podporujú
a skvalitňujú nový trávny porast vypaľujú
suchú trávu a zakladajú ohne aj vo voľnej
prírode. V skutočnosti vypaľovanie ničí
štruktúru pôdy a trávny porast redne. Aj
napriek upozorneniam o tomto nebezpečenstve dochádza aj v našej obci k takémuto konaniu, čo prináša veľké riziká
v oblasti požiarnej ochrany.
V roku 2011 nás postihla povodeň
a v roku 2018 búrka v medziľudských
vzťahoch. Obe zanechali hlboké stopy,
na ktoré sa nedá zabudnúť. Nech sú pre
všetkých ponaučením.
V závere sa ešte raz chcem poďakovať všetkým občanom, ktorým záleží na
vzhľade našej obce, dobrých vzťahoch,
ako aj na zdravom životnom prostredí a príkladne zveľaďujú svoj i spoločný
obecný majetok. Zároveň Vás chcem požiadať o zlepšenie prístupu k aktuálnym
problémom. K blížiacim sa Veľkonočným
sviatkom Vám všetkým prajem veľa zdravia, pokoja, lásky, porozumenia a Božieho požehnania vo Vašich rodinách.
Jozef Mruškovič, starosta

SAMOSPRÁVA

Samospráva obce

Komunálne
voľby 2018

Za starostu bol zvolený Jozef Mruškovič, zástupkyňou starostu obce sa stala JUDr. Ida Konopová, PhD.,
hlavnou kontrolórkou obce Doľany zostáva Mgr. Iveta
Balejčíková.

10. novembra 2018 sme v Doľanoch volili zo 4 kandidátov starostu obce a z 20 kandidátov deviatich poslancov obecného zastupiteľstva. Voľby mali nadpriemerne
vysokú účasť 76,45 % (v rámci SR – 48,67 %).

Voľba starostu obce

Výsledky volieb sú v nasledujúcej tabuľke:
Meno a priezvisko
kandidáta

Počet
hlasov

Podiel
platných
hlasov v %

1

Jozef Mruškovič (NEKA)

234

34,46

2

Ľubor Lazar, RNDr. (NEKA)

201

29,60

3

Daniel Ďurďovič Ing. (NEKA)

151

22,23

4

Roman Mikovič, Ing. (NEKA)

93

13,69

Starostom na ďalšie 4 roky bol zvolený Jozef Mruškovič.

Voľba poslancov obecného zastupiteľstva

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva zoradení podľa počtu získaných hlasov:
Meno a priezvisko
kandidáta
1

Ida Konopová, JUDr., PhD. (NEKA)

Počet
hlasov
431

2

Ján Demovič, JUDr. (NEKA)

3

Drahomír Jakuš (NEKA)

330

421

4

Stanislava Oravcová, Mgr. (KDH)

322

5

Peter Vizváry (NEKA)

321

6

Ľubor Lazar, RNDr. (NEKA)

298

7

Roman Mikovič, Ing. (NEKA)

273

8

Peter Marianyi, PhDr. (NEKA)

271

9

Iveta Bednarovská (NEKA)

252

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Meno a priezvisko
kandidáta

Počet
hlasov

Komisie pri OZ

Na prvom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
13. 12. 2018 boli schválení členovia komisií:
Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: PhDr. Peter Marianyi
Členovia: Mgr. Stanislava Oravcová, RNDr. Ľubor Lazar
Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže
Predseda: Mgr. Stanislava Oravcová
Členovia: Zuzana Zajíčková, Ing. Daniel Ďurďovič,
Mgr. Denisa Schwarzová, Petra Oravcová,
Jozef Slaninka, Mgr. Zuzana Banárová
Komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku
Predseda: Peter Vizváry
Členovia: PhDr. Peter Marianyi, Mária Vranková,
Ing. Roman Mikovič, Roman Schwarz, Denisa Mikovičová,
Andrea Nemcová
Komisia výstavby a územného plánovania
Predseda: RNDr. Ľubor Lazar
Členovia: Drahomír Jakuš, Natália Machová,
Iveta Bednarovská, Michal Paulovič
Komisia obchodu a cestovného ruchu
Predseda: Drahomír Jakuš
Členovia: Lucia Jakušová, Bc. Natália Bednárovská
Veronika Ješková, Andrea Zubajová, Mgr. Ľuboš Krist
Ing. Daniel Ďurďovič, Marek Vizváry, Ing. Tomáš Soós
Komisia pre ochranu majetku a verejného poriadku,
životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva
Predseda: JUDr. Jan Demovič
Členovia: Ing. Jana Demovičová, Ing. Michal Tichý

Zástupcovia zriaďovateľa pre školu a škôlku

OZ v Doľanoch schválilo Ivetu Bednarovskú, poslankyňu OZ v Doľanoch, ako zástupkyňu zriaďovateľa Obec
Doľany do Rady školy pri Materskej škole Doľany.
OZ v Doľanoch schválilo Mgr. Stanislavu Oravcovú
a JUDr. Jána Demoviča ako zástupcov zriaďovateľa
Obec Doľany v Rade školy pri Základnej škole Doľany.

Rozpočet obce na rok 2019

OZ v Doľanoch schválilo rozpočet obce Doľany na rok
2019 v členení:

1

Natália Bednárovská (NEKA)

249

2

Roman Schwarz (NEKA)

235

Bežné príjmy obce

478.870,- EUR

3

Rudolf Vrbinkovič (NEKA)

212

Bežné výdavky obce

468.670,- EUR

4

Andrea Nemcová (NEKA)

202

Kapitálové príjmy

5

Pavol Ješko (NEKA)

195

Kapitálové výdavky

6

Jozef Slaninka (NEKA)

175

Príjmové finančné operácie

93.000,- EUR
154.000,- EUR

7

Bernard Vároš (NEKA)

135

Výdavkové finančné operácie

8

Mário Macho (NEKA)

100

9

Kristína Bucherová (NEKA)

Plánovaný prebytok
rozpočtového hospodárenia

10 Natália Machová (NEKA)
11

2

Ľuboš Krist, Mgr. (SAS, OĽANO)

92
86
71

78.000,- EUR
17.000,- EUR
10.200,- EUR.

Viac informácií zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
nájdete na stránke www.dolany.sk v sekcii Samospráva/Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí.
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ODPADY

Odpady sú našou vizitkou
Opäť sme sa rozhodli venovať dôležitej téme odpadového hospodárstva, týka sa totiž každého z nás a nie všetci
k tejto problematike pristupujú zodpovedne. Denne vyprodukujeme svojou činnosťou množstvo odpadu, ktorý
môžeme v tom lepšom prípade vyseparovať na jednotlivé zložky, v tom horšom skončia v komunálnom zmesovom odpade a v najhoršom pohodené kdesi v priekope alebo spálené v kotli či záhrade. Sebecké konanie jednotlivcov pritom odčerpáva významné finančné prostriedky z rozpočtu obce, zaťažuje životné prostredie a navyšuje
poplatky za odvoz smetí pre všetkých občanov bez rozdielu.

Je to len na nás

Určite sa všetci zhodneme, že najlepšou cestou je neprodukovať odpad vôbec. Bezodpadová koncepcia životného štýlu, známa ako „Zero-Waste“ vychádza z filozofie redukcie odpadu predchádzaním jeho vzniku
– akejsi cielenej skromnosti, odmietnutia jednorazových
výrobkov, nákupu v bezobalových obchodoch, recyklovania použitých vecí a podobne. Ak už vytvoríme odpad, najlepšou cestou na jeho zbavenie sa je vytriediť
ho na jednotlivé zložky a umiestniť ho do vriec (plasty
– žlté, papier – modré) alebo do zberných nádob na to
určených (kovy, tetrapaky, sklo, textil). Použité oleje
môžete bezplatne priniesť do dvora Obecného úradu,
kde sa nachádzajú zberné nádoby. Elektroodpad sa
zbiera 2x do roka. Stavebného odpadu je stavebník
povinný sa zbaviť legálnym spôsobom, a to odviezť ho
na skládku na Dubovú. Obec raz ročne organizuje zber
veľkokapacitného odpadu – tento rok sa uskutoční
12.07. a 13.07. v priestoroch PD Doľany.

Tento rok je poplatok za odvoz smetí pre občanov
24,23 EUR/osobu a pre podnikateľov 97,34 EUR.

Pozor na spaľovanie záhradného odpadu

Jarné obdobie so sebou prináša viaceré prípady vypaľovania suchej trávy a zeleného odpadu zo záhrad.
Ministerstvo životného prostredia však upozorňuje, že
vypaľovanie trávnatých porastov a spaľovanie odpadu
z lístia, trávy a konárov je nielen nebezpečné, ale aj nezákonné. Podľa zákona o odpadoch hrozí za takéto konanie pokuta pre občanov až do výšky 1 500 eur, pre
právnické osoby od 4 000 do 350 000 eur. Zákonný
spôsob, ako sa zbaviť suchého biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad je kompostovanie.

Nelegálne skládky

Určujúce percento vytriedenia

Percento vytriedenia nám určuje cenu za vývoz a uloženie odpadov na ďalšie obdobie podľa nasledujúcej
tabuľky:
Úroveň
vytriedenia
komunálneho
odpadu v %

Sadzba štátu za príslušný rok
v eurách za tonu
2019

2020

2021
a nasledujúce
roky

menej ako 10 %

17

26

33

10 – 20 %

12

24

30

20 – 30 %

10

22

27

30 – 40 %

8

13

22

40 – 50 %

7

12

18

50 – 60 %

7

11

15

viac ako 60 %

7

8

11

Obec je od 01.01.2019 povinná zverejniť úroveň vytriedenia odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do
28. februára na webovom sídle alebo úradnej tabuli.
Úroveň vytriedenia v našej obci za rok 2018 je 14,33 %.

Pôvodca tohto odpadu sa zrejme
domnieval, že odpad zhorí spolu
s révou a bude po probléme.

Nová „kôpka“ v Ampéroch pribudla pár dní
po vyčistení priestoru

Likvidácia čiernych skládok je problémom, s ktorým
obce neustále zápasia a stojí ich nemalé finančné prostriedky. Aby sa predišlo ich vzniku, niektoré obce
umiestnili na exponované miesta fotopasce, ktoré
dokumentujú pôvodcov skládok a majú aj preventívny charakter. Nelegálne skládky vznikajú v Doľanoch
napr. pod vinohradmi smerom na Častú a v spodnej časti Ampérov, kde pár dní po odstránení čiernej
skládky (obsahovala igelity, fľaše, staré hrnce, plastové
fľaše a pod.) pribudla nová kôpka stavebného odpadu.
V prípade, že sa bude situácia opakovať, obec využije
všetky dostupné prostriedky, aby sa takémuto konaniu
zamedzilo a pôvodcovia tohto odpadu zodpovedali za
svoje nerozumné konanie. (dd)

Vývozy odpadu na zvyšok roka 2019

IN F
O

KOMUNÁLNY ODPAD – Vývoz mesačný: 30.04., 28.05., 25.06., 23.07., 20.08, 17.09., 15.10., 12.11., 10.12.
Vývoz dvojtýždňový: 16.04., 30.04., 14.05., 28.05., 11.06., 25.06., 09.07., 23.07., 06.08., 20.08, 03.09., 17.09.,
01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 23.12.
PLASTY: 26.04., 23.05., 20.06., 18.07., 15.08., 12.09., 10.10., 07.11., 05.12.
PAPIER: 09.05., 03.07., 25.09., 20.11.
Termíny vývozu ostatného odpadu nájdete na www.dolany.sk.
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Voľby do
Európskeho
parlamentu
2019

A

1. kolo prezidentských volieb sa uskutočnilo v sobotu 16. 3. 2019. K volebnej urne v Doľanoch prišlo
622 voličov, čo predstavuje účasť 68,88 % (opäť sme
výrazne prekročili celoslovenský priemer 48,74 %).
Voľby prvého kola priniesli tieto výsledky (poradie
kandidátov podľa počtu platných hlasov, ktoré dostali vo voľbách):
Meno a priezvisko
kandidáta

Počet
hlasov

Podiel
platných
hlasov
v%

1

Zuzana Čaputová

298

48,14

2

Maroš Šefčovič

92

14,86

3

Marian Kotleba

83

13,40

4

Štefan Harabin

82

13,24

5

František Mikloško

32

5,16

6

Milan Krajniak

14

2,26

7

Eduard Chmelár

6

0,96

8

Béla Bugár

5

0,80

9

Juraj Zábojník

4

0,64

10

Martin Daňo

1

0,16

11

Róbert Švec

1

0,16

12

Bohumila Tauchmannová

1

0,16

13

Ivan Zuzula

0

0,00

József Menyhárt a Robert Mistrík sa vzdali kandidatúry. Do 2. kola postúpila Zuzana Čaputová (celoslovenský podiel platných hlasov 40,57 %) a Maroš
Ševčovič (18,66 %).
2. kolo prezidentských volieb sa uskutočnilo v sobotu 30. 3. 2019. V našej obci prišlo voliť 522 voličov,
čo predstavuje účasť 58,71 % (priemer SR – 41,79 %).
Výsledky 2. kola prezidentských volieb v Doľanoch:
Meno a priezvisko
kandidáta
1

Zuzana Čaputová

2

Maroš Šefčovič

Počet
hlasov

Podiel
platných
hlasov
v%

328

64,82

178

35,17

Za prezidentku Slovenskej republiky bola zvolená
Zuzana Čaputová s počtom platných hlasov 1 056 582
(podiel 58,41 %).
(dd)

4

Čoskoro nás čakajú voľby do Europarlamentu.
Europarlamentné voľby nie sú pre nás Slovákov asi veľmi zaujímavé. V minulých eurovoľbách celkovo volilo len 13,4 % voličov. Prečo
by sme toto číslo mali zvýšiť a mali by sme
ísť voliť? Europoslanci sú súčasťou Europarlamentu. Podieľajú sa na rozhodovaní v otázkach ako znížiť spotrebu energie, podporiť rast
hospodárstva, riešia migráciu, zmenu klímy,
vplyv plastových výrobkov na životné prostredie a množstvo ďalších dôležitých tém. Tento
rok volíme 14 poslancov na päťročné funkčné
obdobie. Poďme voliť a vyberme si zástupcov,
ktorí budú zastupovať naše záujmy.
Voľby sa konajú 25. mája 2019 v Materskej
škole Doľany, od 7:00 do 22:00.
(nb)
Vážená verejnosť, návštevníci podujatí v Doľanoch, prevádzkovateľ – Obec Doľany, so sídlom Doľany 169 Doľany, 900 88, IČO: 00304727
si Vás dovoľuje informovať, že v časoch konania podujatí dôjde na vyhradených miestach
k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme
obrazových snímok a obrazovo-zvukových
záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho
priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky
a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa
– Obec Doľany, facebookovej stránke a iných
a budú uchovávané po dobu 3 rokov.
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TURISTIKA/STRETNUTIE DOLAŇÁKOV

Jozefovský výstup
na Godovu skalu
Nenápadný skalný útvar na prvých hrebeňoch hôr
nad Doľanmi poskytuje nádherný výhľad na údolia a kopce Malých Karpát od Vápennej cez Klokoč, Starý plášť, Čiernu skalu, Veterlín, Čelo až po
Záruby. Nevedie sem žiadna turistická značka, ale
Doľančania si sem minimálne raz do roka nájdu
cestu. Tradíciou sa totiž stal Jozefovský výstup na
Godovu skalu. Tento rok sa konal v nedeľu 24. 3.
Slnečné počasie prilákalo veľa turistov a snáď
aj Jozefov. Na skale sa zaspievali ľudové piesne,
opiekli sa dobroty a nesmela chýbať aj spoločná
fotografia zúčastnených. 
(vj)

Dolany v Dolanech alebo všetci
Dolančania na jednom mieste
Najskôr si povieme, čo Dolany v Dolanech vlastne je. Je to stretnutie všetkých Dolančanov z Česka a Slovenska,
ktoré sa každý rok koná v iných Dolanoch.

Počas víkendu je pre všetkých pripravený bohatý program, ktorého
súčasťou sú kultúrne a hudobné vystúpenia miestnych spolkov, športové hry, súťaže, detský program,
tanečná zábava a iné. Každé Doľany
môžu vytvoriť vlastné tímy, ktoré
v jednotlivých disciplínach súťažia
medzi sebou. Po dni plnom športových výkonov a kultúrnych zážitkov nasleduje tanečná zábava, kde
sa Dolančania vytancujú, zabavia
a spoznajú nových ľudí. Minulý rok

sa toto stretnutie konalo v Dolanech
nad Vltavou (pri Prahe), kde sa ho
zúčastnili i niektorí z nás. „Do Dolan nad Vltavou sme dorazili v piatok a zabavili sme sa na vystúpení
country kapely. Hlavný program sa
odohral v sobotu, kde súčasťou bolo
aj pretekanie na dračích lodiach, futbalový, tenisový a nohejbalový turnaj. Môžeme sa pýšiť tým, že i keď
nás bolo veľmi málo, v pretekaní na
dračích lodiach sme sa umiestnili na
3. mieste. Zapojili sme sa aj do fut-

balového turnaja, ale bohužiaľ nám
k výhre chýbal okrem šťastia aj talent. Celý víkend bol pre nás vydarený až na toľko, že sme v nedeľu
nechceli odísť domov. Povedali sme
si, že sa tohto stretnutia budeme zúčastňovať každý rok.“ Preto Vás touto cestou chceme vyzvať, aby sme
sa spojili, naplnili celý autobus a išli
reprezentovať našu krásnu obec do
iných Dolian, kde okrem množstva
zážitkov získame i nových priateľov.
(nb, vj)

Stretnutie Dolaňákov

PO
ZVÁ
NK

A

14. – 16. júna 2019, Dolany u Klatov

Doprava: pri väčšom počte záujemcov sa objedná autobus/mikrobus
Ubytovanie: je možné vo vlastných stanoch v stanovom mestečku alebo v blízkych ubytovacích zariadeniach
Prihlasovanie: Veronika Ješková, veronik.jeskova@gmail.com, 0904 664 211
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2019 
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LEXIKÓN

Ompitálsky lexikón
Každý z nás sa už určite stretol s názvami, menami, tradíciami, ktoré sú neodmysliteľne
spojené s našou obcou. Pomenovania často bežné, že sa nezamýšľame nad významom.
Preto je tu tento abecedný lexikón ompitálskych názvov a mien, v ktorom sa možno niečo
naučíme, na niečo si spomenieme, niečo si objasníme. V každom čísle novín budú predstavené názvy alebo mená na jedno písmeno v abecednom poradí.
 Adamčík Albert
Prvý kapelník a zakladajúci člen dychovej hudby
v Doľanoch, ktorá vznikla
v roku 1890 pod názvom
Kostolná dychová hudba.
Zaujímavosťou je, že prvé
nástroje si hudobníci kúpili z peňazí zozbieraných
v kostole pri ofere, ktorá
sa konala práve na tento
účel.


v Trnave. Od roku 1991 do
dôchodku v roku 2009
pôsobil v Zelenči. Od roku
2009 až do svojej smrti žil
na odpočinku v Bratislave a zároveň pôsobil ešte
ako výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava Prievoz. Autor monografie
Doľany pri Častej.


Ampere*

Adamkovič Anton

ktoré mal v prenájme
Wolfgang Pair, teda Am
Paire – na Pairovom;
4. Ďalej môže význam slova súvisieť napr. s peregmi – vinohradníckymi majstrami.
* ak by ste vedeli s istotou
určiť význam názvu Ampere alebo poznáte iné významy, môžete sa zapojiť
do rubriky aj Vy – viď v závere článku


Farár pôsobiaci v Doľanoch, narodil sa 27.05.1928
v Červeníku a zomrel
24.05.2017 v Bratislave.
V Doľanoch pôsobil od
roku 1971 do 1990. Počas
týchto rokov sa zaslúžil
o vymaľovanie krížovej
cesty na kalvárii, obstaral
nový organ, spolu s Hadriánom Radványim z Trnavy
usporiadal a skatalogizoval knižnicu a archív farského úradu, dal zhotoviť
súsošie Juraja Fándlyho
a Juraja Palkoviča pred
kostolom. V roku 1990 sa
stal na jeden rok riaditeľom Spolku sv. Vojtecha

Je to všetkým známa lokalita, ale k jednoznačnému
významu tohto názvu sme
sa zatiaľ nedopátrali. Preto
nechávame názov otvorený a ponúkame Vám viacero možných verzií.
1. Je to les, pole v Doľanoch, z nárečového
základu slova amper,
čo znamená nádoba
na vodu, vedro (uvedené v publikácii Lexika
slovenských terénnych
názvov – Jazykovedný
ústav Ľ. Štúra);
2. V
roku
1543
boli
v Ompitáli nemecké rodiny, medzi nimi aj akýsi
Jacob Peer, význam názvu Ampere by mohlo
byť Am Peere – na Peerovom;
3. K farskému kostolu patrili kedysi vinohrady,

Arborétum Doľany

Je areál s výskytom veľkého množstva významných
pôvodných druhov drevín
a bylín. Nachádza sa na vyvýšenine, ktorá je zároveň
pútnickým miestom. Táto
vyvýšenina vznikla pred
12 mil. rokov zo sedimentov na pobreží vtedajšieho
mora. Vďaka vzácnemu
podložiu sa tu nachádzajú napríklad lipy rastúce na skale. Arborétum
s viac ako sedemdesiatimi
druhmi drevín funguje od
roku 2015. Vďaka podpore z programu SPPoločne
v ňom pribudli štvorjazyčné označenia jednotlivých
drevín a bylín, či náučný
chodník s lavičkami.



Asentírka

Inak povedané odvody,
zisťovanie
spôsobilosti
pre vojenskú službu. Na
vojenčinu brali len najzdatnejších
mládencov.
Chodilo sa na odvod do
Trnavy. Vyzdobené boli
vozy, kone a po odvode
aj regrúti, ktorí mali dlhé
stužky „sabašáky“. Počas
bojov v 1. svetovej vojne
padlo údajne 25 odvedencov z Dolian.


A
 utobusová
zastávka

Vďaka svojej polohe v centre obce slúžila okrem čakania na autobus aj ako
kontaktné miesto alebo
miesto oddychu po namáhavom dni. 
(vj)

SÚŤ
AŽ

Do tejto rubriky sa môžete zapojiť aj Vy! Ak budete mať ďalšie nápady pomenovaní a ich významov na aktuálne písmeno, stačí ak napíšete na e-mailovú adresu:
dolanskenoviny@dolany.sk alebo nápady odovzdáte osobne na adrese: Doľany 399 alebo na
Obecnom úrade. Tri príspevky budú redakčnou radou vybrané a uverejnené v ďalšom čísle novín.
Okrem toho, výhercovia dostanú pekný darček.
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Okienko zo života farnosti Doľany
Dnešné Okienko znovu pootvoríme viac, ako inokedy. Je tomu tak z dôvodu dlhšieho časového odstupu od ostatného vydania Doľanských novín, ale aj z dôvodu, že život vo farnosti od jesene 2018 do jari 2019 bol naozaj pestrý,
čo sa týka počtu aktivít a udalostí.
Poďme teda stručne a chronologicky zrekapitulovať významnejšie
udalosti vo farnosti:
 slávnostný začiatok školského
roka 2018/2019 – 03.09.2018 (posledné VENI SANCTE) – sv. omša
vo farskom kostole s požehnaním
tašiek žiakov CZŠ sv. Leonarda
v Doľanoch,
 oslava jubilea – 70 rokov – Irenky
Schwarzovej, rod. Imrichovičovej,
našej vitálnej kostolníčky – sv.
omša s gratuláciou a poďakovaním farníkov za jej obetavú prácu
16.09.2018 o 08.00 hod.,
 poďakovanie za dary úrody –
unikátna výstava plodov jesene
žiakov a učiteľov CZŠ sv. Leonarda v Doľanoch vo farskom kostole
21.09.2018,
 slávnostná školská sv. omša CŽŠ
sv. Leonarda v Doľanoch k Anjelom strážcom s pekným hudobným doprovodom (Ing. Rudolf
Zajíček, Ing. Jana Demovičová
a Mgr. Adriana Tichá) 02.10.2018
o 8.15 hod.,
 slávnostná sv. omša z príležitosti zlatej svadby – 50. výročie
manželstva uzavreté 26.10.1968
– manželia Jozef a Anna Setnickí, o. i. s dojemnou spomienkovou piesňou v podaní organistky
Jaroslavy Halačovej 21.10.2018
o 08.00 hod.,
 koncert Duo Sanctus 22.10.2018
o 18.00 hod – dvaja ruskí umelci
Nikolaj a Inge, absolventi konzervatória P. I. Čajkovského v Moskve
nás hudobne a spevácky sprevádzali počas sv. omše. Po nej bol
krátky koncert s možnosťou poskytnutia dobrovoľného finančného príspevku na liečbu Nikolajovho chorého syna,
 pohreb Margity Tichej, rod. Mikovičovej, najstaršej a aktívnej občianky Dolian 30.10.2018,
 dušičková pobožnosť pri Dome
smútku 01.11.2018 s doprovodom
obnovenej dolianskej dychovej
hudby, z čoho máme úprimnú radosť,
 slávnostná sv. omša na kostolíku k úcte sv. Leonarda (patrocíDOĽANSKÉ NOVINY 1/2019 

nium) 04.11.2018 o 10.30 hod.,
 školská sv. omša na kostolíku sv.
Leonarda so symbolickým zapálením sviec na hroboch zosnulých príbuzných žiakov CZŠ sv.
Leonarda v Doľanoch 07.11.2018
o 8.15 hod.,
 Vianočná akadémia žiakov CZŠ
sv. Leonarda v Doľanoch a MŠ
v Doľanoch – 15.12.2018 o 16.00
hod. v DKJF v Doľanoch. Skutočný vizuálny, duševný a duchovný
zážitok z krásneho a hodnotného programu, za čo vyslovujeme
účinkujúcim i kolektívu pedagógov obidvoch škôl úprimné poďakovanie a Pán Boh zaplať,
 putovanie obrazu „Panna Mária
hľadá prístrešie“ z kostola do
kostola v pútnických miestach
v čase od 15.12.2018 – 23.12.2018
s ústrednou myšlienkou premeny
našich sŕdc na betlehemskú maštaľku, ktorú ožiari SVETLO. V našom farskom kostole bol tento
obraz vystavený a modlitbami
sprevádzaný v nedeľu 16.12.2018,
 gratulácia Vdp. farárovi Mgr. Jánovi Bučkovi po sobotňajšej rannej sv. omši k jeho narodeninám
22.12.2018,
 slávnostné požehnanie zvonov
a ich spustenie 23.12.2018, za prítomnosti vzácneho hosťa pátra
Norberta Pšenčíka, OFM Cap.,
provinciála kapucínov na Slovensku, ktorý o. i. predniesol zaujímavú a povzbudivú kázeň,
 slávnostný a hodnotný Vianočný koncert Suchovského speváckeho zboru v našom pekne
vyzdobenom farskom kostole za
spoluúčasti Dolianskeho spevokolu pod vedením Mgr. Stanislavy Oravcovej 30.12.2018 o 15.00
hod. Ďakujeme všetkým – hudobnému hosťovi, organizátorom i účastníkom na koncerte,
 ročná štatistika a výsledok hospodárenia farnosti Doľany za rok
2018 na sviatok Zjavenia Pána
(Traja králi) 06.01.2019,
 patrocínium sv. Šebastiána – odpustová pobožnosť, t. j. slávnosť patrocínia v kaplnke sv. Še-

bastiána na dolianskej kalvárii
20.01.2018 o 15.00 hod.,
 farské štvordnie pre našich chorých 07.02.2019 – 10.02.2019, pri
príležitosti Svetového dňa chorých 11.02.2019 na spomienku
P. Márie Lurdskej,
 pôstna zbierka Podeľme sa! 2019,
ktorá sa v našej farnosti konala
v sobotu popoludní 23.03.2019
v DKJF v Doľanoch. Jej výťažok
bol 225 EUR, pričom sa z celkovej
vybranej sumy na Slovensku podporia dva projekty: Centrum pre
deti a rodiny Dominika v Rožňave
a dobudovanie druhej časti budovy Krízového centra Valentínum
v Košiciach – Šaci,

 pripravuje
sa
reštaurovanie
hlavného oltára ako ďalšia etapa obnovy farského kostola po
reštaurovaní a požehnaní gotického presbytéria. Predpokladaný rozpočet je 9 200 EUR, preto
ďakujeme za všetky dobrovoľné
finančné príspevky. Rovnako sa
bude reštaurovať socha Lurdskej
Panny Márie a sv. Bernadetty na
kostolíku pri Kaplnke sv. Leonarda, ktorej náklady hradí dotknutý
sponzor, za čo mu vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať!
Ako vidieť, život vo farnosti je neustále v pohybe, čo je správne
a dobré. Oceňujeme aj touto cestou
všetky iniciatívne kroky VDP. farára
Jána Bučka, vzájomnú dobrú spoluprácu RKFÚ v Doľanoch a Obecného
úradu v Doľanoch, ako aj materiálnu
a morálnu ochotu našich farníkov
a občanov.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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ŠKOLSTVO

Novinky spoza školských lavíc
Základná škola, Doľany 128, ktorej zriaďovateľom je obec Doľany, Doľany 169, vznikla 1. januára 2019. Predtým
fungovala ako cirkevná škola. Dôvodom zmeny bolo odkúpenie budovy a priľahlých pozemkov. Vlastníkom
všetkého majetku je štát. Ministerstvo vnútra si určilo podmienku k predaju, aby zriaďovateľom školy bola obec
Doľany. Preto obec dala žiadosť predchádzajúcemu zriaďovateľovi Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy o zmenu zriaďovateľa, ktorá súhlasila. Od budúceho školského roka už budeme dúfam môcť sa pustiť
do opravy budovy a vybudovanie školského dvora. Rekonštrukciu potrebuje hlavne bývalý učiteľský byt. Nové
priestory škola potrebuje na ďalšie miestnosti potrebné k vyučovaniu, poobedným činnostiam, pre pedagógov
školy a skladové priestory.

Naša základná škola je menejtriedna, v dvoch triedach sa učí celkovo
32 žiakov. Najviac je prvákov a druhákov – jedenásť, štyroch máme
tretiakov, z toho 1 žiak študuje v zahraničí a štvrtákov je šesť. Škola má
štyri pedagogické zamestnankyne
– riaditeľku, ktorá je zároveň triednou učiteľkou v I. triede, triednu
učiteľku v II. triede, pani vychovávateľku a učiteľku náboženstva.
Nepedagogickou zamestnankyňou
je školníčka a upratovačka v jednej
osobe.

skej lige pri prepočte na žiaka každoročne vyhrávajú 1. miesto. V recitátorskej súťaži Hviezdoslavov
Kubín reprezentovala školu v okresnom kole Daria Mari v Modre. Katarína Soósová reprezentovala školu v
okresnom kole matematickej súťaže
Pytagoriáda v Pezinku. Vo výtvarnej Svätomartinskej súťaži získala
Nina Valihorová a Nina Šestáková
cenu poroty. V apríli sa zúčastnia
žiaci speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019.

Školské aktivity

Každý mesiac sa žiaci popri školských povinnostiach zúčastňujú rôznych aktivít. V septembri
vyrábali výrobky z plodov zeme
a v kostole bola pripravená výstava k poďakovaniu za úrodu, ktorá
zožala veľký úspech od obyvateľov
obce. Rodičia pripravili pre žiakov
agapé, na ktorom bola veľmi uvoľnená a príjemná atmosféra. Rodičia
sa postarali aj o občerstvenie na
októbrovej šarkaniáde na futbalovom ihrisku. Október sa niesol aj
v duchu mesiaca k úcte k starším.
Žiaci si pripravili kultúrny program
pre svojich starkých a vyrobili im
aj malý darček. Starí rodičia prišli
v hojnom počte do Školského klubu detí a okrem veľkého potlesku
im priniesli vlastnoručne upečené
dobroty, ktoré sme nevládali zjesť.

Škola je síce malá, ale život v nej je
rušný a aj aktívny. Žiaci sú zapojení
do projektu Infovek, v rámci ktorého
má škola zadarmo internet, Modernizácia vzdelávacieho procesu na
ZŠ, v rámci ktorého sme získali zadarmo dataprojektor, pracujú v oblasti ochrany životného prostredia
a pôsobia v environmentálnom projekte Baterky na správnom mieste,
separujú odpad – prenosné batérie, žiarovky, plasty a zber papiera,
sú zapojení v projekte Daruj knihu
– daruj srdce a Školský mliečny
program. Školáci súťažia aj vo viacerých súťažiach z rôznych oblastí.

Úspechy našich žiakov

Úspechy dosahujú naši žiaci v zbere
papiera, kde v Malokarpatskej škol-
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Nabitý program

V novembri žiaci navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku. V decembri si žiaci nacvičili kultúrny
program pre Mikuláša a Vianočnú
akadémiu, na ktorú si vyrábali aj
rozličné vianočné výrobky. Veľká
vďaka patrí opäť všetkým rodičom,
ktorí si nájdu čas aj vo vianočnom
zhone pre tvorivé dielne, prípravu
kultúrneho domu, pomoc pri organizácii a zabezpečení tejto akcie.
V januári každoročne v spolupráci
s obcou vítajú žiaci novonarodených občanov Dolian. Vo februári
sa otvorila školská brána na Deň
otvorených dverí pre všetkých,
ktorí si mohli pozrieť vyučovanie
v triedach so spojenými ročníkmi.
Nechýbal ani každoročný fašiangový karneval v ŠKD za hojnej účasti
rodičov a priateľov školy. Cez jarné
prázdniny boli na škole vymenené umývadlá vo všetkých triedach.
V marci mesiaci knihy žiaci absolvovali inscenované čítanie Divadla
Spoza Voza, ktoré malo u žiakov
veľký úspech. Prebehlo školské kolo
recitátorskej súťaže Hviezdoslavov
Kubín a navštívili nás budúci prváci z Materskej školy v Doľanoch.
V apríli, mesiaci lesov, žiaci absolvujú v spolupráci s lesníkmi Lesnú
pedagogiku. Budeme mať pyžamový deň, školské kolo speváckej
súťaže Slávik Slovenska 2019 a do
ŠKD príde praktikantka vykonávať
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2019

ŠKOLSTVO/FAŠIANGY
súvislú odbornú prax. V máji žiaci
absolvujú plavecký výcvik v Senci,
regionálny deň a vystúpia s kultúrnym programom ku Dňu matiek.
V júni oslávime Deň detí nocou
v škole, pôjdeme na školský výlet
a absolvujeme hry zamerané na
ochranu života a orientáciu v prírode, dopravné hry a olympijský deň.

Budúcnosť školy

Cez letné prázdniny by sme radi
vylepšili chodbu školy a vymenili nábytok v II. triede. Keď poslanci schvália na zastupiteľstve kúpu
školskej budovy a priľahlých pozemkov a proces predaja nebude príliš
dlhý, radi by sme začali s búracími
prácami na školskom dvore. Budúc-

nosť školy v obci by mala byť pre
všetkých občanov na prvom mieste. Ide o deti, ktoré si raz budú
tiež zakladať rodiny a rozhodovať
o rozvoji našej obci. Investovať do
detí nie je nikdy zbytočná investícia.
Deti sú naša BUDÚCNOSŤ.
Mgr. Jana Hudecová
riaditeľka školy

Koniec dobrý, všetko dobré
a k tomu ešte veselé...
Obdobie Fašiangov 2019 sa v Doľanoch ukončilo vo veselej nálade a dobrej pohode.

Najskôr to bol Maškarný ples detí,
ktorý sa konal v nedeľu 03.03.2019
o 16.00 hod. v DKJF v Doľanoch.
Organizátormi boli MŠ v Doľanoch,
ZŠ v Doľanoch a Obecný úrad v Doľanoch, komisia rozvoja vzdelávania,
kultúry a mládeže. Vedenie obidvoch škôl, deti a žiaci sa na svoj
ples dlhšie a zodpovedne pripravovali, o čom svedčí 30 vyhotovených masiek. Počas detskej zábavy
pripravil kolektív pedagógov rôzne
zaujímavé súťaže, pričom bol zabezpečený aj hudobný doprovod
DJ Peter Oravec. Všetky deti boli
odmenené sladkými odmenami
a veselou atmosférou.
V predvečer Popolcovej, ľudovo nazývanej Škaredej stredy, v utorok
05.03.2019 o 17.00 hod. sa v DKJF
v Doľanoch konalo po dlhšej prestávke
tradičné
pochovávanie
basy. Obecný úrad v Doľanoch, komisia rozvoja vzdelávania, kultúry
a mládeže pod vedením Mgr. Stanislavy Oravcovej, ako aj vedenie
ZŠ v Doľanoch (riaditeľka Mgr. Jana
Hudecová a vedúca ŠKD Bc. Martina Slaninková) sa na vysokej úrovni postarali o úspešný priebeh ce-
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lej kultúrnej akcie. Úvod patril tiež
len nedávno obnovenej dychovej
hudbe (ďalej len „DH“) Doľančanka
pod vedením Vladimíra Schwarza,
z čoho máme všetci úprimnú radosť. Nasledoval pekný a tematicky
priliehavý program v podaní krojovaných žiakov ZŠ v Doľanoch. Potom znovu hrala DH Doľančanka, pri
ktorej sa prítomní účastníci mohli
nielen občerstviť, ale aj zaspievať,
zatancovať a navzájom sa porozprávať. Hlavným bodom programu,
na ktorý netrpezlivo čakali všetci,
malí i veľkí, bolo akt samotného po-

chovávania basy. Všetko bolo, ako
malo byť – plačúci sprievod, plačky, pán farár, miništrant, basa na
„márach“, t. j. drevených nosidlách,
nosiči, „výberčí“ do zvončeka, atď.
Obecenstvo odmenilo účinkujúcich za ich kvalitný výkon a úspešné predvedenie programu hlasitým
potleskom, úsmevmi a dobrou náladou. V tejto potom opäť do neskorších večerných hodín pokračovala DH Doľančanka s veselou
speváckou dvojicou Jozef Dobšovič
a Anna Setnická.
Výťažok finančnej zbierky do basového „zvončeka“ a z predaja občerstvenia – nápojov, bol odovzdaný
pre potreby ďalšej činnosti DH Doľančanka.
V závere vyslovujeme poďakovanie
všetkým organizátorom, účinkujúcim i obecenstvu na obidvoch kultúrnych akciách, ktoré boli jasným
dôkazom, ako dobre a veselo sa
v našej dedine žije...
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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Po stopách Lehotayovcov
“Naša malá obec, predtým mestečko Ompitál, ktoré včulajší čas počíta 1154 obyvateľov, leží na úpätí Malých Karpátov, medzi končiarmi Dubinou a Klokočinou, má svoj pôvod už v prastarej minulosti.” Týmito úvodnými slovami sa prihovára čitateľovi kronikár rímsko-katolíckej ľudovej školy v Ompitáli, učiteľ a organista Karol Lehotay,
pôsobiaci v Ompitáli 26 rokov (1905 – 1931). Udalosti opísané v kronike sú svedkom ťažkej doby plnej spoločenských zmien, náročného učiteľského povolania a neustáleho boja za lepšie podmienky pre učiteľov i žiakov.

Boj o štatút školy

Prvé roky 20. storočia poznačil konflikt medzi obcou a správcom školy ohľadom pokusov o poštátnenie
školy. Obec nebola ochotná investovať do rozšírenia starej školy. Pokus
o zriadenie hospodárskej opakovacej školy v roku 1903 stroskotal pre
nedostatok prostriedkov. Liberálni
učitelia František Strelka (pôsobil
ako učiteľ a organista v Ompitáli
v rokoch 1878 – 1905) a Pavel Juráčka (učil v rokoch 1895 – 1912) sa stali
terčom nenávisti a o nebezpečné situácie zo strany prívržencov ľudovej
strany nebola núdza. Kronika popisuje tieto udalosti takto: „František
Strelka bol učiteľom dobrým, ale aj
pevného charakteru a preto skrzeva
túto jeho druhú vlastnosť získal si
mnoho nepriateľov medzi občanmi.
Cieľ jeho bol, aby učiteľskému stavu
čím väčšej cti a vážnosti zabezpečil
u občianskemu ľudu... Ale Strelkova
úcta a vážnosť s týmto nenadobudla
väčšej miery, ale opačne, upadla na
veľmi nízky stupeň a tak ďaleko to
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došlo, že jeho byt bol ľudom viackrát
napadnutý a okná kameňmi povytĺkané... Strelka vidiac, že tu stálosti
nemá, odišiel na učiteľsko-organistickú stanicu do Častej v januári roku
1905“

Príchod Lehotayovcov

Po odchode F. Strelku bol dňa 9.
februára 1905 zvolený učiteľ Karol Lehotay na učiteľskú stanicu do
Ompitála ako prvý učiteľ a organista. Rodák z Horných Zeleníc (*1877)
prišiel z Veľkých Kostolian. Druhým
učiteľom zostal Pavel Juráčka, ale
len do roku 1912, keď odišiel predčasne do penzie. „Pavel Juráčka,
triedny učiteľ, odišiel na pokoj 1912
roku z musenosti, poneváč ako učiteľ rím. kat. ľud. školy ukázal sa byť
nepriateľom všetkého, čo je katolícke, a preto pracoval o to, aby miestna
cirkevná škola bola poštátnená.“ Na
uvoľnené miesto nastúpila ešte toho
roku manželka prvého učiteľa Irena
Lehotayová, triedna učiteľka z Linča (Zelenča). Učilo sa z maďarských

učebníc, jedinou výnimkou bola Zelligerova čítanka, z ktorej sa čítavalo
raz za týždeň. „S vrchnosťou sa rozprávalo po maďarsky, žiaci medzi sebou po slovensky.“

ABECEDÁR
A

PRVÁ ČÍTANKA.

т б- fe.

PRE

а

KATOLICKÉ POČIATOČNÉ ŠKOLY.
Z POVERENIA SPOLKU SVÄTÉHO ŠTEFANA
PllELOŽIL

JOZEF ZELLIGER,
U Č I T E Ľ S K Ý V Z D Ě L A V A T E L ’.

а

na! naň. on. ona. nám. yám. var! varí.
varím , varíme, mocnár, mravec, m rave
nec. malina, novina, vinica, omelina. veverica. vrav! vlna. mrva.
oni m ali maliny, varme, čo máme. oni varili víno. orali
rolu ? on má rám. nemá mena malá nemá ? ranili orla ?

a á

má mama malinu? má.— mer mame! mu=
ítcumáme. lamicu nemáme, ttetm) ttemramť.
V BUDAPEŠTI,
NÁKLADOM S P O L K U SVATÉHO ŠTEFANA.
1 8 9 «.

Zelligerova čítanka z roku 1896.

Prestavba školy

Potreba prestavby školy bola čoraz
naliehavejšia, v tých časoch bolo
do školy zapísaných 130 až 150 žiakov. „Predseda školskej stolice, ako
i správca školy dr. Pavel Berkeš,
miestny farár, nahliadol, že miestna
škola nijako nevyhovuje požiadavkám v zákone predpísaným a preto
sa pokúsil, aby tomuto odpomôcť
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2019

HISTÓRIA
mohol. V rokoch 1909 až 1910 požiadal školskú stolicu i obecné predstavenstvo, aby školské siene boli
prestavené a zväčšené, aby školský
vchod z jednej triedy do druhej bol
tiež odstránený. Obecné predstavenstvo i školská stolica o splnenie
tejto žiadosti ani počuť nechcela.
Predseda školskej stolice obrátil sa
so žiadosťou na politickú a cirkevnú
vrchnosť, ktorá potom úradne prinútila obec k prestavaniu miestnej
školy v roku 1912.“ Prestavba školy,
ktorá sa mala pôvodne uskutočniť podľa plánov Szilárda Várdaya,
bola s komplikáciami dokončená
v roku 1913.

Ťažké vojnové roky

Učiteľ Karol Lehotay bol dňa 24.
marca 1915 povolaný k vojenskej
službe, odkiaľ sa vrátil až dňa 7. novembra roku 1918. V tých časoch
dvojtriednu školu viedla sama Irena
Lehotayová a síce väčší žiaci navštevovali školu dopoludnia a menší odpoludnia. Školská dochádzka
bola slabá. „Žiactvo starších ročníkov bolo ministerským nariadením
od návštevy školskej počas jarných
a jesenných prác oslobodené, ale
zato šesťročníci museli sa poddať
skúške, po ktorej obdržal žiak priepustné vysvedčenie. Miestna škola
v tom čase bola pridelená Častej
k takýmto skúškam.“ Na dokreslenie celkovej situácie len dopĺňam,
že Lehotayovci mali v tom čase dve
malé deti – Ladislava (*1913) a Irenu
(*1914).

Vznik prvej republiky

V školskom roku 1918/19 sa vyučovanie začalo v októbri, ale po
pár týždňoch (30. októbra) prestali deti chodiť do školy. V eufórii
z nového štátu prejavili sa tie najnižšie pudy, začalo sa rabovanie
v domoch židovských rodín nielen
v Ompitáli, ale i okolitých majeroch. Tohto násilného správania
časti obyvateľstva nebola ušetrená ani škola: „zdivočelý ľud potrhal
učebné pomôcky... padlo za obeť
mnoho triednych výkazov. Z vyučovania nebolo ništ, lebo ľud o škole
ani počuť nechcel. Panovalo medzi
ľudom len samé hodovanie, jedenie
a pitie, z čoho v hojnej miere dopriavali i svojim školopovinným deťom“
Do školy sa opäť začalo chodiť až 8.
januára 1919. Kníh nebolo, a tak deti
nosievali z domu staré učebnice.
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Všetky cvičenia bolo treba prepisovať, bolo to náročné obdobie pre
učiteľov i žiakov.

Priaznivý vývoj v škole

Aj v ďalších rokoch mala škola charakter rímsko-katolíckej ľudovej
školy. Učiteľmi naďalej zostávali Lehotayovci. K. Lehotay sa v šk.
roku 1920/21 pokúsil zorganizovať
aj ľudový „náukobeh“ pre analfabetov, „...ale tento pokus nateraz
sa nezdaril. Vidno, že mnohí sa ešte
neprebudili.“ V ďalších rokoch sa
situácia zlepšila, jeho kurzy (počas
zimného obdobia trikrát týždenne)
navštevovalo okolo 30 ľudí. V šk.
r. 1922/23 bola zriadená obecná
i školská knižnica, v nasledujúcom
roku vstúpil dorast prvýkrát do Československého Červeného kríža. Za
členské podiely získala škola detské
časopisy (Včielka, Slniečko, Orlík,
Oriešky...), ktoré si žiaci čítavali vo
voľných chvíľach. Pribúdali školské
i mimoškolské aktivity – divadelné
predstavenia, školské slávnosti, tematické výlety do blízkeho i vzdialeného okolia ako aj branné súťaže.
Vo februári 1924 sa stal K. Lehotay
správcom školy, čo znamenalo aj
finančné prilepšenie. Mával prednášky o poľnohospodárstve pre
dospelých (ovocinárstvo, obrábanie vinice, škodcovia a ich hubenie
a pod.). Po absolvovaní samaritánskeho kurzu v máji 1926 plánoval
sám robiť takéto kurzy v obci, „aby
sa opravdivá prvá pomoc mohla poskytnúť pri úrazoch a vyhubiť z ľudu
poverčivosť“. Škola sa pre veľký počet žiakov postupne rozširovala.

Fotopohľadnica písaná K. Lehotayom
(na fotografii vľavo), vpravo je jeho otec
Štefan a medzi nimi pravdepodobne Karolov syn Ladislav. Z textu a fotografie
vyplýva, že bol aj vášnivým poľovníkom.

Takto opisovala tragickú udalosť na
pohrebe K. Lehotaya dobová tlač.

Koniec jednej éry

Po predčasnej smrti K. Lehotaya
v roku 1931 nastúpil na jeho miesto
učiteľ Dezider Talló a učiteľský
zbor ako pomocná učiteľka posilnila dcéra obvodného notára Šarlota Schmidtová. Irena Lehotayová
pôsobila ešte ako učiteľka I. triedy
do roku 1935, kedy „1. septembra
odchádza na odpočinok po plnom
počte služobných liet. Bola ľudom
obľúbená pre svoje materské zachádzanie s dietkami.“ Tu sa končí stopa Lehotayovcov v školskej kronike
i v Ompitáli. 
(dd)
Zdroje:
• Dubovský, J., Pospechová, P., Turcsány, J.:
Doľany, Obecný úrad Doľany, 2002
• Kronika r. k. ľudovej školy 1900 – 1943
• Slovák č. 153 zo 14. júla 1931
• Súkromný archív Mons. ThLic. Gejzu Veselého

V spodnej časti fotografie sú tzv. učiteľské hroby, kde by mal byť K. Lehotay
pochovaný. Hrobové miesta sú bohužiaľ
bez označenia. Vedľa nich sa nachádza
miesto posledného odpočinku vtedajšieho farára a správcu školy dr. Pavla
Berkeša.

Ompitálska škola zač. 30. rokov.

11

ŠPORT

Na Vasovom behu víťazí
každý, kto ho dobehne
Vasov beh je jeden z najstarších, najslávnejších a najdlhších bežkárskych pretekov na svete. Koná sa vo Švédsku
už od roku 1922, na počesť švédskeho kráľa Gustáva Vasa. Ten sa zaslúžil o oslobodenie Švédska od dánskej nadvlády v 16. storočí. Švédi boli totiž nespokojní s nadvládou Dánska a práve Gustáv Vasa sa snažil vyburcovať ľudí
do povstania. Po úteku z dánskeho zajatia sa znovu pokúsil ľudí nabádať na povstanie. Bol odmietnutý a preto sa
rozhodol utiecť na bežkách smerom k nórskym hraniciam. V obci Sälen ho dobehli najrýchlejší bežci a presvedčili
ho, aby sa vrátil naspäť domov do obce Mora a postavil sa na čelo boja proti Dánom. Povstanie sa po dva a pol
roku podarilo a Švédi boli oslobodení od Dánska. V roku 1523 si zvolili Gustáva Vasa za švédskeho kráľa. Na 400.
výročie tohto povstania sa Švédi rozhodli uctiť činy Gustáva Vasa tým, že usporiadali beh na lyžiach po 90 km
trati zo Sälenu do Mory, ktorú on sám prešiel.
V tomto roku sa konal 95. ročník Vasovho behu. Medzi 15 600 zúčastnenými boli aj dvaja Doľančania, Jakub
Tichý a Peter Tichý st. a rodina Čechová z Častej. Na Vasov beh ich
prihlásil Jakub Tichý. Štartovať mali
Jakub Tichý (31), Matej Čech (31),
Michal Čech (32) a Emil Čech (61),
avšak okolnosti zariadili, že behu
sa zúčastnil aj Peter Tichý st. (68)
a Danka Čechová (58). Do Švédska
prišli súťažiaci i s veľkou podporou
rodiny a priateľov. Na zážitky a pocity sme sa opýtali Petra Tichého st.,
nadšeného bežkára, turistu, cyklistu
a futbalistu.

Z fanúšika sa stal súťažiaci. Prečo dostal dres s číslom aj Peter Tichý st.?
Kvôli vysokému záujmu z celého
sveta sa lístky zvyčajne vypredajú
behom hodiny od spustenia predaja, preto sa táto skupinka zúčastnila
Vasovho behu so zájazdom. Vedúci
zájazdu mal rezervovaných určitý
počet štartovacích čísel, avšak 2 čísla mu zvýšili. Slovo dalo slovo a rozhodlo sa, že pretekov sa zúčastní
Peter a Danka. Z tejto situácie boli
šokovaní, psychicky nepripravení,
ale odhodlaní zúčastniť sa.

12

Aký bol priebeh pretekov?
Na štarte bolo 15 600 pretekárov v 10tich koridoroch, ktorí boli rozhodnutí prejsť 90 km trať a dostať sa až za
cieľovú čiaru. Trasa vedie cez dediny,
polia, vedľa hlavnej cesty a všade je
množstvo ľudí, ktorí pretekárov podporujú. Na trati sú určené časové limity a tí, ktorí ich nesplnia, nemôžu
ďalej pretekať. Na trati je aj množstvo
stanovísk s občerstvením, kde pretekárom rozdávajú teplý čaj, tradičnú
čučoriedkovú polievku, vývar a iné
občerstvenie. Podmienky na bežkovanie však boli tento rok nesmierne
ťažké. Počas celého behu padal sneh,
fúkal vietor a stopa bola rozbitá.
Aké boli pocity samotného Petra?
Počas celých pretekov ho sprevádzala pevná vôľa, kvôli ktorej bol rozhodnutý prísť až do cieľa. Dopredu ho
poháňal fakt, že i pri malej zastávke
ho obehlo veľa pretekárov, ktorých
sa snažil dobehnúť. Celková atmosféra na pretekoch bola úžasná. Davy
fanúšikov a 100 % organizácia. Helikoptéra zvrchu dozerala na preteky
a skútre boli prítomné na celej trati
pre prípadné ťažkosti pretekárov.
Okrem hlavných pretekov v nedeľu
nám Peter spomenul, že počas celého týždňa je zabezpečený program.
Súťaže pre deti, nočné bežkovanie,
štafetový beh oslovia každého. Zvlášť
hrdý je na to, že inšpiroval množstvo
ľudí, ktorí sa chcú Vasovho behu tiež
zúčastniť. Sám podotkol, že ak bude
budúci rok možnosť znovu pretekať,
nebude váhať a určite sa zúčastní.
Čo sa deje v cieli?
Každý kto prejde cieľovou čiarou je
víťaz. Najväčší potlesk zožne prvý
a posledný súťažiaci. Každý súťažia-

ci dostane diplom a štartovacie číslo im taktiež zostáva. Priemerný čas
zdolania 90 km trate a prevýšenia
977 m.n.m. trvá okolo 6 hodín.
Pozrime sa na vynikajúce výsledky
našej doliansko-častovskej skupiny.
1. Matej Čech, 3 177. miesto,
čas 7:36:52 v kategórií Muži
2. Jakub Tichý, 4 358. miesto,
čas 8:08:36 v kategórií Muži
3. Michal Čech, 4 544. miesto,
čas 8:13:58 v kategórií Muži
4. Emil Čech, 6 447. miesto,
čas 9:08:58 v kategórií Muži
5. Peter Tichý st., 9 716. miesto,
čas 11:09:12 v kategórií Muži
6. Danka Čechová, 1 072. miesto,
čas 10:26:34 v kategórií Ženy
Na záver by sme chceli zablahoželať
celej skupine k úspešnému zvládnutiu
Vasovho behu. Špeciálnu gratuláciu si
zaslúži Danka Čechová, ktorá sa ako
jediná žena výpravy umiestnila na
skvelom mieste a samozrejme Petrovi
Tichému st., ktorý podal skvelý výkon
a náročných pretekov sa zúčastnil vo
veku 68 rokov. Lebo ako on sám povedal: „Zdolať Vasov beh je ako zdolať
Mount Everest.“
(nb, vj)
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Z futbalového trávnika

ŠPORT

Jarná časť sezóny je v plnom prúde a my vám prinášame zopár záberov od nášho fotografa Laca
Braniša z odohraných zápasov FK Cinemax Doľany a program na ďalšie obdobie. Príďte povzbudiť našich futbalistov – seniorov i prípravku, v boji o čo najlepšie umiestnenie v tabuľke.

Momentky z prvého jarného domáceho majstrovského zápasu
FK CINEMAX Doľany – Obecný športový klub Láb (1:6)
Zápas 14. kola V. ligy sa hral v nedeľu 17.03. na ťažkom teréne na hranici regulárnosti, s ktorým sa lepšie vysporiadali hostia a zaslúžene vyhrali. O čestný gól domácich sa postaral Jakub Vandák z pokutového kopu.

Momentky zo zápasu FC Slovan Modra – FK CINEMAX Doľany (1:5)

Zápas 15. kola V. ligy sa hral v nedeľu 24.03. O góly nášho mužstva sa postarali Jakub Vandák 2, Matej Vandák,
Jakub Banár a Matej Klokner.

Program zápasov seniorov:

Program zápasov prípravky:

19.

20.04.

17:00 FC Malacky B – FK CINEMAX Doľany

13.

28.04. 11:00

FK CINEMAX Doľany D – TJ Slovan Viničné

20.

28.04.

17:00 FK CINEMAX Doľany – ŠK Šenkvice

14.

28.04. 11:45

FK Karpaty Limbach – FK CINEMAX Doľany D

21.

05.05.

17:00 Grinavský FK 1923 – FK CINEMAX Doľany

15.

28.04. 12:30

FK CINEMAX Doľany D – PŠC Pezinok

22.

12.05.

17:00 FK CINEMAX Doľany – TJ Slovan Vištuk

16.

11.05.

10.00

TJ Slovan Viničné – FK CINEMAX Doľany D

23.

18.05.

17:00 FK Studienka – FK CINEMAX Doľany

17.

11.05.

10:45

FK CINEMAX Doľany D – FK Karpaty Limbach

24.

25.05.

17:00 FK CINEMAX Doľany – FK Jablonové

18.

11.05.

11:30

PŠC Pezinok – FK CINEMAX Doľany D

25.

02.06.

17:30

FK CINEMAX Doľany – FC Družstevník Budmerice

19.

25.05. 10:00

26.

09.06. 17:30

FK CINEMAX Doľany – FC SLOVAN Častá

20. 25.05. 10:45

FK Karpaty Limbach – FK CINEMAX Doľany D

21.

FK CINEMAX Doľany D– PŠC Pezinok

www.fkcinemaxdolany.sk
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25.05. 11:30

FK CINEMAX Doľany D – TJ Slovan Viničné

22. 08.06. 10:00

TJ Slovan Viničné

23. 08.06. 10:45

FK Karpaty Limbach – FK CINEMAX Doľany D

– FK CINEMAX Doľany D

24. 08.06. 11:30

PŠC Pezinok – FK CINEMAX Doľany D
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ROZHOVOR
Nová rubrika Pozdravy zo sveta vám prináša pohľad dolianskych rodákov spoza hraníc na život
v Doľanoch v porovnaní s ich aktuálnym bydliskom. Ako sa líši život u nás a v nemeckom Kleinkötzi, čo jej chýba a na čo všetko môžeme byť
hrdí nám porozprávala Zuzana Tomašovičová.

Pozdravy
zo sveta

Bývame v Kleinkötzi, okres Günzburg, hneď vedľa Legolandu.
Presne 700 km od Dolian.
U nás sa vraví, že poriadna dedina má mať kostol, školu a šenk.
Platí niečo podobné aj pre nemeckú dedinu?
Kostol aj škola je, ale poriadny šenk
tu ozaj chýba, takú poriadnu slovenskú kultúru nepoznajú . My bývame v Bavorsku, to sú Švábi (lakomí),
a tu sa hovorí: robiť, robiť, domy stavať, psov popredať a sám havkať!
Najprv by som sa chcel poďakovať, že si prijala pozvanie na tento rozhovor. A na začiatok by si
sa mohla v stručnosti predstaviť.
Volám sa Zuzana Tomašovičová,
po starých rodičoch Káčiková,
89-ty rok som prežila v plnej kráse
a mladosti, mám dve zdravé deti
Williamka a Annabellku.
Ako dlho už pracuješ a žiješ v Nemecku?
Do Nemecka sme sa so synom Williamom odsťahovali v apríli 2011,
po dlhom rozhodovaní... Od toho
roku pracujem po boku môjho životného partnera Milana, ktorý
pracuje ako živnostník.
Žiješ tam na dedine alebo v meste?
Na dedine, v meste asi ani neviem
žiť .
Ako sa dedina volá, a kde je, aspoň približne, situovaná?

Podľa tvojho názoru, čo by ma
najviac prekvapilo, teda okrem
absencie šenku, keby som sa
zajtra presťahoval do Kleinkötzu?
Prekvapilo by ťa tu ľudské porozumenie, dobroprajnosť, rešpekt.
A teda, aj cena piva, pol litra piva
stojí 2,80 € . Nebudem písať celý
nápojový lístok, ale asi preto tu nie
je cesta tak často krivá ako u nás
v Doľanoch .

ničkou, Legolandom a cyklochodníkmi.
A čo by si ukázala z našej dediny
cudzincovi?
Hory, Zabité, Tri Stoky, vinohrady,
všetko čo je po ceste – na začiatok... Kostol, Kostolík, cintorín,
naše pamiatky, pamätné domy,
dobovú zastávku, touto otázkou si
ma ozaj prinútil si spomenúť, koľko sa toho dá vidieť a zažiť v Doľanoch... A to som si len tak spomenula narýchlo.
Čo ti okrem rodiny a priateľov
najviac chýba z Dolian?
Orosený pohárek bieleho vínka .
Všetko mi chýba, futbal, cigánska,
voda, kofola, rožky, chrumky...

A čo by prekvapilo ich, keby sa
presťahovali k nám?
Že má každý doma vlastnú pivničku a vlastné víno, a že keď dôjdeš
k niekomu, neponúka ti kávu, ale
deci a klobásky a údené, ja rozprávam o Doľanoch ako o najkrajšom
mieste na Slovensku, o čom som aj
hlboko presvedčená!

Dostali sme na koniec nášho rozhovoru. Máš nejaké posledné slová na záver?
Človek si uvedomí veľa vecí, keď
ich stratí, či opustí. Som vďačná
mame a tatovi, že postavili v Doľanoch dom, že som vyrastala a žila
na najkrajšom mieste na svete.
Teší ma, že Doľany sú plné dobrých ľudí, čo sme zažili na vlastnej
koži, keď nám pred štyrmi rokmi
zhorel tu v Nemecku dom... Som
rada, že som tým, čím som, a mám
sa vždy kam vrátiť. Domov, do Dolian. Vaša Zuzana s rodinou!

Keby som prišiel do Kleinkötzu na
návštevu, čo by si mi tam ukázala?
Začala by som rybníkmi, elektrár-

Ešte raz ďakujem za rozhovor
a dúfam, že sa v Doľanoch čoskoro uvidíme.
(jb)

Nová redakčná rada Doľanských novín

Vážení čitatelia Doľanských novín, dovoľte nám predstaviť vám novú redakčnú radu. Idka Konopová už ako
stálica medzi prispievateľmi z obecných akcií a noviniek z farského spoločenstva, Veronika Ješková a Natálka
Bednárovská, študentky hľadajúce nové témy, Jakub Banár, mladý autor poézie a prózy, Laco Braniš, mladý
talentovaný fotograf, prijali ponuku pracovať na novinách pod šéfredaktorským vedením Dana Ďurďoviča,
ktorý je zároveň aj grafikom novín. Externou prispievateľkou v tomto čísle bola pani Janka Hudecová. Po
dohode s pánom starostom Jozefom Mruškovičom budú noviny vychádzať trikrát ročne vo farebnej verzii.
Členovia redakčnej rady sa rozhodli venovať svoj čas práci na novinách bez nároku na honorár. Pripomienky
alebo námety na témy, ktoré by ste chceli spracovať, nám napíšte na e-mail: dolanskenoviny@dolany.sk alebo
oslovte osobne niekoho z nás. Ďakujeme. 
(dd)
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ČO SA UDIALO V OBCI
Báseň
Pamätný list
Doľančanovi
S prvým svojim nádychom
a krikom volám k svetu,
že pre krv čo mi v žilách prúdi,
vznešenú a nielen pre tú,
ja srdcom budem Doľančanom,
kamkoľvek ma cesty zvedú.
Som dieťaťom dolín,
kde za vtáčieho spevu,
uspáva ma šum viniča,
keď deň sa blíži k šeru.
Mgr. Konopová Mariana

XV. Ochutnávka vín v Doľanoch
Spolok vinohradníkov a vinárov Doľany pre nás aj tento rok pripravil Výstavu vín malokarpatského regiónu.
Milovníci vína mohli v sobotu 9. marca ochutnať až 289 vzoriek rozmanitých vín z produkcie 80 vystavovateľov.
Nechýbali ani drobní vinári z našej obce.
Príjemná atmosféra XV. Ochutnávky vín pritiahla do kultúrneho domu
desiatky návštevníkov. Popri rozhovoroch nielen o víne mohli ochutnať
z pestrej palety odrôd a zmesí minuloročných vín, i vyzretejších roč-

níkov. Popri bohatom občerstvení
sa o dobrú náladu postarala kapela
DPH (Do Prinde Hraje).
Šesť degustačných komisií pod odborným vedením udelilo 24 zlatých,
101 strieborných a 134 bronzových

medailí. Cenu starostu za najlepšie
hodnotené víno z Dolian získal Alibernet barique 2011 z JM Vinárstva
Doľany a Cenu Spolku vinohradníkov
a vinárov pre malovýrobcu z Dolian
získal Igor Guldan. Šampiónom výstavy sa stal polosladký Tramín červený 2018 od Myslík
WINERY z Častej. Tešíme
sa na ďalší ročník a prajeme
našim vinárom úspešný rok.

(dd)

Máme majstra sveta!
Dorasteneckým majstrom sveta na MS v silovom trojboji juniorov a dorastencov IPF v juhoafrickom Potchefstroome v kategórií do 105 kg sa stal Doľančan Jarko Halač, člen ŠK SPC Častá. Zlato získal aj v drepe výkonom 295 kg, v tlaku na lavičke (200 kg),
v mŕtvom ťahu (290 kg) a vytvoril tri nové slovenské rekordy.
Srdečne gratulujeme! Ako prebiehala samotná súťaž, aké sú jeho sny
a plány do budúcnosti vám prinesieme v najbližšom čísle.

DOĽANSKÉ NOVINY 1/2019 

15

KALENDÁR AKCIÍ
21. apríl

nedeľa 21.00 h.

25. máj

Prútová párty

sobota 7.00 – 22.00 h.

Voľby do Európskeho
parlamentu

FK Cinemax Doľany Vás pozýva na veľkonočnú diskotéku. Hrá: DJ Wazovský

Dom kultúry J. Fándlyho

Materská škola Doľany

28. apríl

26. máj

Venček

nedeľa 15.00 – 21.00 h.

Požehnanie viníc
Pri soche sv. Urbana
vo vinohradoch

Vinárstvo ZetWine Vás všetkých
pozýva na tradičné nedeľné posedenie
pri poháriku vína.

Vinárstvo ZetWine
30. apríl

1. jún

FK Cinemax Doľany Vás srdečne pozýva
na Púťovú zábavu. Hrá: DJ Wazovský

Stavanie mája

Dom kultúry J. Fándlyho

Tradičné stavanie mája so živou hudbou
a občerstvením. Hrá hud. skupina Maximus.

Pred hasičskou zbrojnicou

Deň matiek

2. jún

Tradičná dolianska púť.
Kostolík sv. Leonarda
15. jún

Dom kultúry J. Fándlyho

Heligonica

nedeľa 10.30 h.

Púť k úcte sv. Leonarda

nedeľa 15.00 h.

Vystúpenie detí z MŠ a ZŠ s programom
ku Dňu matiek.

19. máj

sobota 21.00 h.

Púťová zábava

utorok od 16.30 h.

12. máj

nedeľa 17.00 h.

sobota 18.00 h.

Tanečná zábava
s dychovkou

nedeľa 15.00 h.

Tanečná zábava s DH Doľančanka.
Dom kultúry J. Fándlyho

Koncert hudobnej skupiny.

Dom kultúry J. Fándlyho

(Y)OUR WINE TIME
obnovme
staré tradície

Od 1. mája 2019 na Vás v rámci konceptu YOUR WINE TIME – „VÁŠ VÍNA ČAS“
čaká otvorená pivnica aj každú stredu od
16:00 – 19:00 hod. Práve v tomto čase sa
môžete na chvíľu zastaviť, pozrieť si Mlyn
a vybrať si víno počas rozhovoru s vinárom v pokojnej a priateľskej atmosfére rodinného vinárstva. Nie je potrebné ohlásiť
sa vopred. Keď dostanete chuť, nákup vína
premeníte na osviežujúci zážitok.

Ven

ček

22. jún

sobota od 12.00 h.

Súťaž vo varení gulášu
1. ročník súťaze o najlepší guláš.
Viac informácií v priloženom letáku.

Pred hasičskou zbrojnicou
23. jún

nedeľa 15.00 – 19.00 h.

Nedeľa na mlyne
pri víne a cimbalke

Ochutnajte lahodné vína pri cimbalovej
muzike LIPKA.

Rodinné Vinárstvo VÍNA Z MLYNA
5. júl 

piatok 15.00 h.

Oslava sviatku
sv. Cyrila a Metoda

Cyrilometodiáda so spomienkou
na významné dolianske osobnosti.

Kostolík sv. Leonarda
28. júl 

nedeľa 15.00 – 21.00 h.

Morušový Venček

Príďte ochutnať netradičné chute
dobrôt z tohto tradičného ovocia. Nebude chýbať ani sladký morušový burčiak.

Vinárstvo ZetWine

– ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ –

v nedeľu 19.05.2019 o 15.00 hod.
hudobná skupina

K nákupu vína môžete doplniť niektorý
z programov:
• Pohár vína + prehliadka Mlyna (ako
malá pozornosť vinárstva)
• Degustácia vína s malým občerstvením
+ prehliadka Mlyna (cena 5 €/osoba)

Pozývame Vás na pohárik vína
do nášho vinárstva

28.4.2019
Nedeľa od 15:00 do 21:00
K dobrému vínu, nebude
chýbať ani dobré jedlo!

IVAN ZUBAJ - ZETWINE

Predpredaj vstupeniek – od 15.03.2019 u JUDr. Idy Konopovej, PhD.,
Doľany 94, osobne alebo telefonicky – č. tel.: 0907 185 250
alebo 033 6499 140. Tešíme sa na Vás!

DOĽANY 276, 900 88 , MOB. 0903 262 269
INFO@ZETWINE.SK , WWW.ZETWINE.SK

1000 MíL ČESKOSLOVENSKÝCH

Poďakovanie

14. júna budú mať pri JM Vinárstve Doľany
v poobedňajších
hodinách zastávku historické vozidlá idúce z Piešťan na Pezinskú
Babu v rámci súťaže veteránov 1000 míl
Československých.

Redakcia Doľanských novín ďakuje za
finančnú podporu tohto čísla spoločnosti Continental Film a p. Michalovi
Drobnému.

16. júna cez Doľany povedie trasa
najdlhšieho štafetového behu na
Slovensku z Košíc do Bratislavy
– THE RUN SLOVAKIA 2019. Od
07:23 do 09:47 hod. bude prebiehať štafetová odovzdávka.
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