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DOĽANSKÉ
NOVINY
ZO ŽIVOTA V OMPITÁLI  VYCHÁDZA 3x ROČNE

Ročník IX.

TÉMY:  TRIEDIME ODPAD – KOVY  ROZPRÁVKOVÝ LES  LEXIKÓN  NOVINKY ZO ŠKOLY  Z HISTÓRIE  FUTBAL

Príhovor
starostu
Vážení Doľančania
Hoci je už koniec novembra, sneh
nám ešte nepadal. Zato Vianoce by
mohli byť biele. Na druhej strane,
ešte by nemuselo mrznúť, pretože
na Mestskej veži prebieha oprava
hornej časti, z ktorej nám už začala
padať omietka a škridle.
Od nového roku bude mierne
zvýšená daň z nehnuteľností, ktorá
aj po zvýšení je pod priemerom okolitých obcí. Zatiaľ sme nevyrúbili ani
poplatok za rozvoj, ktorý sa vo veľa
obciach a mestách platí. Pevne verím, že aj na budúci rok udržíme poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu.
Potrebujeme k tomu nielen všetko
separovať ale hlavne tvoriť menej komunálneho, veľkokapacitného a cintorínskeho odpadu. Vo veľkej miere

nám môžu pomôcť kompostéry. Skúšam to už niekoľko rokov a funguje
to. Za predpokladu, že by každá domácnosť dávala do kompostu bioodpad v priemere iba 500 g denne, vynásobené 450 domácnosťami, tak to
bude denne 225 kg a za rok bude 82
ton. Z celkovej našej ročnej produkcie odpadu, ktorá je stále vo výške
okolo 290 ton a z toho komunálneho
okolo 230 ton, by sme skoro o tretinu
znížili množstvo odpadu. Je zlé, že
veľa z nás sa môže snažiť, ale zopár
nezodpovedných nám pokazí všetko.
Najspravodlivejší systém by bol, keby
každej domácnosti odpad pri odvoze
nádobu odvážili, ale vážiaci systém
nie je a mohli by sa tomu ľudia vyhýbať a robili by nám čierne skládky.
O niekoľko rokov budeme mať aj ďalší problém a to taký, že nebudeme
mať kam vyvážať odpad. V blízkom
okolí sa bude možno o rok zatvárať
skládka v Senci a skládka na Dubovej, keďže tam vozí skoro celý okres,
bude plná tak o 5 až 6 rokov. Možno
odpad budeme voziť do spaľovne do

Bratislavy alebo budú vybudované
nové skládky alebo spaľovne. Lenže
takéto stavby nikto vo svojom katastri nechce.
Naša obec sa dožije na rok 630
rokov, ktoré určite patrične oslávime.
Na konci roka chcem poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli vo verejno prospešnej
veci, za to že pomohli niekomu, obci,
teda vlastne aj sami sebe. Chcem sa
poďakovať hlavne poslancom OZ,
zamestnancom, redakčnej rade novín a spolkom za spoluprácu počas
celého roka.
Prajem Vám všetko najlepšie, požehnané prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, aby
sme spoločne mohli urobiť aj svojim
pričinením život v obci krajším, kultúrnejším a lepším. Srdečne Vás
všetkých pozývam na tradičné privítanie Nového roka pred Hasičskú
zbrojnicu.
Váš starosta
Jozef Mruškovič

KRÁTKE SPRÁVY Z OBCE
Voľby do NR SR
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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil termín parlamentných volieb na
sobotu 29. februára 2020. Voľby v Doľanoch sa budú
konať v Dome kultúry Juraja Fándlyho v čase od 7:00
do 22:00.
Pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať
mimo jej územia, oznamujeme adresu na doručovanie
žiadostí o voľbu poštou:
e-mailová adresa: oudolany@dolany.sk
v listinnej forme na adresu:
Obec Doľany, Doľany č. 169, 900 88 Doľany
Slovenská republika
Žiadosť o voľbu poštou je potrebné zaslať najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb.
(red)

Cena obce J. Halačovi

Vo štvrtok 21.11.2019 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva odovzdal starosta obce Jozef Mruškovič Cenu obce – symbolický kľúč od mestskej veže
majstrovi sveta Jaroslavovi Halačovi za úspešné
reprezentovanie svojej rodnej obce na domácich
i zahraničných súťažiach v silovom trojboji. Srdečne blahoželáme! 
(red)

Prinášame vám stručný prehľad informácií z našej obce.

Zmena v Obecnom
zastupiteľstve

Poslankyňa Obecného zastupiteľstva p. Iveta Bednarovská sa listom
zo dňa 5.9.2019 vzdala v zmysle §25 ods. 2 písm. c) zákona SNR
369/1990 Z. z. mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva obce
Doľany a tiež členstva v Komisii
výstavby a územného plánovania.
Ako prvá náhradníčka sa poslankyňou Obecného zastupiteľstva stala
Ing. Natália Bednárovská, ktorá
získala vo voľbách 10.11.2018 249
hlasov. Keďže p. Iveta Bednarovská
bola aj členkou rady školy pri MŠ
Doľany, na jej miesto bola zvolená
JUDr. Ida Konopová, PhD.

Výzva na odstránenie
a okliesnenie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva vlastníkov,
nájomcov a správcov nehnuteľností
na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť
prevádzky energetických zariadení
distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach
najneskôr do 07.01.2020.
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Zmena sídla Spoločného
obecného úradu
(stavebný úrad)

Od 1.10.2019 je Spoločný obecný
úrad (stavebný úrad) presťahovaný
z Modry do Budmeríc.
Sídlo: Budmerice č. 534
(bývalá budova obecného úradu)
Tel. kontakt:
033/6448 190
033/6448 191
Stránkové hodiny:
Pondelok:
8.00 h. – 12.00 h.
Streda:	
8.00 h. – 12.00 h.

13.00 h. – 17.00 h.
Prvá sobota
v mesiaci	 8.00 h. – 12.00 h.

Zoznam poskytovateľov
sociálnych služieb pre
obec Doľany

Komisia sociálno-finančná a správy
obecného majetku OZ Doľany spracovala krátky zoznam poskytovateľov rôznych typov sociálnych služieb z najbližšieho okolia. Ak máte
záujem využívať nejakú formu pomoci vo forme sociálnych služieb,
zoznam poskytovateľov nájdete na
stránke obce www.dolany.sk.

Plán zasadnutí OZ
na rok 2020

Poslanci schválili termíny zasadnutí
OZ v Doľanoch – tieto sa budú konať
13.2., 2.4., 25.6., 17.9. a 10.12.2020.

Nové dopravné značenie

V obci pribudlo nové dopravné
značenie – pri zastávke pri pohostinstve nový priechod pre chodcov
a ostrovček. Ostatné priechody boli
prestriekané.

Oprava veže

V novembri začali práce na I. etape
rekonštrukcie Mestskej veže v Doľanoch. Na prvú etapu rekonštrukcie poslanci na svojom zasadnutí
schválili použitie dotácie 22 500,EUR z Ministerstva kultúry. Žiadame občanov, aby v okolí veže počas opráv zvýšili svoju ostražitosť
a dbali na svoju bezpečnosť.

Výmena okien na DK

Bola realizovaná výmena okien na
Dome kultúry J. Fándlyho. Cieľom
výmeny bolo najmä zníženie tepelných strát objektu DK.
DOĽANSKÉ NOVINY 3/2019

RÔZNE

Naša krajina – malé zamyslenie
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V tejto dobe je len málo príležitostí spomaliť a popremýšľať o svojom najbližšom okolí, o svojej obci, ale aj krajine,
v ktorej sa naša obec nachádza. Každý z nás má vo svojom živote veľa starostí so svojimi problémami a má veľmi
málo času na rôzne iné aktivity, čí už súkromné alebo verejnoprospešné. Čim ďalej, tým viac zisťujem, že ľudia
už stratili vzťah k svojej okolitej krajine, že jej prestali rozumieť a prestali vnímať, ako to v nej funguje. Ľudia sa
vytratili z krajiny a krajina sa vytratila z našich sŕdc.

Prečo píšem takúto úvahu? Dôvod
je jednoduchý. Keď sa človek prestane
o krajinu zaujímať, prestane ju chrániť
a ticho toleruje aktivity, ktoré krajine
škodia, resp. si ich ani len neuvedomuje. Jedným z týchto príkladov bola
nelegálna skládka odpadu pri celkom
obyčajnej hruške. Je to jediný solitérny

strom na viac ako dva kilometre dlhej
ceste smerom na priehradu pri Dlhej.
O čo by bola táto cesta príjemnejšia,
keby si napríklad cyklisti mohli počas
horúcich letných dní oddýchnuť a pokochať sa krajinou, našim domovom.
Namiesto toho vám zostal len nepríjemný pocit na duši z toho, že sú medzi nami ľudia, ktorí pozerajú len na
seba a nič iné ich nezaujíma.
Mohol by som si zanadávať, že to
tam predsa nenosia Doľančania, že
nech si to príde odpratať ten, ktorý to
tam vyhodil, alebo, ako je to teraz moderné na sociálnych a iných sieťach, vyrieknuť formulku: bolo by mu treba nohy-ruky dolámať... Mám pocit, že aj tak

by mi to úľavu neprinieslo. Namiesto
toho sme nelegálnu skládku s mojou
rodinou (áno, zvládli to aj deti chodiace
do MŠ) na druhý deň odpratali, miesto
čiastočne vyčistili a hrušku oslobodili
od šípu, ktorý ju značne prerastal. Len
si to predstavte – šípky sa červenajú na
úplnom vrchole statnej hrušky. My sa
na toto miesto určite ešte vrátime a pokúsime sa ho zveľadiť tak, aby sa stalo
príjemnou oázou života v smutnej púšti
našich polí. A keď sa bude dariť, možno
pribudne aj lavička .
Budem rád, ak sa k týmto aktivitám pridajú aj ďalší a môžeme spoločne pre našu krajinu urobiť oveľa viac,
nápadov je mnoho. 
Matej Polčic

Kompostéry už kompostujú
Obec dostala z Európskych štrukturálnych a investičných fondoch Európskej únie (z Operačného programu Kvalita životného prostredia) záhradné kompostéry do každej domácnosti. Občania si ich mohli vyzdvihnúť hneď
v niekoľkých termínoch v novom sklade hasičskej výzbroje a výstroje.
Ku kompostérom bola dodaná i príručka o kompostovaní v záhradných kompostéroch a jednoduchý návod na
zloženie. Cieľom je znížiť podiel biologicky rozložiteľného
odpadu v komunálnom odpade. V prípade, že ešte nemáte
kompostér a doterajšie termíny vám nevyhovovali, môžete
sa informovať na obecnom
úrade o možnostiach jeho
prevzatia.
(red)
Tento projekt je spolufinancovaný
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
z kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky vo výške 64 %
názov projektu

HASIČSKÁ ZBROJNICA – SKLAD HASIČSKEJ
VÝZBROJE A VÝSTROJE
výška poskytnutej dotácie

30 000,- EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk
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TRIEDENIE ODPADU

Triedime odpad – kovy
V prvej časti našej rubriky, v ktorej sa budeme venovať triedeniu jednotlivých druhov odpadu, sa bližšie pozrieme na kovy. Dalo by sa povedať, že kovový odpad nevyvoláva toľko otázok ohľadom jeho triedenia ako iné druhy,
ale i v tomto segmente je niekoľko problematických obalov, ktoré nepatria do červeného kontajnera určeného
na kovový odpad.

Čo patrí do červeného kontajnera

Vypísali sme tie najbežnejšie kovové odpady, ktoré
môžeme vytriediť. Sú to:
– hliníkové plechovky,
– železné konzervy a plechovky,
– drobný železný odpad (vrchnáky od piva),
– alobal,
– hliníkové viečka z jogurtov,
– drôty, kovové kalendárové väzby, spinky
– kovové obaly zo sprejov zbavené plastových vrchnáčikov, obaly však neodporúčame stláčať,
– železné a neželezné súčiastky, klince a pod.

Čo nepatrí do červeného kontajnera

Šetríme prírodné zdroje

Vytriedený kovový odpad končí v hutách, kde sa pretaví tak, že všetky nekovové zvyšky pri teplote 660 °C
(tavenie hliníka) či 1700 °C (tavenie železa) zhoria. Veľkou výhodou kovov je, že je možné recyklovať ich do
nekonečna, čo je obrovským prínosom v oblasti šetrenia prírodných zdrojov.

Okrem spomínaných obalov pripomínajúcich kov do
kontajnera na kovy nepatria:
– kovové obaly znečistené farbami, chemikáliami alebo lepidlami, obaly zo stavebnej chémie,
– mäkké vrecúška, napr. z kávy,
– obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.
Väčší kovový odpad je potrebné odniesť do zberných surovín, prípadne do zberných dvorov.

Všímajme si recyklačné značky

Najlepším vodítkom pri triedení akéhokoľvek odpadu sú recyklačné značky. Lesklý obal, ktorý sa nám na
prvý pohľad javí ako kovový (napr. obal od chipsov),
nás môže zviesť na jeho nesprávne vytriedenie. V tomto konkrétnom prípade patrí do žltého vreca na plasty,
pretože je vyrobený z polypropylénu (značka PP). Kovové obaly sú označené nasledujúcimi recyklačnými
značkami:

Ak máme pochybnosti

V prípade, že váhame, ktorý obal kam patrí, môžeme využiť informácie niektorej zo stránok venujúcej
sa odpadom (dobre spracovaná je napríklad stránka
smeti.sme.sk, kde sú aj vyobrazenia produktov a zatriedenie ich obalov do jednotlivých kategórií).
Aj pri triedení kovov však platí veta, s ktorou sa budeme stretávať čoraz častejšie, že najlepšie je neprodukovať odpad vôbec.

Na záver
41 ALU

42 – 49

40 FE

Hliník

Ostatné kovy

Železo

Dôležitou súčasťou zberu kovového odpadu, najmä hliníkových plechoviek, je zmenšenie ich objemu,
čo najlepšie docielime zošliapnutím. Ako ukázal experiment popísaný na ďalšej strane, vieme tak dosiahnuť
výraznú priestorovú úsporu.
(dd)

Aj hliníkové plechovky môžu pomôcť
Po plastových vrchnákoch z PET fliaš, mlieka, acidka, tekutých pracích práškov, aviváži, kávy,
džúsov, nápojov so sosáčikom, kapsičiek, pivových kegov, ktoré sa zbierajú a budú aj naďalej
zbierať na Jakubkovu liečbu, môžu spoluobčania, ktorí chcú pomôcť, zbierať už aj hliníkové
plechovky (nie kovové konzervy ani hliníkové viečka). Tieto môžu odovzdať čisté a zošliapnuté na adresách Doľany 423 a 427. Ak by mal niekto ochotu pomôcť finančne, môže prispieť
na č. účtu: Tatrabanka SK32 1100 0000 0029 1162 9722. Viac informácií nájdete na Facebooku: Jakubkova liečba, Zber plastových vrchnákov. Ďakujeme.
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Potrebujeme viac kontajnerov?
Pár dní pred vývozom sme (na základe požiadaviek niektorých občanov o navýšenie počtu zberných nádob na
kovy) urobili zaujímavý experiment, ktorý nám ukázal, či je táto požiadavka opodstatnená alebo nie. Ukázalo sa,
že zodpovedanie tejto otázky majú v rukách sami občania svojim zodpovedným prístupom pri príprave kovového odpadu pred vyhodením do zberných nádob.
Jednu z nádob sme vysypali a všetky plechovky dôsledne zošliapali. Vyčistili sme aj okolie, kde boli v taškách
nanosené ďalšie plechovky a iný odpad. V smetiaku sa
bohužiaľ nachádzali aj iné druhy odpadu – plasty, papier
a podobne. Následne sme všetky plechovky nahádzali

Kontajnery na kovy pred experimentom.

Zošliapnuté plechovky.

naspäť a dokázali, že dôsledným zošliapnutím plechoviek vieme znížiť objem odpadu takmer o polovicu. Takže je na každom z nás, či venuje pár sekúnd svojho času
na zošliapnutie plechovky a vyrieši tak potrebu navýšenia počtu kontajnerov na kovy.
(dd)

Kontajner po zošliapnutí všetkých plechoviek.

Vykurovacia sezóna

PO
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Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje
na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí medzi
rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových
domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% z celkového počtu požiarov
za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok
v jeho blízkosti, používanie plynných
a kvapalných látok a zapaľovačov,
nesprávne umiestnenie, inštalácia
a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria
k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.
Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného
spotrebiča a zariadenia ústredného
vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný
právny predpis – Vyhláška MV SR č.
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401/2007 Z. z. Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie
a kontrolu komínov nasledovne:
• komíny pre spotrebiče na tuhé
a kvapalné palivá do 50 kW
1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče
na plynné palivá do 50 kW
1 x za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče
na plynné palivá do 50 kW
1 x za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé
a kvapalné palivá nad 50 kW
1 x za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče
na plynné palivá nad 50 kW
1 x za 6 mesiacov
Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá

v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí
v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť
a neskladovať v ich blízkosti horľavé
materiály, vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných
rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých
a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu
vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom.
Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej
manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.
mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku
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17. NOVEMBER

30 rokov slobody a demokracie
17. novembra sme si pripomenuli 30. výročie tzv. Nežnej revolúcie. Dni novembra priniesli
so sebou významné celospoločenské zmeny, ktorých hlavným iniciátorom bolo hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN). V mestách, väčších i menších obciach vznikali miestne organizácie VPN, demokratické požiadavky sa nastoľovali s rôznou intenzitou. Dialógy „za okrúhlym
stolom“ s členmi KSS, predsedami MNV, či ľuďmi, ktorí mali rozbehnutú sľubnú kariéru po
straníckej línii, alebo mali len strach zo zmien, boli občas vypäté. Ako si na tieto dni pamätajú účastníci „okrúhleho stola“ v Doľanoch, sme sa opýtali JUDr. Idy Konopovej, PhD. a Ing.
Ervína Demoviča, zástupcov vtedajšieho kresťanskodemokratického klubu.
V knihe Doľany (Dubovský, Pospechová, Turcsány) sa môžeme
dočítať o zvolaní „okrúhleho stola“ (kupodivu na podnet poslancov
vtedajšieho MNV) v Doľanoch na 9.
februára 1990, kedy sa aj uskutočnil. Takto s odstupom času sa niekomu môže zdať dosť dlhé obdobie
a akoby v čase, keď už bolo „po
všetkom“. Čo sa dialo v Doľanoch
v období pred okrúhlym stolom
a ako prebiehal?
IK: Pamätám si, že predstavitelia
VPN Pezinok iniciovali po 17. novembri 1989 v terajšom DKJF prvé a aj
posledné zasadnutie VPN v Doľanoch. Moje spomienky sú rozporuplné, lebo iné som cítila a prežila ja vo
svojom vnútri a iné sa dialo navonok...
V personálnom zložení MNV Doľanoch nenastali žiadne zmeny. V obci
bola založená nová politická strana
KDH. Rok 1990 bol aj v Doľanoch
poznačený zmenou politickej „klímy“. Vedenie MNV nebolo spokojné
s niektorými iniciatívami vtedajšieho správcu farnosti (zomrelý Mons.
Anton Adamkovič) – nedeľné kázne,
údajné zasahovanie do výkonu prác
pri výstavbe DK. Z uvedeného dôvodu preto – citujem priamo z obecnej
kroniky – „vedenie MNV oslovilo KDH,
aby vyzvalo miestneho p. farára na
pokojné spolunažívanie v obci“.
ED: Po 17. novembri 1989 vzniklo
v Doľanoch viacero politických strán
a hnutí, ktoré kopírovali novovzniknuté strany na Slovensku. Kto zvolal
okrúhly stôl si už nepamätám, ani
o čom sa pojednávalo. Predpokladám, že išlo o prípravu prvých slobodných volieb, kde bolo treba doriešiť technické zabezpečenie volieb
(ako volebnú komisie, jej zloženie
z hľadiska zastúpenia všetkých zaregistrovaných strán atď). V prvých
slobodných voľbách v roku 1990 najviac poslancov v obecnom zastupiteľstve malo KDH. V tých časoch ešte
neboli nezávislí poslanci.
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V Doľanoch aj tak voliči nepozerali
na stranícke tričká. Všetci sme sa poznali a bolo úplne jedno, za ktorú stranu kto kandidoval. Každý bol poznateľný do tretieho kolena. Rozhodovali
morálny profil, skúsenosti a odbornosť
kandidáta. Spomínam si na voľby v časoch najväčšej slávy HZDS a Vladimíra
Mečiara, keď ani jeden z kandidátov
HZDS nebol zvolený za poslanca.
V tomto považujem Doľany za jedinečné... Postupne zanikli všetky
stranícke kluby – stranícky život v Doľanoch pri voľbách do obecného zastupiteľstva nemal zmysel. To sa, samozrejme, netýka volieb do parlamentu,
prípadne prezidentských volieb.
Slobodné cestovanie, podnikanie, sloboda slova, náboženské
slobody – to sú všetko pozitívne
atribúty, ktoré nám priniesla revolúcia, hoci si ich mnohokrát ani
neuvedomujeme a považujeme za
samozrejmosť. Mnoho ťažkostí sme
ako krajina museli prekonať a veľa
výziev nás ešte čaká. V čom, podľa
vás, tkvie najväčší prínos slobody
a demokracie a čo je pre vás osobne
najväčším sklamaním po roku 1989?
IK: U mňa prevažujú kladné hodnoty nad zápornými. To jednoznačne. Prvé miesto v mojom hodnotovom rebríčku je náboženská sloboda
a ďalej si veľmi vážim aj slobodu „bez
hraníc“, t. j. možnosť neobmedzeného voľného cestovania do sveta...
Najväčším sklamaním bola potom
krutá realita všedných dní, ale najmä
skutočnosť tzv. prezliekania kabátov,
lebo mnohí bývalí funkcionári a členovia KSS veľmi rýchlo zabudli na to,
čo boli a dostali často aj lukratívne
posty cez iné stranícke tričko.
ED: Najväčší prínos demokracie
po páde komunizmu je pre mňa sloboda. Padla železná opona, môžeme
cestovať kam chceme, kedy chceme.
Môžeme voliť koho chceme alebo aj
nevoliť vôbec. Mám v živej pamäti
jedny z volieb v období komunizmu.

Boli v sobotu. Vtedy sme stavali rodinný dom. Poobede miestny rozhlas
vyzval mňa a moju manželku, aby
sme sa dostavili voliť – „emenvéčka“
vraj medzi sebou súťažili, ktorá obec
bude mať najskôr odvolené. Účasť bývala stopercentná – volebná komisia
nechcela, aby sme našej obci „pokazili“ umiestnenie v súťaži. Samozrejme,
„na výber“ bola iba jedna strana.
Ako sa z vášho pohľadu za posledných tridsať rokov zmenila
obec?
IK: Naše – moje milované Doľany...
Veľmi sa zmenili, k dobrému, lepšiemu
a verím, že raz aj k najlepšiemu! Či beriem do úvahy postupný rozvoj obce,
podnikania, výstavba a rekonštrukcia
verejných budov (DKJF, MŠ, ZŠ, Dom
smútku, Hasičská zbrojnica, hasičský
sklad), cirkevných objektov a pamiatok (farský kostol, kostolík, mestská
veža, pomníky atď), nových rodinných
domov. Verejná zeleň, parky, inovácia miestneho futbalového ihriska.
Mnohé aktivity vedenia obce, farnosti, MŠ a ZŠ, dobrovoľných organizácií
a jednotlivcov v oblasti vzdelávania,
kultúry, športu a vinárstva. Založenie
a vydávanie Doľanských novín. A nad
tým všetkým má u mňa neoceniteľné
miesto zachovanie viery, nám vlastná „ompitálska“ súdržnosť, veselosť
a ochota pomôcť jeden druhému...
ED: Sloboda dala obyvateľom
obce nové príležitosti, ako sa realizovať. Sloboda umožnila vyrásť mnohým úspešným a šikovným odborníkom, podnikateľom, športovcom,
umelcom... Možnosť a túžba naplniť
všetky svoje predstavy však podľa
mňa môže viesť v tomto slobodnom
svete k určitému egoizmu, k strate
času, čo má vplyv aj na život v dedinskom spoločenstve. Hoci je v našej
dedine veľa rôznych podujatí a pod.,
lavičky pred domami sa stratili a tie
obecné sú často prázdne. Ľudia sa
menej zdravia a rozprávajú.
Ďakujeme za rozhovor.
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17. NOVEMBER

Nežná Nežne ±30

Pod týmto názvom sa 14.11.2019 od 17.00 hod. do 19.00 hod. konala v Malokarpatskom múzeu v Pezinku
diskusia k 30. výročiu Nežnej revolúcie s aktérmi 1989 v Pezinku a bývalými zamestnancami múzea. Medzi
pozvanými hosťami bola aj Ida Konopová ako zástupkyňa obce Doľany. Z aktérov Nežnej revolúcie v r. 1989
boli prítomní napr. Peter Tatar, Peter Zajac, Mikuláš Huba, Patrik Dubovský a viaceré osobnosti z Pezinka Oliver Solga, Roman Feder, Ján Hacaj a ďalší.

Vecná a pritom na spomienky,
skúsenosti a poznatky bohatá diskusia bola sprevádzaná symbolickým
prípitkom a hodnotným hudobným
vstupom „Trojky Zuzany Homolovej“
v zložení Zuzana Homolová, Samo
Smetana a Miloš Železňák.

Po vystúpení vyššie uvedených
významných osobnosti 17. novembra
1989 predniesli aj ďalší pozvaní hostia svoje rovnako zaujímavé osobné
skúsenosti, názory a postrehy z obdobia zrodu slobody. JUDr. Ida Konopová, PhD. vo svojom príspevku o.i.

uviedla základné informácie o zasadnutí VPN v DKJF v Doľanoch a ďalší priebeh týchto revolučných dní
v obci, pričom sa poďakovala organizátorom i hosťom za iniciatívu a realizáciu tohto pekného a zmysluplného
spomienkového podujatia. V závere
príspevku zdôraznila potrebu nádeje
a optimizmu do budúcnosti Slovenska v záujme slobody a demokracie.
Nečakaným, ale o to milším prekvapením bolo odovzdanie symbolickej kytice 17 krásnych červených
ruží vedením Malokarpatského múzea v Pezinku práve zástupkyni našej
obce, z ktorého sa doteraz spamätúva, ale o to viac teší...
JUDr. Ida Konopová, PhD.
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“f” Logo

Facebook Asset Usage Guidelines

Stavebniny Stavdach
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Clear Space
To preserve the integrity of the “f” Logo, always
maintain a minimum clear space around the logo. This
clear space insulates our “f” Logo from distracting
visual elements, such as other logos, copy, illustrations
or photography.

1/2

1/2
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Maintaining Shape and Proportions
To ensure accurate and consistent use, never alter,
rotate, embellish or attempt to recreate the “f” Logo.
Never alter the proportions and shape of the “f”
Logo for any reason. To resize, hold the “Shift” key in
most software programs to maintain the proportions
while scaling up or down. Always maintain the
minimum clear space, even when proportionally
scaling the logo.

STAVEBNINY STAVDACH, Areál PD Doľany, e-mail: stavebniny@stavdach.sk
The “f” Logo is one of our most globally
recognized and beloved assets. It’s used to
represent Facebook the product (website or
mobile app).

Using the “f” Logo
The primary use of the “f” Logo is to promote your
organization’s presence on Facebook. For example,
when you say, “Find us on Facebook” and link to your
Facebook Page, it’s appropriate to use the “f” Logo.
The “f” Logo may also be used side-by-side with other
social media logos.
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Size
Be sure the “f” Logo is reproduced in a legible size
and that they do not appear subordinate to any other
partner logos included on the creative executions.
Similarly, do not present the “f” Logo in a way that
makes it the most distinctive or prominent feature of
what you’re creating.

Logo

Color
Do not modify the logos in any way, such as changing
the design or color. The correct color versions to use
are the blue or reversed-out to white. If you are unable
to use the correct color due to technical limitations,
you may revert to black and white.
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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.
 Cabernet sauvignon
Akostné červené víno
 Cajla
Historická mestská časť mesta Pezinok. Hovorové pomenovanie pre
Pinelovu nemocnicu, kde sa, ako sa
tu hovorí, chodí na „výbrus“.
 Čapák
Stará krajinská odroda jabĺk, rozšírená najmä u nás a v Častej.

 Čeráčka
Lúka v horách nad uličkou, kde sa
hrávali deti, opekalo sa a bývalí členovia SZM tam mali raz v júli k sviatku mena Anna aj tanečnú zábavu,
tzv. Anna bál.


Červenokamenské
panstvo

Panstvo hradu Červený Kameň, do
ktorého patrili obce Častá, Doľany,
Budmerice, Vištuk, Jablonec, Dubová, Píla, Štefanová, Dolné Orešany,
Suchá nad Parnou, Košolná, Dlhá,
Zvončín, polovica obce Bohdanovce, Šelpice, Klčovany a Kaplna. Najstarší zápis, z ktorého možno pričleniť obce k panstvu je z roku 1296.

 Celestínka
Drevená búda, ktorá bola postavená v Ampéroch, kam sa chodila
ompitálska mládež zašívať. Členovia skupiny, nazývaní aj „celestíni“,
boli často napomínaní v kázňach
farára Adamkoviča.
 Čemer
Hrčky na zápästiach po zjedení jedla schuti, malátnosť.
 Čepica
Kožušinová baranica, ktorá sa nosila
v zime. Bola ušitá z čiernej baranej
kožušiny a mala homolovitý tvar.

Spomínajú sa tam obce Vištuk
(Vyscha), Dubová (Dumbo), Častá
(Cheztey) a Budmerice (Kerechus).
Oficiálne sa udáva príslušnosť obcí
k panstvu od 16. storočia, keď získali hrad Fuggerovci a vyhotovili prvý
urbár celého panstva. V obciach,
ktoré patrili k panstvu sa za Fuggerovcov a neskôr aj Pálffyovcov
rozvíjali remeslá, mlynárstvo, rybnikárstvo, vinohradníctvo, pivovar-

níctvo, súkeníctvo a výroba drevených nástrojov. Opustené usadlosti
sa stabilizovali a osídľovali prevažne nemeckými kolonistami z oblasti
Nitrianskeho Pravna, Trenčína, Rakúska a Bavorska. Šľachtické panstvá boli zrušené v roku 1918.
 Cihla
Tehla
 Cila Pekárka
Už zosnulá pani poštárka v Doľanoch – Cecília Martincová (jej manžel pracoval ako pekár).
 Cintorín
V súčasnosti majú Doľany cintorín,
ktorý sa tiahne okolo Leonardovho
vŕšku. Historické pramene, najmä
vďaka kánonickým vizitáciám z rokov 1731, 1781 a 1847, uvádzajú až
6 cintorínov. Tri boli riadne (prvý
okolo kostola, druhý na vŕšku pri
kostolíku sv. Leonarda a tretí pod
ním) a tri boli morové. Ako uvádza
A. Adamkovič v Monografii Doľany
pri Častej, morové cintoríny boli
na týchto miestach: Biely kríž na
ceste na Dlhú, Kríž vo dvore domu
p. Pretzelmayera a na mieste okolo
tzv. Kabelovho kríža na križovatke
na Štefanovú. Predmestie Ompitála
– Anger (Pažiť) malo v časoch pred
spomínanými vizitáciami pravdepodobne tiež svoj vlastný riadny
cintorín.
 Cukrové
Sladkosti
 Cverna
Niť

(red)

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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ROZPRÁVKOVÝ LES

Kúzelná cesta Rozprávkovým lesom
Rozprávkový les v Doľanoch je dlhoročná tradícia. Ako deti sme sa na Rozprávkový les tešili a máme naň príjemné spomienky. Preto sme sa rozhodli pokračovať v tejto tradícii, aby aj dnešné deti zažili to, čo my a mohli
tento rozprávkový zvyk naďalej uchovávať.
Posledný deň letných prázdnin
sa uskutočnil 4. ročník Rozprávkového lesa organizovaný Dolianskou
mládežou. Trasa už tradične začínala v Ampéroch a viedla po zvážnici
až ku čistinke pri Troch stokoch. Deti
mohli v lese stretnúť plno rôznych
rozprávkových bytostí ako Snehulienka a 7 trpaslíkov, Pat a Mat, Čarodejnice, Červená čiapočka s poľovníkom a vlkom, Kung-Fu Panda
s tigricou, Tri prasiatka s vlkom, Peter
Pan a víla Cililing, Trollovia a vodníci.
Rozprávkové bytosti si pre deti pripravili rôzne úlohy, ktoré museli spl-
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niť. Za splnené úlohy zberali pečiatky a v cieli dostali odmenu – diplom,
občerstvenie a lesné pexeso. Príjemným prekvapením bolo maľovanie
na tvár, ktoré sa deťom veľmi páčilo.
Ďakujeme preto Deťom noci z Dubovej, že svojimi šikovnými rukami
potešili detské srdiečka. Záverečná
opekačka sa tento rok konala na čistinke pri Troch stokoch. Sme šťastní, že Rozprávkový les každoročne
navštevuje viac a viac detí. Tento rok
sa lesom prešlo približne 75 detí.
Veľké poďakovanie patrí všetkým maskám a pomocným rukám,

ktoré nám pomohli zorganizovať
nádhernú rozlúčku s letom. Pomohli
nám nielen účasťou, ale i svojou
kreativitou pri vymýšľaní masiek
a disciplín. V neposlednom rade veľmi ďakujeme za finančnú a hmotnú
pomoc firme DENKI.SK, Stavdach,
Creaton a obci Doľany. Ďakujeme aj
rodičom, ktorí svojim dobrovoľným
príspevkom pomohli zafinancovať
niektoré výdavky.
Veríme, že sa všetkým deťom
a rodičom Rozprávkový les páčil
a dúfame, že sa uvidíme aj v budúcom roku.
(nb, vj)
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HISTÓRIA

Odhalenie
pomníka
Jurajovi
Fándlymu

Dlhoročná zbierka

Myšlienky postaviť pomník J. Fándlymu sa ujal František R. Osvald, arcibiskupský vikár v Trnave. Vyše tridsať
rokov zháňal na pomník peniaze formou zbierky. Na sklonku života, keď už
nemal síl zbierku dokončiť, odovzdal ju
Dr. Pavlovi Blahovi, ktorý ju svedomito
opatroval a nakoniec použil k určenému účelu. Lenže vyzbierané peniaze
nepostačovali, a tak sa pridalo zopár
dobrodincov, ktorí chýbajúce prostriedky doložili.

V tomto čísle zaujímavostí z histórie vyjdeme zo školských lavíc
a presunieme sa k pomníku Jurajovi Fándlymu, ktorý stojí oproti
obecnému úradu. Zhotoviť ho dala trnavská skupina Matice slovenskej a v roku 1926 bol slávnostne odhalený. Pokúsime sa vám
priblížiť, ako slávnosť prebiehala a kto mal zásluhu na jeho vzniku.

František Richard Osvald (1845 – 1926) katolícky kňaz, spisovateľ, redaktor prekladu
Svätého písma, publicista, literárny historik,
organizátor kultúrnej činnosti a predseda
Matice slovenskej. Inicioval zbierku na pomník J. Fándlymu, realizácie sa však nedožil,
zomrel 14. apríla 1926.

Veľká slávnosť

V nedeľu 16. mája 1926 sa v Ompitáli konala tradičná púť. Následkom
toho rázovitá táto podhorská dedina
ozdobená zástavami a svrčinovými
vencami skoro na každom dome, hemžila sa osmahlými tvárami našich Záhorákov a úhľadnými krojmi Záhoráčiek.
Dopoludňajšia náboženská slávnosť
popoludní zmenila sa v slávnosť národnú, v deň, keď národ slovenský vzdával
dvom svojím velikášom, zvlášť ale Fándlymu, svoj hold.
Na tento sviatočný deň pripadla aj
slávnosť odhalenia pomníka J. Fándlymu, ale i odhalenie pamätných tabúľ
na rodičovských domoch J. Fándlyho
a J. Palkoviča. Odpoludnia už od jednej
hodiny začaly behať autiaky, dovážajúce od Modry a od Trnavy hostí, rôznych
našich popredníkov a činovníkov Matice Slovenskej, ktorej odbočka v Trnave
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HISTÓRIA
spomenutú slávnosť usporiadala.
Došiel sem náš starý baťko, prof.
Jozef Škultéty, správca Matice Slovenskej z Turč. Sv. Martina, dr. Jur
Janoška, verejný notár, dr. Pavel
Žiška, msgr. Ján Pöstényi, správca
Spolku sv. Vojtecha, dr. Galbavý
a veľa iných, tiež 26-členný mužský spevácky sbor z Trnavy pod
vedením p. učiteľa J. Ferenczyho,
atď. Privítaní boli miestnym richtárom pred obcou a v sprievode za
zvukov hudby došli pred pomník
J. Fándlyho.
Slávnosť sa začala o druhej popoludní a ako bolo spomenuté vyššie,
zraz bol pred obcou pri slávovobráne, kde čakala tunajšia kapela a mládež v slovenskom kroji na koňoch,
odkiaľ sa pohol pochod ku pomníku
Juraja Fándlyho, kde sa začal oficiálny program zaspievaním oboch
štátnych hymien. Medzi jednotlivými príhovormi činovníkov Matice
slovenskej a Spolku sv. Vojtecha
spieval trnavský spevokol, nechýbali ani básne žiakov. Záverečnú
reč mal msgr. Ján Pöstényi, správca
Spolku sv. Vojtecha, načo dr. Pavel
Žiška s vrelými slovami k Ompitálčanom odovzdal pomník. Veľké zásluhy o jeho výstavbu mali
S. Várday a staviteľ Bednárik. Slávnostného sprievodu sa podľa odhadov dobovej tlače zúčastnilo do
2 000 ľudí. Program ďalej pokračoval odhalením pamätných tabúľ na
rodičovských domoch J. Fándlyho
a J. Palkoviča.

Rodný či rodičovský?

Pristavme sa na chvíľku pri nápisoch na pomníku a pamätných tabuliach rodičovských domoch oboch
našich osobností. Na všetkých boli
bohužiaľ pôvodne nesprávne údaje
– nesedelo miesto a dátum narodenia a úmrtia (pri J. Fándlym nesprávne uvedený rok 1810 namiesto 1811).
V roku 1990 dal Obecný úrad v Doľanoch vyhotoviť nové mramorové
tabule so správnymi údajmi, ktoré sú
osadené na miestach pôvodných tabúľ. Takisto aj rodičovské domy boli
nesprávne pomenované ako rodné,
vo vtedajšej tlači sa preto môžeme
o pokračovaní slávnosti dočítať toto:
Pri rodnom dome Jura Fándlyho.
Od pomníka nášho oslávenca
pohnul sa sprievod k jeho rodnému
domu, ktorý sa nachodí pod č. 107.
Chudobný domček, krytý slamennou
strechou zaiste nevidel ešte toľko
ľudí, koľko sa ich 16. mája v jeho dvore
shromaždilo.
Peknú, duševňujúcu reč povedal
tu dr. Jur Janoška. Trnavský spevokol zaspieval ,,Bože, čos ráčil” a Štefan Friedl, žiak VIII. triedy reálneho
gymnázia v Trnave pekne zarecitoval báseň „Verili sme”. Slová stiesnené medzi steny mali plný, prehĺbený zvuk a rozcítený ľud poberal
sa k druhej tabuli.
Pri rodnom dome Jura Palkoviča.
Rodný dom Jura Palkoviča, stojí
na ľavej strane oproti mestskej veži.
Krytý je tiež slamou, ale z jeho okien
kuká ešte aj teraz niekdajší bla-

hobyt, prezradzujúci mecéna Jána
Hollého, ktorý neľutoval peňazí za
slovenskú vec, ale radostne otváral
svoju štedrú ruku.
Trnavský spevokol zaspieval tu
pieseň „Co čušíš” a dr. Rudolf Galbavý jadrne povedal jeho životopis,
oceňujúc veľké jeho zásluhy, ktoré si
získal hmotným podporovaním Jána
Hollého a ešte iných slovenských
vecí. Báseň „Slovenčina” od Palárika zarecitovala tu precítene a pekne
Margita Hübnerová, kandidátka učiteľstva z Trnavy. Trnavský spevokol
chcel ešte zaspievať „Hej Slováci”,
ale oduševnený ľud vpadol do piesne
a u starej ompitálskej veže zvučala
tá pieseň z úst ľudu nie s technikou
nacvičeného sboru, ale s citom davu
presiaknutého jednou myšlienkou.
Slávnosť skončila sa asi o pol 6.
hod. odpoludnia za všeobecného
nadšenia. Hovor ľudí však znel ešte
dlho od brán domov.

Posledná rekonštrukcia

Pomník bol po schválení Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave pred pár rokmi odborne
zreštaurovaný a 26. novembra 2016
slávnostne odhalený a posvätený.
Dúfame, že sa v takomto stave dočka aj svojej storočnice.
(dd)
Zdroje:
• Dubovský, J., Pospechová, P., Turcsány, J.:
Doľany, Obecný úrad Doľany, 2002
• Slovenský národ, II. ročník, č. 110 z 18. mája
1926
• Adamkovič, A.: Doľany pri Častej, monografia, Vydavateľstvo Oto Németh, 2001
• Kazateľňa, príloha Literárne listy, 1893

POZNÁMKA NA ZÁVER
Slávnostný príhovor prof. J. Škultétyho,
ktorý odznel na slávnosti, bol uverejnený (aj s nesprávnym dátumom úmrtia
J. Fándlyho) v Slovenských pohľadoch
č. 42 z mája 1926.

Fr. R. Osvald v Literárnych listoch z roku 1893 takto vyzýval na zasielanie milodarov
na pomník J. Fándlyho a postupne zverejňoval darcov.
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Sedemdesiate roky minulého storočia
– pomník počas prác na zakrývaní potoka.
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Jak jsme vyrazili na Slovensko – poděkování
Na začátku všeho byl nápad (zcela po vzoru nadnárodních společností) na společně strávený víkend zastupitelů
a zaměstnanců úřadu za účelem utužení kolektivu, tzv. „teambuilding“. Nakonec (díky úžasnému přístupu kolegů
ze spřátelené obce Doľany u Pezinoku) jsme se stali zcela regulérní delegací z českých pošumavských Dolan.
Obsazení našeho stařičkého minibusu se totiž skládalo nejen z dolaňáků od Klatov, ale své zástupce zde měly též
další „šumavské“ Dolany u Čkyně.
A jaké zážitky jsme si po zdolání
téměř 500 km na českých, uzavírkami slavných silnicích, strašidelné dálnici D1, přejezdu státní hranice a Malých Karpat odvezli domů?
Díky
nadstandardní
ochotě
pana starosty Mruškoviče jen ty nejúžasnější…
V Doľanech a okolí jsme navštívili téměř vše, co se zde nabízí, doplněné průvodcovským výkladem
a vyprávěním, jaké bychom z Googlu
nezískali. Z mnohého nemůžeme nezmínit kalvárii, kostelík sv. Leonarda,
farní kostel, radnici, turistické cíle
jako Zabité, okolní vinice či Veľkú Homolu, ze které mohlo ženské osazenstvo našeho „zájezdu“ v doprovodu
odvážného průvodce sledovat východ slunka. Prohlídka hradu Červený kameň pak byla pověstnou třešničkou v nabitém programu.
Vřelé přijetí v penzionu Ompitál,
vinařství Mlyn, Restauraci B club, kde
jsme se setkali též s paní zástupkiní
starosty a se zastupitelkami místní
samosprávy, ale i u všech místních
občanů, bylo provázeno nejen přátelským vyprávěním, ale též uspo-
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kojením chuťových pohárků našich
mlsných jazýčků. Dám totiž ruku do
ohně za to, že na zdejší víno, kačicu
s lokšemi, či grilované speciality budou všichni navždy vzpomínat. Jedinečné pagáčiky podle receptu paní
Vierky Mruškovičovej, se teď snažíme my, ženy v Čechách, s větším či
menším úspěchem servírovat našim
rodinám. 
Dalo by se ještě dlouze vyprávět,
jak moc nám krátký pobyt ve spřátelených Doľanech učaroval. Domů
jsme odjížděli s vědomím, že se od

našich slovenských přátel můžeme
v mnohém přiučit. Upravená obec
a opečovávané kulturní památky jsou
vizitkou nejen dobře fungující samosprávy, ale všech místních obyvatel,
pyšných na svůj ompitálský původ.
Děkujeme a věříme, že se opět
brzy setkáme. Když ne soukromě,
tak jistě v polovině června příštího
roku na akci Dolany v Dolanech, tentokrát u Pardubic.
Ze Šumavy zdraví kolektiv zastupitelů a zaměstnanců Obce Dolany 
DOĽANSKÉ NOVINY 3/2019

ŠKOLA

Novinky zo školy
Cez letné prázdniny sa na našej škole veľmi usilovne pracovalo. Vo vstupnej chodbe sa odstránil drevený obklad
na stenách, pod ktorým sa udržiavala veľká vlhkosť. Naša vďaka patrí siedmim statočným (rodičia + pán starosta), ktorí pomohli vylepšiť priestory školy (odstrániť omietku až do tehly) aj počas ich voľna a oddychu. Vymaľovala sa celá chodba a vymenili sa na nej všetky svietidlá za úspornejšie a dávajúce viac svetla. Veľké ďakujem
patrí pani školníčke, ktorá sama vyčistila po majstroch všetky priestory školy.
Začal sa nový školský rok
2019/2020. Školu navštevuje spolu
36 žiakov, z toho 2 žiaci študujú v zahraničí. Pre vyšší počet žiakov sme
otvorili v Školskom klube detí 2 oddelenia. Na škole pracujú 2 pani učiteľky a 2 pani vychovávateľky spolu
s pánom farárom z Dolných Orešian,
ktorý vyučuje náboženstvo.
V septembri s taškou na pleciach
a plní očakávania smerovali svoje
kroky naši najmenší prvýkrát do školy v počte 11. V škole sa k nim pripojili
ich starší spolužiaci a spolu odkráčali do školy na slávnostné otvorenie
školského roka 2019/2020. Osobitná pozornosť patrila najmladším,
ktorí skladali prvácky sľub spolu
s rodičmi. Boli dekorovaní medailami a tým boli prijatí medzi prvákov. Imatrikulácia prvákov prebehla
o niekoľko dní aj v ŠKD, kde boli
prváci prijatí medzi klubákov.

Dňa 20. septembra sa konala
sv. omša spojená s požehnávaním
a poďakovaním za úrodu. Žiaci sa na
ňu pripravovali hneď od prvých školských dní. Z rôznych darov zeme vytvorili nádherné diela, ktorými vyzdobili kostol. Na sv. omši sa deti aktívne
zapájali spevom a nosením obetných
darov. Nechýbalo na koniec spoločné fotenie aj s hudobníkmi, ktorí deti
doprevádzali hrou na hudobných nástrojoch. Po sv. omši rodičia pripravili
pre deti veľmi chutné agapé.
Október je každoročne venovaný
Šarkaniáde a úcte k starším. 10. októbra sme sa stretli aj s rodičmi na
futbalovom ihrisku. Vietor nám prial
a počasie bolo ideálne na púšťanie
DOĽANSKÉ NOVINY 3/2019 

šarkanov. Všetky šarkany vzlietli,
niektoré dlhšie, iné kratšie, iné vyššie, iné nižšie. Rodičia pripravili opäť
chutné občerstvenie aj s teplým čajom. V škole sme neskôr vyhodnotili
všetky šarkany aj s malou odmenou.

29. október bol pre našich žiakov
plným očakávania a trochu aj strachu. Konalo sa kultúrne vystúpenie
v kultúrnom dome v Doľanoch pre
starých rodičov. Pripravili si hudobný
muzikál O troch prasiatkach, hru na
zobcových flautách, tanec gentlemenov spolu s dámami a nechýbala na
záver spoločná pieseň pre starkých.
Na keyborde ich doprevádzala Mgr.
Adriana Tichá, za čo ešte raz vrúcna
vďaka. Naše deti si uctili starších aj
vlastnoručne vyrobenými darčekmi,
ktoré osobne odovzdali svojim babkám a dedkom. Na poďakovanie vnúčatkám starí rodičia pripravili chutné
občerstvenie, ktoré všetkým chutilo.
Rodičom ďakujeme za rýchle a poctivé upratanie stoličiek.

Od 4. novembra do 11. novembra
bol v našej škole vyhlásený jesenný
zber papiera. Deti spolu s rodičmi ako
usilovné včielky vynášali uskladnený
papier z pivnice, ktorým zaplnili celý
kontajner a museli nám priviezť ešte
druhý. V Malokarpatskej školskej lige
papiera sme minulý školský rok vyhrali prvé miesto v kategórii prepočte
na jedného žiaka. Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa zapájajú do zberu. Finančné prostriedky získané zo zberu
sú použité na financovanie plaveckého výcviku, ktorý naši žiaci absolvujú
každý školský rok. Zber prenosných
použitých batérií so žiarovkami takisto pokračuje tento školský rok.
Okrem tohto environmentálneho
projektu sme zapojení aj do iných
projektov: Školský mliečny program,
Školské ovocie, Otvor srdce, daruj knihu, Infovek, Modernizácia
vzdelávacieho procesu na ZŠ. Od
septembra sme začali spolupracovať so Základnou umeleckou školou
v Jaslovských Bohuniciach. 13 žiaci sa
prihlásili na hru na dychové nástroje.
Svoj talent ukázali už traja žiaci na vystúpení v kultúrnom dome. Na Vianoce sa k nim pridajú už aj viacerí. Veľmi sa tešíme! Tento školský rok žiaci
navštevujú 2 krúžky: Tvorivé dielne
a Turistický krúžok, ktoré vedú naše
pani vychovávateľky. Žiaci sa stihli
zapojiť aj do Svätomartinskej výtvarnej súťaže. Na výsledky ešte čakáme.
Takže, čo myslíte, majú tie vaše
deti ľahkú „prácu“? Preto mi na záver dovoľte, aby som im popriala veľa
zdravia, trpezlivosti a chuti do „práce“!
Mgr. Jana Hudecová
riaditeľka Základnej školy
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Okienko zo života farnosti Doľany
V dnešnom Okienku, už v jesennom šate, Vám priblížime významnejšie udalosti v živote farnosti od augusta 2019
doteraz:
 jednodňový púťovo-spoznávací výlet do Želiva v ČR
18.08.2019, ktorý zorganizovala rod. Demovičová
a Soósová z Dolian. Želiv je obec v okrese Pelhřimov
v kraji Vysočina. A práve v nej sa o.i. nachádza známy želivský kláštor. Nielen cesta tam i späť, ale i samotný pobyt naplnil účastníkov peknými dojmami
a zážitkami, duchovnými i fyzickými. Počnúc nedeľnou sv. omšou v kostole Narodenia Panny Márie, po
ktorej sme absolvovali komplexnú prehliadku kláštora s priľahlým kostolom. Prechádzka v nádhernej záhrade v areáli starobylého krídla kláštora, v ktorom
býva opát kláštora. Ďalej exkurzia v kláštornom pivovare, spojená s ochutnávkou špecifických druhov
piva. Chutný obed v kláštornej reštaurácii, návšteva
kláštornej predajne a zakúpenie želivských špecialít.
Skrátka toto všetko bolo tak pekné a zaujímavé, že
deň sa veľmi rýchlo skončil a my sa v dobrej nálade
vracali domov, za čo o.i. úprimne ďakujeme ochotným
organizátorom,

 tradičná púť a slávnostná sv. omša k sviatku Nanebovzatia Panny Márie 18.08.2019 na Červenom Kameni, ktorej sa pravidelne a radi zúčastňujú aj dolianski veriaci,
 púť troch farnosti k sv. Rozálii pri kaplnke tejto kresťanskej svätice, panny a pustovníčky, patrónky Palerma, 01.09.2019 – Štefanová, Častá a Doľany so slávnostnou sv. omšou a doprovodom dychovej hudby
a spevákov,
 ďakovná sv. omša – poďakovanie za úrodu vo farskom kostole 20.09.2019 o 18.00 hod., s krásnou
výzdobou kostola výtvormi našich detí a ich učiteľov.
Nesenie obetných darov krojovanými deťmi, hudobný
a spevácky doprovod, to všetko vytváralo úžasnú atmosféru a vďaku P. Bohu za jeho dary,
 významnou udalosťou bolo posvätenie renovovaného hlavného oltára a sochy sv. Jána Nepomuckého vo farskom kostole, ako aj renovovaných sôch
Lurdskej Panny Márie a sv. Bernadetty na kostolíku 23.09.2019. Posvätenie vykonal VDP. dekan Mgr.
Jozef Mišík z Modry. V mene farnosti i obce Doľany
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vyslovujeme aj touto cestou úprimné Pán Boh zaplať všetkým – nášmu VDP. p. farárovi, Bohu známym
dobrodincom – sponzorom, osobitne rod. Fialovej
z Dolian a ostatným, ktorí akoukoľvek formou prispeli
k nádherným umeleckým dielam vo farnosti Doľany,
bývalý Ompitál,

 zlatá svadba manželov Ľudomíra a Márie Slaninkových z Dolian, ktorí si 50 rokov svojho sviatostného manželstva pripomenuli jubilejnou sv. omšou vo
farskom kostole v sobotu 19.10.2019 o 11.00 hod. Sv.
omšu slúžil náš rodák VDP. P. Augustín Slaninka, CM,
t.č. pôsobiaci ako superior, farár vo farnosti Dobruška v ČR, Cestou DN „zlatým“ manželom dodatočne
blahoželáme a prajeme všetko požehnané, potrebné
a pekné,
 detská sv. omša na Misijnú nedeľu 20.10.2019
o 10.30 hod. VDP. farár Mgr. Ján Buček okrem tematickej kázne zabezpečil aj názorné premietnutie
záberov z RWANDY, na ktorú bol určený výťažok
misijnej zbierky (540 EUR). Stále výkonovo lepší detský spevokol talentovaných dolianskych detí
pod vedením Márie Šišolákovej a hudobný doprovod
Mgr. Adriany Tichej, Ing. Rudolfa Zajíčka, Ing. Jany
Demovičovej a Bc. Ivany Bednarovskej (klávesy, dvoje husle a gitara), boli sviežim duchovným oživením
peknej detskej sv. omše,
 dôstojné slávenie sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých (sv. omše, dušičková pobožnosť
01.11.2019 o 15.00 hod. pri Dome smútku, Sviečka za
nenarodené deti 02.11.2019, návštevy hrobov zosnulých a kostolíka),
 slávnostná sv. omša v Kostolíku sv. Leonarda
03.11.2019 o 10.30 hod. k sviatku sv. Leonarda, hosť:
ThDr. Alojz Lackovič, PhD., assesor, Trnava – Modranka,
 slávenie sviatku sv. Leonarda, pustovníka v stredu
06.11.2019 – ranná sv. omša vo farskom kostole a večerná sv. omša v Kostolíku sv. Leonarda s kazateľom
a hosťom VDP. farárom ICLic. Mgr. Milošom Záreckým, OT, správcom susednej farnosti Dolné Orešany.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
DOĽANSKÉ NOVINY 3/2019

ČO SA UDIALO V OBCI

Morušový venček
Nedeľa 28.07.2019 bola v našej obci spríjemnená nielen pekným počasím, ale aj zaujímavým podujatím v Zetwine
Vinárstvo u rodiny Ivana Zubaja, Doľany 276.
Podujatie s názvom „Morušový venček“ bolo v čase
od 15.00 hod – 21.00 hod. Nieslo sa v znamení morušovej
úrody, ktorá sa premietla nielen do osviežujúcich morušových nápojov (malinovka, burčiak), ale aj do morušových
špecialít (pečené mäso s morušami, vynikajúce morušové buchty) a ďalšie chutné výrobky z domácej kuchyne.
K tomu príjemné posedenie s rodinou či priateľmi, uvoľnená atmosféra a radosť zo života, to všetko prispelo k jednoznačnému výsledku Morušového venčeka: VÝBORNE
A SRDEČNE.
Hostiteľom ďakujeme za pozvanie a účastníkom – labužníkom o.i. morušových špecialít (u mňa osobne vyhral
„Horúci zemiak“) za účasť a podporu takýchto pekných
ľudských i gastronomických podujatí v Doľanoch.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany

Malí tanečníci poctivo nacvičujú
Sme radi, že v Doľanoch v súčasnosti fungujú 2 krúžky pre tancuchtivé deti. Malí tanečníci vo veku od 6 rokov
si mohli vybrať medzi folklórnym tancom v súbore Ompitálček, ktorý má pod palcom Ing. Rudolf Zajíček každý pondelok o 16.00 hod. a medzi moderným tancom, ktorý od apríla 2018 vedie Petra Molinari každý štvrtok
o 16.00 hod., prípadne navštevovať oba krúžky.

Krúžok moderného tanca momentálne navštevuje
12 detí vo veku od 4 do 9 rokov. Nacvičuje aj choreografiu na Vianočnú Akadémiu. Deti sú šikovné a cvičia
s radosťou.

Detský folklórny súbor Ompitálček vznikol v tomto
roku a chodieva naň 20 detí so záľubou v ľudových tancoch.
(red)

Termín 2. ročníka súťaže vo varení gulášu známy
Organizátori Súťaže vo varení gulášu všetkým záujemcom oznamujú, že druhý ročník súťaže sa uskutoční
v sobotu 30. mája 2020. Svoje súťažné tímy môžete prihlasovať buď osobne u Zuzany Banárovej v šenku, alebo
u Daniela Ďurďoviča osobne, alebo e-mailom na denki@denki.sk, prípadne tel. 0903 911 229.

DOĽANSKÉ NOVINY 3/2019 
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ČO SA UDIALO V OBCI

KONCERT Sue & KRISTAN BAND

V sobotu 5. októbra 2019 o 19.00 hod. vystúpili v Dome kultúry Juraja Fándlyho v Doľanoch skupiny Sue
a Kristan band. Uvoľnená komorná atmosféra dvojkoncertu, vynikajúce speváčky a skvelí hudobníci nám pripravili zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať.
Koncert zahájila skupina Sue
v zložení Zuzana Dobšovičová –
spev, Marek Noskovič – bass gitara,
Erik Kráľovič – bicie, Michal Danielis
– klávesy, Matej Farbula – akustická
gitara. I napriek nedávno vzniknutej hudobnej formácii a počiatočnej
pódiovej nesmelosti (bol to jeden
z prvých koncertov tejto skupiny),
nám predviedli výborné vystúpenie. Zmesou vlastných a prevzatých
skladieb sa niesol Zuzkin podmanivý hlas a hádam každému bolo
jasné, že nám v tomto našom malokarpatskom regióne vyrástol veľký
talent. O to viac nás môže tešiť, že
svoje prvé vystúpenie, ešte ako dieťa, absolvovala práve na našom javisku. „Na ompitálskych doskách sa
nám hralo veľmi dobre. Máme radi
dobrých ľudí a príjemnú atmosféru.
Presne v tomto duchu sa vyvíjal aj
náš večer. Chceme veľmi pekne poďakovať každému, kto prišiel, a taktiež poďakovať organizátorom za
pozvanie. Veríme, že na takejto prí-

jemnej akcií sa ešte niekedy stretneme.“ zhodnotila vystúpenie skupiny
Sue Zuzka Dobšovičová.
Po krátkej prestávke vystúpilo
kvarteto hudobníkov z Kristan Bandu, ktorí už majú za sebou bohaté
skúsenosti s hraním nielen u nás,
ale i v zahraničí. Zoznam spolupráce jednotlivých členov kapely s rôznymi hudobníkmi by bol veľmi dlhý,
stačí spomenúť Gabriela Jonáša,
Petra Preložníka, Martina Valihoru, Oskara Rózsu, Marcela Buntaja.
Speváčka Kristína Prablesková,
gitarista Stanislav Počaji, hráč na
basu Miro Polák a bubeník Roman
Turtev zahrali originálne úpravy rôznych populárnych piesní, džezových
štandardov a bossa novy. Úspornejšími aranžmánmi, ako sme napr. pri
džeze zvyknutí, nechali hudobníci
vyniknúť krásu zamatového hlasu
Kristíny Prableskovej popretkávaného hrou na melodike. Nebolo ťažké
podľahnúť atmosfére, ktorú Kristan
Band vytvoril, a nechať sa myšlien-

kami unášať ďaleko od bežných starostí. Frontman a gitarista skupiny
Stanislav Počaji si pochvaľoval atmosféru koncertu týmito slovami:
„Koncert v Doľanoch by som zaradil
k tým výnimočnejším, ak sa môžem
vyjadriť v mene kapely. Predovšetkým preto, že dnes koncerty tohoto
žánru (blízke džezu) sa stávajú čím
ďalej tým viac výnimočnými – a pre
nás to bola skvelá príležitosť prezentovať živú hudbu pre doľanské
publikum vo forme, ako ju máme
radi. O to viac oceňujeme prácu organizátorov, ktorí okrem nadšenia
pre vec zorganizovali naozaj profesionálne celú túto udalosť. Naozaj
ďakujeme aj im, aj všetkým účastníkom, ktorí prišli a vytvorili skvelú
atmosféru pre obidve kapely!“
Záverečný dlhotrvajúci potlesk,
ktorým boli obe skupiny právom
odmenené, nám dáva nádej, že aj
takýto typ koncertu si nájde v Doľanoch a okolí svojich verných fanúšikov. 
(dd)

Vznik občianskeho združenia
Členovia prípravného výboru a zakladajúci členovia Veronika Ješková, Natália Bednárovská a Daniel Ďurďovič vám s radosťou oznamujú vznik občianskeho združenia Ompitálske
prúdy. Združenie sa bude venovať najmä organizovaniu kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, publikačnej činnosti a spolupráci s podobnými organizáciami v rámci regiónu. Viac informácií nájdete postupne na
Ompitálske prúdy. 
(dd)
“f” Logo

Facebook Asset Usage Guidelines
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Clear Space
To preserve the integrity of the “f” Logo, always
maintain a minimum clear space around the logo. This
clear space insulates our “f” Logo from distracting
visual elements, such as other logos, copy, illustrations
or photography.

1/2

1/2

1/2

The “f” Logo is one of our most globally
recognized and beloved assets. It’s used to
represent Facebook the product (website or
mobile app).
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Using the “f” Logo
The primary use of the “f” Logo is to promote your
organization’s presence on Facebook. For example,
when you say, “Find us on Facebook” and link to your
Facebook Page, it’s appropriate to use the “f” Logo.
The “f” Logo may also be used side-by-side with other
social media logos.

2016 ® All Rights Reserved

Maintaining Shape and Proportions
To ensure accurate and consistent use, never alter,
rotate, embellish or attempt to recreate the “f” Logo.
Never alter the proportions and shape of the “f”
Logo for any reason. To resize, hold the “Shift” key in
most software programs to maintain the proportions
while scaling up or down. Always maintain the
minimum clear space, even when proportionally
scaling the logo.

Size
Be sure the “f” Logo is reproduced in a legible size
and that they do not appear subordinate to any other
partner logos included on the creative executions.
Similarly, do not present the “f” Logo in a way that
makes it the most distinctive or prominent feature of
what you’re creating.

Logo

Color
Do not modify the logos in any way, such as changing
the design or color. The correct color versions to use
are the blue or reversed-out to white. If you are unable
to use the correct color due to technical limitations,
you may revert to black and white.

DOĽANSKÉ NOVINY 3/2019
1

ČO SA UDIALO V OBCI

Turistika pre všetkých 2019

V nedeľu 11. augusta 2019 sa konal 34. ročník obľúbeného podujatia Turistika pre všetkých. Už tradične bol
štart pred ZŠ Doľany a turisti si mohli vybrať 10, 20 alebo 40 km dlhú trasu. Tento rok nás potešila aj hojná účasť
turistov z našej družobnej obce Bolatice. V sobotu pred turistikou sa odohral priateľský futbalový zápas Doľany
– Bolatice. Zápas sa neodohral celý, pretože ho prerušila silná búrka. Malo to však priaznivý vplyv na nasledujúci
deň - ochladilo sa a počasie bolo ako stvorené na turistiku. Turistiky sa zúčastnilo okolo 700 turistov, ktorí si v cieli
mohli tradične pochutnať na skvelom guláši a cigánskej. Do hudby zahrala dychová hudba Doľančanka a hudobná
skupina Senátor. 
(nb, vj, foto: Kristína Demovičová)

Čas plynie, viem to aj ja sám...
Tak začína jedna z obľúbených piesní hudobnej skupiny Progres a je to naozaj tak. Čas plynie a my máme
takmer po 5 rokoch po druhom koncerte Progresu, ktorý bol 17.11.2019 o 15.00 hod. v DKJF v Doľanoch (ďalej
len „DKJF“).

Kapela výborne hrala novšie i staršie skladby rôzneho žánru. Obecenstvo vo vypredanej sále i na balkóne,
ktoré tvorili nielen Doľančania, ale aj priaznivci z ďalších
obcí a miest, si prišlo na „svoje“. Mohlo sa dobre zabaviť
a zaspievať si.
V závere koncertu sme obľúbenej hudobnej skupine
darovali okrem darčekového balenia vína z Vína z mlyna Doľany, špecifický hudobný darček. Našu hymnu
„V doline pod Karpatami“, ktorú za hudobného doprovodu Mgr. Stanislavy Oravcovej spievalo takmer celé
obecenstvo.
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2019 

Po skončení podujatia bolo vo vedľajšej sále podané
občerstvenie, rozprúdila sa družná debata a nadviazali
sme nové priateľstvá.
Ďakujeme Progresu, obecenstvu, ochotným sponzorom – Vína z mlyna, Vinárstvo JM Doľany, Pekáreň Vadovičoví Doľany, šikovným gazdinkám z Dolian, Dubovej a Prieval, zamestnancom obce Doľany, poslancom
a členom komisíí, ako aj celému pomocnému personálu.
Skrátka všetkým a za všetko…
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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Pekný úspech našej školáčky
V pondelok 11. novembra 2019 sa konalo vyhodnotenie jedenásteho ročníka Svätomartinskej výtvarnej súťaže. Súťaž organizuje Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s farským úradom
Častá.
Do súťaže bolo zaradených 162
výtvarných prác v štyroch kategóriách. Témou aktuálneho ročníka
bolo Povolanie byť kňazom. Nás
teší, že v 2. kategórii obsadila krásne
druhé miesto Terezka Tichá, ktorá
reprezentovala našu Základnú školu
v Doľanoch. Terezke srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov
v škole i ďalších súťažiach. 
(red)

Október – mesiac úcty
k starším v Doľanoch
V nedeľný podvečer 13.10.2019 o 17.00 hod. sme si na oslave k úcte
k starším v DKJF v Doľanoch príjemne posedeli, porozprávali sa, ale aj
– zatancovali, zaspievali, chutne zajedli, či s mierou vypili...
Ako po minulé roky, aj tento rok
posedenie zorganizoval Obecný
úrad Doľany, komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže pod vedením Mgr. Stanislavy Oravcovej
Po slávnostnom príhovore p.
starostu mala už priestor naša DH
Doľančanka, ktorá s jej kapelníkom
Vladimírom Schwarzom slávila 1. výročie svojho „znovuzrodenia“...
Môžem konštatovať, že za tento
jeden rok urobili veľa práce na skvalitnení a rozšírení svojho repertoáru.

Takže nielen dychovke, speváckej
dvojici Jožkovi a Aničke, ale všetkým, ktorí sa o toto pekné podujatie
zaslúžili, ďakujem v mene seniorov
i obce Doľany.
Tým dôchodcom, ktorí sa nemohli pre chorobu alebo z iných dôvodov nedeľnej slávnosti zúčastniť,
posielame cestou Doľanských novín
srdečný pozdrav s prianím zdravia
a radosti do ďalších dní... Na zdravie!
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany

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.

--------------------------------------------------------------------- INZERCIA ------------------------------------------------------------------
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ŠPORT

Futbalová jeseň za nami
Prinášame vám stručnú rekapituláciu jesennej časti 5. ligy nášho A mužstva, ktorú zhrnul Matúš Ješko. Sme veľmi radi, že tento rok sme mohli prihlásiť do súťaže až 2 mužstvá prípravky U8 a U9.

A mužstvo

Naše A mužstvo začalo svoju ďalšiu sezónu v 5. lige
18. augusta. Prvé 3 stretnutia odohrali na ihriskách súperov, aj keď v 3. kole mali voľno, pretože mužstvo FK
Studienka odstúpilo zo súťaže.
Na domácom ihrisku teda nastúpili až v 4. kole
8.9.2019, keď k nám pricestoval nováčik súťaže OŠK
Plavecký Štvrtok, bolo z toho pekné viťazstvo 7:3.
V ďalšom priebehu súťaže sa im darilo striedavo,
boli veľmi pekné víťazstvá v Častej 2:0, v Grinave 4:2
a na Dubovej 0:2.
Mrzia výsledky najmä na domácom ihrisku: Lozorno
0:1, Viničné 1:3, Budmerice 2:8.
Teší nás, že v našom A mužstve sa presadzujú aj
mladší hráči. Šimon Vrbinkovič nastúpil vo veku 15 rokov za A mužstvo a stal sa tak historicky najmladším
seniorskym hráčom.
Za pozornosť určite stojí aj fakt, že Jakub Vandák sa
opäť stal najlepším strelcom súťaže s 11 strelenými gólmi. Jakubovi blahoželáme a veríme, že naše A mužstvo
bude na jar o niečo úspešnejšie ako na jeseň.
Tabuľka A mužstva po jesennej časti
1.

ŠK Lozorno, FO

26 bodov

2.

FK Jablonové

25 bodov

3.

FC Malacky B

24 bodov

4.

FC Družstevník Budmerice

22 bodov

5.

TJ Slovan Viničné

22 bodov

6.

TJ Slovan Vištuk

18 bodov

7.

OŠK Plavecký Štvrtok

15 bodov

8.

Futbalový klub Dubová

15 bodov

9.

FK CINEMAX Doľany

14 bodov

10.

FC Slovan Modra

12 bodov

11.

FC SLOVAN Častá

11 bodov

12.

ŠK Šenkvice

10 bodov

13.

Grinavský futbalový klub 1923

6 bodov

14.

FK Studienka (odstúpené)

Prípravka U8

Prípravka U8 hrala turnajovým spôsobom každé 2
týždne, najskôr v Pezinku, potom v Limbachu, na domácom ihrisku a nakoniec vo Viničnom. Naši najmenší
sa veľmi snažili, na výsledky v ich prípade netreba brať
ohľad, je dôležité, že chlapci hrajú, behajú, tešia sa z každého tréningu a zápasu. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie
zápasy, každým dňom budú lepší a lepší. My to vieme.

Tabuľka U8 po jesennej časti
1.

FK Karpaty Limbach

34 bodov

2.

TJ Slovan Viničné

25 bodov

3.

PŠC Pezinok

12 bodov

4.

FK CINEMAX Doľany

0 bodov

Prípravka U9

To už je iná kapitola, chlapci získali krásnych 10 bodov a sú zatiaľ na 5. mieste, ale aj v ich prípade platí to
čo pri U8. Na týchto chlapcov sa už veľmi dobre pozerá
a my veríme, že tak budú aj pokračovať. Obom kategóriám budeme naďalej držať palce.

Tabuľka U9 po jesennej časti
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1.

ŠK Lozorno, FO

21 bodov

2.

ŠK Báhoň

18 bodov

3.

FK v Sološnici

15 bodov.

4.

FC Rohožník

13 bodov

5.

FK CINEMAX Doľany

10 bodov

6.

ŠK Svätý Jur

10 bodov

7.

OŠK Slovenský Grob

7 bodov

8.

PŠC Pezinok B

6 bodov

9.

ŠK Gajary

5.bodov
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KALENDÁR AKCIÍ
7. december sobota 10.00 – 18.00 h.

11. Ompitálsky jarmok
Organizuje Spolok pre krajší život
v Doľanoch

Dom kultúry J. Fándlyho
14. december

sobota 16.00 h.

Vianočná akadémia
Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ

Dom kultúry J. Fándlyho
22. december

nedeľa 15.00 h.

Advent na mlyne

Neodolateľná vianočná atmosféra na mlyne

Vína z mlyna

26. december

štvrtok 21.00 h.

Štefanská zábava

Zábava organizovaná dolianskymi
hasičmi, hrá skupina Deluxe

Dom kultúry J. Fándlyho
28. december

sobota 16.00 h.

1. január

streda 17.00 h.

Pochovávanie basy

Pri hasičskej zbrojnici

Dom kultúry J. Fándlyho

19. január

29. február sobota 7.00 – 22.00 h.

Tradičný prípitok so starostom

nedeľa 15.00 h.

Uvítanie detí do života
Privítanie detí narodených v roku 2019

Dom kultúry J. Fándlyho
26. január

nedeľa 15.00 h.

Tanečná zábava
s dychovkou

Do tanca a na počúvanie hrá Dolianska
dychovka, organizuje Jednota dôchodcov
v spolupráci s komisiou kultúry

Dom kultúry J. Fándlyho
1. február

sobota 19.00 h.

4. Reprezentačný ples
FK Cinemax Doľany
Ples nášho futbalového mužstva

Vianočný koncert
Kostol sv. Kataríny

14. február

31. december

utorok 9.00 h.

Silvestrovský výstup
na Geltek
Zraz pred Základnou školou

streda 20.00 h.

Privítanie Nového roku

Dom kultúry J. Fándlyho

Hrá DH Šenkvičanka

26. február

piatok 18.00 h.

Valentínska
ochutnávka vín

Spojenie chutí 8 druhov vína
so 4-chodovým menu

Pivnica Zetwine

Tradičné pochovávanie basy s muzikou

Voľby do NR SR

Dom kultúry J. Fándlyho
14. marec

sobota 15.00 h.

Výstava vín
malokarpatského
regiónu

XVI. ročník tradičnej ochutnávky vín,
ktorú organizuje Spolok vinohradníkov
a vinárov Doľany

Dom kultúry J. Fándlyho
29. marec

Karneval

nedeľa 15.00 h.

Prehliadka karnevalových masiek

Dom kultúry J. Fándlyho
12. apríl

nedeľa 21.00 h.

Šibačková disco

Veľkonočná zábava organizovaná
dolianskymi hasičmi

Dom kultúry J. Fándlyho

- ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ -

22. december 2019
15:00 – 18:00 hod.

Vychutnajte si vianočnú atmosféru štvrtej adventnej nedele
pri varenom vínku, punči, kapustnici a koledách. V storočnej
stodole pri pohyblivom, ručne vyrezávanom Malokarpatskom
Betleheme objavíte čaro Vianoc a v Mlynici si vyberiete víno
k štedrovečernému stolu.

•

Vstup voľný.
Tešíme sa na Vás!

VINA Z MLYNA
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RODINA DEMOVIČOVÁ A SÓOSOVÁ, DOĽANY 64, TEL.: 0908 777 269, E-MAIL: vinazmlyna@vinazmlyna.sk

DESIGN MANUÁL
LOGOTYP

Poďakovanie

Starosta obce a redakcia Doľanských novín ďakuje za finančnú podporu tohto čísla osobám a spoločnostiam: p. Bernardovi
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Redakcia Doľanských novín vám praje príjemné prežitie vianočných
sviatkov a všetko dobré v roku 2020.
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