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Príhovor
starostu
Vážení spoluobčania,
prežili sme rok, a som rád že sme ho prežili. Zažili sme veľmi ťažké obdobie v našich životoch. Takéto obdobie ani tí najstarší nezažili.
Situácia, podmienky, obmedzenia sa menili zo
dňa na deň. Teší ma, že u nás, hoci sme tu mali
niekoľko rodín pozitívnych, nikto nemal ťažký
priebeh a všetci sa z toho dostali. V iných obciach, ako napr. aj v družobnej obci Bolatice
na Morave, takúto dobrú štatistiku nemajú. Ale
napriek tomu, nemôžeme situáciu zľahčovať.
Aj keď sa opatrenia uvoľňujú, musíme zostať
zodpovední voči sebe, blízkym a dodržiavať
aspoň základné veci ako sú Ruky, Odstup,
Rúško. Ďakujem vám všetkým, že ste sa zodpovedne postavili k tomuto problému, že ste
boli vždy ohľaduplní k nášmu testovaciemu
personálu, ktorému veľa gazdiniek a aj opakovane napiekli chutné koláče, zákusky, štrúdle.
Ďakujem aj všetkým, ktorí nezištne pomohli
starším alebo susedovi. V tejto činnosti vytrvajme a pomáhajme jeden druhému. Hoci sme
testovali každý týždeň, ani raz tu nebol žiadny problém. Ďakujem aj celému odberovému
tímu, bez ktorého by sme to pre vás nevede-

li zabezpečiť. Verím, že sa bude viac očkovať
a testovať celú populáciu už nebudeme musieť.
Napriek tomu, že pandémia a boj s koronou (COVID-19) trvá aj tento rok, teší ma
a určite aj vás, že sa naša obec Doľany posúva
viditeľne dopredu. Spomeniem len obnovenú mestskú vežu, úpravu školského dvora ZŠ
Doľany, búracie a čistiace práce na RD Juraja
Palkoviča, ktorý sme získali za zlomkovú cenu,
rekonštrukciu vnútorných priestorov Obecného úradu, jarnú úpravu obecných parkov, atď.
Na druhej strane, čo nielen mňa, naopak
oprávnene znepokojuje a znechucuje, je skutočnosť, že aj v tomto volebnom období, t.j.
o.i. v r. 2020 – 2021, zaznamenávame pokračujúce negatívne aktivity určitej skupiny občanov. Nielen voči vedeniu obce, mne ako starostovi, ale aj poslancom OZ v Doľanoch. Išlo
a ide tak o šírenie rôznych negatívnych informácii a dezinformácii voči nám ako verejným
činiteľom s negatívnym osobným dopadom na
nás osobne a naše rodiny, ako aj na zhoršovanie medziľudských vzťahov v obci. Pribúdajú
stále viac a viac mediálne útoky a podania
rôznym štátnym a iným orgánom a v ostatnom čase už aj osobné verbálne útoky.
Takéto nevhodné a nesprávne konanie
vážne narúša slobodný výkon funkcie starostu obce a výkon poslaneckého mandátu
vo verejnom záujme, ktorý chceme aj naďalej
vykonávať podľa svojho najlepšieho svedomia
a vedomia, v súlade so zákonmi a potrebami
obce a jej občanov.

Z uvedených dôvodov jednoznačne
odmietame prípadné pokračujúce mediálne a verbálne osobné útoky voči starostovi
a poslancom ako verejným činiteľom obce.
Boli by sme radi, ak by tí, ktorí dokážu toľko svojho času obetovať neustálemu „honu“
na starostu a poslancov, tento čas venovali
radšej inej verejne prospešnej činnosti. Tým
samozrejme nikoho neodhovárame od spolupodieľania sa na správe obce. Chceme len
poukázať na to, že hádkami a neustálymi podaniami na všetky možné štátne inštitúcie po
každom jednom obecnom zastupiteľstve, nespraví našu obec krajšiu a už vôbec nezlepší medziľudské vzťahy. Starosta a aj poslanci
sú tiež len ľudia. Veď pochádzame z Dolian,
žijeme tu dlhé roky, máme tu rodiny, priateľov a známych. Myslíte si, že by sme vedome
chceli týmto všetkým zle? Možno sú to poslední poslanci vôbec, ktorí majú záujem robiť
niečo pre túto obec. Po nasledujúcich voľbách
do orgánov obce, to môže byť oveľa, oveľa
horšie....všetko ale hlavne závisí od ľudí.
Napriek vyššie uvedeným negatívam
verím, že sa situácia v obci upokojí a medziľudské vzťahy budú fungovať tak, ako majú.
V prospech nás všetkých. Aby život v našej
peknej dedinke plynul tak, ako nám to odkázali naši predkovia v ompitálskej (dolianskej)
hymne: „...otec, mať, celá dedina, všetci sme
ako rodina, akoby putom vznešenej lásky spájala rodná hlina...“
Jozef Mruškovič, starosta

KRÁTKE SPRÁVY Z OBCE
Informačný servis
Na prvom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Doľany (ďalej len „OZ Doľany“) v tomto roku, ktoré sa konalo
23. marca 2021, rozhodovali poslanci
nielen o záverečnom účte za rok 2020
a rozpočte na rok 2021, ale i o zámeroch obce Doľany. Prečítajte si, čo
obec Doľany v tomto roku čaká...

Obecná kanalizácia
v obci Doľany

Materská škola Doľany v rokoch 2016
a 2017 prešla kompletnou rekonštrukciou a rozrástla sa o prístavbu,
v ktorej vznikla nová trieda. V tomto
roku sa vyčlenilo 34 000 € na rekonštrukciu vonkajšej fasády pôvodnej
budovy Materskej školy.

Rekonštrukcia Rodičovského domu Juraja Palkoviča

Poslanci OZ Doľany schválili Zámer vybudovania obecnej kanalizácie v obci Doľany. V rozpočte na
rok 2021 sa na kanalizáciu vyčlenilo 25 000 €, ktoré obec použije na
prípravné práce: dokumentáciu pre
územné rozhodnutie a výškopisné
a polohopisné zameranie. V ďalšej
fáze sa bude pripravovať projektová
dokumentácia.

Rekonštrukcie školského
dvora pri Základnej škole
Doľany

Povrchová úprava pozemku
na Plantovisku

Obecný pozemok na Plantovisku
prejde obnovou. Na Plantovisku
vznikne nielen niekoľko potrebných
parkovacích miest, ale najmä oddychová zóna (okrasný park s lavičkami) pre všetkých obyvateľov.
Na úpravu pozemku je vyčlenených
4 000 €.
Rodičovský dom Juraja Palkoviča,
ktorý je po dlhých rokoch konečne
majetkom obce Doľany, čaká kompletná rekonštrukcia. V tomto roku je
vyčlenených 20 000 € na prvú fázu.
Najskôr je potrebné vypracovanie
ideového zámeru ako podklad pre
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
vo veci následného vypracovania
celkového projektu obnovy. V Rodičovskom dome Juraja Palkoviča
vznikne Pamätná izba Juraja Fándlyho a Juraja Palkoviča. Okrem toho
bude predmetná nehnuteľnosť multifunkčne využívaná.

Rekonštrukcia Domu
kultúry J. Fándlyho

Školský dvor našej Základnej školy
nutne potrebuje rekonštrukciu, aby
ho žiaci mohli naplno využívať na
pohybové a ďalšie školské aktivity.
Tento rok je vyčlenených 15 000 €
na rekonštrukciu dvora a múru, ktorý
je značne poškodený a nestabilný.

Rekonštrukcia vonkajšej
fasády pôvodnej budovy
Materskej školy Doľany

V rozpočte na rok 2021 je vyčlenených 43 000 € na rekonštrukciu
DKJF. Ide najmä o rekonštrukciu sociálnych zariadení na prízemí a poschodí, opravu vykurovacieho systému a havarijného stavu fasády.
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Novinky nie sú noviny, ale boli
Začiatkom roka 2019 sme pri vytváraní novej redakčnej rady rozmýšľali, či sa pustiť aj do internetovej verzie stránky, kde by sa dopĺňal redakčný obsah, prípadne nové poznatky do článkov, ktoré už vyšli. Nakoniec sme od tohto
nápadu upustili, aby sme zbytočne nevnášali chaos do on-line priestoru, čo sa týka informácií z Dolian. Facebooková stránka Doľanských novín tu už však bola, na pár riadkoch priblížim, čo sa s ňou stalo.
Stránka bola založená v roku 2012 prvým grafikom Doľanských novín dnes už nebohým
Mirom Piačekom, ktorý vytváral obsah stránky. Po jeho odchode potom pár rokov slúžila len
na zdieľanie odkazov o vydaní nového čísla. V období, keď som sa stal na popud vtedajšieho
šéfredaktora P. Mariányiho druhým administrátorom stránky (ako grafik i občasný prispievateľ
do novín), mala stránka len niečo vyše 100 fanúšikov. Pri príprave kalendára so starými fotografiami z Dolian som využil túto platformu na zverejňovanie starých fotografií, ktoré prilákali
značnú časť nových priaznivcov. V decembri 2018 po komunálnych voľbách, mi bola bez upozornenia odňatá rola administrátora, čo som považoval čiastočne za logické, keďže som noviny v tom období nerobil. No
nezmenilo sa len to – stránka zmenila názov na Dolanské novinky, celý obsah stránky aj fanúšikovia stránky odrazu čítali
niečo, čo so súčasnými Doľanskými novinami a ani ich redakčnou radou nemá nič spoločné... 
D. Ďurďovič

Hospodárenie obce za rok 2020
Finančné hospodárenie obce Doľany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Doľany č.7/III/2020 zo dňa 07.05. 2020 v časti príjmy vo výške 905 950,- € a v časti výdavky vo
výške 618 680,- € ako prebytkový.
Schválený rozpočet obce Doľany bol v priebehu roka
2020 upravovaný päťkrát, a to:
Uznesením OZ č. 8/IV/2020 zo dňa 21.7.2020
Uznesením OZ č. 10/V/2020 zo dňa 24.9.2020
Uznesením OZ č. 7/VI/2020 zo dňa 29.10.2020
Uznesením OZ č. 7/VII/2020 zo dňa 10.12.2020
Rozhodnutím starostu obce zo dňa 31.12.2020.
Vo výdavkoch kapitálového rozpočtu bola realizovaná kúpa pamätného domu s. č. 24 v sume 5 060,- €
a kúpa pozemku pri bytovke v sume 446,40 €. Obec
v roku 2020 pokračovala v oprave Mestskej veže, preinvestovalo sa 38 891,78 €. Obec tiež začala s prácami na
aktualizácii Územného plánu obce – zmeny a doplnky č. 2
v sume 5 109,39 € – práce neboli ukončené. Obec v roku
2020 preinvestovala sumu 6 546,- € z dotácie Úradu vlády SR (z roku 2019) a 733,20 € z vlastných zdrojov na
hracie prvky umiestnené na dvore MŠ. Obec mala na rok
2020 naplánovanú výstavbu múru ZŠ v sume 7 500,- €,
ktorá nebola zrealizovaná.

Rozpočtové príjmy celkom: 
Rozpočtové výdavky celkom: 

927 045,40 €
644 480,26 €

Obec Doľany zobrala v roku 2017 úver od VÚB banky na prístavbu a rekonštrukciu materskej školy. Celková
výška prijatého dlhodobého úveru je 85 000,- € so splatnosťou v máji 2022. V roku 2020 obec splatila istinu vo
výške 17 004,-€ a úroky z úveru vo výške 433,14 €.
Obec Doľany poskytla dotáciu na činnosť FK Cinemax
Doľany vo výške 4 000,- €. Organizácia celú čiastku využila na výdavky v zmysle zmluvy uzavretej dňa 24.6.2020.
Použitie bolo riadne zúčtované v zmluvnom termíne.
Obecné zastupiteľstvo Doľany schválilo dňa 23.03.2021
Záverečný účet obce Doľany a celoročné hospodárenie
bez výhrad uznesením č. 7/I/2021, písm. A.
Zároveň schválilo prevod prebytku hospodárenia
a zostatku finančných operácií v sume 276 906,82 € do
rezervného fondu obce uznesením č. 7/I/2021, písm. B.
Viac informácií nájdete na stránke www.dolany.sk.

Sčítanie obyvateľov 2021
Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa uskutočnilo na celom Slovensku elektronické Sčítanie obyvateľov,
bytov a domov. K 28. 4. 2021 sa v našej obci sčítalo 98,04% obyvateľov.

Asistované sčítanie naďalej pokračuje

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa
nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide
najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov alebo obyvateľov v zariadení.
Asistované sčítanie sa realizuje na kontaktnom miesDOĽANSKÉ NOVINY 1/2021 

te (OÚ Doľany) alebo prostredníctvom mobilného asistenta a bude prebiehať od 3.5. do 13.6.2021.
V prípade záujmu o využitie služby asistovaného
sčítania kontaktujte OÚ Doľany osobne, telefonicky na tel. čísle +421 33 6499 113 alebo e-mailom na
oudolany@dolany.sk.
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ODPADY

Triedime odpad – elektroodpad
Určite ste si všimli červeno-biely kontajner pri multifunkčnom ihrisku, ktorý slúži na drobný elektroodpad. Čo
môžeme do neho vyhadzovať a čo s elektroodpadom, ktorý tam nepatrí, si priblížime v nasledujúcom článku.
nou úlohou týchto kontajnerov je vytvoriť komfortný
systém zberu drobného elektroodpadu. Táto služba je
úplne bezplatná, spoločnosť deklaruje na 1 kontajner až
1 tonu vyzbieraného elektroodpadu za rok.

Čo patrí do červeno-bieleho kontajnera
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

všetka spotrebná elektronika vrátane príslušenstva
(DVD prehrávače, videorekordéry, hi-fi veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače
a pod.)
videokamery, digitálne fotoaparáty, analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (blesky, objektívy a pod.)
malé elektrické a elektronické hudobné nástroje
výpočtová technika, notebooky, netbooky, karty,
myši, klávesnice
telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné),
faxy a záznamníky
tlačiarne, malé stolné kopírky
kalkulačky
herné konzoly, videohry vrátane ovládačov
elektrické hračky
batérie a akumulátory
iné spotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia

Čo nepatrí do kontajnera
–
–
Elektrospotrebiče sú cenným pomocníkom pri každodennom živote, avšak čo s nimi, keď dosiahnu stav, že
je potrebné sa s nimi nadobro rozlúčiť?

Fungujúce spotrebiče

Ak sú funkčné a daný spotrebič ste nahradili novým,
lepším, je najvhodnejšie dať mu druhú šancu, možno
niekomu ešte dobre poslúži. Dá sa tak urobiť napríklad
cez facebookovú stránku Bazár Doľany – môžete ho darovať alebo predať, je to len na vás. Je to jedna z veľmi
efektívnych možností, ako znížiť množstvo odpadu.

Malé spotrebiče

Spoločnosť ASEKOL pripravila pre občanov špeciálne nádoby určené na zber drobného elektroodpadu
a batérií – červeno-biele stacionárne kontajnery. Hlav-

monitory, televízory
žiarivky, výbojky

Veľké spotrebiče

Veľké spotrebiče ako chladničky, mrazničky, práčky,
televízory, monitory, televízory a podobne sa zbierajú v obci 2x ročne v rámci zberu elektroodpadu, ktorý
vykladáme pred bránu. Bohužiaľ, v posledných rokoch
sme svedkami toho, že vyložený odpad je ukradnutý
rôznymi skupinkami, o ktorých sa ťažko možno domnievať, že odpad recyklujú a spracovávajú ekologickým
spôsobom. Okrem ohľadu na životné prostredie nám
tento odpad nie je zarátaný do celkového množstva
separovaného odpadu za obec a znižuje nám percento
vytriedenia, na čo doplácame všetci vo forme zvýšených poplatkov za vývoz odpadu.
(dd)

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2021
Za minulý rok je úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na úrovni 38,84 %. Potešujúce je, že toto číslo
sa každoročne zvyšuje, ale pri bližšom pohľade zistíme, že čo sa týka zmesového komunálneho odpadu, máme
v jeho znižovaní ešte rezervy. Totiž viac ako 50% z celého odpadu tvorí práve zmesový komunálny odpad,
ktorého bolo niečo vyše 227 ton, čo predstavuje približne 210 kg na osobu vrátane detí. V našej obci to vychádza v priemere približne pol kilogramu odpadu denne, ktoré vyhodí jeden človek do kontajnera na zmesový
komunálny odpad. Ten skončí na skládke a budeme sa musieť pomaly pripraviť na situáciu, že jej kapacita sa
jedného dňa naplní...
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TESTOVANIE NA COVID-19

Prehľad testovania na COVID-19
Zhoršenie epidemiologickej situácie začiatkom tohto roka sa vláda SR rozhodla riešiť pravidelným testovaním
obyvateľov. Negatívny test nie starší ako 7 dní bol potrebný nielen do zamestnania, ale napríklad i na výlet do
prírody v rámci svojho okresu. Najväčšie bremeno niesli samosprávy, ktoré sa rozhodli zabezpečiť testovanie
svojich obyvateľov v pravidelných týždenných intervaloch.
Od 23. januára do 24. apríla 2021 sa uskutočnilo
v obci Doľany dokopy 14 testovaní, na ktorých bolo vykonaných 7 417 testov na ochorenie COVID-19. Po prvom
testovaní, o ktorom sme písali v minulom čísle, sa ďalšie
testovania v našom Dome kultúry J. Fándlyho už stali
rutinou pre testovaných i testujúcich. Zohratý tím dobrovoľníkov i pracovníčok nášho obecného úradu, starostu i všetkých testovaných obyvateľov skrátil čas celého
procesu na nevyhnutné minimum, počas ktorého si občania mohli pozrieť drobnú výstavu obrazov s maketou
mestskej veže, ktorú pripravil starosta Jozef Mruškovič.
V závere by sme radi poďakovali dobrovoľníkom,
ktorí pomáhali pri testovaní: Gabriela Chvílová, Sylvia
Eliášová, Marek Vizváry, Lucia Schwartzová, Zuzana
Schwartzová, Zuzana Banárová, Soňa Fodorová, Petronela Guldanová, Pavol Ješko, Ľubica Mruškovičová, Martina Slaninková, Michaela Vandáková, Lenka Franíková,
Natália Bednárovská, Ľudmila Adamcová, Iveta Brateková, Zuzana Benešová. Prinášame aj sumár jednotlivých
testovacích dní:
Por. číslo

Testovanie na COVID-19 dňa

Počet testovaných osôb

Počet pozitívnych

1.

23. – 24. 01. 2021

627

1

Miera pozitivity (%)
0,16

2.

30. 01. 2021

573

3

0,52

3.

06. 02. 2021

523

0

0,00

4.

13. 02. 2021

531

1

0,19

5.

20. 02. 2021

529

1

0,19

6.

27. 02. 2021

529

1

0,19

7.

06. 03. 2021

567

0

0,00

8.

13. 03. 2021

538

2

0,37

9.

20. 03. 2021

536

1

0,19

10.

27. 03. 2021

513

0

0,00

11.

03. 04. 2021

523

0

0,00

12.

10. 04. 2021

470

0

0,00

13.

17. 04. 2021

538

0

0,00

14.

24. 04. 2021

420

0

0,00

7 417

10

0,13

SPOLU

UPOZORNENIE! Požiadať o očkovanie proti COVID-19 môžu všetci občania, ktorí dovŕšili vek 16 rokov a môžu tak urobiť na stránke korona.gov.sk, kde nájdu všetky potrebné informácie.

Zber vrchnákov z PET fliaš pre Jakubka
Zber plastových vrchnákov z PET fliaš, mlieka, acidka, tekutých pracích práškov, aviváží,
kávy, džúsov, nápojov so sosáčikom, kapsičiek a pivových kegov sa naďalej zbierajú na
Jakubkovu liečbu. Občania môžu zároveň zbierať 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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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Okienko zo života farnosti Doľany
Máme za sebou rok 2020, poznačený pandémiou aj na Slovensku a 01.01.2021 sme otvorili dvere jeho nástupcovi.
Otvárame aj naše tradičné Okienko zo života farnosti Doľany, aby sme Vás informovali, čo nové a významnejšie
sa v našej farnosti udialo.
Bohužiaľ, práve na Nový rok 01.01.2021 sa z dôvodu
zhoršenia epidemickej situácie opäť zatvorili brány kostolov a prestali sa slúžiť verejné bohoslužby.
Z uvedeného dôvodu sme boli odkázaní na sledovanie sv. omší a iných duchovných podujatí len virtuálne –
online v TV, rozhlase, resp. na sociálnych sieťach.
O to viac nás farníkov a občanov Dolian potešila
skutočnosť, že náš VDP. farár Mgr. Ján Buček, začal od
22.02.2021 vysielať online sv. omše o 15.00 hod. tak, že
najskôr je Korunka Božieho milosrdenstva a po nej sv.
omša na úmysly veriacich.
10.01.2021 o 16.00 hod. bolo v TV LUX v relácii „Na
tónoch vďačnosti“ odvysielané blahoželanie s pesničkou
od dolianskych farníkov pre nášho VDP. farára k jeho 50.
rokom, ktorých sa v milosti Božej dožil 22.12.2020.
Rok 2021 bol Sv. Otcom pápežom Františkom vyhlásený pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa,
ženícha P. Márie za patróna Cirkvi ako Mimoriadny rok
sv. Jozefa od 08.12.2020 do 08.12.2021.
Vo farnosti Doľany máme verných ctiteľov sv. Jozefa, za ktorých bola v deň menín sv. Jozefa 19.03.2021
odslúžená sv. omša vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Rovnako sa tešíme zo skutočnosti, že do
výzdoby Obrázku sv. Jozefa pri Nemčekoch sa osobne
zapájajú už viacerí farníci či farníčky – úprimné Pán Boh
zaplať – a tak má sv. Jozef už dlhé roky svoje úctyhodné
miesto aj v našej peknej dedinke.

VDP. farár Mgr. Ján Buček zorganizoval v mesiaci marci 2021 novú duchovnú aktivitu – online súťaž detí k 19.
marcu o najzaujímavejší kostým sv. Jozefa. Zapojilo sa 5
detí – Filip Pobuda, Jozef Gregor, Mário Gregor, Michal
Slávik a Timotej Tichý. Z dôvodu, že všetky kostýmy boli

Mário Gregor
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Filip Pobuda

Michal Slávik

Jozef Gregor

kreatívne a pekné, víťaz bol len jeden a to – všetci piati
na 1. mieste! Deti boli odmenené aj Diplomom za účasť
v súťaži a výsledky súťaže boli oznámené v nedeľných
farských oznamoch 28.03.2021.

V obmedzenom režime sme tento rok slávili aj Veľkonočné sviatky, t. j. bez účasti verejnosti s povolením len
individuálnych návštev kostola a poklony pred Božím
hrobom. Napriek tomu vyjadrujem VDP. farárovi a spol.
úprimné poďakovanie – Pán Boh zaplať, nielen za dôstojnú
kvetinovú výzdobu Božieho hrobu a farského kostola, ale
aj duchovné slávenie Veľkonočného trojdnia a Veľkej noci.
Na 2. Veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva sa o 12.00 hod. rozozvučali po celom Slovensku vrátane našej farnosti kostolné zvony za obete pandémie
– R.I.P všetkým zomrelým obetiam s vrúcnym želaním
zlepšovania tohto ťažkého času pre nás všetkých.
Máme za sebou mesiac apríl, ktorý nás prekvapil „hojdačkovým“ počasím. Teplé a slnečné dni striedali chladné a snehovo-dažďové dni. Vyslovujem nádej, že máj nás
prekvapí nielen zlepšením počasia, ale najmä lepšími
výsledkami v boji s koronou a s tým súvisiacim ďalším
uvoľňovaním protiepidemických opatrení, vrátane úplného povolenia verejných bohoslužieb.
Od 19.04.2021 (v našej farnosti od
22.04.2021) sa totiž tieto môžu slúžiť
za stanovených zákonných podmienok a
pravidiel, o.i. 1 osoba na 15 m2 , čo je v našom farskom kostole 15 fyzických osôb.
Tešíme sa aj tomuto kroku vpred.
Peknú a s Božou pomocou radšej už
ne-koronovú jar všetkým Vám!
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa
starostu obce Doľany
Timotej Tichý
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2021

SV. LEONARD VO VATIKÁNE

Zápis svätého Leonarda do oficiálneho
kresťanského kalendára vo Vatikáne
Obec Doľany (v zastúpení JUDr. Idy Konopovej, PhD.) bola telefonicky a e-mailom oslovená najskôr pánom Jánom
Bortníkom z obce Lenartov, okr. Bardejov, v ktorej si osobitne ctia sv. Leonarda – viď aj ich názov obce Lenartov.
Ján Bortník následne preposlal e-mail pána Michela
Braema, predsedu Medzinárodného združenia asociácií a spolkov vyznávajúcich svätého Linharta (Fil –
Leo) vo Francúzsku vo veci pripravovanej Žiadosti do
Vatikánu o znovuzapísanie svätého Linharta do oficiálneho kresťanského kalendára od 06. novembra 2021
(ďalej len „Žiadosť“).
Predmetná Žiadosť bola následne konzultovaná
s VDP. farárom Mgr. Jánom Bučekom, správcom farnosti
Doľany a Jozefom Mruškovičom, starostom obce Doľany. Obidvaja súhlasili so zapojením sa do tejto netradičnej historickej i duchovnej aktivity.
Farnosť Doľany a Obec Doľany v sprievodnom liste
z 18. marca 2021 adresovanom Jánovi Bortníkovi a Michelovi Braemovi, vyjadrili úprimnú radosť z ich aktivity
s tým, že si to náležite v Doľanoch (bývalý Ompitál) ceníme. Z tohto dôvodu sa preto radi pripájame k vzájomnej
spolupráci vo vyššie uvedenej veci.
Do prípravy dostupného podkladového materiálu sa
ochotne zapojili aj viaceré právnické osoby a fyzické
osoby v Doľanoch (farnosť Doľany, Obecný úrad Doľany,
Ing. Daniel Ďurdovič, Zaex Doľany, Leonard Herchl, Viera Halačová, sestry Zlatica a Barbora Pikulíkové a ďalší),
čo je dôkazom vzájomnej súdržnosti našich farníkov a
občanov, za čo im všetkým úprimne ďakujeme.
V prílohe sprievodného listu sme pripojili potrebné písomnosti a propagačné materiály – viď nižšie pod článkom.

Ján Bortník zabezpečil oficiálny preklad listu s prílohami do francúzštiny a doručil všetky materiály z Lenartova a z Dolian priamo Michelovi Braemovi Fil – Leo do
Francúzska, za čo mu rovnako patrí naša vďaka.
Veríme, že takto doručené podklady pomôžu dosiahnuť spoločný vytýčený cieľ a Žiadosť bude vo Vatikáne
kladne a v termíne vybavená.
Obec Doľany zvažuje aj prípadnú žiadosť o vznik členstva v Medzinárodnom združení asociácií a spolkov vyznávajúcich svätého Linharta (Fil – Leo).
Nech nám k tomu pomáha a toto hodnotné dielo požehná sám sv. Linhart, v Ompitáli sv. Lenhart a v Doľanoch sv. Leonard – patrón náš premilý...
JUDr. Ida Konopová, PhD.
zástupkyňa starostu obce Doľany
Prílohy:
1. Z histórie obce Ompitál – Doľany
– JUDr. Ida Konopová, PhD. 1x
2. Óda na Ompitál – J. Fándly 1x
3. Ranná pobožnosť Na Kostolíku v kaplnke sv. LEONARDA 1x
4. Svätý Leonard - Život a modlitby - 1x
5. Doliansky historický chodník 2x
6. Obec Doľany 2x
7. Magnetky obec Doľany a Kostolík sv. Leonarda 3 ks

Projekt Dolianskeho jazierka ožíva
Iniciátorom revitalizácie Dolianskeho jazierka, nachádzajúceho sa vo vinohradoch medzi Doľanmi a Častou, je
Jozef Vandák ml., ktorý prišiel s nápadom vytvoriť oddychový priestor za obcou pri jazierku. Projekt, na ktorý
sa pripravovali podklady, sa kvôli korone nerealizoval. Po uvoľnení opatrení však opäť ožíva a dúfame, že sa ho
podarí dokončiť.
Nápad oslovil okamžite mnoho ľudí, ktorí
ponúkli svoju pomoc, či už finančnú, materiálnu alebo prísľubom svojej účasti na brigáde.
Vízia príjemného oddychového miesta nadchla každého, kto si to vedel čo i len trošku
predstaviť. Súčasťou oddychového miesta by
mali byť: posedenie, prístrešok, opekanisko,
informačná tabuľa, novovysadené ovocné
stromy. Jazierko bude prehĺbené, vyčistené
od nánosov bahna, brehy budú zbavené náletových drevín. Ďakujeme majiteľom dotyčných
pozemkov okolo jazierka, ktorí umožnili túto
aktivitu. Viac informácií sa bude postupne
zverejňovať vo facebookovej skupine Dolanske jazerko. 
(dd)
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Sumár podaní malej skupiny občanov Dolian
V priebehu rokov 2018 – 2021 tá istá skupina občanov Dolian (OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch, Občianska
iniciatíva (OI) Zachráňme našu CHKO Malé Karpaty a viaceré fyzické osoby), z ktorých minimálne dve nemajú
v obci Doľany ani trvalý pobyt) podala obci Doľany, starostovi, Obecnému úradu Doľany a viacerým iným verejným orgánom a médiám (orgány prokuratúry, orgány štátnej správy, orgány PZ SR, sociálne siete – FB, médiá)
nemalú „nádielku“ písomných podaní a mailových podaní smerujúcich proti obci Doľany a Obecnému úradu Doľany, starostovi obce, OZ Doľany, dotknutým poslancom, dotknutým verejným funkcionárom a dotknutým fyzickým
osobám.
Už samotný fakt, že oproti minulým rokom, kedy bol
v obci relatívny pokoj, vzájomné porozumenie, ochota
a súdržnosť obyvateľov, má táto skupina „nespokojných“
občanov na svedomí minimálne narušenie medziľudských vzťahov zo strany menšiny na úkor väčšiny.
Z dôvodu získania objektívnej informovanosti občanov Dolian, ktorým záleží na ďalšom pokojnom medziľudskom spolunažívaní v obci, Vám predkladáme
sumár aspoň niektorých podaní zo strany tejto skupiny:

1. PRIEHRADA
–

–

–

–

–

–
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Petícia – Žiadosť o zastavenie krokov zámeru „Doľany – štúdia protipovodňových opatrení na Podhájskom potoku“ z 20.09.2018 (OI Zachráňme našu
CHKO Malé Karpaty a viaceré fyzické osoby):
e-mailové podania – žiadosti a Výzva podľa zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) z 17.06.2018, vybavené 21.06.2018 (pán
P.P.), z 04.07.2018, vybavené 17.07.2018 (pani N.M.)
a z 23.10.2018, vybavené 14.11.2018 (pani T.H.),
anonymizovaný podnet na Okresnú prokuratúru
Pezinok (ďalej len „OP PK“) podaný 04.12.2018 vo
veci preskúmania zákonnosti postupu obce Doľany
pri vybavovaní petície. OP PK tento podnet doručila listom z 23.01.2019 obci Doľany, Obecný úrad Doľany 28.01.2019. Obec Doľany v stanovenej lehote
31.01.2019 vec písomne vybavila spolu s kompletným spisovým materiálom.
ďalší anonymizovaný podnet na OP PK – list
z 10.06.2019, doručený obci Doľany, Obecný úrad
Doľany 14.06.2019 ako „Upozornenie prokurátora na
základe pokynu Krajskej prokuratúry Bratislava“ vo
veci opätovného preskúmania zákonnosti postupu
obce Doľany pri vybavovaní petície. Obec Doľany
vec v stanovenej lehote vec písomne vybavila listom z 28.06.2019 s prijatím opatrení na nápravu,
obec Doľany v rámci prijatých opatrení na nápravu a v dobrej viere, že sa vec uzavrie, iniciovala
10.07.2019 spoločné zasadnutie obce Doľany s Petičným výborom OI (predsedníčka T.H. + ďalší členovia PV).
Napriek tomu bol z Generálnej prokuratúry SR
na OP PK podaný ďalší anonymizovaný podnet
z 20.08.2020, obci Doľany, Obecný úrad Doľany doručený 27.08.2020 ako Upozornenie prokurátora z
10.06.2019 – Žiadosť. PV OI nestačilo prejednanie
veci na spoločnom zasadnutí 10.07.2019 a žiadal jej
prerokovanie na úrovni najbližšieho zasadnutia OZ
Doľany s prijatím uznesenia. Z tohto dôvodu bola

predmetná vec prerokovaná na zasadnutí OZ Doľany 24.09.2020, uznesenie č. 4/V/2020. Záver: petícii
sa nevyhovuje z dôvodu, že odpadol právny dôvod jej
vybavenia (v obci sa totiž nerealizovali a nerealizujú
žiadne protipovodňové opatrenia). Na návrh poslanca Ľ.L. bolo na tomto zasadnutí OZ Doľany udelené
aj slovo pani T.H., predsedníčke PV OI v predmetnej
veci.

2. INTERNÁ LEGISLATÍVA OBCE DOĽANY
A ZÁPISNICE OZ DOĽANY
–

–

–

–

anonymizovaný podnet na OP PK, ktorý bol listom
OP PK z 20.08.2019 doručený obci Doľany, Obecný
úrad Doľany 26.08.2019 vo veci zákonnosti postupu
obce Doľany pri vydávaní interných právnych noriem (všeobecne záväzné nariadenia – VZN a interné
správne akty – ISA). Obec aj tento podnet písomne
v stanovenej lehote vybavila listom z 06.09.2019,
ďalší anonymizovaný podnet v tejto veci na OP PK,
ktorý bol listom z OP PK zo 17.02.2020, doručený obci
Doľany, Obecný úrad Doľany 21.02.2020, rovnako
vybavený v stanovenej lehote listom z 05.03.2020
spolu s prijatými opatreniami na nápravu,
ďalší anonymizovaný podnet z Krajskej prokuratúry Bratislava podaný na OP PK, ktorá ho listom zo
17.09.2020 doručila obci Doľany, Obecný úrad Doľany 23.09.2020 ako Upozornenie prokurátora vo veci
opätovného preskúmania zákonnosti obce Doľany
pri vydávaní VZN a ISA. Obec Doľany rovnako aj
tento podnet riadne v zákonnej lehote vybavila –
listom zo 16.10.2020,
ďalší anonymizovaný podnet podaný na OP PK
v I. štvrťroku 2021 vo veci údajného falšovania verejnej listiny (Zápisnica zo zasadnutia OZ Doľany
z 10.12.2020). OP PK podnet postúpila Obvodnému
oddeleniu (OO) PZ Modra za účelom skráteného
vyšetrovania vo veci podozrenia z prečinu. OO PZ
Modra listom z 03.05.2021, doručeným Obecnému úradu Doľany 07.05.2021, požiadalo Obecný
úrad Doľany o súčinnosť pri skrátenom vyšetrovaní
údajného prečinu. Na túto žiadosť bude Obec Doľany, Obecný úrad Doľany, v čo najkratšom čase písomne reagovať.

3. KALVÁRIA
–

OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch doručil najskôr listom s prílohami z 22.09.2020 podpísaným
pánom Ľ.L., jeho podpredsedom, 23.09.2020 Obecnému úradu v Doľanoch, starostovi obce, písomnú
Žiadosť o povolenie rekonštrukcie kalvárie v Doľanoch. Táto vec bola prerokovaná dvakrát na zasadnutiach OZ Doľany: 29.10.2020 uznesenie č. 3/
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prístupe k informáciám s tým, že viacerí podpísaní
občania žiadajú o.i. verejné zhromaždenie vo veci,
napr. aj na Plantovisku (z dôvodu protiepidemických
opatrení) a zverejnenie Zámeru (vývesná tabuľa
+ obecný web).

5. ĎALŠIE PODANIA

Neodborná rekonštrukcia dolianskej Kalvárie môže
narobiť viac škody ako osohu, dôkazom čoho je aj poškodený obraz, ktorý členovia OZ Spolok pre krajší
život v Doľanoch bez vedomia predstaviteľov obce
odmontovali a „expertízne“ skúmali.

–

VI/2020, ktorým bolo zamietnuté doplnenie bodu
6. Programu zasadnutia OZ Doľany – Zámer rekonštrukcie kalvárie v Doľanoch pod záštitou OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch. Druhýkrát na zasadnutí OZ Doľany 10.12.2020, na ktorom uznesením
č. 10/VII/2020 bola predmetný Zámer odôvodnene
zamietnutý,
následne bol z OP PK listom z 10.02.2021 doručený
obci Doľany 16.02.2021, Obecný úrad Doľany anonymizovaný podnet vo veci preskúmania zákonnosti
vyššie uvedeného zamietavého uznesenia OZ Doľany. Vec bola obcou Doľany v stanovenej lehote vybavená a to listom zo 17.02.2021 s kompletným spisovým materiálom.

4. PLANTOVISKO
–

–

–

myšlienka povrchovej úpravy Plantoviska ako
obecného pozemku bola na základe návrhu viacerých nemenovaných občanov Dolian predmetom
pracovných porád i zasadnutí OZ Doľany v dobrej
viere a s dobrým úmyslom účelného využitia a skrášlenia tohto pozemku vo verejnom záujme (verejnoprospešné účely). Z uvedeného dôvodu Obecné zastupiteľstvo Doľany schválilo na zasadnutí OZ Doľany
23.03.2021 uznesením č. 12/I/2021 Zámer povrchovej
úpravy pozemku na Plantovisku, pozemok parcelné
číslo: 599, katastrálne územie: obec Doľany (ďalej len
„Zámer“), t. j. jeho rekultiváciu a reorganizáciu ako
obecného pozemku z dôvodu verejného záujmu (verejnoprospešné účely) s tým, že bude následne spracovaná a vydaná projektová dokumentácia – konkretizácia Zámeru vrátane prípadných pripomienok
a návrhov verejnosti (občanov).
v danej veci bol obci Doľany najskôr e-mailom občianky
Dolian M.P. z 15.03.2021 a následne do schránky Obecného úradu Doľany doručený list z 07.03.2021 ako „Pripomienka k programu OZ“, v ktorej podpísaní občania
žiadajú starostu obce a poslancov OZ z viacerých dôvodov stiahnutie bodu č. 11 Programu OZ Doľany a to
Schválenie zámeru povrchovej úpravy pozemku na Plantovisku z presunutého rokovania OZ Doľany 09.03.2021,
následne bola obci Doľany doručená 30.04.2021
nová písomná žiadosť podľa zákona o slobodnom
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1. Sťažnosť OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch
na Jednotu dôchodcov Slovenska, miestna organizácia Doľany doručená starostovi obci Doľany
18.09.2019 na nemožnosť plne využívať priestory
klubu pre aktivity obyvateľov obce Doľany. K veci sa
písomne vyjadrila Anna Tomašovičová, predsedníčka
JDS, MO Doľany, ktorá uvedené skutočnosti objektívne vysvetlila a poprela. Starosta obce v tomto zmysle doručil podateľovi sťažnosti písomnú odpoveď
vrátane Vyjadrenia JDS, MO Doľany.
2. Priestupkové konanie: OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch v zastúpení P.M., predsedom
OZ a poslancom OZ Doľany, doručil starostovi
obce a poslancom OZ Doľany v prílohe e-mailu z
11.08.2020 Žiadosť o prešetrenie priestupku poškodzovania dobrého mena právnickej osoby a fyzických osôb ako reakciu na FB status Jany Šestákovej na internete k Turistike pre všetkých Doľany.
V žiadosti boli uvedené viaceré osoby, proti ktorým
žiadosť smerovala (občan Radoslav Schmidt, JUDr.
Ida Konopová, PhD. ako zástupkyňa starostu, Ing.
Daniel Ďurdovič, šéfredaktor Doľanských novín, členovia turistického oddielu Doľany...), s tým, že ak
nebudú vo veci písomne informovaní, podniknú voči
menovaným osobám príslušné právne kroky. Predmetná vec bola starostom obce Doľany postúpená
na priestupkové konanie Okresnému úradu, Pezinok, ktorý ju postúpil na objasnenie priestupku OO
PZ Modra,
3. pomerne vysoký počet žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v rôznych veciach obecnej samosprávy,
podané obci Doľany, Obecný úrad Doľany alebo priamo starostovi obce. Naposledy vo veci online zasadnutí OZ Doľany (pán F.Z., pani T.H., a pán M.P. a dňa
29.01.2021 bol podaný anonymizovaný podnet na
prokuratúru vo veci žiadosti o zrušenie uznesenia č.
10/VII/2020 prijaté OZ Doľany 10.12.2020, ktorým
bola zamietnutá rekonštrukcia kalvárie Doľany pod
záštitou OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch),
4. mediálne útoky na sociálnych sieťach FB – Doľanské
novinky, článok v časopise Život/2021, atď.,
5. osobné slovné útoky na starostu obce a dotknutých
poslancov OZ Doľany.

ZÁVER

Vieme, že ani v našej obci sa nedá žiť a ani nežijeme „od srdca k srdcu“, ale otázka, na ktorú nepoznáme
odpoveď, znie: je toto všetko potrebné? Prečo nekonať
priamo, otvorene na úrovni obce, ale radšej „poza chrbát“? Čo tým dotknuté PO a FO chceli a chcú dosiahnuť? Nuž odpoveď je jasná: „Kto chce, hľadá spôsoby,
kto nechce, hľadá dôvody“...
(redakčná rada, starosta obce Doľany
a siedmi poslanci OZ Doľany)
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POZNAJ A CHRÁŇ

Odpad v obci a krajine
Niektorí ľudia to vnímajú viac a iní možno menej, ale faktom je, že medzi nami žijú ľudia,
ktorým slušné správanie a výchova nič nehovorí. Jedným z viditeľných dôsledkov je enormné množstvo odpadu v obci, ale aj v okolitej krajine.

Jedným z príkladov je pravdepodobne mamička, ktorá pri prechádzke k Urbánkovi zahadzuje
všade okolo seba vlhčené obrúsky.

Neviem, či jej to nikto neprezradil,
ale vlhčené servítky sa v prírode
naozaj nerozložia a patria do komunálneho odpadu. Ďalšou kapitolou sú plechovky, fľaše a iné nápojové obaly. Ja viem, že prázdne obaly
je oveľa náročnejšie odniesť naspäť
domov a nebodaj ešte vytriediť, ale
verte mi, dá sa to...
Mohol by som vo vymenovávaní pokračovať, ale asi by to nemalo veľký zmysel. Namiesto toho vás
všetkých prosím, zamyslite sa nad
sebou, nad svojou rodinou a správajte sa, prosím, zodpovednejšie.
Ak ste zodpovedný a dbáte na čistotu, prosím nebojte sa upozorniť

aj druhých, keď robia neporiadok.
Spoločne môžeme žiť v krajšej krajine a ja nebudem musieť na rodinnú
prechádzku brávať aj čierne vrece
na odpadky, ktoré ani nie sú moje.
Na záver dodám jediné. Moje
dcéry sa ma pri tých prechádzkach
pýtajú, že prečo ľudia hádžu odpadky na zem. Mňa v rýchlosti nenapadla lepšia odpoveď ako to, že sú
hlúpi a nevychovaní. Myslíte, že som
odpovedal správne? Ak máte lepšiu
odpoveď na takúto zákernú otázku
od malých detí, prosím, napíšte mi
ju. Som na ňu celkom zvedavý.
Matej Polčic
www.clovekakrajina.sk

V krátkom občasníku si predstavíme vždy jeden z kríkov alebo stromov, ktoré sú pôvodné a patria do našej krajiny.

Drieň obyčajný (Drienka)
Drieň rastie vo forme kra, polokra alebo menšieho stromu. Väčšinou dosahuje výšku 2-6 metrov, výnimočne aj
viac, no väčšinou má okolo troch metrov. Dožiť sa môže vraj až 200-300 rokov. V minulosti bol drieň pre svoje
využitie veľmi vážený ale aj hojný.

Drienku môžeme nájsť na pasienkoch, vo svetlých lesoch, na okrajoch lesov, skalnatých svahovitých
stráňach, neobrábaných plochách
a rumoviskách. U nás v Doľanoch
ho môžete nájsť najmä na kostolíku,
jeden exemplár je pri detskom ihrisku a viacero ich je v súkromných záhradách. Obľubuje kamenisté pôdy
a obľubuje lokality s vápencovým,
štrkovým a zásaditým podkladom.
Drieň je odolný voči extrémnym
suchám, preto vydrží aj na takých
miestach, kde by iné kry a stromy
nerástli. Je veľmi odolný aj voči
mrazom, škodcom a chorobám.
Jeho drevo je veľmi tvrdé – odoláva
vode a hnilobe a dokonca na vode ani
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nepláva a rovno sa potopí. V minulosti
sa využívalo ako materiál na pracovné násady, na poriská, biče a na rôzne „koly“. Jedno z hlavných použití
bolo na kolesá vozov. Žiaľ, pre mnohostranné využitie dreva bola početnosť drieňa zdecimovaná natoľko, že
je momentálne už v krajine vzácny.
Drieň spolu s lieskou kvitnú veľmi
skoro na jar. Má nápadne žlté kvety,
ktoré skoro na jar ľahko prezrádzajú
miesta, kde drienka rastie. Skoré kvitnutie má pomerne veľký význam aj
pre včelárstvo, keďže kvety drienky
sú v tom čase prvým zdrojom peľu
a nektáru pre včely. Pre vtáky je taktiež dôležitý nakoľko jeho plody požiera až 15 druhov našich vtákov.
Ale momentálne je táto drevina
významná najmä vďaka plodom,
ktoré dozrievajú v septembri až októbri. Obsahujú veľa cukrov, ovocné
kyseliny, vitamín C, pektíny, farbivá a trieslovinu. Dajú sa jesť surové, naložiť na kompót, sušiť. Niekto
z drienok robí sirup, džem, marme-

ládu, alebo dokonca lekvár. Veľmi
vážená je aj pálenka – drienkovica.
V ľudovom liečiteľstve Plody pomáhajú pri žalúdočných a črevných
ťažkostiach.
Množenie je možné odkopkami
koreňových výhonov alebo sadením semien, ktoré je ale nutné stratifikovať niekoľko týždňov.
Pokiaľ si chcete zasadiť drieň vo
vlastnej záhrade je možné kúpiť viacero kultivarov v našich ovocných
škôlkach. Je z neho možne robiť aj
živé ploty nakoľko veľmi dobre znáša pravidelné orezávanie.
Matej Polčic

DOĽANSKÉ NOVINY 1/2021

PAROŽIE/TIPY NA VÝLETY

Obdobie zhadzovania parožia
Jar je obdobím, kedy jelene a daniele zhadzujú svoje parožie. Čo robiť, ak ho v lese nájdeme?
Jelene a daniele sú charakteristické svojimi parohmi. Počas jarného obdobia ich zhadzujú. Po zhodení parožia im však začne rásť nové a počas ruje
(september – október) už majú parohy znova narastené. Ak sa počas jari
vydáme do lesa, parožie tam môžeme nájsť. Viete však, že si ho domov vziať
nesmiete? Ak si chcete zobrať parohy domov, potrebujete na to špeciálne
povolenie. Ak si zoberiete parohy bez povolenia, môžete dostať pokutu vo
výške 30 € až 3000 €. Čo teda treba urobiť? Najlepším riešením je ohlásiť
nájdenie parožia príslušnému poľovníckemu združeniu alebo parožie nechať
na mieste nájdenia. Pre lesníkov sú parohy cenné, pretože na základe nich
majú informácie o početnosti, vekovej štruktúre a kvalite populácie jeleňov
a danielov v danom revíri. Stať sa však môže, že poľovník vám parohy nechá
a vy si túto nádhernú trofej môžete zobrať domov.

Tipy na výlety
Prinášame vám zopár tipov na výlety v našom okolí. V tomto čísle si môžete prečítať o Jabloneckom náučno-poznávacom chodníku, Budmerickom kaštieli a Havranej skale.

Budmerický kaštieľ

Od 1. júla do 31. augusta:
Otvorené v piatok, sobotu a nedeľu
10.00 až 16.00 hod.

Havrania skala

Každý z nás určite pozná Budmerický kaštieľ s jeho rozsiahlym
anglickým parkom. Boli ste však na
prehliadke kaštieľa? Budmerický
kaštieľ dal postaviť gróf Ján Pállfy
v rokoch 1888 – 1889. Po emigrácií
posledného majiteľa sa stal kaštieľ
majetkom štátu. Do roku 2011 slúžil
ako Dom slovenských spisovateľov,
dnes však ponúka prehliadky pre
návštevníkov. Budmerický kaštieľ
bol dlho zatvorený pre verejnosť,
preto je jedinečná príležitosť kaštieľ
navštíviť.
Otváracie hodiny kaštieľa:
Od 1. januára do 30. apríla
a od 1. septembra do 31. decembra
Otvorené v sobotu a nedeľu
10.00 až 15.00 hod.
Od 1. mája do 30. júna:
Otvorené v sobotu a nedeľu
10.00 až 16.00 hod.
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Ďalším tipom je turistický výlet
na Havraniu skalu (580 m.n.m.), ktorá možno nie je taká známa. Z obce
Smolenice vedie veľa turistických
trás k zaujímavým bodom v Malých
Karpatoch. Jedným zo zaujímavých
bodov je skalné bralo Havrania skala. Je z nej krásny výhľad na Smolenice, Smolenický zámok a celé okolie. Túra nie je náročná, dostanete
sa k nej zo Smolenického zámku po
modrej turistickej značke. Pri turistickom rázcestníku Klauža sa vydáte po žltej turistickej trase a neskôr
sa napojíte na červenú turistickú
trasu, ktorá vás dovedie k Havranej skale. Túra trvá približne 1,5 hodiny, závisí od tempa. Z Havranej
skaly je to už len kúsok na Záruby
(768 m.n.m.), na najvyšší vrch Malých Karpát. Túru si môžete predĺžiť
a spraviť si pekný okruh.

Jablonecký náučno-poznávací chodník

V obci Jablonec môžete nájsť 4,5
km dlhý náučno-poznávací chodník, ktorý vedie popri potoku Gidra. Počas prechádzky po chodníku sa vďaka informačným tabuliam

dozviete o histórii obce, o potoku
Gidra, o faune a flóre a o ďalších
zaujímavostiach. Súčasťou chodníka je aj rozhľadňa, z ktorej uvidíte nádherné pohľady na Jablonec,
okolité obce a Malé Karpaty. Ak sa
lepšie pozriete, uvidieť môžete aj
Hrad Červený Kameň, či rozhľadňu
na Veľkej Homoli. Pod rozhľadňou
sa nachádza aj altánok s vínnou
pivnicou miestnych vinárov. Každoročne sa na trase chodníka koná vinárske podujatie Vinári od Gidry, na
ktorom svoje vína ponúkajú vinári
z Jablonca a blízkych obcí. Jablonecký náučno-poznávací chodník
je aj súčasťou Svätojakubskej cesty
„Camino De Santiago“, ktorý vedie
z Košíc až do Španielska. 
(nb)
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ŠKOLA

Zo školských lavíc
Asi nikto z nás si pred rokom nepomyslel, že ďalšie obdobie bude stále naše životy ovplyvňovať koronavírus.
Má síce ešte veľkú silu, no všetci dúfame, že to už nebude dlho trvať. A hoci sa nám všetkým bežný život otočil o niekoľko stupňov a veľa vecí sa zmenilo, veľmi sa tešíme, že naša škola je otvorená. Pretože keď do nej
vojdeme, je to ako keď hlavní hrdinovia v Narnii vstúpia do čarovnej skrine. Prekročíme prah školy a šup! Sme
v úplne inom svete. Vo svete, kde zabudneme na celý koronavírus. Musíme zdôrazniť, že všetky epidemiologické pravidlá a nariadenia sa snažíme dodržiavať, ale inak… Inak si žijeme svoj pekný školský život. A vďaka zaň.

Čas beží... a škola s ním! Nie je to len pomalé plynutie, veď stačí sa len trochu obzrieť dozadu a vidno, že
more ďalších udalostí je za nami. Príchod Vianoc nám
každoročne hlási aj príchod sv. Mikuláša. O tom, že sa
zastavil aj v našej škole, niet pochýb, a tak si deti trošku
pospytovali svedomie, či boli usilovní žiaci, dobrí spolužiaci. Plná noša sladkostí hovorila za všetko.
Po vianočných prázdninách sme sa bohužiaľ nemohli vrátiť do školy, učili sme sa dištančným spôsobom z domu. Prebiehalo každý deň online vyučovanie
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s triednou učiteľkou. Pani vychovávateľky boli tiež každý deň poobede v online spojení, kde mali pripravené
pre deti rôzne zaujímavé aktivity. Škola sa zatiaľ menila
doslova pred očami. Väčší počet žiakov nám umožňuje
aj ušetriť nejaké peniaze z rozpočtu. Pani učiteľky majú
nové notebooky, webkamery a slúchadlá potrebné
k dištančnému vzdelávaniu. Najväčšou premenou prešlo ŠKD. Vymenilo sa osvetlenie, nábytok, tabuľa, závesy sa vymenili za žalúzie, dokúpili sa taburetky, hrazda,
športové náčinie a kopec nových hier. Starší žiaci majú
v triede novú interaktívnu tabuľu, multifunkčné zariadenie, nové počítače, dataprojektor, vizualizér. Mladší
žiaci majú nové vešiaky v šatniach. Na chodbe sa vymenili staré radiátory, v pivnici máme nové dvere, v záchodoch pribudol radiátor a nové okno. Touto cestou
by som sa rada poďakovala v mene všetkých detí a zamestnancov ochotným oteckom a manželom za vždy
ochotu pomôcť pri prácach v škole: Martinovi Setnickému, Jozefovi Šestákovi, Petrovi Hudecovi, Jozefovi
Stankovičovi a Martinovi Slaninkovi. Za všetko čo pre
nás robia, zo srdca ďakujeme! Veľmi si to vážime.
O tom, že škola nie je len ustavičné učenie a drina,
a niekedy aj úspechy treba žať, svedčí žiačka Terézia
Tichá. Stala sa úspešnou riešiteľkou školského kola
v matematickej súťaži Pytagoriáda, a tak postúpila do
okresného kola, ktoré sa konalo 13.04.2021 online. Na
výsledok ešte čakáme, tak držte palce spolu s nami!
Starší žiaci (3. a 4. ročník) s pani učiteľkou Luciou
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2021

ŠKOLA
Šestákovou sa zapojili do veľkonočnej súťaže: Vŕbové
prúty pre šikovné ruky. Poslali fotografiu korbáčov, ktoré si nielen chlapci, ale aj dievčatá uplietli s pomocou
rodičov. Ako vidno, pletenie korbáčov je v našej obci
stále tradíciou. Skončili na druhom mieste. Gratulujeme! Všetci žiaci školy sa zapojili do výtvarnej súťaže:
Moje ľudské práva. Téma: Spolu dokážeme veľké veci.
Pani učiteľky vybrali najkrajšie a najzaujímavejšie práce
a tiež si ešte musíme na výsledok chvíľu počkať.

Školáci sa činili aj hocakými akciami a teraz sa im
na zúbok lepšie pozrieme. 16.02.2021 všetky deti vhupli
do iného sveta a premenili sa na rozprávkovú bytosť. Na
našej rozlúčke s fašiangami bolo snáď všetko: od princezien, zvieratiek, cez drakov, vojakov až po Spidermanov. Nechýbali rôzne súťaže a pochovávanie basy.
Ako všetci dobre viete, kniha je verný priateľ človeka už od dávnych čias. V dnešnej pretechnizovanej
dobe sa však vytráca z povedomia človeka, hlavne
detí. Aby sme si opäť našli cestu ku knihe, rozhodli sme
sa, že deťom pripravíme v mesiaci marec niekoľko aktivít spojených s knihou. Pri príležitosti narodenia Pavla Dobšinského (16. marca 1828), známeho zberateľa
slovenských rozprávok sa 16. marec stal neoficiálnym
sviatkom ľudovej rozprávky. Učitelia v tento deň vyučovanie zamerali práve na ľudovú rozprávku (slovenskú
i svetovú). A ako môžu byť aktívne deti? Veľmi jednoducho. Prišli oblečené ako niektorá z postáv z hociktorej ľudovej rozprávky, mohli mať so sebou nejaký predmet, ktorý sa spomína v niektorej ľudovej rozprávke,
alebo si priniesli knihu ľudových rozprávok, ktoré mali
doma. Maruška si nezabudla od mesiačikov doniesť
fialky, Šípková Ruženka mala so sebou aj trojružu atď.
Jednoducho povedané, každý milovník rozprávok, ak
toto nevidel, môže iba banovať. Ďalej sa konali besedy
o knihách a ilustráciách, vytvárali vlastné malé knižky,
kde sa dozvedeli ako sa viaže kniha a vlepuje do obalu,
zoznamovali sa s rôznymi materiálmi, na ktoré kedysi
ľudia písali, naučili sa písať tajným písmom (mliekom)
do tajnej pirátskej knižky. Pani vychovávateľka Lucka
Stankovičová hrala divadielka pre deti na základe rozprávok a bola vyhlásená súťaž: Zahrajme sa na spisovateľov. Výhercovia školského kola: 1. miesto – Nela
Šestáková (básne), 2. miesto: Terézia Tichá (Byllor) a
Zuzana Polčicová (O muškách…), 3. miesto: Diana Šišuláková (komix).
DOĽANSKÉ NOVINY 1/2021 

29.03.2021 vítali deti jar malým vystúpením pred
obecným úradom pre pána starostu a ostatných zamestnancov obce. Ďakujeme za sladkú odmenu!
Nechýbala ani rozlúčka so zimou a deti vynášali Morenu. 31.03.2021 sme mali Pyžamový deň. Hneď sa nám
inak učilo! Po veľkonočných prázdninách sa mladší žiaci (1. a 2. ročník) zúčastnili turnaja v dáme. Výhercom
sa stal Michal Slávik.
22.04.2021 bol projektový deň: Deň Zeme. Deň
Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom jeho
vyhlásenia bol environmentálny aktivista Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám
poskytuje Zem. Aj preto si náš inkluzívny tím pripravil
pre deti zážitkové aktivity týkajúce sa environmentálneho správania sa. Starší žiaci (3. a 4. ročník) si zahrali hru
Milionár, kde si overili vedomosti získané na prírodovede
a vlastivede. Mladší žiaci (1. a 2. ročník) po prezentácii na
dataprojektore riešili rôzne úlohy, vyrábali planétu Zem s
jej darmi a dostali aj domácu úlohu: týždeň sledovať, čo
oni sami alebo ľudia v ich okolí vyhadzujú a zapisovať to
do tabuľky. Nechýbalo čistenie okolia školy od rôznych
odpadkov a následné triedenie do farebných kontajnerov. V ŠKD sa vybrali čistiť potok. Krásne počasie a pohyb na čerstvom vzduchu. Perfektný deň!
Je nám veľmi ľúto, že tento školský rok sa nemôžeme o všetko podeliť aj s našimi rodičmi. Keď nemôžu
prísť do školy, ani kultúrne vystúpenia nemôžu vidieť,
tak sa stretávame na online rodičovských združeniach,
vystúpenie posielame na facebook. Pevne veríme, že sa
to čoskoro skončí.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne
opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách podľa usmernenia Ministerstva školstva SR pre
školský rok 2021/2022 konal bez osobnej prítomnosti detí. Predškoláci nevideli našu školu zblízka: ako to
tam vyzerá, kde sa deti učia, kde cvičia, kde vyrábajú krásne veci. Nemohli navštíviť žiakov priamo počas
učenia. Veríme, že napriek tomu vzbudíme v každom
jednom túžbu ísť už čím skôr do školy. Naše cesty sa
opäť skrížia 2. septembra. Počty detí sú aj tento rok veselé a nám už nezostáva nič iné ako popriať im pekný
zvyšok v škôlke.
Mgr. Jana Hudecová
riaditeľka školy
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MATERSKÁ ŠKOLA

Zápis detí do MŠ v Doľanoch
Blíži sa čas zápisov do materských škôl, ktorý MŠVVaŠ SR stanovilo na obdobie od 1.5.2021 do 31.5.2021.
Tak isto sa aj v našej materskej škole tešíme na nových škôlkarov. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a
potreby dodržiavania protiepidemických opatrení sa záujemcovia o pobyt svojich detí v MŠ nemôžu pozrieť
na priestory, v ktorých ich deti budú tráviť nasledujúce roky. Preto vám chceme našu materskú školu stručne
predstaviť.

Budova bola kompletne zrekonštruovaná v roku
2017. Vstupujete do nej cez presvetlenú chodbu so šatňou. Pre deti sú k dispozícii dve triedy, každá má vlastné sociálne zariadenie. Trieda pre staršie deti, ktorú
navštevujú hlavne predškoláci je prepojená s učebňou,
kde sa deti pripravujú na úlohu školákov. V najbližšom
období nám pribudne i interaktívna tabuľa. Poobedný
oddych prebieha v spálni a stravovanie v jedálni. Na
pobyt vonku slúži zatrávnený dvor s hracími prvkami.
Výchova a vzdelávanie prebieha podľa Štátneho vzde-

lávacie programu pre materské školy – ISCED-0. Pani
učiteľky počas dňa zabezpečujú pre deti rôznorodé
aktivity v MŠ i okolí s cieľom ich celostného rozvoja zameraných na jedinečnosť dieťaťa, na rozvoj jeho aktivity a tvorivosť. Dúfame, že po potlačení pandémie budeme môcť opäť realizovať i aktivity, ktoré mali u detí
veľký úspech ako napr. vystúpenie speváčky, návšteva
zubnej lekárky, bublinková show, ukážka práce hasičov,
bábkové divadlo, výlet na farmu, ukážku dravcov.
Kolektív MŠ

Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 16,30 hod. Pobyt v MŠ
môže byť celodenný, alebo poldenný. Denný režim:
6,30 – 8,50 hod.
hry a hrové činnosti spontánne a navodzované učiteľkou, hygiena
9,00 hod.
desiata
9,30 – 10,00 hod.
vzdelávacia aktivita, hygiena
10,00 – 11,30 hod.
pobyt vonku, hygiena
11,30 – 12,00 hod.
obed
12,00 – 14,30 hod.
hygiena, oddych na lôžku, hygiena
15,00 hod.
olovrant
15,15 – 16,30 hod.
hry

Informácie k Zápisu detí do materskej školy na školský rok 2021/2022
Termín: Zápis detí do materskej školy Doľany bude prebiehať od 17.5.2021 do 28.5.2021.
Podmienky na prijatie: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Deti, ktoré dovŕšia
3 roky do 31.12.2021 budú prijaté od 2.9.2021, deti ktoré dovŕšia 3 roky do 30.6.2022 budú prijaté od 1.2.2022.
Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky.
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.8.2021, je predprimárne vzdelávanie povinné.
Tlačivá „Prihláška“ budú zverejnené na https://www.dolany.sk/ a v tlačenej podobe budú umiestnené na prízemí obecného úradu počas ich stránkových hodín.
Vyplnené, podpísané obomi rodičmi a potvrdené detským lekárom je potrebné doručiť najlepšie vložením
do poštovej schránky na bráne MŠ, alebo poštou.
Rozhodnutie o prijatí detí bude rodičom doručené do 15.6.2021.
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FUTBAL
OSLAVY CYRILA A METODA
deli však aj to, že táto činnosť sa ťažko robí bez peňa- te zatknutý a vyše roka strávil vo väzení, odkiaľ bol
zí. A vedeli ich aj obetovať, zo svojho. Bez Palkoviča vyhostený. Najdlhšie pôsobil v Mníchove, mnohí zo
a ním vybavených peňazí by Slováci nedostali prvý slovenských utečencov na neho podnes spomínajú s
kompletný preklad Sv. Písma, nevyšli básnické zbier- tou najväčšou láskou a vďačnosťou, pretože každéky Jána Hollého a ťažšie by staval i doliansky kostol. mu pomohol ako len mohol.
Páter Vincent Lechovič, ktorý odišiel na misie až
No podporoval nielen katolíkov...
Zdrojom národného povedomia pre oboch do- do Indonézie.
Ale pôsobili tu aj ďalší kňazi, ktorých osudy sú
lianskych kňazov nebola neutešená prítomnosť ale
veľká minulosť slovenského národa z čias Veľkej Mo- málo známe alebo nespracované.
Po fronte to bol dp. Alfréd Stach, ktorého komuravy a misie solúnskych bratov. Preto aj Fándly napísal a vydal dielo Stručné dejiny slov. národa, v kto- nistický Štátny súd odsúdil na 14 rokov.
Krátko tu pôsobil aj František Jankovič, rodák
rom dokázal, že Slováci nie sú poddanými uhorskej
z Cífera, starosta a dekan Banskej Štiavnice, ktorý za
šľachty, habsburského dvora, ani Maďarov.
Slovenské dejiny však nekončia v 19. storočí vy- to, že bol za prvej SR poslancom, dostal 12 rokov vämretím bernolákovskej generácie. Po nim prišli štú- zenia.
rovci, prišli generácie Andreja Hlinku, Jozefa Tisa
Koncom 40. rokov i František Reves, salezián, roi Jána Ch. Korca. Aj tie mali veľké množstvo budite- dák zo Šúroviec, neskôr misionár v Paríži a pápežský
ľov, intelektuálov, a najmä martýrov. A aj medzi nimi prelát. Jeden z najodvážnejších kňazov, ktorí v časoch
nachádzame dolianskych rodákov či kňazov, ktorí tu najhoršieho prenasledovania a vraždenia ľudí previeAj na našom štadióne začali tréningy futbalového mužstva FK Cinemax Doľany. Otázne sú však dohrávpôsobili.
dol za hranice desiatky utečencov, najmä kňazov...
ky
súťaží,
keďže
sa vyše
pol50
roka
nehralo.
„AkvtoBodaná situácia dovolí, chceli by sme začať súťaže koncom
Kňaz
Imrich
Mikovič
vyše
rokov
pôsobil
Aj títo a ďalší známi či neznámi hrdinovia sú svetmája,“kde
uviedol
predseda
Bratislavského
futbalového
zväzu (BFZ) Juraj Jánošík. Trénovať začali aj naši
šanoch,
v roku
1923 umrel.
Do dejín tejto
farnosti lami
našej cirkvi a nášho národa. Nezabúdajme prektorí sipísmenami.
tréning po dlhom čase poriadne užili. Všetci pevne veríme, že po dlhej zime, keď platili
sanajmenší,
zapísal veľkými
to na nich. Naše národné dejiny sú bez kresťanstva,
protiepidemické
opatrenia,
sa všetky
dostanú do optimálnej formy. Pre aktuálne informácie
Páter Štefan Zloch
ako verbista
odišielkategórie
hlásať Krisa bez katolíckych kňazov, nemysliteľné.
sledujte
facebookovú
stránku
FK
Cinemax
Doľany.
ta až do ďalej Číny. Tu bol po komunistickom prevraAutor: PhDr. Martin Lacko, PhD. – historik
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STREŠNÉ KRYTINY
Betónová krytina Heidelberg

Pálená krytina Balance

AKCIA
PRI ODBERE NA CELÚ STRECHU
VÝRAZNÉ ZĽAVY A DOVOZ DO 50 km A VYKLÁDKA ZADARMO

“f” Logo

0905 309 631, 0905 947 417
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

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).

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
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.

1/2021 
DOĽANSKÉ NOVINY 2/2020
2016 ® All Rights Reserved

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/OZNAMY

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.
 jaščer, jaščerica
jašter, jašterica
 jáger,
poľovník

jagar

 Jaskyňa sv. Leonarda
„Táto jaskyňa je spojená s krápnikovou jaskyňou pod Červeným Kameňom, a s jaskyňou pod plaveckým
zámkom, tiež i s krištálovou jaskyňou pod Rachšturmom. Veď medzi
zázraky sv. Lenhardta patrí i to, že
bez toho, že by bol svoju jaskyňu
opustil, ocitnul sa naraz v Sološnici, druhý raz v Častej, inokedy zase
až ve Stupave a na mnoho iných
miestach. Pravda, tieto zázraky veľmi utrpely, keď r. 1864, či 1865, tí,
pre pojednávaní o Rachšturme spomenutí dvaja zblúdilci, vyšli pod-

zemnými jaskyniami a chodbami až
na tejto strane von a takto spojenie všetkých tých jaskýň dokázali“
(F. Dúbravský – Malé Karpaty a Biela hora, 1910)


 ednotné roľnícke
J
družstvo v Doľanoch

sa pokúšali založiť už v roku 1950,
ale rozpadlo sa. Po dlhých a tvrdých presvedčovacích kampaniach
bolo založené celoobecné JRD

11.8.1957. Prvým predsedom bol Leonard Schmidt. Od roku 1975 prišlo
k zlúčeniu družstiev Doľany, Častá,
Dubová, Kráľová a Modra pod jednotné vedenie v Modre. Doľany nemali človeka, ktorý by sa ich v tej
situácii zastal, a tak hoci výmerovo
boli najväčším družstvom, vo vedení nemali nikoho. V rastlinnej výrobe sa prešlo na krmoviny a obilniny,
živočíšna výroba bola zameraná na
chov dojníc. Mechanizácia a sklady
boli premiestnené do Častej a na
Dubovú, v Doľanoch zostal len hospodársky dvor.
 jehla
ihla
 jelitko
krvavnica

Parkovanie budú po novom môcť kontrolovať aj ‘civili‘.
A môžu vám dať aj pokutu!
Mestá a obce získali od mája novú možnosť sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie
zákazu zastavenia a státia. To doteraz mohla robiť výlučne polícia. Ak od mája zle zaparkujete, „riešiť“ vás nemusia už len policajti, ale aj obecní zamestnanci. Pokuty za nesprávne
parkovanie s využitím objektívnej zodpovednosti pôjdu priamo do rozpočtu obce.
Priestupca si už nenájde na kolese obligátnu „papuču“, využiť totiž bude možné inštitút objektívnej zodpovednosti. Pokutu za nesprávne parkovanie vám môže dať aj zamestnanec obecného úradu a to tak, že bude môcť
zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne
s vodičom.
Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom, pokuta je 78 eur. Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od
doručenia rozkazu, stačí uhradiť dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.
Ak však vodič neoprávnene zaparkuje na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na
železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred
a za nimi)
pokuta už je
DESIGN
MANUÁL
198 eur, dve tretiny z nej sú 132 eur. Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti
LOGOTYP
rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru. 
(zdroj: md, pravda)
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Starosta obce a redakcia Doľanských novín ďakuje za finančnú podporu tohto čísla osobám
a spoločnostiam: p. Drahomírovi Jakušovi a f. Stavdach.
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