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TÉMY:  REKONŠTRUKCIA VEŽE  TRIEDIME ODPAD – SKLO  LEXIKÓN  RYBNÍKY ČERVENOKAMENSKÉHO PANSTVA

Príhovor
starostu
Vážení spoluobčania.
Je toho veľa, čo sa udialo od posledného vydania novín. O veľa veciach sa
dočítate na ďalších stranách a veľa vecí
čo, a ako robí, viete, lebo ste sa ich sami
zúčastnili.
Na základe programu Obnovme si
svoj dom 2019 a vďaka príslušnej dotácii Ministerstva kultúry Slovenskej republiky uskutočnila obec Doľany časť
plánovanej prvej etapy daného projektu komplexnej obnovy Mestskej
veže. Celú prvú etapu nebolo možné
zrealizovať pre nedostatok vlastných
finančných zdrojov a výšku poskytnutej dotácie. Predmetom zrealizovanej
časti projektu „Rekonštrukcia Mestskej
veže v Doľanoch – 1.etapa.“ bola sanácia a obnova strechy, sanácia a obnova
časti fasády, výmena časti okenných
konštrukcií, prvotná sanácia drevených
nosných konštrukcií a sanácia vežových
hodín. Obecné zastupiteľstvo sa jednohlasne uznieslo, že radšej urobíme obnovu na etapy a budeme hľadať ďalšie
finančné zdroje. Teraz máme podanú
žiadosť na dotáciu z Nórskych fondov.

V prípade neúspechu je pravdepodobné, že na dokončenie dostaneme ďalšiu dotáciu z Min. kultúry. Všetky svoje
zdroje by sme nemali minúť. Budeme ich
potrebovať aj na iné, ako je napr. škola,
rodičovský dom Juraja Palkoviča, nový
chodník a odkanalizovanie Dlhovskej
ulice, splašková kanalizácia, nové verejné osvetlenie a vianočné osvetlenie,
ktoré je už dávno po zenite. Asi nikto
z nás nie je rád, keď žije na dlh. Máme
síce ešte úver, ale 60 % z neho sme už
splatili.
Je dobré, keď má obec vždy nejakú
finančnú rezervu na nepredvídané mimoriadne situácie, aká aj teraz nastala.
Jeden z najhorších scenárov ekonómov
je, že výpadok na podielových daniach
môže byť až 30%. Nechcem sa rozvádzať o súčasnom víruse, lebo je to najdiskutovanejšia téma, ale musím vás
všetkých pochváliť. Každý, kto sa vrátil
zo zahraničia, alebo mal podozrenie, že
by mohol mať dané ochorenie, zostal
disciplinovane v domácej karanténe. Kto
zistí, že má príznaky daného ochorenia a
nie je jeho zdravotný stav zlý alebo priam
kritický, kedy treba okamžite volať č. 112
alebo 155, treba to nahlásiť tel. ošetr.
lekárovi a byť doma. Horšie ako samotná choroba je, že nás zachvátil strach.
Obava, že nielen sebe ale hlavne svojim
blízkym môžeme svojou nedisciplinovanosťou ublížiť. Je to niečo, čo nikto z nás
nezažil. Je to zlé pre všetkých, ale nech

sa z toho hlavne poučíme, konečne trávime viac času so svojimi deťmi, učíme
sa s nimi a možno si budeme viac vážiť
sami seba, pani učiteľky a jeden druhého. Zistili sme, že nemusíme nakupovať
zbytočnosti v obchodoch a zrazu zistíme, že veľa vecí je v živote a k životu
zbytočných. Niektorí môžu robiť činnosti, na ktoré doteraz nemali čas. Chválim a ďakujem všetkým, ktorí dodržujú
vyhlásené opatrenia, našim krajčírkam,
ktoré nám ušili rúška, tým čo ich poroznášali. Kto nemá auto a má problém si
zabezpečiť základné potraviny alebo
dovoz liekov objednaných prostredníctvom ELEKTRONICKÉHO receptu, tak
volajte na OÚ tel. 033/6499113 alebo
0905/662386. Radi vám pomôžeme.
Ohlásili sa nám aj študenti, ktorí túto
činnosť radi zabezpečia.
Nerád vám oznamujem, ale napriek
tomu, že separujeme a máme kompostéry, tak za 1. štvrťrok sme vyprodukovali 59 660 kg komunálneho odpadu,
čo je zhruba ¼ ročného priemeru. Keď
k tomu pripočítame aj zber veľkopacitného odpadu tak priemer prekročíme.
Pokiaľ obec bude na odpadové hospodárstvo doplácať, tak budeme nútení
zvýšiť poplatok.
Prajem vám veľa zdravia, aby sme sa
všetci takto o rok mohli stretnúť a zaspomínať si, ako sme to dobre a v zdraví
zvládli.
Jozef Mruškovič, starosta

KRÁTKE SPRÁVY Z OBCE
Voľby do NR SR

Ako sme volili v Doľanoch

V sobotu 29. februára 2020 sa v Doľanoch
v Dome kultúry Juraja Fándlyho konali Voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky. Z 889 oprávnených voličov sa volieb v našej obci zúčastnilo 727
občanov (722 odovzdalo obálku vo volebnej miestnosti a 5 voličov poslalo návratnú obálku). Pokojný
priebeh volieb a tradične vysoká účasť vo voľbách
(takmer 82 %) priniesli pre politické strany a hnutia
tieto výsledky:
P.č. Politická strana/hnutie/koalícia
1.

Slovenská ľudová strana A. Hlinku

2.

Dobrá voľba

P.č. Politická strana/hnutie/koalícia

Počet
hlasov

10.

Demokratická strana

11.

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola

305

1

12.

Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu
– občianska demokracia (PS/Spolu)

44

13.

Starostovia a nezávislí kandidáti

1

14.

99% – občiansky hlas

31

15.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Počet
hlasov

16.

Slovenská liga

2

17.

Vlasť

18.

Most-Híd

-

19.

Smer-SD

105

23

18

3.

Sloboda a Solidarita (SaS)

31

4.

Sme rodina

47

5.

Slovenské Hnutie Obrody

6.

Za ľudí

7.

Máme toho dosť!

1

23. Práca slovenského národa

8.

Hlas pravice

-

24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

9.

Slovenská národná strana (SNS)

15

25. Socialisti.sk

1
18

20. Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby
21.

Hlas ľudu

-

22. Magyar Közösségi Összefogás
– Maďarská komunitná spolupatričnosť

76
2

Informačný servis

Stránkové hodiny na stavebnom úrade

vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID19) vrámci preventívnych opatrení, sú na Obecnom úrade a Stavebnom úrade
v Budmericiach od stredy 15. apríla 2020 všetky
oddelenia pre verejnosť otvorené v skrátenom
režime a to:
v pondelok
v stredu

od 9:00 – 12:00 hod.
od 13:00 – 17:00 hod.

Pri vybavovaní záležitostí je potrebné dodržiavať
všetky hygienické opatrenia – nosenie rúška na tvári a dezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom
pri vstupe do budovy Obecného úradu. Zároveň je
dôležité dodržiavať odstup pri čakaní na vybavenie. Občanom napriek tomu odporúčame využívať
elektronickú a telefonickú komunikáciu:
stavebnyurad.cddv@budmerice.sk
0907 947 055, 0907 949 629

Pozor na zvýšené riziko vzniku požiarov

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane
pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň
v prírode na miestach, kde to nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa! Pri
spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového volania!
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KRÁTKE SPRÁVY Z OBCE
Informačný servis

Lokalita Za rybníkom
predaná

Obecné zastupiteľstvo schválilo
priebeh a výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku v k.ú.
Doľany reg. „C“ KN p.č. 1994/7 – ostatné plochy vo výmere 27 200 m2
a uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazom tejto súťaže f. MAGNO s.r.o.,
Hagarova 4, 831 51 Bratislava za ním
ponúknutú najvyššiu kúpnu cenu
326 672,- eur.

Ochranné pásmo
pohrebiska

Poslanci OZ schválili VZN č. 1/2020
o ochrannom pásme pohrebiska na
území obce Doľany, ktorý ustanovuje šírku ochranného pásma 50 m od
hranice pohrebiska. V ochrannom
pásme pohrebiska umiestneného na

územi obce Doľany sa nesmú povolovať a umiestňovať stavby a budovy
okrem tých, ktoré poskytujú služby
súvisiace s pohrebníctvom.

•

Dôležité informácie
pre verejnosť

Dôrazne vyzývame dodržiavať preventívne opatrenia (hygienické, karanténne), ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí
medzi ne aj COVID-19) a ostatné odporúčania:
• odložte vybavovanie na úradoch,
všetko čo je možné vybavte telefonicky a e-mailom
• noste rukavíce, ochranné rúška
alebo respirátor mimo domu
• platby miestnych daní, poplatkov za
odpad a ostatných platieb zrealizujte internetom (oudolany@dolany.sk,

•

•

033/6499 113), alebo odložte až na
mesiac máj – sankcie vyvodzovať obec
nebude
sledujte verejnoprávne médiá
– RTVS alebo webové stránky
www.uvzsr.sk, www.minv.sk,
www.dolany.sk, aktuálne informácie aj na www.bratislavskykraj.sk
(Bratislavský samosprávny kraj)
a www.zvlatneme.to (mesto Bratislava)
ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší
postup liečby. Prípadne ÚVZ: 0917
426 075, RÚVZ: 0917 426 075,
NCZI: 0800 221 234
zabezpečenie ZÁKLADNÝCH potravín a dovoz liekov objednaných
prostredníctvom
ELEKTRONICKÉHO RECEPTU – 033/6499 113,
0905/662 386

REALIZOVANÉ
S FINANČNOU PODPOROU

ÚRADU VLÁDY
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
PROGRAM

„PODPORA ROZVOJA
ŠPORTU NA ROK 2019“

PROJEKT

„Rekonštrukcia Mestskej veže
v Doľanoch – 1. etapa, č. ÚZPF 10995/1“
Obnova fasády a strechy, sanácia vlhkosti

E.č. zmluvy: MK-3684/2019/1.1
Realizované s finančnou podporou

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2020 
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TRIEDENIE ODPADU

Triedime odpad – sklo
V ďalšej časti našej rubriky sa venujeme odpadu zo skla. Sklo je jedným z najstarších materálov, okolo r. 3000
p.n.l. bola vynájdená technika výroby skla v Egypte. Napriek jeho krehkosti sa v prírode rozkladá až 4000 rokov.
Sklo je 100% recyklovateľné, recyklovaním sa výrazne znižujú náklady na energiu. Sklo je biologicky neaktívny
materiál a preto je vhodný na bezpečné uchovávanie nápojov a potravín.

Výroba skla

Základné suroviny na výrobu skla sú – čistý kremičitý piesok, oxid vápenatý, uhličitan sodný (draselný),
oxid hlinitý a črepy skla (separovaný odpad). Z týchto
surovín sa pripraví prášková zmes nazývaná sklársky
kmeň, ktorý sa taví v sklárskej peci. Ku základným zložkám kmeňa sa pridávajú rôzne prísady, ktoré sklo čistia,
zafarbujú alebo znepriehľadňujú.
Ako sa však z vyhodeného skla stane nový produkt? Všetko sa začína v našich domácnostiach, kde
použité prázdne sklenené nádoby zbavíme kovových
častí, plastových častí, vrchnákov, atď. a hodíme ich do
kontajnera na sklo. Zberová spoločnosť potom odvezie
sklo do recyklačného závodu, kde sa na triediacej linke
oddelí iný odpad alebo nečistoty (ručne, magneticky).
V ďalšom kroku sa odseparujú jednotlivé druhy skla
podľa farebnosti (zelené, hnedé, číre), nasleduje drvenie
a tavenie pri 1 600°C. Toto roztavené sklo je základom
na výrobu nových produktov.

Čo nepatrí do zeleného kontajnera
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

znečistené sklo
porcelán, keramika
fľaše od chemikálií
drôtené sklo
autosklo, zrkadlá
obrazovky, žiarovky, žiarivky
pozlátené a pokovované sklo
technické druhy skla
plexisklo
vianočné ozdoby
lepené sklo, varné sklo

Vratné fľaše nevyhadzujte do kontajnera, odneste
ich do obchodu. Sú zálohované a po umytí budú opäť
naplnené. Je to lacnejšie a ekologickejšie ako spracovanie odpadového skla a výroba nových sklenených obalov.

Recyklačné značky

Ako pri každom odpade aj pri skle nám pomáhajú
recyklačné značky:

70 GL

71 GL

72 GL

73-79

Číre sklo

Zelené sklo

Hnedé sklo

Ostatné
sklo

Čo patrí do zeleného kontajnera
–

–
–

biele a farebné čisté sklo (nevratné obaly z z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené fľaše od oleja, minerálok, sirupov, a pod.)
menšie tabuľové sklo, črepy z tabuľového skla
zaváraninové poháre

Obsah zberných nádob na sklo býva často znehodnotený
iným druhom odpadu, ktorý tam nepatrí. Medzi najčastejšie
prehrešky patrí vyhadzovanie komunálneho odpadu a sanitárnej keramiky do kontajnerov na sklo. Pracovnící spoločnosti
odvážajúcej odpad takúto nádobu odmietnu vysypať a obci
pribúdajú starosti i náklady s likvidáciou jej obsahu.

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2019
Druh odpadu

Hmotnosť
v tonách

% z celkového
množstva

Zmesový komunálny odpad

231,5

77,68%

Veľkorozmerný odpad

22,27

7,47%

Plasty

22,9

7,68%

Sklo

13,03

4,37%

2,3

0,77%

Šatstvo

2,584

0,87%

Textílie

0,856

0,29%

0,21

0,07%

Elektrické zariadenia

Obuv
Viacvrstvové obaly

0,73

0,24%

Oleje a tuky

0,27

0,09%

Obaly z kovov

1,37

0,46%

4

Úroveň vytriedenia odpadu za minulý rok v Doľanoch bola na
úrovni 19 %. Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu bola
298 ton.

TRIEDIME ODPAD ZODPOVEDNE!
RÁTA SA KAŽDÝ KILOGRAM

LEN SPRÁVNYM TRIEDENÍM ODPADU ZVYŠUJEME
JEHO PERCENTUÁLNU ÚROVEŇ VYTRIEDENIA
ZA NAŠU OBEC A TÝM ZNIŽUJEME NÁKLADY ZA JEHO
ODVOZ A USKLADNENIE. ĎAKUJEME!
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ČINNOSŤ HASIČOV

Naši dobrovoľní hasiči pomáhajú
Po zriadení karanténneho centra v Účelovom
zariadení Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke
boli požiadaní členovia Dobrovoľného hasičského
zboru (DHZ) v Častej o pomoc s roznosom stravy
pre ubytovaných repatriantov. K pomoci sa ochotne pridali aj dobrovoľní z Budmeríc, Píly a samozrejme aj naši hasiči z DHZ Doľany. Asistenčné práce prebiehajú s dôrazom na bezpečnosť samotných
dobrovoľníkov, areál strážia príslušníci polície a repatrianti sú izolovaní vo svojich bunkách v úplnej
karanténe. Napriek tomu, že dobrovoľníci neprichádzajú do styku s izolovanými osobami, zvýšená
ochrana minimalizuje ohrozenie ich zdravia pred
nákazou. Ďakujeme našim hasičom, že robia dobré
meno našej obci v tejto ťažkej dobe.

Činnosť hasičov v roku 2019
V uplynulom roku vykonali príslušníci Okresného Hasičského zboru v Pezinku na území okresu Pezinok a okresu
Senec spolu 736 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 13 krát v okrese Pezinok a 160 krát
v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu 210 (69 v okrese Pezinok a 141 v okrese Senec).
Technická pomoc - odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, čerpanie vody bola poskytnutá v 210 prípadoch. Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči z hasičskej stanici v Pezinku a v Senci
14 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili a zúčastnili sa 13 taktických a previerkových cvičení.
Pri požiaroch vznikla priama škoda 518 640 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 5 585 600 €.
Najviac požiarov vzniklo v jarných a letných mesiacoch. Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie
odpadov a odpadkov, zakladanie ohňov v prírodnom
prostredí.
O tom, že profesionálni hasiči sú v dobrej fyzickej
kondícii, svedčia aj ich úspechy v krajskom kole v hasičskom športe, kde získali prvé miesto v celkovom poradí
a postúpili na Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe. Príslušník okresného riaditeľstva Matej Šintal získal
prvé miesto na Majstrovstvách Slovenska hasičov v polmaratóne v Liptovskom Mikuláši, v kategórii 40 rokov.
Nemenej dôležitým oddelením okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva
kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje
projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej
bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní, prejednáva priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty
za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
Za obdobie roka 2019 bolo vykonaných spolu 202
protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 962
nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti
v uplynulo roku boli materské a základné školy a rôzne školské zariadenia. V súvislosti s hlavným zameraním
kontrolnej činnosti bolo vykonaných 43 komplexných
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2020 

protipožiarnych kontrol a dve tematické protipožiarne
kontroly, pri nich bolo zistených 655 nedostatkov.
Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým
osobám a 2 blokové pokuty občanom. V rozkaznom konaní boli občanom uložené dve pokuty. V oblasti stavebnej prevencie (územné , stavebné, kolaudačné konania)
vydalo okresné riaditeľstvo 1398 stanovísk. Na obciach
bolo v oblasti zvereného výkonu štátnej správy na úseku
ochrany pred požiarmi vykonaných 8 komplexných a 6
následných kontrol.
V preventívno-výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo
zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť.
V spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok
– mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku, boli zorganizované oslavy svätého Floriána – patróna hasičov, ktoré
sa však pre nepriaznivé počasie uskutočnili v obmedzenom rozsahu. V priebehu celého roka vykonávali príslušníci okresného riaditeľstva besedy so žiakmi spojené s
ukážkami práce hasičov a techniky a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci. Príslušníci okresného riaditeľstva sa zúčastňovali aj besied s dôchodcami.
Takýmito a podobnými akciami by sme chceli prispieť
k informovanosti detí a občanov o náročnej práci hasičov aj v roku 2020 .
Profesionálni hasiči prajú občanom v novom roku veľa
zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou
technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.
pplk. Ing. Eva Orlická
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AKTIVITY POČAS KARANTÉNY

Ako si spríjemniť čas počas karantény?
V tomto období trávime doma viac času ako obvykle. Zatvorené sú všetky inštitúcie a prevádzky, v ktorých
sme trávili svoj voľný čas. Ako sa k nim vrátiť aj keď je povinné zostať doma? Prinášame vám zopár tipov.

Slovenské národné
divadlo

Slovenské národné divadlo si počas tohto obdobia pripravilo projekt
SND Doma. Každý deň sa môžete
tešiť na: ranné rozcvičky s Baletom
SND, podcasty SND, program k popoludňajšej káve s Činohrou SND,
edukačné videá zložené z diskusií
a záznamov niektorých inscenácií
(maturita s Činohrou SND), krátke
koncerty hudobníkov a spevákov, či
čítanie pre deti. Všetko nájdete na
stránke 100.snd.sk.

Malokarpatská knižnica
v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku
na svojej facebookovej stránke číta
rozprávky pre deti, ale i poviedky pre
dospelých. V doobedňajších hodinách
si na svoje prídu deti, počas večera
zase dospelí. Taktiež si budete môcť
vypočuť diela nielen v slovenskom
jazyku, ale i v maďarčine, taliančine,
angličtine, či japončine. Okrem každodennej dávky čítania si na ich webovej
stránke www.kniznicapezinok.sk môžete vypožičať e-knihy.

RTVS

Televízia RTVS počas karanténneho obdobia pripravila pre maturantov vysielanie diel povinnej literatúry.
Počas pracovného týždňa o 9:30 na
novom kanáli Trojka si bude možné
pozrieť sfilmované diela povinnej literatúry. Okrem toho, na webovej

stránke RTVS www.rtvs.sk, nájdete
v Archíve EXTRA množstvo relácií
pre malých aj veľkých, napr. rozprávky, čítanie na pokračovanie, rozhlasové hry, seriály, fíčre či vzdelávacie
relácie.

Online návšteva múzeí

Google Arts & Culture sprístupňuje viac ako 1000 svetových galérií
a múzeí. Môžete sa vybrať na online
prehliadku múzea, môžete si pozrieť
zaujímavé zbierky či umelecké diela.
Na webovej stránke www.artsandculture.google.com nájdete zahraničné, ale i slovenské múzeá a galérie, ako napríklad Slovenské národné
múzeum, Slovenská národná galéria,
Záhorské múzeum v Skalici či Tatranská galéria. Taktiež môžete využiť Google Street View, ktorá taktiež sprístupňuje kultúrne pamiatky
Slovenska. Navštíviť môžete Malokarpatské múzeum v Pezinku, hrad
Branč, Kalváriu v Banskej Štiavnici,
drevený evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku a omnoho viac.

Živé videá

Chceli by ste sledovať divoké
zvieratá v Afrike, polárnu žiaru v Kanade, pohľady na zem z Medzinárodnej vesmírnej stanice? Stačí ísť na
webovú stránku www.explore.org,
kde nájdete obrovské množstvo živých kamier, ktorými môžete sledovať hniezdiace orly, správanie pánd,
podmorský život, život včiel v úle

a množstvo iného. Ak vás zaujíma
príroda a zvieratá, odporúčame!

Divadlo Andreja Bagara
v Nitre

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
nás chce počas karanténneho obdobia rozveseliť svojimi hrami. Zo
svojho videoarchívu každý pondelok
o 17:00 na ich youtubovom kanáli
sprístupnia jednu zo svojich komédií. Komédiu bude možné pozrieť si
celých 24 hodín.

Slovenská filharmónia

Koncerty Slovenskej filharmónie
si budete môcť vypočuť aj z domu.
Na webovej stránke stream.filharmonia.sk nájdete takmer 400 vybraných záznamov, ktoré sú rozdelené do niekoľkých celkov. Na
stránke nájdete sekciu vzdelávacie
a rodinné koncerty určené pre deti
a ich rodičov a žiakov ZUŠ, symfonické koncerty, organické koncerty
či komorné koncerty. Archív koncertov je každý týždeň aktualizovaný
o nové záznamy.
Okrem týchto tipov, nájdete na
internete veľké množstvo online kurzov, cvičení, čítaní pre deti či vystúpenia spevákov.
Veríme, že sme vám priniesli zaujímavé tipy, ktoré využijete a aj vďaka nim prežijete náročnú situáciu
v dobrom fyzickom i psychickom
zdraví. 
(nb)

Vyfarbujte si staré fotografie
Ako si vyfarbiť starú fotografiu
jedným klikom? Je to jednoduché,
stačí ísť na stránku myheritage.sk
a po zaregistrovaní môžete oživiť
staré fotografie ich kolorovaním.
V tomto čísle sme takto zafarbili
pár fotografií – na titulke je pohľad
na vežu počas poslednej rekonštrukcie v roku 1976 a dve fotografie v Lexikóne. A pre porovnanie:
čiernobiela a farebná verziu fotky
z prvej polovice minulého storočia.

(dd)
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VÍTANIE NOVORODENCOV

Vitajte medzi nami!
V nedeľu, 19. januára 2020 sme slávnostne privítali 9 nových Doľančanov, ktorí prišli na svet v roku 2019. Oproti roku 2018 uzreli svetlo sveta o 2 detičky viac. Dievčatá si aj v roku 2019 udržali miernu prevahu. 5 dievčatám
a 4 chlapcom sudičky na Uvítaní do života určili osud a my len prajeme našim novým obyvateľom, aby sa im
v Doľanoch žilo čo najlepšie a aby boli hlavne zdraví, šťastní a zahrnutí láskou svojich najbližších. 
(vj)
--------------------------------------------------------------------- INZERCIA ------------------------------------------------------------------

AKCIA PLATÍ
PRI ODBERE NA CELÝ
DOM A UCELENÉ PALETY

0905 309 631, 0905 947 417
“f” Logo

Facebook Asset Usage Guidelines

Stavebniny Stavdach
1/2

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

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.

2016 ® All Rights Reserved
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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.

1
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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.
 Debnár Ignác
Farár v Doľanoch v rokoch 1848 – 1870. Narodil sa
v Štiavnických Baniach, študoval v Rožňave, Nitre
a v Trnave. Ako kaplán a neskôr farár pôsobil na Dubovej, v 1848 bol ustanovený za farára Dolian, kde aj
zomrel. Písal učebné pomôcky, ktorých rukopisy sú
v archíve dolianskej farskej knižnice.
 Deviatok
Naturálna dávka vymáhaná od poddaných; napr. každá deviata ovca sa musela odviezť zemepánovi. Avšak
v Doľanoch bolo vymáhané najmä víno, jačmeň, raž,
proso, ovos, seno. Dávky vína boli veľmi pestré. Okrem
deviatku sa hradnému pánovi odvádzalo víno z titulu
horského práva, trhového práva, desiatku cirkvi, vianočného daru. Želiari, ktorí nemali dom, ale mali 1 alebo
2 vinohrady, boli povinní odviesť zemepánovi od každej
vinice 8 pínt vína okrem deviatku a desiatku. Cudzí, čo
mali v Ompitáli vinohrad, boli oslobodení od deviatku,
ale museli platiť desiatok a daň z vína.
 Desiatok
Cirkevné poplatky; naturálie sa prehodnocovali na peniaze. Z desiatku 1 / 17 išla miestnemu farárovi, ostatné
išlo biskupovi.
 Dobrovoľný hasičský zbor
V Doľanoch vznikol v júni 1927. Prvými dobrovoľníkmi
boli často členovia miestnej dychovej hudby. Najprv
mali len hasičské čiapky. Neskôr si zo ziskov zo zábav, ktoré organizovali, a z vlastných peňazí kúpili vychádzkové uniformy. Na zakúpenie hasičského prápora
v roku 1929 prispela samotná grófka z Červeného Kameňa. V roku 1931 si dali členovia ušiť nové uniformy
u miestneho krajčíra Polakoviča. V roku 1935 si zakúpili
motorovú striekačku, pretože dovtedy mali ručnú. Po
striekačke si kúpili dodávkové auto a to v tom čase nemali ani väčšie obce a zbory. Bolo to jediné auto v obci.
Prvým veliteľom bol Vojtech Schwarz. Po ňom sa stal
veliteľom dokonca učiteľ Karol Lehotay. V 30. rokoch
mal DHZ každú druhú nedeľu hasičské cvičenia a ich
úlohou bola aj osveta občanov. V ére komunizmu sa
každý rok konali verejné hasičské cvičenia a poplachové cvičenia dvakrát do roka.
 Dolianske piesne
V jednom rukopisnom notovom zborníčku sú zozbierané nábožné, tanečné, či ľúbostné piesne, ktoré majú
originálny charakter a nie sú známe nikde inde. Sú dolianske/ompitálske. Táto rukopisná zbierka, ako udáva
p. farár Adamkovič vo svojej monografii Dolian, bola
v tých časoch (rok 2001) u vedúceho miestnej kostolnej
dychovej hudby Františka Lechoviča. Zaujímavosťou je,
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že tieto staré ompitálske piesne sa pravdepodobne dostali do Horných Orešian, kde z nich bola nahratá platňa
ľudových piesní Orešanská veselica. V Monografii Dolian
sa píše: „Zaujímavú poznámku k tejto veci má p. riaditeľ
Elemír Tichý, ktorý spomína Ladislava Galku, pracovníka Matice slovenskej, niekdajšieho učiteľa v Košolnej.
Ten hádam sprostredkoval hornoorešianskemu Belicovi,
hádam i sám zozbieral spomínané piesne a tak sa dostali teda niekdajšie ompitálske piesne do Orešanskej
veselice.“ Do tejto zbierky starých ľudových piesní patrí
aj pieseň Syn boží sa nám narodil, ktorú spievajú muži
po polnočnej omši pri vianočnom stromčeku. Ostatné
piesne z tejto vzácnej zbierky môžete nájsť v spomínanej monografii v kapitolách Rok na dedine a Dolianske
piesne. Keďže sa v tomto čísle novín venujeme písmenu
D, uvádzame text piesne Dole Štefanovú.
Dole Štefanovú
1. /:Dole Štefanovú jak by gulu gúlil :/,
Nenájde sa chlapca, hore háj, čo by sa mi lúbil naozaj.
2. /: Nájde sa ich nájde, ale jedných sedem :/,
Ale ich prevýši, hore háj, ompitálsky jeden naozaj.
3. /: Prevýši, prevýši, ale len v nedeľu :/,
Keď si on oblečie, hore háj, slovenskú košeľu naozaj.
4. /: Slovenskú košeľu, dá si nabok širák :/,
Ide po ulici, hore háj, ako švárny šuhaj naozaj.


Dom kultúry Juraja Fándlyho

S plánovaním výstavby sa začalo už v roku 1959. Až
v roku 1985 zaradil ONV Bratislava-vidiek návrh stavby kultúrneho domu do investičného plánu akcie „Z“
(akcie „Z“ = obyvatelia obce v záujme spoločného prospechu vo svojom voľnom čase a zadarmo pracovali na
rôznej výstavbe v ich obci). Vypracovanie projektovej
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2020

LEXIKÓN/ RECEPT
dokumentácie vybavil vtedajší predseda MNV S. Slaninka. Od roku 1985 sa teda naplno pracovalo na výstavbe. Do júla 1985 odpracovali brigádnici až 5100 hodín a vytvorili hodnotu stavby 500 000 Kčs. Fungovalo
6 pracovných skupín brigádnikov, ktorí sa denne na
stavbe striedali. Finančne, ale aj hmotne (zabezpečenie nákladných áut a iných strojov) obci pomáhalo JRD
Modra. V roku 1987 bola dokončená prvá etapa stavby a finančná hodnota stavby sa vyšplhala na 2 milióny
Kčs. V roku 1988, 7. januára, sa konalo slávnostné otvorenie Domu kultúry. Avšak práce pokračovali v druhej
etape, ktorá zahŕňala vybudovanie obradnej miestnosti, administratívnych priestorov MNV a pošty.

Dolky

VÁŠ

REC

EPT

 Drapačky
Driapanie peria bolo ženským zvykom. Driapať perie sa
chodilo po kamarátkach a vždy sa pri tom veľa rozprávalo či spievalo. Po drapačkách nasledoval každý večer
poslinek – malé občertvenie. A keď sa v jednom dome
úplne skončili drapačky, nasledoval oldomáš – bohatšie
zajedenie a pitie.
 Dudík Jozef
Farár v Doľanoch v roku 1971, narodil sa v Seredi. Pôsobil tu len prechodne, mesiac a pol. V tom čase pracoval
na obhajobnej reči, aby bol rehabilitovaný (po skončení
vojny bol totiž vo väzení).


Dychová hudba
Potrebujeme:
 60 dkg hladkej múky
 5 dkg masla / masti
 5 dkg kryštálového cukru
 2 žĺtky
 5 dkg kvasníc
 Štipka soli
 250 ml vlažného mlieka
(podľa potreby)
Postup:

Vznikla v roku 1890 pod názvom Kostolná dychová hudba. Prvé nástroje si nakúpili z peňazí, ktoré sa
v kostole zozbierali na tento účel. Prvým kapelníkom
bol Albert Adamčík. Dôvodom založenia dychovej hudby bola dolianska púť, aby dychová hudba tu a na iných
cirkevných udalostiach sprevádzala spev a spestrovala
tieto slávnosti. Okrem hrania počas cirkevných udalostí
alebo sviatkov hrala aj na zábavách, na Nový rok, na
1. mája, chodila hrávať občanom na nejaký sviatok, na
pohreby členov/bývalých členov, ale aj občanov, ktorí
si ich zavolali. Dychová hudba v Doľanoch v roku 1990
oslávila 100 rokov. V tomto roku má táto tradícia už zrelých 130 rokov. 
(vj, nb)
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2020 

Z pripravených kvasníc, cukru a trochy vlažného
mlieka si spravíme kvások, ktorý necháme vykysnúť (cca 15 – 20 min.) Do misy si dáme múku,
kvások, žĺtky, maslo / masť, zvyšné mlieko a štipku soli. Vypracujeme cesto do hladka, dáme na
teplé miesto a necháme vykysnúť. Vykysnuté
cesto si dáme na pomúčenú dosku a rozvaľkáme
na hrúbku 1 cm. S okrúhlou formičkou povykrajujeme, necháme vykysnúť. Pečieme na suchej
panvici, prípadne panvicu len zľahka štetcom
pomastíme. Pečieme z obidvoch strán do ružova. Podávame potreté lekvárom a môžeme posypať makom, orechmi alebo tvarohom.
Za recept ďakujeme pani Márii Ješkovej.
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Rybníky Červenokamenského panstva
Najstaršími umelými vodnými nádržami v našom regióne sú rybníky. Väčšinu z nich založili majitelia hradu a panstva Červený Kameň-Fuggerovci. Podľa vzoru z Čiech a Moravy malo budovanie rybníkov prispieť k hospodárskemu rastu panstva, ktoré kvôli častému striedaniu majiteľov upadalo. V 15. až 16. storočí zlacnela orná pôda
a pre majiteľov bolo výnosnejšie na nej vybudovať rybníky a chovať ryby, z ktorých mali väčší zisk ako z obilnín.
Na panstve hradu Červený Kameň boli najvhodnejšie podmienky pre rybníky na vodných tokoch Parná, Podhájsky potok, Gidra, Štefanovský potok a Vištucký potok. Chovali sa hlavne kapry, karasy a šťuky.

Schönauské rybníky

Tieto rybníky dostali pomenovanie podľa obce Schönau, ktorá
zanikla v 16. storočí a nachádzala
sa blízko súčasnej obce Štefanová. Schönauské rybníky boli tri a to
Horný, Dolný a Nový schönauský
rybník.
Najmladším bol Nový schönauský rybník, ktorý sa spomína v roku
1543 v urbári panstva Červený Kameň. Zvyšné dva rybníky pravdepodobne existovali ešte pred príchodom Fuggerovcov v roku 1535.
Nový a Dolný schönauský rybník
sa nachádzali na vodnom toku Gidra. Horný schönauský rybník sa
nachádzal na Štefanovskom potoku
na hranici obcí Štefanová a Častá.
Dolný schönauský rybník a Nový
schönauský rybník v čase realizácie
1. vojenského mapovania v rokoch
1782–1784 už neexistovali. Dolný
schönauský rybník zanikol ešte
pred rokom 1559 a Nový schönausMartin Neumann
ký rybník po roku 1585.

Rybníky na červenokamenskom
panstve v období prvej polovice 18.
storočia: 1 – Horný schönauský rybník,
57
2 – Nový
schönauský
Horný
nich je nápravy
nejvíce třeba“.
Je teda možné rybník,
predpokladať,3že–rybníky
na červenokamenskom
panstvevexistovali
pred
1535.rybník v Dlhej.
rybník
Dlhej,už 4
– rokom
Dolný
Obr. č. 1. Rybníky na červenokamenskom panstve v období prvej polovice 18. storočia: 1 – Horný
schönauský rybník, 2 – Nový schönauský rybník, 3 – Horný rybník v Dlhej, 4 – Dolný rybník
v Dlhej. – Prameň: Mappa Comitatus Posoniensis Accuratione Astronomico-Geometrica concinnata opera (dostupné na http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/430/2619316519/), spracoval autor.

57

190

Zostali po nich zachované priehradné násypy. Horný schönauský
rybník fungoval najdlhšie. Je zachytený ešte na mape 1. vojenského mapovania. Zanikol medzi rokmi 1782–1784 až 1789. Dnes možno
sledovať zvyšky rybničnej hrádze
tohto rybníka v priľahlých poliach
a záhradách na severnom konci
obce Štefanová. Plocha bývalého
Nového schönauského rybníka sa
ako jediná z červenokamenských
rybníkov dočkala opätovného vyu-

žitia. Dnes sa na jeho mieste nachádza rybník Hájiček, ktorého čelnú
hrádzu tvorí pôvodný násyp Nového schönauského rybníka.

Fančalský rybník

Vznikol na vodnom toku Gidra,
zlúčením obce Budmerice so zaniknutou obcou Fančal. Existoval ešte
pred rokom 1540 a patrí k najstarším
zachyteným rybníkom na panstve.
Zanikol medzi rokmi 1585 a 1735. Zachovala sa časť rybničného násypu.

J. DUBRAVIUS, O rybnících (ako pozn. 38), s. 25.
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Dolný budmerický rybník

Nachádzal sa na vodnom toku
Gidra v katastri obce Budmerice.
Je spomínaný v urbári z roku 1543
a podľa zapísaných výlovov rýb
existoval v rokoch 1541, 1574 a 1584.
Presné obdobie zániku nie je známe, ale pravdepodobne zanikol
skoro, pretože sa nezachovali zvyšky rybničného násypu.

Vištucké rybníky

Boli to dva rybníky nachádzajúce sa na Vištuckom potoku. Prvým
z nich bol Horný vištucký rybník,
ktorý sa nachádzal na hranici obcí
Dubová a Vištuk. Spomína sa v urbári z roku 1543, ale pravdepodobne
niekedy po roku 1578 zanikol z dôvodu nízkych výlovov spojených
z jeho náročnou údržbou. Horný
vištucký rybník bol najväčším rybníkom na červenokamenskom panstve (cca 80 ha), avšak pozostatky
po ňom v dnešnom teréne nie sú.
Druhým rybníkom na Vištuckom
potoku bol Dolný vištucký rybník.
Nachádzal sa na panstve takisto už
v roku 1543, posledný záznam o výlove rýb je z roku 1580. Pozostatkom je hrádza dlhá 170 m.

Schnegen teucht

Tento rybník sa spomína v urbári z roku 1543 a pravdepodobne
má jeho názov poukazovať na druh
živočícha chovaného v rybníku.
Najpravdepodobnejšie išlo o slimáky z nemeckého slova Schnecke. Poloha tohto rybníka nie je
objasnená, pretože nie je zachytený na žiadnom mapovaní. Podľa katastrálnej mapy obce Doľany,
v ktorej sa nachádza lokalita Za
rybníkom, sa predpokladá poloha
Schnegen teucht práve v obci Doľany. Posledný výlov z tohto rybníka je zaznamenaný v roku 1585.

Predpokladaná poloha rybníkov na červenokamenskom panstve v 16. storočí na mape
1.Obr.
vojenského
mapovania
(1782–1784):
Horný vištucký rybník,
2 –vDolný
vištucký
č. 8. Predpokladaná
poloha
rybníkov 1na– červenokamenskom
panstve
16. storočí
na mape
rybník,
3 – Dolný
budmerický
rybník, 14––Horný
Fančalský
rybník,
5 –2Nový
schönauský
1. vojenského
mapovania
(1782–1784):
vištucký
rybník,
– Dolný
vištucký rybník,
rybník, 6 – Dolný schönauský rybník, 7 – Horný schönauský rybník, 8 – Horný rybník
3 – Dolný budmerický rybník, 4 – Fančalský rybník, 5 – Nový schönauský rybník, 6 – Dolný
v Dlhej, 9 – Dolný rybník v Dlhej, 10 – rybník v Košolnej, 11 – Schneggen teucht
schönauský rybník, 7 – Horný schönauský rybník, 8 – Horný rybník v Dlhej, 9 – Dolný rybník
v Doľanoch (Colonne VII, Sectio 4 a 5, výrez). – Prameň: 1. Vojenské mapovanie

v Dlhej, 10 – rybník v Košolnej, 11 – Schneggen teucht v Doľanoch (Colonne VII, Sectio 4 a 5,
výrez). – Prameň: 1. Vojenské mapovanie (dostupné na http://mapire.eu/en/map/firstsurvey), sprarýb. Rybník Fúgelka je umelá vodná
V súčasnosti nie sú po ňom žiadne
coval autor.
nádrž, ktorá vznikla v druhej polovipozostatky.
ci 19. storočia a slúžila na reguláciu
toku pri splavovaní dreva k pílam.
Rybníky na Podhájskom
Bola vybudovaná na Kamennom popotoku a potoku Parná
Na Podhájskom potoku to boli
toku v lese, na okraji katastra Dubodva rybníky v Dlhej a na potoku
vej. V blízkosti nádrže sa nachádzala
Historická geografie 42/2 (2016)
200
Parná sa nachádzal rybník v obci
huncokárska osada Pri rybníku. RybKošolná, ktorý bol najvýnosnejším
ník Fúgelka sa zachoval až do súčasrybníkom na panstve a fungoval do
nosti a v roku 1987 bol vyhlásený za
rokov 1676 až 1735.
národnú kultúrnu pamiatku.
(vj)

Rybník Fúgelka

Nepatrí k sústave rybníkov zo
16. storočia, ktoré slúžili na chov

Zdroj:
• NEUMANN, M. 2016. Vývoj rybnikárstva na
Slovensku a pokus o rekonštrukciu rybničnej
sústavy na červenokamenskom panstve v novoveku. Historická geografie, 42, 2, 181-207.

Kde sa nachádzal Soví mlyn?
Pri študovaní starých vojenských máp môže občas človek naraziť na objekt, ktorý zaujme svojím názvom i polohou. Napríklad
mlyn s poetickým názvom Soví
mlyn (Szowi mlin), ktorý sa (podľa
vojenských mapovaní z rokov 1782
– 1887) nachádzal niekde pri terajšom ústí do VN Doľany. 
(dd)
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Poloha Sovieho mlyna na starých mapách a v súčasnosti.
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Okienko zo života farnosti Doľany
V dnešnom jarnom Okienku si spolu zrekapitulujeme významnejšie udalosti v živote farnosti od decembra 2019
doteraz:
 Adventné obdobie bolo o. i. vyplnené rorátnymi sv.
omšami (omše na úsvite) o 6.30 hod., svätením adventných vencov, betlehemov a nového vína, slávnosťou „P. Mária hľadá prístrešie v pútnych miestach“, t. j.
aj v Doľanoch 22.12.2019, kedy sme rovnako blahoželali nášmu VDP. farárovi Mgr. Jánovi Bučekovi k narodeninám,
 Vianoce – všeobecne nazývané ako najkrajšie sviatky
roka, vyvrcholili tradičnou polnočnou sv. omšou, s doprovodom DH Doľančanka. Po nej naši chlapi napriek
silnému dažďu vonku s radosťou zaspievali pieseň „Vitaj, malé Pacholiatko“,
 Vianočný koncert poriadaný 28.12.2019 o 16.00
hod. z iniciatívy Jozefa Gregora s rod. Koncert bol
vo farskom kostole. Ako hosť bola pozvaná DH Šenkvičanka, ktorá si pripravila bohatý repertoár vianočných piesní, kolied a aj iných skladieb. Bol to jedinečný duchovný i ľudský zážitok, po ktorom rod.
Jožka Gregora zabezpečila chutné občerstvenie
v ich dome,

 Nový rok 01.01.2020 ako slávnosť P. Márie Bohorodičky, potom sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov
06.01.2020 a Krst O. Ježiša 12.01.2020, ukončili liturgické Vianočné obdobie,

 Na sviatok mučeníkov sv. Fabiána a sv. Šebastiána
20.01.2020 o 08.00 hod, bola v kostolíku sv. Šebastiána slávená odpustová sv. omša,
 V čase od 08.02.2020 do 11.02.2020 (sobota až utorok) sme mali vo farnosti tzv. Farské štvordnie pre
chorých, o.i. s udeľovaním sviatosti pomazania chorých, sv. omšami, adoráciou a sv. ružencom za chorých vo farnosti,
 V roku od 14.02.2020 do 14.02.2021 vyhlásenom ako
Rok modlitieb za kňazov, sa v Bratislavskej arcidiecéze konajú Modlitby za kňazov, ktorí vykonávajú
kňazskú službu (za nášho duchovného otca to bolo
08.03.2020),

 v dôsledku veterného počasia bola poškodená strecha farského kostola, na ktorú bola vyhlásená aj dobrovoľná kostolná zbierka,
 Popolcovou stredou sme vstúpili do 40-dňového
pôstneho obdobia, aby sme sa duchovne i telesne
pripravovali na slávenie Veľkej noci. Počas pokojného plynutia pôstu však aj našu krajinu postihla šíriaca sa epidémia koronavírusu. Preto s s účinnosťou
od 10.03.2020 nesmú byť slúžené žiadne verejné sv.
omše a duchovné slávnosti. Náš VDP. farár slúži vždy
večer vo farskom kostole súkromnú sv. omšu a modlitbu Deviatnika k P. Márii Pomocnici kresťanov za
odvrátenie epidémie,
 19.marca 2020 o 19.30 hod. na sviatok sv. Jozefa bola
slúžená sv. omša za ctiteľov sv. Jozefa, ku ktorej sme
sa z našich príbytkov duchovne pripojili aj my veriaci.
 Napriek tomu, že nevieme, ako dlho tento neľahký
čas potrvá a my sa nemôžeme ako farské spoločenstvo spolu stretávať na bohoslužbách vo farskom kostole, snažíme sa spájať medzi sebou cez
dostupné prostriedky. Televízia, rozhlas, internet,
telefón, naše srdcia a duše. A keď aj s rúškom na
tvári, ale vždy s potrebným úsmevom pod ním
a očami, ktoré boli, sú a budú zrkadlom do našej
duše...
Veľa požehnania, zdravia a síl všetkým Vám.....
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
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TROJKRÁĽOVÝ KONCERT

Trojkráľový koncert v Suchej
Náš Doľanský spevácky zbor dostal pozvanie z obce Suchá nad Parnou na Trojkráľový koncert. Aj keď v prvom
momente sa mi to zdalo úplne nepredstaviteľné zvládnuť koncertné vystúpenie, predsa sme po porade s členkami zboru pozvanie prijali.
Koncert sa uskutočnil dňa 6.1.2020
vo farskom kostole Sv. Martina v Suchej
nad Parnou. Predstavili sme sa hodinovým koncertným programom z našich
vianočných piesní, ktoré spievame pri
slávení svätých omší v našom kostole počas Vianočných sviatkov. Na záverečnú časť koncertu sme si prizvali
našu folklórnu skupinu Lipka a za doprovodu huslí, violy, basy a harmoniky
sme vianočnými koledami rozospievali
celý kostol.
Celé vystúpenie, po opadnutí prvej
trémy, prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére, ktorú nám Suchovania vytvorili
a prekvapili nás svojou hojnou účasťou.
To, že v Doľanoch sa spieva stále, pekne a od srdca sme im našim vystúpením
ukázali a zase sme prekvapili my ich, ako
nám mnohí po koncerte povedali.
Našu dedinku sme reprezentovali
ako sa na dobrých Doľanských spevákov
patrí.
--------------------------------------------------------------------- INZERCIA ------------------------------------------------------------------

MACKO
MÁNIA
CENA

25 Eur
+ 8 EUR

Ý BOX
DARČEKOV

0917 336 012
Macko Mánia
macko.mania

Doľany 408
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Macka vám rady vyrobia sestry Jakušové!
13

ČO SA UDIALO V OBCI

Tanečná zábava s podtextom
ochutnávania pomazánok...
Členovia Jednoty dôchodcov v Doľanoch a Obecný úrad v Doľanoch, komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže, sa ani v roku 2020 nevzdali
dobrej myšlienky zorganizovať tanečnú zábavu spojenú s ochutnávkou
domácky vyrobených pomazánok.
Dotknutí organizátori sa v nedeľu
26.01.2020 o 15.00 hod. opäť chvályhodne zhostili svojej úlohy. Vkusne
pripravené sedenie v DKJF v Doľanoch, chutné občerstvenie vrátane
širokej ponuky domácky vyrobených
pomazánok našimi dôchodkyňami,
hudobný doprovod obľúbenej DH Do-

ľančanka, spev, družná debata a veselá nálada v sále DKJF. Toto všetko boli
dôvody nato, aby zábava dopadla tak,
ako mala. Veselo a priateľsky.
Takže nech sa páči, možno zasa
o rok... Ste srdečne vítaní!
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany

Starodávny recept
na zdravie od Juraja
Fándlyho:
„Každý, kto chce byť
dlho živý, zdravý a pekný, má užívať štyri pilulky: prvá pilulka je srdca
dobrota, druhá – mysle
veselosť, tretia – striedmosť v strove a trúnku
a štvrtá pilulka je lahodné telapohybování anebožto procházka.“

3. ročník Memoriálu Rudolfa Vrbinkoviča v stolnom tenise
Tradične okolo sviatku Troch kráľov organizujú stolnotenisoví nadšenci z FK Cinemax Doľany stolnotenisový turnaj na počesť Rudolfa Vrbinkoviča.
Tento rok sa turnaj konal 5. januára 2020 a zúčastnilo sa ho množstvo súťažiacich. Záujem zúčastniť sa prišiel aj od mladých športovcov, ktorí sa turnaja zúčastnili. Súťažiaci boli rozdelení na štyri skupiny a hralo sa
vyraďovacím systémom. Do finále sa dostali tí najlepší.
Konečné poradie je nasledovné:

1. miesto Silvia Tomašovičová (Dubová)
2. miesto Alojz Demovič (Doľany)
3. miesto Marián Slaninka (Doľany)
Organizátorom ďakujeme, víťazom gratulujeme
a tešíme sa na ďalší ročník úspešného stolnotenisového turnaja! 
(nb)

--------------------------------------------------------------------- INZERCIA ------------------------------------------------------------------
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ČO SA UDIALO V OBCI

Pochovávanie basy
Najskôr sa zrodila dobrá myšlienka a táto potom
dostala reálnu podobu.
Tak tomu bolo aj tento rok v utorok 25.02.2020,
kedy sme večer pred Popolcovou stredou pochovávali basu. Po náročnej a dôkladnej príprave na toto
pekné kultúrne podujatie sa dostavil aj chvályhodný
výsledok. DH Doľančanka s chuťou hrala. Herci a herečky bravúrne zvládli svoje herecké úlohy, účasť a nálada v sále DKJF v Doľanoch bola dobrá a veselá.
Výťažok z dobrovoľnej finančnej zbierky bol adresovaný DH Doľančanka na podporu jej činnosti.
Kolektívu pod vedením Mgr. Stanislavy Oravcovej
vyslovujeme aj touto cestou úprimné poďakovanie za
udržiavanie kultúrnych tradícií v našej obci, vrátane Pochovávania basy.
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany

Silvestrovská turistika
Posledný deň minulého roka patril už tradične turistickému podujatiu Silvestrovský výstup na Geltek. Pekné
počasie vylákalo na silvestrovskú turistiku rekordný počet účastníkov.
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Plesalo sa až do rána
Tohtoročný, už štvrtý Reprezentačný ples FK Cinemax Doľany sa uskutočnil 1. februára 2020 v Dome
kultúry J. Fándlyho. Organizačne výborne zvládnuté
podujatie si drží vysoký štandard a okrem výborného
pohostenia, dobrej muziky a skvelej nálady nechýbala
ani bohatá tombola.
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INFO
Z dôvodu nariadení vlády o predchádzaní prenosu nového koronavírusu
COVID-19 sú všetky akcie až do odvolania zrušené.
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