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Nech šťastie a radosť vládne u vás doma,
nech obchádza vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne nad vianočným stolom
a láska prevláda nad zlým slovom.
Pokojné prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku veľa šťastia,
lásky a porozumenia želá
starosta obce Milan Panáček,
poslanci Obecného zastupiteľstva
a všetci pracovníci obce Dohňany.

Vianočný príhovor starostu
Vážení spoluobčania!
Opäť nám ďalší rok ubehol veľmi
rýchlo a už tu máme znovu vianočné
sviatky. Je zároveň čas bilancovať
čo sme si predsavzali, naplánovali
a chceli vykonať. V obci sme počas
roka pokračovali v realizovaní rôznych investičných akcií. Dobudoval
sa po 25-tich rokoch vodovod, rodičia pri Základnej škole s materskou
školou majú k dispozícii nové parkovisko, pribudlo pekné detské ihrisko v Zbore, opravili sme niektoré
miestne komunikácie a zároveň sme
pokračovali vo výmene pouličného
osvetlenia za nové úsporné LED

svietidlá. Počas roka prebehli aj
tradičné kultúrne, športové a spoločenské podujatia v našej obci.
Prvýkrát sme usporiadali v spolupráci so školou a miestnymi spolkami Mikulášsky jarmok spojený
s ochutnávkou tradičných predvianočných špecialít a starostovského punču. Tešil sa veľmi dobrému
ohlasu a určite ho zopakujeme aj
budúci rok.
Tak ako to ale býva, nie všetko sa
aj nám v obci podarilo dotiahnuť
do konca. Chceme však pokračovať
v budovaní a zveľaďovaní našej obce aj v roku 2017. Máme napláno-

vaných viacero projektov, o ktorých
sa bližšie dočítate vo vnútri tohto
čísla Dohňanského spravodaja.
Chcem oceniť aj veľmi dobrú
spoluprácu so všetkými spolkami
a organizáciami pôsobiacimi v obci. Bez ich ochoty a obetavosti by
mnohé akcie nemali taký vydarený
priebeh. Zároveň im ďakujem za
spoluprácu a vám milí občania želám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich
blízkych. Všetkým prajem aj úspešné
vykročenie do Nového roka 2017.
Ing. Milan Panáček,
starosta obce
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Mikulášsky jarmok a Mikuláš v škole

Život detí v našej škole
Rok s rokom sa míňa a my tu máme nový školský
rok, ktorý sa začal 5. septembra. Otvorili sme dvere
našej školy a materskej školy pre tohtoročných nedočkavých prváčikov, ktorí spolu s rodičmi smelo odštartovali novú etapu svojho života.
Do prváckych lavíc usadlo 15 prváčikov. Pani riaditeľka
Mgr. Katarína Miškárová privítala všetkých príhovorom, po
ktorom nás krátkym kultúrnym programom zabavili a potešili naši štvrtáci. Rodičom a žiakom sa prihovoril starosta
obce Ing. Milan Panáček a zaželal krásny školský rok žiakom, učiteľom pohodu a veľa pozitívnej energie a na konci
roka dobrý pocit z toho, že ste sa naučili opäť niečo nové.
Záujem o umiestnenie detí v materskej škole je každoročne
veľký. Keď v zime pominie chorobnosť tak na jar, v lete
a v jeseni MŠ praská vo švíkoch, taká je preplnená. Niektorým žiadostiam rodičov nebolo možné vyhovieť, prednosť
majú deti predškolského veku, deti s odloženou školskou
dochádzkou, s trvalým pobytom v obci Dohňany a súrodenci detí navštevujúcich MŠ. Preto od septembra 2016 zriaďovateľ spoločne s vedením školy našli riešenie a vytvorili
v priestoroch materskej školy 3. triedu.
Spolupracujeme so súkromným centrom špeciálno-

-pedagogického poradenstva, Help-dys v Púchove, ktoré
nám zabezpečuje externe logopedické cvičenie pre naše deti, ktoré majú problémy s rečou. Finančne zabezpečujeme
logopédiu z príspevkov rodičov a v spolupráci s radou rodičov.
Počas prvého školského polroka sa v našej ZŠ s MŠ Dohňany konalo veľa akcií spojených s rozličnými témami.
Boli to projektové týždne o jeseni a jesenných plodoch,
zdravej výžive, vianočných sviatkoch, tradíciách, pečení
a dekorovaní.
Mesiac „október“ sa tiež niesol v duchu „MESIACA
ÚCTY K STARŠÍM.“ Deti vyrábali rôzne pozdravy pre
starých rodičov a napísali pre nich aj pekné príbehy a básničky. Žiaci tiež navštívili rôzne divadelné predstavenia
a koncerty, ktoré sa konali priamo v škole a v DKT Dohňany.
Koncom novembra sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili exkurzie do HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA MAXIMILIÁNA HELLA V ŽIARI NAD HRONOM. Žiaci si mohli pozrieť ukážky astronomických úkazov na umelej oblohe
planetária pútavou formou prispôsobenou ich veku, zúčastnili sa odbornej prednášky o planétach, hviezdach a celom vesmíre a na záver si mohli pozrieť ďalekohľady a inú

optickú astronomickú techniku. Príležitosť dostali aj naši
seniori z Dohnian, ktorí sa spoločne s deťmi zúčastnili exkurzie a získali zaujímavé informácie, ktorými si doplnili
svoje vedomosti a skúsenosti.
Žiaci našej školy sa aktívne zapájajú do rôznych školských súťaží a akcií s veľmi dobrými výsledkami. Máme tu
však aj žiakov, ktorí sa snažia a získavajú ocenenia aj v mimoškolskej činnosti. V oblasti vzdelávania je to Timko Loduha z 2. triedy, ktorý získal CERTIFIKÁT NA JEDNOTKY
za úspešné absolvovanie všetkých doterajších kôl on-line
súťaže STROJ NA JEDNOTKY 2016/2017. Svojím doterajším výkonom sa umiestnil na 72. mieste z 3413 žiakov na
celom Slovensku. Už tradične sa v športovej oblasti veľmi
pekne uplatňuje Matej Markovič z 3. triedy, ktorý neustále získava popredné ceny v tenisových turnajoch. Naposledy získal 2. miesto v superfinále Babolatbabytour v Prahe.
Vo futbalových aktivitách je to Samko Klinovský z 3. triedy, ktorý získal v Mikulášskom futbalovom turnaji pohár
a medailu za najlepšieho obrancu tímu FAN-CLUB v Púchove vo svojej kategórii. Ďalej sú to žiaci, ktorí sa zapájajú
do rôznych výtvarných a tanečných súťaží.
Tvorivé pani učiteľky nezabúdajú rozvíjať aj talent detí.
Zapájajú sa s deťmi do rôznych výtvarných súťaží. Ich práce sú oceňované a uverejňované v časopisoch.
Ocenené práce deti: Viktória Drahniaková a Richard Pastva v súťaži Púchovské čmáranice 2016.

Celý týždeň sme mali zaradené do vyučovacieho procesu rôzne aktivity na tému „Mikuláš a Vianoce“. Tvorili sme
rôzne básne, učili sa koledy, tvorili pozdravy pre svojich
blízkych, papierové ozdoby na stromček, gule z nití, svietniky, piekli koláčiky. V nedeľu sme sa tešili na príchod Mikuláša, ktorý nás navštívil. Pripravili sme pre deti a rodičov
mikulášsky jarmok, kde si mohli zakúpiť rôzne výrobky,
jedlá, nápoje a pozrieť si výrobu vianočných oblátok. Počas
podujatia si deti mohli vytvoriť v tvorivých dielňach rôzne
výrobky, ochutnať sladkosti, povešať ozdoby na vianočný
stromček a zabaviť s Mikulášom a čertom. Škôlkari aj školáci v DKT svojim vystúpením spestrili celý program, Mikuláš im odovzdal darčeky a v závere rozsvietili stromček
pred Pamätnou izbou.
Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu pánovi starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, rodičom a všetkým
známym, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a zapájajú
sa do života našej školy.
Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší
každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime
na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe
milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný,
zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň
malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom
si spoločne sadnime k Štedrovečernému stolu.
Prajeme vám krásne Vianoce
a úspešný nový rok 2017!

Mikuláša privítali aj v miestnej časti Mostište
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MIESTNE DANE A POPLATKY v roku 2017
V budúcom roku budú miestne dane a poplatky vyrubované v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015, ktoré upravuje podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a poplatok“) na území obce Dohňany. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak zostávajú
miestne dane a poplatok za komunálne odpady v nezmenenej výške.

Mikulášsky jarmok v Dohňanoch
V nedeľu 4. decembra 2016 sa uskutočnil v našej obci Mikulášsky jarmok. Na nádvorí pred Pamätnou izbou obce mohli návštevníci ochutnať tradičné špeciality ako
kapustnicu, domáce „hriatô“, zemiakové lokše, koláče a mnohé ďalšie. Nechýbal ani
starostovský vianočný punč, ktorý sa veľmi rýchlo pomíňal. Prebiehali aj ukážky výroby vianočných oplátok a deti mali k dispozícii tvorivé dielne s učiteľkami základnej
školy. Po príchode Mikuláša a aj čertov bola v Dome kultúrnych tradícii každoročná
besiedka žiakov základnej a materskej školy. V podvečerných hodinách bol slávnostne rozsvietený vianočný stromček. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní tohto vydareného podujatia.

Upozorňujeme občanov, že v termí- trebné v termíne do 31.1.2017 predlone do 31.1.2017 je potrebné nahlásiť žiť potrebné doklady – napr.:
zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie
• potvrdenie o poberaní dávky
dane z nehnuteľností a dane za psa
v hmotnej núdzi,
• preukaz ZŤP (ak ste preukaz predpre rok 2017, ako napr.:
• nadobudnutie a predaj nehnuteľložili už v predchádzajúcich obností, zmena výmery pozemku
dobiach jeho opätovné predložepríp. čísla parcely pozemku,
nie nie je potrebné);
• potvrdenie o návšteve školy, príp.
• udelené stavebné povolenie alebo
kolaudácia stavby v roku 2016,
doklad o ubytovaní na internáte
• nadobudnutie psa, resp. dovŕšenie
a pod.
veku psa vo výške 6 mesiacov, zá• potvrdenie od zamestnávateľa
nik daňovej povinnosti za psa,
o práci mimo bydliska (na týždňovky a pod.),
• podklady pre uplatnenie úľavy na
• potvrdenie osoby s trvalým podani – občania starší ako 70 rokov,
osoby v hmotnej núdzi (potvrdebytom v obci Dohňany, ktorá sa
nie o poberaní dávky v hmotnej
celoročne zdržuje na inom miesnúdzi) a držitelia preukazu ZŤP.
te o tom, že platí poplatok za koV prípade uplatnenia úľavy na Pomunálne odpady v mieste svojho
platku za komunálne odpady je popobytu.

V prípade, že tak občan neučiní v stanovenej lehote, správca dane predmetnú daň a poplatok v príslušnom kalendárnom roku nezníži, resp. neodpustí.
Povinnosťou poplatníka je tiež priebežne počas roka nahlasovať správcovi dane nasledovné zmeny:
• narodenie dieťaťa, prisťahovanie
osoby, nadobudnutie stavby v obci Dohňany;
• odsťahovanie osoby z obce Dohňany, úmrtie občana.
V prípade zániku poplatkovej povinnosti obec na základe žiadosti vráti poplatníkovi alikvotnú časť poplatku. Žiadosť je však potrebné predložiť
v lehote do 30 dní od zmeny uvedených
skutočností.
Úradné hodiny – správa
miestnych daní a poplatkov:
Po a Ut: 7.30 h – 14.00 h
Str.
9.30 h – 17.30 h
Pia:
7.30 h – 12.00 h
tel.:
042 – 44 509 17
e-mail: dane@dohnany.sk

Vianočné pastorále v Dohňanoch
Tak ako aj minulé roky aj tento
rok sme v Dohňanoch v spolupráci s FsK KONOPA a farským úradom zorganizovali Vianočné pastorále 2016. V nedeľu 11. decembra

sme mali možnosť v našom kostole
vypočuť si krásne melódie a piesne od Zboru Sv. Ladislava z Rajca.
Program doplnili svojimi piesňami
a vianočnými veršami naši členovia

z KONOPY. Ďakujem za krásne popoludnie a za organizáciu. Naplnený kostol mal opäť veľmi pekný zážitok. „Tešíme sa už na ďalší ročník
v decembri roku 2017.“
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Púchovská dolina bude mať nový zberný dvor za takmer 1,4 mil. eur
„Združeniu obcí Púchovskej doHarmonogram realizácie aktivít proliny“, ktorej členom je aj Obec jektu je plánovaný na roky 6/2017 –
Dohňany bol schválený projekt 12/2018. Zberný dvor bude slúžiť pre
„Intenzifikácia triedeného zberu všetkých občanov Púchovskej doliny.
združenia obcí Púchovskej doliny“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia
z MŽP SR. Ide o výstavbu zberného dvora pre 7 obcí Púchovskej doliny, kde zberný dvor bude
situovaný v obci Lúky v priestoroch PD Mestečka – starý gáter.
V rámci projektu sa bude realizovať výstavba areálu zberného dvora s príslušným vybavením, nákup komunálnej techniky na zber
a likvidáciu biologického a separovaného odpadu.

Celkové náklady by mali dosiahnuť takmer 1,4 mil EUR. Združenie obcí bude
spolufinancovať celý projekt sumou vo
výške 5% z oprávnených nákladov.

Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020
Dňa 22.4. 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a roz- 1. „Trezor prírody“ – tento projekt sme podali s našou partnerskou obcou Horní Lideč a cieľom projektu je v obvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spoci Dohňany výstavba „kultúrneho amfiteátra“ v lokalite
lupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká
futbalového areálu. Obec Horní Lideč chce realizovať
republika, zverejnilo výzvy na predkladanie žiadosvýstavbu samotného „Trezoru přírody“ – multimediáltí o nenávratný finančný príspevok. Obec Dohňany,
neho prezentačného objektu v Hornom Lidči.
v rámci prioritnej osi KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa uchádza o dva projekty. Do 31.10. 2016 2. „SPRÍSTUPNENIE PRÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA JAVORNÍKOV“ – druhý projekt v rámci
musela obec spracovať Žiadosť o NFP, ktoré zaslala
tohto operačného programu sa rieši v spolupráci s obna RO. V prvej polovici roka 2017 by sa malo rozhodčianskym združením SPORT Centrum KOHÚTKA, kde
núť, či sme boli úspešní, alebo nie. Jedná sa o naslehlavným cieľom je zlepšenie dostupnosti vybraných prídovné projekty:
rodných a kultúrnych cieľov pohraničného územia.

Kamerový systém v obci Dohňany – zvyšujúci
nárast majetkovej kriminality a vandalstva
Pre zvyšujúcu sa majetkovú kriminalitu a vandalstvo v obci poslanci
Obecného zastupiteľstva v Dohňanoch
schválili vybudovanie kamerového
systému, ktorý by mal predchádzať nárastu trestnej činnosti v našej obci. Ešte
v januári tohto roku sme podali žiadosť
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality.
Začať by sa malo už začiatkom roka
2017 I. etapou, kde sa chceme zame-

rať na centrum obce, obecné objekty
a cestu I/49. Inštalovaných bude cca 11
kamier s vysokým rozlíšením a potrebným softvérovým vybavením.
Týmto aj žiadame občanov, ak budú
svedkami spomínaných trestných činností, aby dané udalosti nahlasovali na
OO PZ Púchov, alebo na OcÚ Dohňany, nakoľko náklady na opravu poškodeného obecného majetku idú aj z vašich peňaženiek vo forme miestnych
daní.

Čierne skládky odpadov v obci – UPOZORNENIE!!!
Tak ako aj v iných obciach,
aj u nás sa množia čierne skládky odpadov. Máme niekoľko miest v našom katastri, kde
sa pravidelne vyskytujú čierne
skládky odpadov. Obec plánuje v jarných mesiacoch na vytypovaných miestach osadiť
fotopasce, ktoré budú zaznamenávať osoby a pohyby na vytypovaných lokalitách. Na zá-

klade týchto zistení bude môcť
obec v spolupráci s OO PZ
v Púchove od zistených páchateľov podľa § 11 zákona č. 372/
1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov vymáhať
náklady na odstránenie týchto
čiernych skládok. Upozorňujeme občanov, že je zakázané vyvážať odpady mimo miest na to
určených!!!

Výstavba chodníka popri štátnej ceste I/49 (od škôlky až po bytovky)
Medzi prioritné investičné akcie
v roku 2017 schválili poslanci OZ
v Dohňanoch výstavbu chodníka
popri štátnej ceste I/49, teda od školy až po bytovky na hornom konci obce. Po niekoľkoročnom neúspešnom snažení a písaní žiadostí na
IVSC Žilina, Slovenská správa ciest,
ktorá je vlastníkom pozemkov pod
chodníkom, sme danú investíciu zaradili medzi priority na rok 2017.
Počas zimného obdobia sa budú pripravovať podklady k realizácii, teda
inžinierska činnosť, stav. povolenie,
výber dodávateľa a ďalšie potrebné úkony. So samotnou výstavbou
predpokladáme začať v jarných mesiacoch roka 2017.

Pribudne nové oplotenie cintorínov v miestnych
častiach Mostište a Zbora
V roku 2017 sa bude realizovať
aj výmena oplotenia na miestnych
cintorínoch v Mostišťoch a v Zbore.
Staré oplotenie je už v dezolátnom

stave, nakoľko slúžilo už viac ako
dve desaťročia. Takisto bude vymaľovaný aj interiér domov smútku na týchto cintorínoch. Poslanci

Obecného zastupiteľstva tieto investície odsúhlasili na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí da
16. 12. 2016.

DOHŇANSKÝ SPRAVODAJ

8

DECEMBER 2016

Rekonštrukcia trakčného vedenia a zabezpečovacieho
zariadenia na železničnej trati Púchov – Lúky
Dňa 12.5. 2016 podali Železnice
Slovenskej republiky žiadosť vo veci
vydania súhlasu na výrub drevín v k.
u. obce Dohňany, kvôli rekonštrukcií
trakčného vedenia a zabezpečovacieho
zariadenia na železničnej trati Púchov
– Lúky. Na základe dendrologického
prieskumu, ktorý ŽSR vykonali sa na
našom území jedná o výrub 42 ks drevín a 8115 m2 krovitých drevín rastúcich v území I. stupňa ochrany a sú vo

vlastníctve žiadateľa, teda ŽSR. Obec
Dohňany, ako príslušný orgán štátnej
správy vydal rozhodnutie na výrub,
kde v súlade s §48 ods. 1 zákona NRSR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v z. n. n. uložil ŽSR finančnú
náhradu vo výške 168.822,42 €, ktoré
sú príjmom obce Dohňany. Obec je povinná tieto príjmy výlučne použiť na
úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej úze-

mí, podľa §48 ods. 1 zákona o ochrane
prírody a krajiny, čiže sú účelovo viazané a nemôžu sa použiť na bežné či
iné kapitálové výdavky.
Z týchto financií sa bude financovať odborné posúdenie a arboristické
ošetrenie všetkých líp na našom území,
pasportizácia verejnej zelene na miestnych cintorínoch a tieto údaje budú zaznamenané v Dokumente starostlivosti
o verejnú zeleň.

Vďaka dobrému hospodáreniu obce a pozitívnemu ekonomickému vývoju sa
obci aj v tomto roku podarilo zrekonštruovať niekoľko častí miestnych komunikácií. Celkové náklady sú vo výške cca 55.000 eur s DPH. Rekonštruovali sa
najviac poškodené nasledovné úseky:

Prospešná spolupráca
s DHZ Zbora

Zbora – smer k p. Marečkovi – 150 m
Dohňany – úsek na Rozhľadňu – 420 m
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Bilancia Športového klubu
Dohňany po jesennej časti
Po ukončení jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 sa mužstvá ŠK Dohňany nachádzajú v stredných pozíciách svojich líg. Mužstvo mužov
v VII. lige po vynikajúcom začiatku, kde sa dlho držalo na prvej pozícií, z posledných 4 zápasov získalo iba
jeden bod a prepadli sa až na 6. pozíciu, kde aj prezimujú. Vekový priemer hráčov mužov je 23 rokov a je
najmladším mužstvom v VII. lige. Tvoria ho hlavne
naši odchovanci.
Úplný opak platí o mužstve dorastu. Po kvalitnej letnej Mladé hasičské nádeje v akcii
príprave pod vedením trénera I. Gabriša ml., nezachytili začiatok súťaže a prvé body získali až v polovici súťaže. To
isté platí aj o mužstve st. žiakov. O prípravu jednotlivých
mužstiev sa starajú títo tréneri: Drahoš Marman, Ivan Gab- … nulová požiarovosť… skvelé úspechy detského družstva
Rok 2016 pomaličky končí a tak je čas, aby sme zbilancovali
riš ml., Miroslav Koleno, M. Hanes a Jaro Čvirik.
aj u dohnianských hasičov aký teda bol. Začneme tým, že do uzáVII. LIGA MUŽI
vierky tohto vydania neevidujeme v zásahovej činnosti ani jeden
1 Kvašov
12 9
0 30 30 : 7
30
požiar v rámci samotnej obce a ani jej miestnych častí. Za skvelým
2 Kolačín
12 8
1 3 27 : 19 25
číslom 0 sa skrýva nielen šťastie, ale aj fakt, že preventívne relá3 Pruské
12 7
2 3 35 : 18 23
4 Visolaje
12 5
5 2 27 : 14 20
cie k jednotlivým ročným obdobiam, ako je najmä jarné upratova5 Podvažie
12 5
4 3 23 : 23 19
nie, či vykurovacia sezóna majú pozitívny vplyv na občanov obce.
6 Dohňany
12 5
3 4 24 : 20 18
Ale netreba zaspať na vavrínoch a preto apelujeme na vás občania,
7 Pružina
12 5
3 4 23 : 19 18
aby ste dodržiavali protipožiarne predpisy a zbytočne nehazardova8 Lazy pod Makytou
12 5
1 6 25 : 28 16
9 Šebešťanová
12 4
2 6 21 : 25 14
li . Nikoho nepoteší škoda na majetku alebo nedajbože poškodenie
10 Sverepec
12 3
3 6 12 : 24 12
zdravia. Nakoľko už niekoľko rokov čerpáme dotácie z Bratisla11 Dolná Breznica
12 3
2 7 17 : 26 11
vy, tak sa každoročne materialno-technické vybavenie nášho zboru
12 Dolná Mariková
12 2
3 7 22 : 31
9
13 Praznov
12 0
2 10 10 : 42
2
zlepšuje a sme schopní zasiahnuť efektívnejšie nielen pri požiaroch,
14 Malé Lednice
0
0
0 0 0 : 0
0
ale aj pri živelných pohromách, asistovať pri dopravných nehodách,
či iných mimoriadnych situáciách. Za tento rok evidujeme tieto záVI. LIGA DORAST OBFZ
sahy: čistenie ciest a kanálov po mohutných dažďoch 14.7. Cinge1 Udiča
8
8
0 0 41 : 3
24
lovec a 19.11. časť Potok. Dňa 28. – 29.6. pátrania po nezvestnej
2 Sverepec
8
6
0 2 29 : 18 18
3 Dolné Kočkovce
8
4
1 3 18 : 12 13
osobe (29.6. – 25 členov v spolupráci aj s okolitými zbormi). Dňa
4 Plevník
8
4
0 4 27 : 21 12
9.12. asistencia pri dopravnej nehode na štátnej ceste I/49.
5 Tuchyňa
8
4
0 4 22 : 22 12
Ale prejdime k veselšej téme. A tým je zhodnotenie športovej
6 Dohňany
8
3
1 4 11 : 16 10
činnosti.
Keďže družstvo mužov stále len hľadá zašlú slávu z roka
7 Lysá pod Makytou
8
3
0 5 24 : 28
9
8 Jasenica
8
3
0 5 12 : 27
9
2013 a jedno 5. miesto z Lednických Rovní v rámci SMHL, ale i po9 voľná
0
0
0 0 0 : 0
0
dobné umiestenie žien v lige nás moc netešilo. Ale je tu družstvo,
10 Mikušovce
8
0
0 8 3 : 40
0
ktoré robí veľkú radosť nám ako prezentuje náš zbor, či obec. A to je
IV. LIGA ST. ŽIACI JUH OBFZ
družstvo mladých požiarnikov tzv. „Plameniakov“. Ich úspechy sú
1 Hradčan Lednica
8
7
0 1 56 : 3
21
úžasné a je vidno, že sú úžasní. Tak poďme ich zhodnotiť: 1.miesta
2 Beluša
8
6
1 1 67 : 3
19
celkovo 8 krát – Lednica okresné kolo (už 4-nasobný víťazi), Pruské
3 Košeca
8
5
1 2 32 : 20 16
(3
krát), Zlatníky (8 členne), Šišov (8 členné aj 5 členne s rekordom
4 Ladce
8
5
0 3 43 : 15 15
5 Ilava
8
5
0 3 44 : 24 15
trate), Zbora (s rekordom detskej ligy ), Horovce a najmä víťazstvo
6 Lazy pod Makytou
8
2
3 3 25 : 14
9
doma na súťaži. Taktiež prvý v požiarnom útoku na krajskom kole.
7 Dohňany
8
2
1 5 24 : 20
7
Pochváliť
ich treba aj za 2 miesta: Zlatníky (5 členné), Púchov, Du8 Horná Poruba
8
1
0 7 14 : 82
3
lov. Snáď najväčší úspech je celkové 2. miesto v novej Púchovsko9 voľná
0
0
0 0 0 : 0
0
10 Borčice
8
0
0 8 1 : 125 0
(Pokračovanie na 10. strane)

DHZ DOHŇANY

Rekonštrukcie miestnych komunikácii

Mostište – úsek smerom na vodojem o dĺžke
220 m
Zbora – ulička pri kostole – 180 m

DECEMBER 2016

V jesenných mesiacoch začali interiérové úpravy v kultúrnom dome v Zbore. S touto myšlienkou úprav prišiel Peter Behro z DHZ Zbora, kde navrhol,
že by hasiči obci pomáhali so stavebnými úpravami, aby sa ušetrili financie
za stavebné práce. Obec zakúpila stavebný materiál a hasiči tak ako sľúbili, tak sa aj splnili a spoločnými silami si zrekonštruovali novú miestnosť
na členské schôdze a výstavu svojich
víťazných pohárov. V súčasnosti sa čaká už len na finálne maľby a osvetlenie priestorov. Chceme im poďakovať
za hodiny dobrovoľne vykonanej práce a samozrejme aj za úspešnú činnosť
pri prezentácii obce. Verím, že čoskoro
prinesieme aj fotografie už vynovenej
„siene slávy DHZ ZBORA“.

DOHŇANSKÝ SPRAVODAJ

10

DECEMBER 2016

DECEMBER 2016

DOHŇANSKÝ SPRAVODAJ

DHZ DOHŇANY … nulová požiarovosť… skvelé úspechy detského družstva
(Dokončenie zo strany 9)
-Ilavskej detskej lige. A taktiež 3-tie miesta:
Krajské kolo Chynorany celkovo a pohárová súťaž Ladce. Družstvo sa na skoro každej
súťaži, ktorú absolvovalo umiestnilo v prvej
pätke. Táto sezóna bola jednoducho úspeš-

ná a chcem sa všetkým členom srdečne poďakovať a hrdo povedať, „Robili ste radosť
všetkým“.
Na záver chcem v mene výboru hasičského zboru poďakovať všetkým členom nášho
zboru za ich prácu a činnosť, rodinným prí-

slušníkom členov ďakujem za pochopenie
a všetkým občanom želám šťastné a veselé
vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roka. Nech nás ochraňuje svätý Florian.
S pozdravom Peter Galda,
predseda DHZO

Hasiči Zbora – rok 2016
Rok 2016 sa začal pre Zborských hasičov veľmi príjemnou udalosťou.
Na konci januára sme privítali v Zbore podpredsedu vlády SR a ministra
vnútra Robérta Kaliňáka, ktorý nám doviezol nové hasičské vozidlo Iveco Daily.
Vo februári sme tradične usporiadali fašiangový pochod masiek. V marci sa začali
prvé práce na hasičskom areáli. Vybudovali
sme si nový betónový nábeh, aby sme dokázali zabezpečiť regulárne podmienky pre
všetkých súťažiacich počas súťaže. Táto
spevnená plocha bola takým mínusom nášho areálu. Keď vidíme v akých areáloch sa
behá Česká extraliga v požiarnom útoku, tak
musíme skonštatovať, že ozaj bola potreba
urobiť spevnenú plochu. V budúcnosti bude určite snaha tento areál ďalej zdokonaľovať. V máji bola obnovená tradícia stavania
mája, ktorý sa týčil celý máj pri hasičskej
zbrojnici. V júni hasiči usporiadali deň detí pre tých najmenších. Aj týmto spôsobom
chceme prilákať malé deti do svojich radov,
aby v Zbore nevymrela hasičská tradícia.

Výstavba betónovej plochy
Neskôr sa nám naplno rozbehla hasičská sezóna 2016. Po minuloročnej „zlatej“
sezóne, bola táto pre nás doslova katastrofou. Vôbec sa nám nedarilo opakovať minuloročné výsledky. Počet víťazstiev rapídne
klesol, častokrát sme odchádzali zo súťaží

sklamaní. Ale aj toto patrí k športu, nedá sa
iba vyhrávať. Vieme, čo máme do budúcna
vylepšiť. Tento rok ste mohli na súťažiach
stretávať 4 zborské družstvá. Mužské A-čko
a B-čko sa zúčastnili Slovensko-moravskej
hasičskej ligy. C-éčko získavalo skúsenosti
po okolitých súťažiach a nakoniec behali aj
naši najmenší, ktorých by sme mohli označiť aj Zbora „D“ ako deti.
V júni sme tradične tretiu júlovú sobotu
usporiadali hasičskú súťaž o putovný pohár
veliteľa DHZ, súťaž bola zaradená do seriálu Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Tento rok nám počasie veľmi neprialo, po celú
súťaž bolo daždivo. Na naše prekvapenie
ani dážď neodradil súťažiacich. Počet družstiev bol 72 a po roku si môžeme opäť povedať, že sme organizovali druhú najväčšiu
hasičskú súťaž na Slovensku. Dva týždne
po súťaži sme zorganizovali aj letnú zábavu
za kultúrnym domov s kapelou Mistral.
V auguste sme organizovali po dlhšej dobe aj detskú hasičskú súťaž. V tomto roku
vznikla detská hasičská liga okresov Púchov
a Ilava, čo vnímame ako správnu vec. Preto
sme sa rozhodli podporiť ju zorganizovaním
jedným z kôl tejto ligy. Naši „plameniaci“
pod vedením veliteľa DHZ Milana Reksu
sa tejto ligy zúčastňovali. Dosahovali horšie
aj lepšie výsledky, ale to vôbec nevadí. Pravým zmyslom detského družstva je výchova
mládeže, aby sme o 5-10 rokov mali v Zbore generáciu hasičov, ktorí nahradia úspešnú
éru predchodcov.
V Zbore sa tento rok konalo aj rezbárske

sympózium a trialové preteky. Pri oboch
týchto akciách sme boli vypomáhať. Tu sa
krásne potvrdilo to, že keď si takto 3 organizácie vzájomne vypomôžu hneď sa všetko
ľahšie robí.

CK EPIC DohĖany a obec DohĖany
vás srdeþne pozývajú

na 8. roþník silvestrovského turistického pochodu
po náuþnom chodníku zdravia „Tri skaly“,
ktorý sa bude konaĢ

v piatok 30. decembra 2016.

Zraz bude o 9.30 hod. pred
Pamätnou izbou obce DohĖany.

Prineste si dobrú náladu a nieþo na opekanie.
Členovia DHZ Zbora na súťaži v Zbore
V septembri sa naši hasiči zúčastnili aj
cvičného zásahu, ktorý sa vykonával nad
Osmekom v obci Lúky pod velením Okresného hasičského a záchranného zboru.
Ako posledné by sme spomenuli rekonštrukciu miestnosti v kultúrnom dome na
novú hasičskú kľubovňu a zároveň sieň slávy. Touto cestou ďakujeme pánovi starostovi za poskytnuté finančné prostriedky a pracovné sily.
DHZ Zbora

Úspešnú sezónu majú za sebou aj hasičky z Mostíšť

Urbáske pozemkové spoločenstvo v Dohňanoch
ďakuje za spoluprácu svojim podielnikom
a členom. Zároveň krásne prežitie
vianočných sviatkov a správne vykročenie do
Nového roku 2017, praje vedenie UPS Dohňany.
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NARODENÍ V ROKU 2016
Mesiac

Meno a priezvisko

Adresa

Mesiac

Meno a priezvisko

Adresa

Január
Február
Február
Apríl
Apríl
Máj
Máj

Olívia Oravcová
Zuzana Trnková
Michaela Laššáková
Tereza Holá
Barbora Györiová
Marek Poliach
Terézia Bartošová

Zbora 58
Dohňany 412
Zbora 115
Dohňany 390
Dohňany 449
Mostište 20
Dohňany 158

Júl
Júl
August
August
September
September
November

Nina Halušková
Samuel Pitvorec
Jakub Gabko
Igor Trník
Linda Blašková
Stanislava Pišojová
Laura Húževková

Zbora 119
Dohňany 162
Dohňany 105
Dohňany 162
Dohňany 103
Dohňany 418
Zbora 138

UZAVRETÉ MANŽELSTVÁ V ROKU 2016
Mesiac

Ženích

Adresa

Nevesta

Adresa

Apríl
Apríl
Máj
Máj
Máj
Máj
Jún
Jún
Jún
Jún
August
September
Október
November
November

Ľubomír Mazák
Ján Lašák
Marián Albert
Marián Furo
Marcel Gabriš
Ľuboš Pilný
Martin Zahradový
Peter Gargulák
Ing. Martin Zálešák
Michal Vrábel
Bohuslav Oberreiter
Tomáš Baška
Andrej Kozma
Jakub Holý
Ing. Vladimír Mrocek

Púchov
Dohňany
Dohňany
Lazy pod Makytou
Dohňany
Lednické Rovne
Dohňany
Dohňany
Vrbice, ČR
Dohňany
Chlumec nad Cidlinou, ČR
Dohňany
Dohňany
Přerov, ČR
Dohňany

Ivana Labajová
Mária Rolínová
Miriama Jancíková
Denisa Mrocková
Jana Všelková
Zuzana Zvonková
Katarína Bašková
Lenka Mäsiarová
Veronika Franková
Katarína Badžgoňová
Mária Gabková
Nikola Váleková
Katarína Zbínová
Martina Mrocková
Miroslava Bučková

Dohňany
Púchov
Vydrná
Zbora
Dohňany
Dohňany
Dohňany
Dohňany
Dohňany
Streženice
Dohňany
Púchov
Beluša
Dohňany
Púchov

ZOSNULÉ OSOBY V ROKU 2016
Meno a priezvisko

Dátum úmrtia

Adresa posledného pobytu

Štefan Bisaha
Mária Hannwaldová
Mária Kuchtová
Jaroslav Malo
Anton Baška
Štefan Hlinka
Alojz Mušák
Štefánia Badurová
Emília Klanicová
Jozef Pišoja
Karol Bisaha
Irena Badurová
Jaroslav Hlinka
Eva Pišojová
Milan Sedliak
Miroslav Vrškový
Alžbeta Vráblová
Františka Jurisová

1/11/2016
2/15/2016
3/13/2016
4/13/2016
5/9/2016
5/12/2016
5/24/2016
5/25/2016
6/3/2016
6/28/2016
7/1/2016
7/18/2016
7/28/2016
8/3/2016
11/7/2016
11/15/2016
11/27/2016
11/28/2016

Dohňany 191
Dohňany 301
Dohňany 79
Mostište 4
Dohňany 217
Zbora 116
Dohňany 84
Dohňany 290
Dohňany 201
Dohňany 370
Dohňany 155
Dohňany 291
Zbora 57
Dohňany 124
Dohňany 165
Mostište 10
Dohňany 371
Dohňany 227
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