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DOĽANSKÉ
NOVINY
ZO ŽIVOTA V OMPITÁLI  VYCHÁDZA 3x ROČNE

Ročník IX.

TÉMY:  VOĽBY DO EÚ  DOLIANSKA PÚŤ  LEXIKÓN  SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU  DEŇ MATIEK  ČAJ O ŠIESTEJ

Príhovor
starostu
Vážení Doľančania.
Vždy, keď idem písať úvodník, sa ťažko rozhodujem, o čom vám napíšem. Tém
a problémov je vždy veľa a sú rôznorodé.
Jedným z problémov je aj to, že sa nám
nedarí prijať pracovníka/-čku na úpravu
verejných priestranstiev a upratovanie.
Verejné priestranstvo je vo väčšine prípadov až po domy. Veľa z vás si tieto miesta
pred domom a v jeho blízkom okolí upravujú, zveľaďujú a skrášľujú, lebo je to ich
vstup do domu, je to ich vizitka. Ale sú
aj takí čo tam majú neporiadok, burinu
a čakajú, pokiaľ im to niekto pokosí a urobí poriadok. Je to síce obecný pozemok,
ale každý obyvateľ obce má nielen práva,
ale aj povinnosť vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú
určené na zlepšenie života, ochranu životného prostredia a napomáhať udržiavať poriadok v obci. A preto vás prosím,
nebuďme ľahostajní, nečakajme so založenými rukami a urobme si aspoň pred
svojím domom poriadok.

Konečne po piatich rokoch, kedy bola
zverejnená výzva na kompostéry, by tieto mali byť dodané do konca septembra
2019. O odpadoch sme už viackrát písali,
ale je potrebné, aby sme sa im stále venovali. Štát nám vyrubuje poplatky naviac za odpad, ktorý dávame na skládku.
Keď budete v každej domácnosti separovať biologický odpad (odpad zo zeleniny a ovocia, tráva, škrupiny z vajec, lístie
a pod.) v množstve 0,5 kg za deň, tak za
rok je to 182,5 kg, a pri 450 nádobách
je to 82 125 kg, čo z celkovej hmotnosti
zmesového komunálneho odpadu (ZKO)
231 480 kg za rok 2018 tvorí viac ako tretinu. Pokiaľ vieme znížiť hmotnosť ZKO,
znížime aj neustále sa zvyšujúci poplatok za uskladnenie odpadu. Je vás veľa,
ktorým to netreba vysvetľovať, ale stačí
v deň vývozu poťažkať niektoré nádoby – sú plné a ťažké, hoci ju plnia jeden
či dvaja ľudia a niektoré sú poloprázdne
a ľahké, hoci ju plní viacpočetná rodina.
A to nespomínam tých, ktorí dávajú plnú
nádobu každé dva týždne, hoci majú
zaplatený iba vývoz raz za 4 týždne.
Nádoby na separovaný zber plnia svoju
funkciu, ale zase sa nájdu aj takí, čo tam
dávajú všetko možné a hlavne to, čo tam
nepatrí. Doslova si robia z toho smetisko.
Tejto téme, aký odpad kam patrí, resp.
nepatrí, sa budeme venovať.

Ďakujem v mene vás všetkých tým,
ktorí sú ochotní a prídu pomôcť pri rôznych prácach ako bola výmena piesku
na detskom ihrisku či odstránenie priam
havarijnej situácie na chodbe už našej
Základnej školy. Vo vchodovej časti školy
bol odstránený drevený obklad a vlhká
omietka. Chodba je už omietnutá, vymení sa popraskaný sklobetón ktorý nie
je dobrý tepelný izolant, za okno s trojsklom a celá chodba bude aj vymaľovaná.
Je smutné, že možno medzi nami, našimi deťmi, je niekto, kto si neváži pietne
a historické miesto ako je náš Kostolík sv.
Leonarda. V nedeľu 30.06.2019 mi občan
Dolian nahlásil vandalizmus. Doposiaľ neznámy páchateľ v noci postriekal Kostolík sv.
Leonarda. Polícia SR prípad zdokumentovala a vyšetruje ako trestný čin poškodenia cudzej veci postriekaním, za ktorý
hrozí páchateľovi 3 až 8 rokov.
Nie sme všetci dokonalí a nikto nemá
patent na rozum. Každý by si mal upratať
na vlastnom dvore, vo vlastnej firme a vo
vlastnom svedomí. Lebo najľahšie sa kritizuje a sú to najmä takí, čo v inom oku
smietku vidia a vo vlastnom poleno majú.
Prajem vám všetkým veľa zdravia,
najkrajšie predzáhradky, lepšie životné
prostredie a hlavne pokoj v duši.
Váš starosta
Jozef Mruškovič

VOĽBY/ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU
VOĽBY
Voľby do Európskeho
parlamentu 2019

i
l
i
l
o
v
e
m
s
o
Ak
v Doľanoch
V sobotu 25.05.2019 sme aj v našej obci volili svojich
zástupcov do Európskeho parlamentu. V Doľanoch prišlo k urnám 284 voličov, čo predstavuje účasť 31,76 %
(opäť sme prekročili celoslovenský priemer 22,74 %).
Voľby priniesli tieto výsledky:
Meno a priezvisko
kandidáta

Počet
hlasov

Podiel
platných
hlasov v %

1

Koalícia PS a SPOLU

60

21,73

2

SMER-SD

47

17,02

3

Kotleba – ĽSNS

42

15,21

4

SaS

40

14,49

5

OĽANO

24

8,69

6

Kresťanská únia

22

7,97

7

KDH

12

4,34

8

SNS

9

3,26

9

SME RODINA

7

2,53

10

SĽS

3

1,08

11

SZS

2

0,72

12

DOMA DOBRE

2

0,72

13

NÁRODNÁ KOALÍCIA

2

0,72

Strany KDŽP, KAH, EDS a DS získali zhodne po 1 hlase,
čo predstavuje 0,36 %.
(dd)

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.

2

PO
ZO
R

Predkladanie
návrhov na zmeny
a doplnky
Územného plánu
Obce Doľany

Obec Doľany, v zastúpení starostom obce Jozefom Mruškovičom, ako orgán územného plánovania podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon),

oznamuje,
že v rokoch 2019 – 2020 bude aktualizovať Územný plán Obce Doľany, a to
formou jeho zmien a doplnkov.
Z uvedeného dôvodu vyzývame verejnosť,
obyvateľov obce, vlastníkov nehnuteľností na
území obce na účasť pri príprave podkladov
zmien a doplnkov Územného plánu Obce Doľany, a to formou poskytnutia podkladov a informácií týkajúcich sa územia obce. Ide o podklady a informácie o súčasnom stave územia
obce a o požiadavky, námety a odporúčania
na riešenie jeho ďalšieho rozvoja.
Žiadame dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, organizácie, fyzické a právnické
osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia,
o poskytnutie podkladov a informácií o súčasnom stave územia z hľadiska ich kompetencií
a záujmov, ako aj o informácie o plánovaných
rozvojových zámeroch. Námety a požiadavky
občanov, podklady a informácie dotknutých
orgánov, organizácií, právnických a fyzických
osôb je možné zaslať písomne s odôvodnením
na adresu: Obecný úrad Doľany, Doľany 169,
90088 Doľany, v lehote do 30. októbra 2019.
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KRÁTKE SPRÁVY Z OBCE
Prinášame vám stručný prehľad noviniek z našej obce.

Sklad hasičskej výzbroje
výstroje takmer hotový

Zamietnutie použitia
vlastných finančných
prostriedkov
na rekonštrukciu veže

Obecné zastupiteľstvo zamietlo rekonštrukciu Mestskej veže z vlastných
finančných
prostriedkov.
Hľadá sa možnosť dofinancovania
prostredníctvom Nórskych fondov,
hoci z Min. kultúry by sme mali dostať 22.800,- € a máme podanú žiadosť aj na Min. financií SR.

V škole sa ani cez
prázdniny neoddychuje

Na základe požiadaviek pani riaditeľky ZŠ obec pristúpila aj s pomocou dobrovoľníkov k riešeniu
havarijnej situácie – vlhkým stenám
pri vstupe do školy a popraskanému sklobetónu nad vchodom. Časť
omietky sa musela otĺcť až „na tehlu“, steny museli preschnúť a v súčasnosti je nahodená nová omietka.
Popraskaný sklobetón sa nahradí
riadnym oknom.

Pripomienky k cestovným
poriadkom

Do 19. augusta možno podať na
Obecnom úrade svoje požiadavky,
resp. pripomienky k cestovným poriadkom na obdobie 2019/2020.
Dobrovoľný hasičský zbor v Doľanoch už dlhší čas pociťoval potrebu
dobudovania ďalšieho priestoru na
uskladnenie hasičskej techniky, preto obec pristúpila na realizáciu jeho
výstavby. Sklad je v čase uzávierky
novín tesne pred dokončením.

Zákaz používania
otvoreného ohňa
v CHKO Malé Karpaty

Pre väčšiu bezpečnosť
na cestách

Obec Doľany na základe požiadaviek občanov, najmä mamičiek
s deťmi, zrealizovala inštaláciu spomaľovacích prvkov, tzv. retardérov
na vedľajších cestách v obci, taktiež
zrkadla smerom do uličky.

Vyčíňanie vandalov
na kostolíku
Správa CHKO MK inštalovala tabuľu CHKO Malé Karpaty a Štátne lesy
OZ Smolenice dodali tabuľu so zákazom fajčenia a zakladania ohňa,
ktorá je osadená na vstupe do doliny. Žiadame všetkých, aby tento
zákaz rešpektovali.

V nedeľu 30.06.2019 bol starostovi
obce nahlásený vandalizmus – niekto postriekal Kostolík sv. Leonarda.
Polícia SR prípad zdokumentovala
a vyšetruje ako trestný čin poškodenia cudzej veci. Páchateľovi hrozí
podľa § 246 Trestného zákona ods. 3
odňatie slobody na tri až osem rokov,
ak spácha čin na veci, ktorá požíva
ochranu podľa osobitného predpisu.

VZN o podmienkach
držania psov

Všeobecné záväzné nariadenie
o podmienkach držania psov na
území obce Doľany stále nenadobudlo platnosť z dôvodu neschválenia trojpätinovou väčšinou poslancov. Musí byť opätovne prerokované
na ďalšom riadnom zasadnutí OZ.
DOĽANSKÉ NOVINY 2/2019 
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Dolianska púť
Tradičná púť k úcte sv. Leonarda bola tento rok v sobotu 01.06.2019 a v nedeľu 02.06.2019. Jej konaniu predchádzala usilovná príprava a brigády veriacich a občanov, aby obec i farnosť vyzerali tak, ako sa na starobylé
pútnické miesto patrí.
Po sobotnej večernej sv. omši bola
krížová cesta na kalvárii so záverečnou pobožnosťou v kostolíku
sv. Leonarda. Púťová nedeľa nás
privítala pekným slnečným ránom.
V takomto radostnom i slávnostnom šate sa slúžila nielen ranná
sv. omša o 08.00 hod, vo farskom
kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, ale aj samotná slávnostná
sv. omša o 10.30 hod. na kostolíku v lone krásnej prírody. Púte
sa zúčastnilo množstvo veriacich
z Dolian i okolia, ktorí si pozorne
vypočuli príhovor – kázeň nášho rodáka PhDr. PaedDr. Ľuboša
Hašana, PhD., MBA, LL.M, ktorý
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bol hlavným celebrantom. Prítomní boli aj viacerí duchovní otcovia
z blízkych farností a zo Sološnice. Sv. omša bola doprevádzaná
dychovou hudbou, spevokolom,
modlitbami a spevom pútnikov,
vrátane krojovaných detí a mládeže z Dolian, Vištuka, Sološnice
a ďalších farností. Procesiou od
farského kostola na kostolík sa samotná púť začala a ňou sa aj končila. Na námestí pred kostolom
bolo potom podávané pohostenie
pre pútnikov. Popoludní mali pútnici možnosť zúčastniť sa ešte na
pobožnosti v kostolíku sv. Leonarda s uctením jeho relikvií.

Osobitný prínos a úspešný priebeh tohtoročnej púte je samozrejme v prvom rade v jej duchovnom
ovocí a požehnaní pre nás a naše
rodiny. Mňa však osobitne teší skutočnosť, ako sme sa napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam dokázali spojiť. Svoje sily, schopnosti,
ruky, nohy, vôľu a um, čím sme najkrajšie deklarovali, že k sebe patríme, máme radi svoju obec a farnosť a najmä to, že máme hlbokú
úctu k sv. Leonardovi, za čo Vám
všetkým vyslovujem úprimné poďakovanie.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Okienko zo života farnosti Doľany
Dnešné Okienko znovu pootvoríme viac, aby sme Vám odovzdali jarno-letné lúče formou priblíženia aktivít v živote farnosti od apríla 2019 až doteraz.
Nech sa páči, tu je stručná a chronologická rekapitulácia
významnejších udalosti vo farnosti:
 sviatky Veľkej noci 17.04.2019 – 22.04.2019, pri slávení ktorých sme o.i. zaznamenali zapojenie nových
ochotných lektorov (Jozef Gregor a ďalší) a ktoré nám
všetkým priniesli veľkonočné požehnanie,
 nedeľa Božieho milosrdenstva 28.04.2019, v rámci
ktorej bola okrem slávnostných sv. omší aj popoludňajšia pobožnosť s agapé (malé pohostenie),
 sviatok sv. Jozefa robotníka 01.05.2019 – sv. omša
a po nej pobožnosť s agapé pri obrázku sv. Jozefa,








 celodenná farská poklona vo farnosti Doľany
09.05.2019 v rámci Bratislavskej arcidiecézy,
 požehnanie viníc pri kaplnke sv. Urbana vo vinohradoch 26.05.2019 o 17.00 hod. – pobožnosť s požehnaním a básňami autora Titusa Holiča. Po požehnaní
viníc bolo poskytnuté chutné pohostenie, ktoré zabezpečili miestni vinári,



zapojili mnohí veriaci, dospelí, deti, speváci, dychová hudba Doľančanka a boli pripravené štyri pekné
oltáriky. Napriek počasiu sme slávnosť organizačne
zvládli a tak vrúcna vďaka všetkým.
nedeľná sv. omša a po nej blahoželanie k meninám
nášmu VDP. Mgr. Jánovi Bučekovi 23.06.2019 o 8.00
hod.,
slávnostná
novokňazská sv. omša
Mgr. Tomáša Kišona
zo Serede a po nej
pohostenie na námestí pred farským
kostolom 29.06.2019
o 18.00 hod.,
tradičná výmenná púť do Sološnice k úcte Božského Srdca Ježišovho 30.06.2019 o 10.00 hod. Púte sa
zúčastnili mnohí Doľančania (autobus, cyklisti, osádka v nákladnom aute Jozefa Zlocha cez hory, osobné
autá). Po slávnostnej j sv. omši sme za farnosť a obec
Doľany pozdravili krátkym príhovorom všetkých prítomných pútnikov. Zúčastnili sme sa aj procesie po
dedine. Na záver bolo poskytnuté chutné občerstvenie vo farskej záhrade,
Cyrilometodiáda, t. j. slávnosť na sviatok sv. Cyrila
a Metoda 05.07.2019 o 15.00 hod. na kostolíku s osobitným zameraním a spomienkou na významné dolianske osobnosti – pobožnosť a položenie vencov na
cintoríne,
tradičná pobožnosť k sv. Anne pri nedávno vynovenej kaplnke sv. Anny v Doľanoch 26.07.2019 po večernej sv. omši, s modlitbou zachovaného ruženca
a piesňami našich predkov.

Ako vidieť, život vo farnosti je neustále v pohybe, čo je
správne a dobré.
Na jednej strane máme radosť z vyššie uvedených aktivít v živote farnosti, snahu i praktické skutky VDP. farára Jána Bučka na jej prosperovanie, vzájomnú dobrú
spoluprácu RKFÚ v Doľanoch a Obecného úradu v Doľanoch, ako aj materiálnu a morálnu ochotu našich farníkov a občanov.

 tradičná púť k úcte sv. Leonarda 01.06.2019
a 02.06.2019, ktorej venujeme samostatný príspevok,
 slávnosť 21. výročia kňazskej vysviacky VDP. Mgr.
Jána Bučeka, nášho duchovného otca 13.06.2019
o 18.00 hod.,
 slávnosť Božieho Tela, t. j. Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krv 20.06.2019 – sv. omša spojená s tradičnou procesiou po dedine. Aj tento rok sa do slávnosti
DOĽANSKÉ NOVINY 2/2019 

Na druhej strane sme zaznamenali v ostatnom čase
viaceré rušivé momenty, čo nás oprávnene znepokojuje. Napr. spôsobené opakované škody na kostolíku
(porozbíjanie sklených nádob, nasprejovanie steny
kostolíka od vinohradov, ďakovnej tabuľky pri soche
Lurskej P. Márie atď). Vyzývame zatiaľ neznámych páchateľov, aby si uvedomili škodlivosť tohto konania.
Keď sa už neprídu na toto krásne, sväté a historické
miesto pomodliť, ale škodiť, nech tam radšej vôbec
nechodia.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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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.



Berkeš Pavol

vých farebných gotických
okien. Zomrel 09.02.1942.
Pochovaný je na dolianskom cintoríne.


Narodil sa 31.12.1875. Od
roku 1905 bol farárom
v Doľanoch. Predtým pôsobil napríklad aj v Modre
ako kaplán a bol zároveň
profesorom náboženstva
na učiteľskom ústave. Ďalej zastával funkcie ako
cirkevný sudca, cenzor
kníh, bol vymenovaný za
monsignora. Zaujímal sa o
astronómiu, napísal cenné
dielko o katolíckom školstve a jeho problémoch
v prvej československej
republike. V Doľanoch sa
pričinil o opravu farského
kostola a o osadenie no-

Braniša Leonard

Bomby

Pre nás Doľančanov nie sú
bomby len strelivo, ale aj
chutný koláčik, ktorý väčšinou robíme zo zbytkov
keď pečieme. Inak tento
koláčik poznáme pod názvom kokosové guľky.




Bosniacky potok

Vodný tok prameniaci
v Malých Karpatoch, ktorý formuje dolinu. Preteká
cez celé územie obce Doľany. Na Trnavskej pahorkatine napája vodnú nádrž
Doľany. V súčasnosti sa
používa najmä názov Podhájsky potok.

Narodil sa 02.01.1911 v Doľanoch. Základnú školu
vychodil v Doľanoch, na
gymnázium išiel k verbistom do Močenku aj spolu
so Štefanom Zlochom. Vo
Viedni vyštudoval filozofiu
a teológiu a v Častej, odkiaľ pochádzal jeho otec
a tam aj neskôr bývali,
mal v roku 1938 primície.
Ako misionár počas vojny pôsobil v Argentíne.
Už počas štúdii ho volali
živá bibliotéka, pretože
mal ohromné všeobecné
vzdelanie. Vedel aj veľa
jazykov. Avšak po rozpade prvej ČSR bol otrasený a odsudzoval cirkev na
čele s pápežom, že nevystúpili proti Hitlerovi. Viedlo to až k jeho odchodu

Branisella boliviana – prehistorický
prímát nesie meno svojho objaviteľa

z cirkvi. Odišiel do Bolívie,
kde najprv učil na gymnáziu a neskôr vyštudoval
geológiu a paleontológiu.
Mal uznanie v celej Bolívii
a ako profesor robil geologický výskum Bolívie a bol
členom
Medzinárodnej
paleontologickej a geologickej spoločnosti. V Bolívii si našiel aj manželku,
s ktorou mal 5 detí.


Brímus

Pre každého známa lokalita nad Brímusom s ohniskom, kde sa koná tradičné
ukončenie Turistiky pre
všetkých. Táto lokalita sa
nazýva podľa horára Brímusa, ktorý býval pod
spomínanou známou čistinkou v poslednom dome
pred vstupom do lesa.
 Budelár
Podaj mi budelár = podaj
mi peňaženku. Slovo u nás
často používané.
 Bumbura
V našom dolianskom slovníku toto slovo znamená
krmná repa.

(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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DEŇ MATIEK/DEŇ OTCOV

Deň matiek
Deň matiek, ktorý sa slávi v druhú májovú nedeľu, patrí ku krásnym sviatkom a aj v Doľanoch si získava stále väčšiu obľubu. Tento rok sa jeho oslava konala 12.05.2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry Juraja Fándlyho v Doľanoch.
Organizátorom tejto milej slávnosti bol Obecný úrad v Doľanoch v spolupráci s MŠ a ZŠ v Doľanoch.

Sála i balkón sa doslova zaplnili nielen mamičkami, babičkami, ale aj zástupcami mužov a dolianskej mládeže.
Po slávnostnom príhovore Jozefa Mruškoviča, starostu
obce, dostali mamy a staré mamy originálny darček –
krásny kultúrny program od svojich detí a vnúčat.
Najskôr vystúpili naši najmenší – detí MŠ v Doľanoch.
Po nich nasledovali žiaci a žiačky ZŠ v Doľanoch s hudobným doprovodom Mgr. Adriány Tichej – klávesy,
Ing. Rudolfa Zajíčka a Ing. Jozefa Pamětického – husle.
Vysoko oceňujeme nielen samotných malých umelcov,
škôlkárov a žiakov, ale osobitne kolektív pedagógov,
ktorí program s deťmi dlho a trpezlivo pripravovali. Milým prekvapením na záver bola premiéra, teda prvé vystúpenie detského tanečného krúžku Doľany, ktorý bol

založený v apríli 2019, z čoho máme úprimnú radosť.
Deti nám predviedli tanec na známu pesničku „Saxana“.
Poďakovanie patrí rovnako ochotným zvukárom – technikom Mariánovi a Adriánovi Kičinovým, ako aj fotografom. Ing. Rudolfovi Zajíčkovi ďakujeme aj za vyhotovenie videozáznamu, ktorý je na webovej stránke YOU
TUBE „Doľany v čase a v obraze“.
Tváre mamičiek a babičiek zdobil počas celej slávnosti šťastný úsmev a radosť zo svojich detí a vnúčat. Po
skončení programu dostali oslávenkyne živé kvety
a domov mohli odchádzať s dobrým pocitom, že na nich
nezabúdame a tešíme sa na stretnutie s nimi o rok.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu

Deň otcov na Sklenej hute
Základná škola v Doľanoch si pripomenula sviatok
Deň všetkých otcov 15.06.2019. Tento významný
deň sme oslávili spolu s rodinami výstupom na
Sklenú hutu, kde sme spoločne strávili krásnu letnú noc v stanoch. Prezentácia zúčastnených rodín
(asi 17 rodín) bola na Zabitom, odkiaľ sme spoločne vyštartovali po vlastne označenom chodníku až
na miesto cieľa. Po rozložení stanov pani riaditeľka všetkých privítala, otcom popriala veľa zdravia
a po slávnostnom prípitku za spevu „živjo“ otvorila
zápas otcov a detí vo futbale. Po športovom výkone si všetci pochutili na čerstvej fazuľovici, ktorú na mieste pripravovali naše ochotné mamičky.
Najväčšiu radosť mali naše deti, keď ich pán starosta prekvapil veľkou taškou zmrzliny. Pri spoločných hrách a družnom rozhovore pri ohníku sme vydržali až do tmy, kým poslední nezaspali. Ráno sme pomaličky
poskladali stany, rozlúčili sa a vykročili späť do našich domovov. Ešte raz ďakujeme rodičom a priateľom školy za
spoluprácu pri organizácii našej spoločnej akcie, pretože nápad nestačí, no spomienky a radosť detí za to stoja.

Martina Slaninková

DOĽANSKÉ NOVINY 2/2019 
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SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU

Gulášové hodovanie
VÁS POZÝVAJÚ NA

Vyše 60 súťažiacich v 15 prihlásených tímoch sa stretlo v sobotu 22. júna 2019 pred Hasičskou zbrojnicou v Doľanoch, aby predviedlo svoje kulinárske umenie na prvom ročníku Súťaže vo varení gulášu. Súťažné tímy to
zobrali mimoriadne zodpovedne, výsledkom čoho boli nielen skvelé guláše, ale i ťažké rozhodovanie odbornej
poroty. Špeciálnou cenou bolo odmenené aj družstvo, ktoré získalo najviac hlasov od návštevníkov. Výťažok
z akcie bol venovaný Základnej škole v Doľanoch na úpravu školského dvora.

Odborná porota (v zložení Ladislav
Schmidt, Ivan Zubaj a Natália Bednárovská) mala ťažkú úlohu vybrať
spomedzi výborných gulášov tie tri
najlepšie. P. Zvadlá, Trkvasi, Fúzaté
vrany, Lekvári, Pat a Mat, Jednota
dôchodcov, „MY“, LBW, U4, Ompitália, Švagrovci a spol., Brčkofci,
Rošambo, Tím Bé a „La Pinela“ –
všetci s napätím čakali na vyhodnotenie odbornej poroty i ľudového
hlasovania.

Zvíťazili všetci

Guláše boli fantastické, zjedlo sa
takmer všetko, návštevníci si po-
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školského dvora, činí 1 260 EUR.
chvaľovali nielen dobré jedlo, ale
Organizátori srdečne ďakujú všetaj príjemnú atmosféru podujatia.
Odborná porota i laická verejnosť
kým zúčastneným súťažiacim a návnakoniec rozhodli o víťazoch. Tretie
števníkom podujatia, ktorí prispeli
miesto získali Lekvári, druhé miesto
svojou pozitívnou energiou k úspepatrí Tímu Bé a najlepší guláš podchu celej akcie. Poďakovanie patrí
aj všetkým, ktorí sa na podieľali na
ľa odbornej poroty uvarilo družstvo
príprave súťaže, sponzorom a haLBW. Cenu za najlepší guláš v ľudovom
hlasovaní získal tím „MY“.
sičom. Tešíme sa na druhý ročník,
ČAS
Predalo
sa
312
misiek,
výťažok
jeho
termín zverejníme v nasledujú09 – 14 SEDEM NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH
PAMIATOK
KOSTOLZákladnej
SV. KATARÍNY, KAPLNKA
SV.čísle
LEONARDA,
KAPLNKA SV. ŠEBASTIÁNA,
z predaja, (MESTSKÁ
ktorý VEŽA,
putuje
com
Doľanských
novín. ...)
09 – v
13 Doľanoch
SOKOLIARSKA
SKUPINA PEREGRINUS
– FUTBALOVÉ IHRISKO
škole
na rekonštrukciu

(dd)

DVA ROKY PO POVODNI
18. MÁJ 2013, SOBOTA

09 – 16
11 – 13
12 – 19
13 – 15
14 – 17
15
13 – 20
PODUJATIE PODPORILI:

Od skorého rána organizátori pripravovali všetko potrebné, aby vytvorili zázemie pre súťažiacich. Od
ôsmej prichádzali prvé tímy a začalo sa variť. Rôzne druhy mäsa, rôzne
prísady, každý mal svoj recept na
víťazstvo. Štyri hodiny ubehli ako
voda a k ochutnávaniu nám prišla zahrať ľudová hudba Backovci
z Halmeša. Záujem bol veľký, každý
bol zvedavý, aký guláš uvaril jeho
favorizovaný tím a aký konkurencia.

DEŇ OTVORENÝC
DVERÍ DOĽANY

VÝSTAVA FERA MALÍKA – GALÉRIA JM VINÁRSTVO DOĽANY
JM VINÁRSTVO DOĽANY
HISTORICKÝ VODNÝ MLYN – VÍNA Z MLYNA
PENZIÓN OMPITÁL
KOZIA FARMA Č. D. 79
DISTRIBUČNÁ SPOLOČNOSŤ ZAEX
PNEUSERVIS DOĽANY
PREMIETANIE FILMU A VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „DOĽANY POVODEŇ 2011“,
DOM KULTÚRY J. FÁNDLYHO
VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTORIEK – REŠTAURÁCIA B-CLUB – PAŽIŤ
ZRAZ HISTORICKÝCH AUTOMOBILOV A MOTORIEK – PAŽIŤ
HISTORICKÉ PALNÉ A SEČNÉ ZBRANE (DELÁ, MAŽIARE, KUŠE, MEČE) – PAŽIŤ
POSVÄTENIE SOCHY SV. URBANA – PAŽIŤ
ŽENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR DOĽANY
VYSTÚPENIE HUDOBNÝCH SKUPÍN – PAŽIŤ

O
POHOSTINSTVO DOĽANY
KOVAPLET ČASTÁ

AVERNA
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HAKL spol. s r.o.

P

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU

8. LBW

14. TÍM BÉ
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„Keď musí
preč učiteľ,
musí preč
aj farár!“
Po smrti učiteľa, organistu a správcu školy Karola Lehotaya, o ktorom sme písali v minulom čísle, nastúpil na
jeho miesto v školskom roku 1931/32 Dezider Talló. Ten si počas svojho krátkeho pôsobenia v rímsko-katolíckej
ľudovej škole v Ompitáli získal srdcia mnohých obyvateľov, ktorým vychovával deti. Stal sa však tŕňom v oku
miestneho farára a predsedu školskej stolice Dr. Pavla Berkeša, ktorý sa ho všemožne snažil dostať preč zo
školy i z dediny.

Pomery v škole

našich zase „korále a iné priemyselné výrobky zo skla a železa“. Rastúca nezamestnanosť v roku 1935 sa
prejavila aj zhoršenou dochádzkou
žiakov, ktorá bola v čase jesenných
a jarných prác aj tak stále slabá...

Priaznivé zmeny vo vzdelávaní nastali príchodom nového krajského
školského inšpektora, pokrokového tvorcu nového smeru výchovy
Františka Musila, ktorého si učitelia pochvaľovali pre „odbremenenie
učiteľstva od zbytočných úradných
písomností“. Zdôrazňoval potrebu
praktickej výučby podľa miestnych
pomerov. V šk. roku 1931/32 sa založilo rodičovské združenie. O rok
neskôr sa zmeny vo výučbe prejavili zvýšenou dochádzkou. Podporuje
sa chudobné žiactvo z fondu pre
chudobných, D. Talló zriadil každoročné dni sporivosti – usporené
prostriedky sa použili na zájazdy.
V šk. roku 1933/34 boli zavedené
jednotné zošity vydané štátnym
nakladateľstvom. Na návrh šk. inšpektora sa začalo niekoľkoročné
vzájomné dopisovanie starších
žiakov s rovesníkmi z obecnej školy
v Šumburku v Čechách. Ompitálski
žiaci posielali balíky orechov a jabĺk,
šumburský dorast na veľkú radosť

Koniec nádejí
na prestavbu školy

V medzivojnovom období naďalej
rástla potreba prístavby školy, veď
v tých časoch školu navštevovalo
okolo 180 žiakov. Postupné rozšírenie školy z dvojtriednej na trojtriednu (1931/1932) a neskôr z trojtriednej na štvortriednu (1933/34)
bez stavebných úprav prinútilo učiteľský zbor pristúpiť k striedavému
vyučovaniu (doobeda a poobede).
Mimochodom, naliehavé rozšírenie
školy či už formou prístavby alebo
rekonštrukciou učiteľského bytu na
triedy v tých rokoch, dokonca desaťročiach, zlyhávalo pre zamietavé stanovisko členov obecnej rady
z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.

Priateľ miestnych gazdov

D. Talló bol svojou rozvážnou, miernou povahou obľúbený u mnohých
obyvateľov. V školskej kronike sú zaznamenané niektoré aktivity, ktoré
vykonávali spolu so žiakmi, ich rodičmi, včelármi, či lesníkmi – napríklad
v roku 1935 vysádzanie agátov a líp
pri kostolíku a v časti zvanej „Rajda“. Neustále apeloval na ochranu
prírody, celého tvorstva, bojoval
proti týraniu zvierat. A čo viac, jeho
liberálna povaha predznamenala blížiaci sa konflikt s konzervatívnejšou
časťou obce, najmä s farárom a predsedom školskej stolice dr. Berkešom.
Kronika síce priamo o tejto udalosti
nepíše, ale slová D. Talla nám veľa
napovedia: „Rozumný vychovávateľ sa musí zamyslieť a povedať si:
áno, budem uvedomele vychovávať
slobodného a demokratického budúceho občana všetkými najlepšími
prostriedkami, a to k úcte k zákonu,
k poznaniu práva a spravodlivosti,
ľudskosti, vzájomnosti, zodpovednosti, sociálnemu cíteniu, k stálemu

Prehľad učiteľov a počtu žiakov v rokoch 1931 – 1937
I. trieda (1. – 2. ročník)

II. trieda (3. – 4. ročník)

učiteľ

žiaci

učiteľ

I. Lehotayová

61

Š. Schmidtová

III. trieda (5. – 6. ročník)
žiaci

žiaci

1931/32

58

1932/33

54

I. Lehotayová

59

E. Tichý

74

D. Talló

-

1933/34

37

I. Lehotayová

48

D. Talló

58

D. Talló

73

E. Tichý, A. Rovňanová

62

učiteľ

IV. trieda (7. – 8. ročník)

Šk. rok

D. Talló

žiaci
-

učiteľ
-

1934/35

41

I. Lehotayová

55

K. Schully

58

D. Talló

49

E. Tichý, J. Ponec

1935/36

31

A. Hrabalová

63

A. Řepková

44

D. Talló

49

R. Veber, Fr. Odkladal

1936/37

33

A. Řepková

60

A. Hrabalová

51

D. Talló

37

Fr. Odkladal

10
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premýšľaniu a nebojácnosti prejaviť svoj odchýlny úsudok, svoje presvedčenie komukoľvek a kedykoľvek
v medziach spoločenskej slušnosti, zákona, k stálemu sebavzdelaniu
a sebazdokonaleniu. Máme žiaka vychovávať bez zreteľa k politickej príslušnosti, náboženskej, národnostnej,
sociálnej atď., k znášanlivosti a lojálnemu spolužitiu všetkých a všade.

Dobre pochopená sloboda rodí ľudskosť a lepšiu budúcnosť. Viac slobody! Preto doprajte tejto i deťom.“
V roku 1937 sa situácia vyostrila,
keď sa gazdovia postavili za svojho učiteľa. Musíme poznamenať, že
dr. Berkeš mal v rámci dediny „rozpracovaných“ viacero konfliktov
(článok M. Kováčika „Ako to bolo
v roku 1939“ v DN 1/2016), ale tento

sa napriek všetkým snahám o diskrétne vyriešenie dostal až na súd
a následne bol medializovaný. Prinášame vám ho v pôvodnom znení z roku 1938. Dezider Talló však
v tom čase už na ompitálskej škole
neučil... 
(dd)
Zdroje:
• Dubovský, J., Pospechová, P., Turcsány, J.:
Doľany, Obecný úrad Doľany, 2002
• Kronika r. k. ľudovej školy 1900 – 1943

Ako pochodil pán farár dr. Berkeš
Oznámil gazdov pre vzburu, lebo prišli prosiť za svojho učiteľa

V malej dedinke pri Pezinku,
v Ompitáli, učiteľuje je na r. k. cirk.
škole Dezider Tallo. Ompitálski gazdovia si ho veľmi obľúbili, napriek
tomu, že trnavská cirk. vrchnosť
prenasledovala ho disciplinárnym
vyšetrovaním. Ktosi ho udal pre
nejakú maličkosť, vrchnosť vyšetrovala, ale sama si priala, aby sa spor
takto vzniklý urovnal hladko, bez
toho, že by sa musel učiteľ rozlúčiť
s dedinou. V obci sa o tom vedelo,
a roľníci sa tešili, že Tallo im bude
ďalej vychovávať deti, že im bude
pomáhať radami. Jediný, čo v obci
brojil proti nemu, bol pán farár dr.
Pavel Berkeš. Kde len mohol sbieral indície, aby mohol učiteľa z obce
vytlačiť. Vôľa ľudu nebola preň
smerodatná, nemal ešte kedy naučiť sa rešpektovať aj názor pracujúcich sedliakov a vžiť sa do nášho
zriadenia, ktoré umožňuje každému
občanovi, aj keď nemá reverendu,
vytvárať si svoj vlastný názor a podľa neho aj jednať.
Tak sa stal Ompitál dejišťom boja
medzi pokrokom, ktorého skrovným
nositeľom bol aj učiteľ, a reakciou,
stelesnenou v osobe farára. Za takýchto okolnosti nebolo čudné, že sa
raz po litániách gazdovia shromáždili
pred farou, že cestou deputácie požiadajú svojho farára, aby spor s učiteľom urovnal tak, aby mohol ostať
v dedine. Bolo to vlani 5. sept. (1937
– pozn. red.) v nedeľu odpoludnia,
roľníci vedeli, že školská stolica bude
s farárom rokovať o tejto veci.
Synovia ompitálskej zeme, starí
gazdovia, ich ženy, mládež, všetko prišlo, aby svojou prítomnosťou
dosvedčili, že stoja za štyrmi delegátmi, ktorých si zo svojho stredu
vyvolili, aby vyjednávali s farárom.
Stál práve na schodoch pred farským úradom v kruhu členov školskej stolice, keď sa ľud shromažďoval. Zdálo sa, že všetko bude mať
hladký priebeh, lebo farár rozkázal,
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aby si vyvolili štyroch delegátov,
s ktorými on bude vyjednávať.
Stalo sa, vyjednávači vošli do
fary a ľud čakal na rozhodnutie.
Onedlho však p. farár ukázal inú
svoju tvár. Zľakol sa ľudu, ktorého
výchova mu bola sverená. Chrabrosť
korteša býv. néppárt, ktorý sa tak
namáhal r. 1907 proti kandidátovi
slovenskej národnej strany dr. Ivánkovi, zúžila sa odrazu na rozkaz, aby
sa dav zo dvora vzdialil, čo sa dalo
robiť, rozkaz je rozkaz. Farár sa ľudu
bojí, nuž teda začali sa shromáždení zo dvora vzďaľovať. Pri tom sa,
pravda, hundralo, lebo ťažko bolo
roľníkom pochopiť, prečo sa s nimi
nakladá ako s nejakými zločincami
len za to, že sa opovážili prísť povedať svoju mienku dokonca aj pánu
farárovi, ktorý na koniec po hodine
rokovania vyhlásil, že od svojho stanoviska neustúpi. Aby si dobre zapamätali, že sa dopustili strašného
poklesku, napísal si dr. Berkeš akési
osvedčenie a o tri dni dal ho jednému z delegácie, Štefanovi Palkovičovi, aby ho opatril podpismi ostatných tam shromáždených. Píše sa
tam, že príslušná cirkevná vrchnosť
v súhlase s predsedom miestnej r. k.
školskej stolice prijala zaďakovanie
Tallu z kantorsko-učiteľskej stolice s tým cieľom, aby Dezider Tallo
odišiel odtiaľ bezvadný a mal voľný prestup na iné učiteľské miesto.
Toto pokračovanie cirk. vrchnosti
podpísaní s povďačnosfou a uspokojením prijímajú a vyjadrujú svoju
úprimnú ľútosť nad výtržnosťami,
ktoré sa dosiaľ v obci prihodili. Ďalej
sľubujú, že voči svojmu duchovnému ako kresťania-katolíci povinnú
česť a úctu preukážu a r. k. školskú
stolicu, poťažne jej členov, v konaní úradných povinnosti slobodného
rozhodovania nijakým spôsobom
hatiť nebudú. Toto chcel dr. Berkeš,
aby „výtržníci” podpísali, no to sa
však nestalo.

Začiatkom tohoto roku oznámil 48 občanov dediny pre vzburu.
Udal, že sa naň vykrikovalo: „Keď
musí preč učiteľ, musí preč aj farár!”
a ešte ináč. Štátne zastupiteľstvo
v Bratislave odmietlo však žalovať
týchto ľudí pre vzburu s poukazom
na to, že obvinení nevnikli násilím do
dvora a na dvore samom k žiadnemu násiliu nedošlo, takže skutková
podstata vzbury nebola uskutočnená. Postúpili vec okr. súdu v Pezinku,
ako žalobu pre priestupok útisku.
V tieto dni pojednával okresný súd
v Pezinku túto pravotu, pri ktorej
17 obžalovaných hájil bratislavský
advokát dr. Ivánka. Obhajca žalovaných povedal medzi iným: „Kto pozná slovenský ľud, nevie si predstaviť, že by po litániách šiel ohrozovať
svojho farára. Ľud išiel iba prosiť za
svojho učiteľa. Že sa dr. Berkeš necítil obmedzeným v svojej slobode,
dokazuje tá okolnosť, že si vyžiadal 4
delegátov a len s tými jednal, lebo so
všetkými jednať nemôže. Ďalej okolnosť, že aj s tými štyrmi chcel len tak
jednať, ak ľud z dvora odíde. Nikomu
sa násilie nedokázalo, zo svedeckých
výpovedi je zrejmé, že nikto farára
neurazil. Vstup na faru nik nezakazoval, ha 13-ročný sluha R. Monsberger zavolal ľudí do dvora. Vedel by
pán farár ukázať toho, ktorý sa proti
nemu dopustil nejakého násilia? Ak
niekto utlačoval, bol to farár, ktorý,
keď videl, že celá obec si žiada učiteľa Tallu, nepovolil. A ostatne, i keď by
bol niekto niečoho dopustil, nebolo
by duchovného krajšie, keby im bol
odpustil a nie oznámil, vo vedomí, že
budú uvrhnutí do žalárov? V našom
prípade nešlo teda vôbec o útisk, ale
len o akúsi demonštráciu.“
Po reči obhajcu odobral sa
okresný súd k porade a nad všetkými 48 obžalovanými vyniesol oslobodzujúci rozsudok.
(Článok uverejnený v Robotníckych novinách č. 71 z 26. 3. 1938)
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Všade dobre, v Dolanoch najlepšie!
Aj v roku 2019 sme sa zúčastnili akcie Dolany v Dolanech. Víkend s českými bratmi sme strávili v Dolanech
u Klatov.
Keďže sa nám minulý rok veľmi páčilo, rozhodli sme sa zúčastniť akcie
Dolany v Dolanech aj tento krát. Naša
osemčlenná posádka bola odhodlaná. Na dvoch autách sme sa vybrali
na dlhú, 461 km cestu. Po príchode
sme sa zvítali s kamarátmi, ktorých
sme minulý rok spoznali. Veľa ľudí
bolo prekvapených, že sme prišli
a merali až takú diaľku. Hneď sme
sa stali obľúbenými a vďaka tričkám,
ktoré sme mali, nás hneď všetci spoznali. Dolančanom sa tričká natoľko
páčili, že sme im zopár aj venovali.
Počas hlavného programu v sobo-
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tu, bolo pripravených viacero súťaží,
a to tenis, futbal, volejbal, streľba zo
vzduchovky, stolný tenis a vodné hry.
Prihlásili sme sa na všetky súťaže, ale
keďže nás bolo len osem a všetko
sa konalo viac menej naraz, nemohli
sme sa zúčastniť všetkého. Dali sme
prednosť tenisu, streľbe zo vzduchovky, vodným hrám a futbalu. Najúspešnejší sme boli vo futbale, kde
sme sa umiestnili na prvom mieste.
Z prvenstva sme boli naozaj nadšení.
Vzhľadom na to, že nás bolo najmenej Dolančanov, nečakali sme taký
úspech. Najaktívnejším z nás bol Jo-

zef „Repo“ Schmidt, ktorý popri futbalovom turnaji stihol aj tenisový turnaj. Umiestnil sa na skvelom treťom
mieste. Špecifickou súťažou boli vodné hry, na ktorých sa zúčastnil Erik
„Čupaj“ Guldan a postaral sa o zábavu pri bazéne. Popri sobotňajších súťažiach bol pre všetkých pripravený
kultúrny program, dobré jedlo a pivo.
Za všetkých môžeme povedať, že sa
nám tu naozaj veľmi páčilo, zabavili
sme sa a stretli skvelých ľudí, na ktorých sa už teraz tešíme. Budúci rok,
19. – 21. 6. 2020, poďte aj vy s nami
do Dolan u Pardubic. 
(vj, nb)
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REPORTÁŽ

Dukla – Devín – Doľany 2018
Dolianski dôchodcovia na svadobnej ceste reprezentujú Doľany

Milí Doľančania, nežijem v Doľanoch dlho, no mám k nim veľmi vrúcny vzťah už niekoľko desiatok rokov. Môj otec,
športovec, turista (mnohí ste ho iste poznali), sa pravidelne zúčastňoval Dolianskej turistiky pre všetkých ako najstarší účastník. Pamätám si, ako mi od útleho detstva rozprával, že raz, keď bude mať čas, prejde celé Slovensko
od Dukly až do Bratislavy. Svoj sen neuskutočnil a tak som sa rozhodol, že na jeho pamiatku túto cestu uskutočním.
Mal som ešte to šťastie, že pred pár rokmi som stretol úžasnú ženu, s ktorou som absolvoval množstvo krásnych
turistických aj vysokohorských akcií. Tento rok sme uzavreli (napriek nášmu veku) manželstvo a našou svadobnou
cestou sa stal peší prechod z Dukly na Devín.
Našu púť sme začali v polnočnom
rýchliku z Bratislavy, ale tá skutočná
odštartovala pár minút po ôsmej pri
Duklianskom pamätníku. Východ nás
privítal blatistými cestami, zničenými
od lesnej techniky a rýchlo sme pocítili
väčšiu záťaž, ako bežne na túry nosievame. Prvé štyri dni sme prechádzali
Laboreckou, Ondavskou vrchovinou,
pohorím Čergov a Šarišskou vrchovinou. Prešov bol vybočením z trasy
kvôli doplneniu zásob, hlavne bezlepkového chleba, ďalším o dva dni Košice. Spávali sme v penziónoch, v Prešove u kamarátov, útulniach a v našom
stane. Z Košíc sme pokračovali Volovskými vrchmi, kde bolo zlé značkovanie, počasie nám neprialo a boli
tu ťažko priechodné kalamity. Chata
Volovec v polovici tohto pohoria nám
prišla veľmi vhod, osušili sme sa po
celodennom daždi a strávili príjemný
večer s miestnymi turistami. Bolo nám
to veľmi vzácne, lebo za celé dni sme
nestretli ani človiečika.
Pokračovali sme cez Slovenský Raj
do Telgártu pod Nízke Tatry. Ich
prechod nám trval štyri dni a patril k najkrajším úsekom našej cesty.
Počasie umožnilo krásne výhľady na
Vysoké Tatry, útulne nám poskytli
nielen ubytovanie ale aj maximálny
relax. Za Donovalmi nás privítala Veľká Fatra krásne rozkvitnutými lúkami,
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len značenie mohlo byť lepšie. Prechod pokračoval Kremnickými vrchmi, kde nás na Skalke prekvapila silná
búrka, no hriala nás predstava nových zásob. Prišla sem naša technická podpora, starosta Jožko s manželkou (doniesli potraviny a šatstvo).
Pred nami bolo pohorie Žiar, prešli
sme aj časťou Malej Fatry do Strážovských vrchov. Pri nocľahu v Zliechovskej škole sa stretávame s našimi dvomi spolupútnikmi, dobehli nás.
Opäť sme sa stretli v Trenčianskych
Tepliciach a rozlúčili sa v Drietomej,
šli rýchlejším tempom (obaja boli o
30 rokov mladší). Mnohé miesta nás
očarili, patrila k nim aj útulňa Žľab
nad Drietomou, vo svetle zapadajúceho slnka bola rozprávková.
Náš cieľ sa priblížil, prešli sme do
Bielych Karpát, na Holubyho chatu
nás prišla podporiť kamarátka, ktorá s nami putovala na Dobrú Vodu.
26-ty deň táboríme v sedle Uhliská,
tak blízko domu… Posledné dva dni
putujeme po známych trasách Malými Karpatmi, no sú dosť náročné
dĺžkou aj prevýšením, preto príchod
k hradu Devín z Devínskej Kobyly
bol vykúpením. Dobre nám padlo,
že opäť Jozef s manželkou pomohli,
prišli pre nás a odviezli nás domov.
Cesta nám trvala 28 dní (nepretržite), počas nej sme prešli najmenej

800 km, nastúpali do výšky 31 km
a zhruba toľko aj klesli. Spoznali veľa
úžasných ľudí a opäť sa presvedčili
o krásach a jedinečnosti slovenskej
prírody. Aj keď náš denný priemer
bol 29 kilometrov, ide o dosť náročný
prechod vzhľadom na jeho trvanie
i to, že sme na chrbtoch niesli všetko
potrebné na nocľah v prírode a zásoby jedla na niekoľko dní. Boli okamihy, keď sa bolo treba veľmi premôcť
a isť cez bolesť, ale pocit na konci
bol úžasný. Prajem všetkým, ktorí sa
o túto cestu pokúsia, aby sa im vydarila a vytrvali.
	 Elenka a Julo Bollardtovci
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ROZHOVOR

Šampión z Ompitála
Jarka Halača netreba čitateľom veľmi predstavovať. Juniorský Majster Európy 2018 a Majster sveta 2018 sa už
v mladom veku zapísal medzi dolianske osobnosti, ktoré svojimi činmi, športovými výkonmi reprezentujú našu
obec ďaleko za hranicami Slovenska. Na všetko dôležité sa pýtali Veronika Ješková a Natália Bednárovská.
Väčšinou na začiatku prípravy, čo sú
asi 3 mesiace pre súťažou, si držím
vždy menšiu váhu, aby som mohol
nejaké to kilo počas ťažkej prípravy
pribrať. Čo sa týka zaradenia v kategórii kvôli vyšším šanciam na výhru, väčšinou na tom nezáleží a som
stále v mojej kategórii do 105 kg.

Kedy si začal s trojbojom a čo ťa
k tomu viedlo?
K trojboju som sa dostal vo februári 2017, kedy som prišiel prvýkrát
do posilovne trénera Pavla Kovalčíka v Častej. Pred tým som sa stretol
s činkami už ako 14-ročný, kedy som
začal cvičiť vo svojej domácej posilovni popri futbalových tréningoch.
Trojboj ma očaril tým, že každý chce
prekonávať svoje limity a dvihnúť viac
kilogramov na činke ako dvihol naposledy. Je to pravý chlapský šport, kde
na súťaži ukážete ako ste sa pripravili
a pomeriate si sily s druhými.
Povedz nám aké úspechy si doposiaľ dosiahol vo svojej trojbojárskej
kariére?
Som trojnásobný majster Slovenska
v silovom trojboji, trojnásobný majster Slovenska v tlaku na lavičke,
Majster Európy za rok 2018, Majster
Sveta za rok 2018, dvojnásobný víťaz Grand prix Slovakia a ďalších pohárových súťaží.
Ako vyzerá tvoja príprava na súťaž?
Začína to rozhovorom s trénerom,
ktorý mi dá tréning a rozpis váh na
celú prípravu. Príprava trvá 3 mesiace. Trénujem trikrát do týždňa silový tréning. Väčšinou je to pondelok,
streda, piatok. V každý jeden tréning
cvičím jednu hlavnú disciplínu (drep,
tlak na lavičke, mŕtvy ťah) plus doplnkové cviky na ostatné telesné partie.
Ďalej zaraďujem vo voľných dňoch,
keď netrénujem, strečingové cviky.
Zahŕňa príprava na súťaž aj výpočet
váhy, teda zaradenie do hmotnostnej kategórie kvôli vyšším šanciam
na výhru?
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Do ktorých krajín si sa dostal vďaka
trojboju?
Zatiaľ to nie je veľa krajín, ale zato
boli nádherné. Napríklad dvojtýždňové sústredenie v Grécku na ostrove Thassos, Majstrovstvá Sveta v Juhoafrickej republike a majstrovstvá
Európy v Plzni.
Ako sa ti páčilo v Afrike? Navštívili
ste aj nejaké zaujímavé miesta či si
sa venoval len súťaži?
Afrika je nádherná krajina a má svoje čaro. Prvý týždeň sa venovalo iba
súťaži, lebo nás bolo viacero zo Slovenska a každý súťažil v iný deň, ale
ako sa dosúťažilo sme začali cestovať
a presťahovali sme sa do Afrického národného parku Pilanesberg, kde sme
mohli okúsiť tú pravú Africkú divočinu plnú exotických zvierat a pekného
prostredia a veľa krásnych zážitkov.
S akým časovým predstihom ste
prišli do Afriky? Ako prebiehala príprava na súťaž priamo v Afrike?
Do Afriky sme prišli asi 5 dní predtým
ako som mal súťažiť, čo úplne stačilo
nato, aby som sa aklimatizoval. Súťaž
prebiehala na vysokej úrovni, všetko
bolo výborne zorganizované a nebol
žiadny problém.
Ako sa ti v Afrike súťažilo? Vplývala
zmena prostredia na tvoje výkony?
Neviem či to bude tou Afrikou, ale
môžem povedať, že to bola moja najpríjemnejšia a najlepšia súťaž v mojej
kariére zatiaľ. Jediný problém, čo ma
trápilo bolo zranenie asi dva týždne
pred súťažou, ale nakoniec to vydržalo a dopadlo na výbornú.
Máš rád trojbojársku pizzu z Pizzerie Dedinka v Častej? Spadá do jedálnička pravého trojbojára?

Áno veľmi – za inú by som ju nevymenil (smiech). Pizza určite nespadá
do jedálnička, ale ako spestrenie to
určite nevadí.
Máš upravenú stravu či zješ to čo sa
objaví na tanieri?
Áno stravu mám upravenú, väčšinou je to stále dookola: mäso, vajcia,
tvaroh, ovsené vločky, ryža, zemiaky, celozrnné pečivo a pár doplnkov
výživy, ale určite to niekedy poruším
a dám si niečo nezdravé.
Venuješ sa aj inému športu alebo
aké sú tvoje koníčky?
Bohužiaľ, keď sa jednému športu venuje naplno, ťažko sa to kombinuje
s iným, ale veľmi rád si zahrám futbal
s kamarátmi.
Študuješ a kde? Plánuješ ísť aj na
vysokú školu a akú?
Práve som zmaturoval a teda ukončil
štúdium na strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre a už som prijatý na Mendelovú univerzitu v Brne,
kde mám tiež vybrané zameranie na
odbor Vinárstvo a vinohradníctvo.
Aké sú tvoje najbližšie ciele?
Čo sa týka súťažných cieľov, teraz ma
čakajú dve súťaže na jeseň. Jedna je
Grand prix Slovakia v Častej, v ktorej by
som chcel obhájiť víťazstvo z minulých
dvoch rokov a ďalšie sú majstrovstvá
Slovenska družstiev silového trojboja,
kde Častá drží titul už 9 rokov a chcel
by som prispieť k ďalšiemu víťazstvu
ako jeden člen družstva nášho klubu.
A chcel by som motivovať hlavne
mladých, aby športovali a boli vytrvalí v tom, čo robia, lebo nič sa nestane za noc a každý šampión bol
raz začiatočník. Tá cesta môže trvať
až niekoľko rokov až si stúpite na ten
najvyšší súťažný stupienok a zaznie
slovenská hymna a to je tá najkrajšia
odmena pre športovca za jeho dlhoročnú námahu. U nás v posilovni sú
dvere otvorené pre každého, ktorý
ma chuť niečo urobiť pre seba a uvítame ďalších mladých šampiónov.
Ďakujeme za rozhovor.
DOĽANSKÉ NOVINY 2/2019

ČO SA UDIALO V OBCI

Čaj o šiestej
Najskôr sa zrodia dobrá myšlienka a táto potom dostala v sobotu
15.05.2019 o 18.00 hod. reálnu podobu v zorganizovaní spoločného posedenia s názvom Čaj o šiestej. Dotknutí organizátori – Jednota dôchodcov v Doľanoch a Obecný úrad v Doľanoch, komisia rozvoja vzdelávania,
kultúry a mládeže sa chvályhodne zhostili svojej úlohy.
Vkusne pripravené sedenie v DKJF
v Doľanoch, chutné občerstvenie
vrátane širokej ponuky domácky
vyrobených pomazánok našimi dôchodkyňami, hudobný doprovod
DH Doľančanka, spev, družná debata a veselá nálada v sále DKJF.
Toto všetko bolo k dispozícii účastníkom na prvom dôchodcovskom
Čaji o šiestej. A že odozva bola naozaj kladná, svedčí aj záujem nielen

seniorov z Dolian, ale aj z blízkych
obcí, sa takéhoto podujatia nabudúce zúčastniť. To znamená dobre sa
zabaviť... Zaspievať, zatancovať, ale
aj ochutnať pomazánkové dobroty
a dobré dolianske vínečko...
To všetko dostanete, ak na Čaj
o šiestej prídete. Ste srdečne vítaní!
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany

(foto: R. Zajíček)

V Doľanoch hrala Heligonica
V peknú slnečnú nedeľu 19. mája 2019 o 15.00 hod. vystúpila v Dome kultúry Juraja Fándlyho v Doľanoch (ďalej
len „DKJF“) populárna hudobná skupina Heligonica – muzikanti z Kysúc, Turca a Považia.

Sála i balkón boli zaplnené publikom
z Dolian i okolia, dokonca aj Záhoria
(Prievaly), aby si vypočuli široký repertoár nielen ľudových piesní, ale
aj iných piesní v podaní Heligonicy,
ktoré lahodia nielen sluchu a zraku,
ale aj srdcu človeka. Originalitou vyniká aj vlastná tvorba piesní od nadanej autorky Danuši Bartošovej.
Heligonica je hudobnou skupinou,
ktorá má troch stálych členov pod
vedením kapelníka Ericha Bučka
a jedného prizývaného člena – huslistu. Všetci majú okrem dobrého
srdca dva vzácne talenty – spev, lásku k hudbe a hru na hudobných nástrojoch (heligónka, bicie a husle).
Pri tejto skupine, ktorá vznikla v r.
2016, Vám jednoznačne nezadefinujem miesto, odkiaľ pochádza. Je to
z dôvodu, že v nej sú akoby previazané tri Svätoplukove prúty – skvelí
muzikanti a speváci z Kysúc (DanuDOĽANSKÉ NOVINY 1/2019 

še Bartošová), Považia (Lenka Medňanská) a Turca (Erich Bučko).
Heligonicu mnohí poznáte priamo
z koncertov, ale aj z TV Šláger, TV
Senzi a iných médií, kde často vystupujú.
A tak to teda stručne zhrniem, že do
našej obce Doľany, ktorej obyvatelia tiež radi a pekne spievajú, zavítali
19.05.2019 tri spevavé srdcia z Kysúc, Považia a Turca, spolu s nadaným huslistom Petrom Torákom.
Obecenstvo počas koncertu i po
jeho skončení odmenilo hudobného
hosťa spontánnym potleskom, spoločným spevom a dobrou náladou.
Na záver sme Heligonicu prekvapili
zasa my. Najskôr spoločným spevom
našej hymny „V doline pod Karpatami“ s hudobným doprovodom (harmonika) Mgr. Stanislavy Oravcovej.
Potom odovzdaním špecifického
darčeka – balenia dolianskeho výbor-

ného vína od výrobcu Vína z mlyna
Doľany, rod. Demovičová a Soósová.
Napokon pripraveným pohostením
a priateľským posedením.
Chcem aj cestou Doľanských novín vysloviť poďakovanie skvelému
obecenstvu z Dolian i z iných obcí,
za záujem o koncert a osobnú účasť
na ňom.
Rovnako ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou, materiálnou
alebo morálnou, pomohli pri príprave a realizácii tohto hudobného
podujatia, teda poslancom, zamestnancom Obecného úradu v Doľanoch, sponzorom o. i. Vinárstvo
Ján a René Pretzelmayer Dubová
a Pekáreň Vadovičoví Častá, vrátane ochotných a šikovných gazdiniek
z Dolian, ako aj ostatným pomocníkom, ktorí prišli a pomohli.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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KALENDÁR AKCIÍ
11. august

nedeľa od 6.00 h.

Turistika pre všetkých
34. ročník známej turistickej akcie

Registrácia od 6,00 hod. pred ZŠ
1. september

nedeľa od 13.00 h.

Rozprávkový les

Prechádzka lesom plným rozprávkových
postavičiek a úloh pre deti s odmenou
v cieli

Štart pred ZŠ od 13.00 – 14.00 hod.
5. október

sobota 19.00 h.

Kristan Band

Koncert multižánrovej skupiny
bossa nova, pop, jazz

13. október

nedeľa 17.00 h.

Deň úcty k starším
Dom kultúry J. Fándlyho
17. november

Progres

nedeľa 15.00 h.

KRISTAN BAND
bossa nova, pop, jazz

Dom kultúry J. Fándlyho
5. 10. 2019 o 19.00 hod.

Koncert populárnej hudobnej skupiny

Dom kultúry J. Fándlyho
24. november

nedeľa 20.00 h.

Katarínska zábava
Tradičná zábava organizovaná
dolianskymi hasičmi

Dom kultúry J. Fándlyho

Dom kultúry J. Fándlyho

- ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ -

V Doľanoch bude hrať Progres
Oznamujeme všetkým občanom Dolian, že v nedeľu 17. novembra 2019 o 15.00 hod, vystúpi takmer po piatich
rokoch v Dome kultúry Juraja Fándlyho v Doľanoch (ďalej len „DKJF“) populárna hudobná skupina Progres.
Hudobná skupina pochádza z obce Čereňany, okres Prievidza
a vznikla na jar v roku 1995. V muzikantskom zložení nastali zmeny. Kapelníkom trojčlennej skupiny je síce stále Karol Halan, verný
ostal aj Igor Dzina, avšak odišiel Pavol Laták a Dušan Kleman. Novým členom je Ján Beňa, ktorý bude v Doľanoch hrať po prvýkrát.
Progres vydal od r. 2015 ďalšie nové nosiče. T. č. sa teší veľkej popularite ich nové CD „Hrávam z lásky“. Tak sa máme naozaj na čo
tešiť. Verím, že publikum nás nesklame a na koncert prídu nielen
Doľančania, ale aj obyvatelia z okolia. Vstupné je 8 EUR a predaj
lístkov bude včas oznámený. Pozvite na Progres aj svojich príbuzných a priateľov, nech s touto veselou kapelou strávia pekné chvíle oddychu a zábavy v DKJF. Pozývame Vás
všetkých, mladých, starších i najstarších!
JUDr. Ida Konopová, PhD., zástupkyňa starostu obce Doľany

(Y)OUR WINE TIME

Turistika pre všetkých 2019

V rámci konceptu YOUR WINE TIME –
„VÁŠ VÍNA ČAS“ vás čaká otvorená pivnica 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.

34. ročník známej turistickej akcie

V nedeľu, 11. augusta 2019
pred Základnou školou v Doľanoch

Registrácia:
40 km 		
10 a 20 km

K nákupu vína môžete doplniť niektorý
z programov:
• Pohár vína + prehliadka Mlyna (ako
malá pozornosť vinárstva)

6,00 – 7,00 hod.
9,00 – 10,00 hod.

Ukončenie:

od 13,00 h – voľná zábava s gulášom
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