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Zo života detí v Základnej škole s materskou školou Dohňany
V druhej polovici školského roka sa udialo veľa akcií, podujatí, súťaží v našej škole.
MAŠKARNÝ KARNEVAL

PREDSTAVENIA

Koncom januára sa konal v našej škole MAŠKARNÝ KARNEVAL, kde
Počas tohto polroka sme tiež mali
sa deti predstavili v rôznych krásnych kostýmoch, a spevom a tancom ukončili veľa koncertov a divadelných predstafašiangové obdobie. Za odmenu každý žiak dostal sladkú maškrtku.
vení, v ktorých boli hudobné hádanky,
rozprávky, veselá hudba, klaun, bábky
a rôzne aktivity, do ktorých sa deti zapájali počas predstavení.
Žiaci našej školy sa aktívne zapájajú
do rôznych súťaží. Jednou z nich je aj
súťaž v recitácii.

NAVŠTÍVIL NÁS MAJSTER SVETA

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Našu školu navštívil majster sveta
Najlepší recitátori našej školy predv chôdzi MATEJ TÓTH. Odovzdal stúpili pred svojich spolužiakov a prednám hodnotný darček v podobe didak- viedli svoje schopnosti v prednese prótických pomôcok na telesnú výchovu. zy a poézie
Zároveň porozprával o svojej športovej
kariére a odpovedal na zvedavé otázky
žiakov. Všetci mali možnosť pozrieť si
jeho zlatú medailu z majstrovstiev sveta. Pri spoločnom fotografovaní a autogramiáde deti získali kartičky s podpisom. Zároveň sa podpísal do kroniky
obce.

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY
V Dunajskej Strede sa Barborka
Komárová spolu s rodičmi zúčastnila
slávnostného otvorenia výstavy výkresov medzinárodnej výtvarnej súťaže
pre deti predškolského veku Žitnoostrovské pastelky. Za svoju víťaznú
prácu získala diplom a vecné ceny.

MESIAC KNIHY.
Navštívil nás náš regionálny spisovateľ pán Milan Húževka zo
Zbory. Porozprával deťom o svojich
začiatkoch tvorenia, čo ho inšpirovalo k písaniu, kde získaval inšpirácie
a námety, koľko kníh napísal, ale aj
o svojich zážitkoch zo života. Veľmi
trpezlivo a pútavo odpovedal na zvedavé otázky žiakov, ktoré si pripravili.
V závere prečítal povesť zo svojej knihy a popodpisoval sa deťom do kníh,
pamätníkov a kartičiek.

SLÁVIK SLOVENSKA

LITERÁRNA SÚŤAŽ

Bolo opäť veľmi ťažké vybrať a vyhodnotiť malých spevákov, ktorí svoje
spevácke výkony predviedli pred celou
školou. Svojím spevom dokázali rozospievať celé publikum, ktoré sa k nim
bezprostredne pridalo.

Súťaže, Dobšinského rozprávkovo, sa zúčastnili naši žiaci, ktorí do nej prispeli svojimi umeleckými dielami. V 11. ročníku uspeli žiaci tretieho ročníka,
ktorých diela porota vybrala a ocenila. Boli to: Ninka Reksová, Lea Ondejčíková, Patrik Vričan a Jakub Lašák. Blahoželáme a prajeme veľa nových nápadov
v budúcej tvorbe.

OCHRANA ZEME A NAŠEJ PRÍRODY

ZBERY ODPADOVÝCH MATERIÁLOV

VÝSTUP NA ROZHĽADŇU

Počas školského roka sa aktívne zapájame do rôznych zberov: zber papiera, tetrapakov, oleja, batérie na ďalšie
spracovanie. Od mája sa začala zbierka plastových vrchnákov z PET fliaš,
ktoré poslúžia zdravotne postihnutému
chlapcovi na získanie nového invalidného vozíka.

Medzinárodný deň detí bol spojený
s výstupom na rozhľadňu na Tlstej hore, ktorý pre našu školu zorganizovali
LESY SR.
Výstup bol spojený s aktivitami zameranými na les a život v lese, ktoré
boli následne odmenené peknými cenami.

Všetko, čo robíme, ovplyvňuje prírodu a prostredie okolo nás. Každoročne
sa naša škola zapája do aktivít spojených so starostlivosťou o prírodu a životné prostredie. Jednotlivé triedy si
vyberali rôzne techniky, koláže, využívali odpadový materiál, čistili a upravovali okolie školy, zameriavali sa na triedenie odpadov, riešili ENVIRO-úlohy.
ŠKOLA V PRÍRODE
Projektový týždeň sa vydaril a naďalej
budeme vykonávať pozitívne zmeny
V deň odchodu by nikto nebol povedal, že žiaci zo ZŠ Dohňany zažijú nezak ochrane životného prostredia a bude- budnuteľné chvíle, super týždeň uprostred krásnej prírody, v Škole v prírode. Home pre všetkých dobrým príkladom.
tel BELEZ v Dolnom Kubíne sa stal pre deti na päť dní domovom. Pripomínala
to aj výborná strava ako od mamičky, ktorú mali 5-krát denne. Počas pobytu, od
23. do 27. mája, získali deti veľa nových zážitkov a vedomostí. Zvládli turistickú vychádzku do blízkeho okolia a na Kubínsku hoľu, historické pamiatky mohli
obdivovať na Oravskom hrade. Ani športová a zábavná činnosť nezostali bokom.
Týždeň nabitý zaujímavým programom, ktorý deťom sprostredkovali animátori,
bol pre všetkých úžasnou skúsenosťou. Animátori pripravovali pre deti rôzne hry
i súťaže s nezvyčajnými názvami ako Krajina fantázie, Súboj…, Pálenie ničoty.
Deti rozdelili do skupín, ktoré počas týždňa medzi sebou často súťažili. Súťaže boli vedomostné, športové, umelecké i spoločensko-zábavné (kvízy, športová olympiáda, módna prehliadka, voľba princa a princezny). Posledný večer sme
ukončili rozlúčkovou diskotékou a vyhodnotením celého pobytu. Spokojnosť detí
a ich radosť bolo ocenením pre pedagógov a animátorov. Pobyt v škole v prírode
MDD
sa žiakom i pani učiteľkám veľmi páčil a radi by si ho zopakovali.
Nedeľné popoludnie bolo plné detí
a rodinných príslušníkov. Na ihrisku
v Dohňanoch sa konali oslavy MDD.
Pre deti boli pripravené rôzne hry, súťaže a iné aktivity, ktoré plnili spolu
s rodičmi. Za odmenu dostali sladkosti.
Mohli sa povoziť na koči, na koni, pozrieť a vyskúšať si policajné auto, ale
si pozrieť ukážku výcviku policajného
psa. Pohostiť sa mohli na výbornom
guláši z diviny od poľovníkov.
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ZÁBERY NA NAŠU OBEC Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY...

MATERSKÁ ŠKOLA

Počas celého roka materská škola
poskytovala vhodné podmienky pre
výchovu a vzdelávanie detí. Našim
cieľom je vytvoriť pre deti príjemné a podnetné prostredie, podporovať
komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Rodičia mali možnosť prihlásiť deti do pravidelne organizovaného krúžku anglického jazyka, mohli si opraviť a zdokonaliť reč a výslovnosť na
logopedických cvičeniach. Každý mesiac sme organizovali projektové týždne, počas ktorých deti získavali nové
poznatky a zážitky. Pravidelne sme sa

zapájali do rôznych súťaží organizovaných CVČ Včielka v Púchove, rôznych
organizácií, MŠVVaŠ SR a inými školami. Naše šikovné deti získali množstvo ocenení, diplomov a medailí. Najviac cien získala Barborka Komárova
vo viacerých výtvarných a športových
súťažiach. V medzinárodnej súťaži Žitnoostrovské pastelky 2016 získala za
svoj výkres ocenenie poroty a zúčastnila sa spolu s rodičmi slávnostnej vernisáže v Osvetovom stredisku v Dunajskej Strede. Aktivity školy môžeme
rozdeliť na viac oblastí.

NAŠU ŠKOLU RADI MÁME…
V minulom školskom roku 2014/2015 odišlo z našej školy 18 žiakov – štvrtákov. Tešili sa na novú školu, ale zároveň, v kútiku duše
im bolo smutno, že opustia naše brány. Čas plynul a NAŠE DETI sa
nám začali vracať späť. Prišli po vyučovaní do družiny, zahrať si poobede futbal, pospomínať, ako im bolo fajn. Počúvame slová chvály: „Ako im bolo dobre, ako veľa nových poznatkov nadobudli, že
vlastne celý piaty ročník čerpajú z vedomostí, ktoré tu získali, ako
dobre sa tu cítili a hneď by sa vrátili späť.“ Do školy sa nám vracajú
aj deti, ktoré sa presťahovali a chýbajú im ich priatelia a učitelia.
Čo nás mimoriadne prekvapilo a potešilo, deti prišli aj počas svojho voľna (keď písali starší žiaci monitory, keď mali voľno). Pomohli
v škole menším, porozprávali o svojich zážitkoch, dozvedeli sa veľa
nového o svojich pani učiteľkách.

Pohybová – plavecký výcvik, turistické vychádzky, dni športu, sezónne
športy, olympiáda…
Enviromentálna – separácia odpadu, zber druhotných surovín, starostlivosť o vtáčiky v zime, pozorovanie
drobných živočíchov v prírode, Deň
Zeme…
Kultúrna – vianočná besiedka, karneval, týždeň s knižkou – Kniha je môj
kamarát, návšteva knižnice, návšteva
divadelných a filmových predstavení,
koncertov, súťaže v recitácii a speve,
výtvarné súťaže…
Vzdelávacia – rôzne projekty, anglický jazyk, logopédia, bezpečnosť na
cestách, finančná gramotnosť…
Zdravotná – projektové týždne: Som
silný a zdravý – zdravá výživa, Jesenné
plody – vitamíny, pyramída zdravia…
Materská škola úzko spolupracuje
so základnou školou, zapája sa do rôznych spoločných aktivít, pri ktorých
sa deti oboznamujú s prostredím školy, stretávajú tu svojich starších kamarátov, vidia, ako sa učia a čo ich čaká
v škole.
Výsledkom všetkých aktivít je dobrá
klíma v škole, o čom svedčí plne obsadená materská škola počas celého školského roka a vysoký záujem o umiestnenie detí v našej škôlke.

PD Mestečko – hospodársky dvor Dohňany.

V mesiaci apríl 2016 sme oslávili 10. výročie založenia ZO JDS v Dohňanoch. Počas
týchto rokov sme zažili veľa krásnych chvíľ
a pripravili sme mnoho akcií pre našich členov. V mesiaci máj sme uskutočnili schôdzu pri príležitosti krásneho výročia a naša
členka nás prekvapila peknou básňou.
Počuli ste? Vrabce čvirikali,
Že sme pred 10 rokmi
JDS v Dohňanoch založili.
Čas beží ako voda,
Nedá sa zastaviť,
ale dnes to prišli osláviť.
Začínali sme malým počtom členov,
Pomaly sa dôchodcovia prihlasovali
A rady členov v jednote zvyšovali.
Aby sme sa cítili mladší a zdravší
Jeden krát týždenne cvičíme
Až to v kostiach praští.
V rôznych kúpeľoch sme sa kúpali,
v minerálnych vodách kosti vyhrievali
a na mladosť spomínali.
Ponavštevovali sme výstavy,
Divadlá i vystúpenia,
aby sme mali pár hodín potešenia.
Na výletoch sme si pozreli
Martin, Tatry i Košice,
Kde sa nám páčilo velice.
Aby sme si mohli počas roka
Výlety, guláš i opekačku dovoliť,
Museli sme si so zbermi papiera privyrobiť.
Všetci členovia sa radi poschádzame,
Porozprávame a pri harmonikách i zaspievame,
Takto žije zvesela tá naša jednota veselá.

Kostol sv. Cyrila a Metoda spolu s priľahlým cintorínom.

Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Dohňanoch
slávi 10. výročie založenia
Naša organizácia v roku 2015
pracovala v počte 72 členov, v priebehu roku sme prijali 7 nových členov. Počas roka sme pripravili rôzne akcie a chcem Vám len niektoré
pripomenúť.
Dňa 28. 08. 2015 sme boli organizátori krajského stretnutia dôchodcov – Výstup na Rozhľadňu
na Tlstej hore v Dohňanoch. Akcia
mala dobrý a úspešný priebeh a na
krajskom stretnutí JDS bola naša
organizácia pochválená. Touto cestou chcem poďakovať za finančnú
pomoc poslancom NR SR Ing. Milanovi Panáčkovi a Ing. Jaroslavovi Baškovi a zároveň aj celodennú
starostlivosť. Ing. Karolovi Mušákovi a Urbárskemu pozemkovému
spoločenstvu v Dohňanoch, poľovníckemu združeniu Bukovina za
starostlivosť a sponzorské dary na
podujatie. Pri príprave a priebehu
akcie sa podielali členky – Janovcová, Švehlíková, R. Lešková, M. Bisahová, J. Bisahová, M. Cibiková.
Poďakovanie patrí aj organizáciám,
ktoré nám pomáhali. Naša činnosť
nebola len zábava, ale aj práca, kto-

rou sme sa podieľali na úprave okolia v našej obci. Skrášlili sme zeleň
pri pamätnej izbe, upratali sme mlyn
a pomáhali sme pri akciách organizovaných obcou (Ochutnávka, hodové slávnosti, turistická vychádzka, stretnutie dôchodcov). Upravili
sme hrobové miesta významných
osobností obce na miestnom cintoríne.
Kladne hodnotím spoluprácu
s členmi OV JDS v Púchove, ktorí
nás pravidelne informujú o činnosti
Ústredia a činnosti KV JDS v Trenčíne. Dobrá spolupráca je s pani
Gabkovou predsedníčkou OO JDS
Púchov. Ešte sa nám nepodarilo získavať pravidelne členov na rôzne
podujatia poriadené v okolitých organizáciách. Priestor na naše stretnutia v DKT nám vždy pán starosta potvrdil bez poplatku, za čo mu
veľmi pekne ďakujeme. Celú činnosť organizácie hodnotíme kladne
a dúfame, že sa nám podarí činnosť
naďalej rozvíjať a získavať nových
členov.
Emília Čviriková
Predseda JDS
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Samotná výstavba obecného vodovodu začala v roku 1991 po prechode investície z bývalého ONV na
obec Dohňany. Obec postupne začala
s kompletizovaním projektovej dokumentácie a budovaním čerpacej stanice, výtlačného a zásobného potrubia,
vodojemu (stavebnej a technologickej
časti) a rozvodnej siete. Projekt prešiel
mnohými zmenami stavby pred dokončením, ktoré spočívali najmä v zmene
trasy rozvodnej siete a technológie čerpacej stanice a vodojemu. „Pamätám si
ako sme brigádovali na stavbe oplotenia vodojemu nad Zborou. Niektorí poslanci zastupiteľstva, dnes už nebohý
Palo Cekúl, ale aj ďalší pomohli, aby
sa v roku 2004 spustila aspoň prvá časť
vodovodu.“ Zaspomínal si na tie časy vtedajší starosta obce Ing. Jaroslav
Baška. Dovtedy boli preinvestované finančné prostriedky vo výške 15,4 mil.

slovenských korún. Každý rok sa postupne budovali jednotlivé vetvy v závislosti od toho, koľko finančných
prostriedkov bolo k dispozícií. Vybudovaná časť sa postupne kolaudovala
a pripájala k už prevádzkovanej sieti.
Tento rok sa podarilo dokončiť aj posledné dve vetvy. Celkovo stála výstavba vodovodu 1.713 mil. euro, čo je viac
ako 51 miliónov bývalých slovenských
korún. Z toho vlastné zdroje obce boli
vo výške viac ako 732 tis. euro. Tak-

mer 1 mil. euro sa podarilo počas 15
rokov získať vo forme rôznych dotácii.
Sú to neskutočne veľké náklady, ktoré
sa nikdy nesplatia. Je tu však situácia,
keď sa ukazuje, že vybudovať vodovod bolo správne rozhodnutie. Každoročne sa zväčšujúce problémy občanov
z vlastnými studňami, nám dávajú za
pravdu. V súčasnosti má z 386 domácností v Dohňanoch zriadenú 188 nehnuteľností domovú vodovodnú prípojku. Tento rok pribudnú ešte ďalší
takmer 30 záujemcovia. Prevádzkovateľom vodovodu je Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica, ktorá je zodpovedná aj za realizáciu
domových vodovodných prípojok.
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SMS – spravodaj

Vodovod po štvrťstoročí dokončený
Áno, presne toľko trvala výstavba vodovodu v našej obci. Po 25 rokoch
budovania sa tento rok dobudovalo posledných 419 metrov rozvodného
potrubia. Pôvodný projekt rátal aj so skupinovým vodovodom smerom na
Púchov, vzhľadom na to, že výdatnosť vodného zdroja je 12 l/s.

DOHŇANSKÝ SPRAVODAJ

Vážení občania,
naša obec Dohňany, z dôvodu zlepšovania informovanosti občanov,
Vám ponúka možnosť prijímať dôležité obecné oznamy formou
krátkych SMS správ, prípadne e-mailov. Táto služba môže slúžiť aj
ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu, výhodná pre občanov,
ktorí chcú mať prehľad o dianí v obci aj v prípade odcestovania, alebo
dlhodobej neprítomnosti. Alternatívne nám môžete svoju požiadavku
na odber bezplatných správ nahlásiť aj priamo na obecnom úrade.
Ak máte záujem stať sa príjemcom bezplatných správ a oznamov
obce Dohňany využite informačný systém
Úsek od penziónu až po prepoj k bývalým potravinám u Bisahu sa dokončil
len pred pár týždňami.

SMS SPRAVODAJ
ONLINE PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE
Občania sa prihlasujú alebo odhlasujú prostredníctvom online
formulára na adrese: www.smsspravodaj.info/dohnany/

PODROBNÁ KALKULÁCIA NÁKLADOV VODOVODU A ICH ŠPECIFIKÁCIA
Na výstavbu vodovodu v Dohňanoch sa začala od roku 1991 do roku 2016
a preinvestovalo sa 1.713.739,89 euro, čo predstavovalo:
Projektová dokumentácia
Stavebné práce
Technológia
Dotláčacia stanica
Celkové náklady projektu SPOLU

14.439,00 euro
1.577.393,81 euro
48.198,00 euro
73.709,08 euro
1.713.739,89 eur

Trasu ponad rieku okolo ihriska a popod železnicu sa podarilo vybudovať
v roku 2014.

SMS PRIHLÁSENIE

SMS ODHLÁSENIE

Občan odošle sms správu
zo svojho mobilného telefónu,
v tvare:
Dohnany na mobilné číslo:
0940 600 011

Občan odošle sms správu zo
svojho mobilného telefónu v tvare:
Odhlasit na mobilné číslo:
0940 600 011, alebo odpísaním
na ktorýkoľvek sms oznam obce
v tvare: ODHLASIT

ZMENA EXISTUJÚCICH NASTAVENÍ PRIJÍMANIA OZNAMOV
Občania prihlásení spôsobom online môžu vykonávať tieto zmeny:
zmenu alebo doplnenie mobilného čísla, vypnutie/zapnutie foriem
prijímania oznamov – sms alebo e-mailom, doplniť lokalitu, vypnutie/
zapnutie reklamných a iných správ.

Výstavba vodovodu do Lazov v roku 2006.

Cingolovec dostal vodovod v roku 2007.

ONLINE NASTAVENIE

SMS NASTAVENIE

Navštívte stránku:
www.smsspravodaj.info
Kliknite na tlačidlo DOHŇANY
Do formulára zadajte
iba Váš e-mail.
Potvrďte kliknutím na tlačidlo
CHCEM SA REGISTROVAŤ

Občan odošle sms správu zo
svojho mobilného telefónu
v tvare: Nastavenie na mobilné
číslo: 0940 600 011, alebo
odpísaním na ktorýkoľvek
sms oznam obce v tvare:
NASTAVENIE

* pri písaní sms diakritika a medzery nie sú povinné

V roku 2008 bolo vybudovaná dotláčacia stanica smerom Od školy až na dolný koniec popri hlavnej ceste sa budoval
do Lazov.
vodovod v rokoch 2009 a 2010.

Jeden z najnáročnejších úsekov popod
potok pri hlavnom moste sa zrealizoval
iba minulý rok.

Reklamácie a poruchy:
e-mailom: servis@smsspravodaj.info
telefonicky: +421940600770
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ŠK Dohňany – úspešná sezóna za nami
Sezónu 2015/16 môžeme pre ŠK Dohňany nazvať ako
úspešnú. Družstvo mužov a žiakov bojovali do posledného kola o postupové pozície do vyšších líg, čo môžeme pripísať dobrej práci trénerov a zapracovaniu
mladých odchovancov do kolektívu. Najväčší progres
sme zaznamenali u družstva dorastu, kde pripájam pár
postrehov ich nového trénera Ing. Ivana Gabriša.
„Družstvo som prebral pred predposledným zápasom v Prejte t.j. 12. kolom 8. 11. 2015, kde sme v Prejte prehrali 0:1, v nasledujúcom poslednom kole družstvo prehralo s Udičou 0:4.
Jesenná časť skončila so ziskom 7 bodov a skóre 16:30. Zimná príprava začala po Troch kráľoch tréningami v telocvični
v Záriečií a v priebehu januára aj na malej umelej tráve v Dohňanoch. Podarilo sa nám v priebehu zimnej prípravy vyraziť
na priateľské zápasy do telocvične do Lidečka, do haly do Valašsských Klobúkov a odohrať priateľské zápasy s Lysou pod
Makytou a Streženicami. Úvodné majstrovské zápasy chlapci
začali vo veľmi dobrom štýle. Keďže káder z jesennej kabíny
opustil jeden hráč, borili sme sa s chýbajúcim počtom hráčov.
Našli sme dohodu a hráči žiakov v jarnej časti odohrávali zápasy domáce po sobotách, čo nám umožnilo dopĺňať káder dorastu v nedeľu. Sem tam nám pomohli aj hráči od mužov, ktorí
vekovo patria ešte do dorastu: Dušan Pavlis, Richard Španko,
a v jednom zápase vonku proti prvej Hornej Porube aj Milan
Chano. Práve tento zápas, v ktorom sme nešťastne prehrali
0:1 bol asi najlepším zápasom jari, v ktorom som mal česť
viesť týchto chlapcov. Aj tréner domácich to vyjadril po zápase
u nich. Mojim cieľom bolo v jarnej časti plynulo zapojiť hráčov zo žiakov a pripraviť tak nové družstvo na budúcu sezónu.
Celkovo sa nám postupne darilo zvýšiť účasť na tréningoch,
čo sa odrazilo v zápasoch proti silnejším súperom zo špice,

ako Plevník, Udiča, s ktorými sme tesne prehrali 1:2 a 3:4.
Tím sa postupne budoval okolo skúsených hráčov Jakuba Lukajku, Adama Blažeja a Milana Hanesa. V priebehu jari sme
postupne nazbierali ďalších 17 bodov a jar sme ukončili s 24
bodmi a aktívnym skóre. Pričom negatívne skóre sme stiahli
na 46:53. Z 12. miesta sme sa posunuli na 10.-te. Tím vyzerá,
že bude posilnený v priebehu letnej časti aj novými hráčmi
z iných klubov, čo je znakom zvýšenia kvality. Perspektíva je
vysoká, že po príchode talentovaných žiakov Dávida Kováča,
Daniela Labaja, Patrika Ofúkaného, Mareka Proča, Mateja
Vrábela sa bude dať káder naďalej rozvíjať v snahe zaútočiť
na vyššie priečky. Veľmi by tomu pomohli príchody J. Bodzika
a F. Bartoša.
Celkovo v tíme vládol veľký pohyb hráčov a nedalo sa vždy
počítať so všetkými chlapcami. Narážali sme na nedostatok
hráčov v niektorých zápasoch. Preto nám v pár zápasoch ušlo
zopár bodov, čo by sa už nemalo opakovať, nakoľko v budúcej
sezóne odchádza vlastne len J. Lukajka, ktorý bol najlepším
strelcom tímu v priebehu celej sezóny.
V tíme sa vystriedali títo hráči: v bráne L. Marman, v závere zaskakoval aj M. Mušák, v obrane stabilita D. Gabko,

Nové ihrisko v miestnej časti ZBORA
Na základe požiadaviek občanov z miestnej časti Zbora sa
začalo ešte minulý rok s výstavbou detského ihriska v areáli
bývalej školy. Postavilo sa niekoľko samostatných prvkov
bez okolitej úpravy. Až na základe tohtoročnej aktivity mladých hasičov zo Zbore vznikol nápad usporiadať Rezbárske
sympózium na ktorom by sa vyrobili drevené lavičky. Tie
by sa následne osadili okolo detského ihriska a doplnili výsadbou a chodníkom. Počas posledných mesiacov sa všetko
uvedené podarilo aj zrealizovať. Aj keď celkový náklad na
ihrisko, chodník, lavičky a okolité sadové úpravy vysoko
prevýšil 10 tis. Eur, myslím že výsledok stojí za to. Vznikla
nám pekná oáza pokoja nielen pre mladé mamičky s deťmi,
ale aj ostatných obyvateľov Zbore. Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomuto krásnemu
dielu. Verím, že si ho budú aj udržiavať a strážiť.
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A. Blažej (väčšinu zápasov kapitán), J.Badura, doplnení striedavo hráčmi M. Čvirik, P.Ofúkaný, D. Kováč, M. Proč, D. Labaj, M.Riško a M. Mušák, v zálohe svoje miesta si striedala
skupina hráčov M.Hanes, T. Hodoško, A. Kizek, P. Janoško
a opäť M. Čvirik, navrátilec D. Čmelo, ktorý nám v závere pomohol veľmi, vpredu si zahrali hlavne J. Lukajka a D. Hanes,
M. Vrábel. Poďakovanie patrí oporám zmieňovaným už predtým hore D. Pavlisovi v útoku a v zálohe R. Špankovi a v obrane M. Chanovi. Chceme sa týmto poďakovať za podporu v klube všetkým, za pranie dresov H.Čvirikovej, za údržbu areálu,
ihriska a priaznivcom za podporu (napr. J. Okrajkovi za videa
a foto). Nám už zostáva len naďalej budovať dobré meno klubu a obce.“
V mene ŠK Dohňany, by som chcel poďakovať obci Dohňany, trénerom, hráčom a v neposlednej miere rodičom za
podporu dohňanského futbalu, a tým aj úspešnú reprezentáciu
obce Dohňany.

VII. LIGA MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Podmanín
MŠK Považská Bystrica
Dohňany
Visolaje
Pružina
Dolná Mariková
Šebešťanová
Podvažie
Kvašov
Kolačín
Sverepec
Pruské
Praznov
Hradčan Lednica

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0

V
20
19
15
13
11
11
9
8
7
7
6
5
1
0

R
1
3
3
6
4
4
4
3
5
3
5
5
2
0

P
3
2
6
5
9
9
11
13
12
14
13
14
21
0

Skóre
87 : 18
85 : 23
64 : 29
56 : 38
45 : 43
44 : 53
49 : 49
37 : 61
42 : 60
50 : 71
45 : 66
29 : 54
27 : 95
0 : 0

Body
61
60
48
45
37
37
31
27
26
24
23
20
5
0

R
2
5
4
4
2
2
3
4
4
3
2
4
1
0

P
4
2
4
6
8
10
12
12
13
14
15
17
19
0

Skóre
Body
90 : 27
56
87 : 28
56
75 : 27
52
69 : 33
46
50 : 30
44
71 : 43
38
49 : 57
30
59 : 87
28
26 : 54
25
46 : 53
24
40 : 79
23
39 : 95
13
29 : 117 13
0 : 0
0

R
2
4
1
0
4
4
5
2
2
1
1
2
0

P
1
1
5
7
7
10
11
13
13
14
18
18
24

Skóre
Body
120 : 20
65
129 : 25
61
166 : 41
55
107 : 42
51
68 : 47
43
73 : 70
34
55 : 61
29
45 : 64
29
75 : 106 29
54 : 98
28
42 : 95
16
22 : 87
14
10 : 210
0
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Oprava tzv. „Piešťanskej ulice“
Minulý rok po výstavbe kanalizácie dostali miestne komunikácie poriadne zabrať. Oprava niektorých
prebehla v poriadku, iné úseky sa budú musieť nanovo opravovať. Najhoršie skončila pre domácich dobre
známa tzv. Piešťanská ulica. Pôvodný plán obce bol
natiahnuť nový asfaltový koberec s podkladovou štrkodrvou, avšak po komunikácii so Železnicami Slovenskej republiky sa objavilo viacero prekážok. Požadujú prekládku káblov a ich uloženie do betónových
chráničiek. To je pre obec veľká investícia, ktorá sa dá
zrealizovať jedine v prípade, ak by sa podaril nejaký
projekt napr. z fondov Európskej únie. Zatiaľ sme pristúpili k riešeniu, že sa uvedený úsek vyviezol vrstvou
štrkodrvy a na povrch sa použila recyklovaná frézovaná asfaltová drť. Povrch nie je ideálny, ale mal by zabezpečiť, aby nedochádzalo k jeho rozmočeniu počas
dažďov a dalo sa tadiaľ bez väčších problémov prejsť
aj za daždivého počasia.

VI. LIGA DORAST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Horná Poruba
Udiča
Plevník
Pruské
Tuchyňa
Dolné Kočkovce
Prejta
Lysá pod Makytou
Jasenica
Dohňany
Sverepec
Praznov-Podmanín
Bolešov
Kolačín

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0

V
18
17
16
14
14
12
9
8
7
7
7
3
4
0

IV. LIGA ŽIACI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Klub
Udiča
Košeca
Plevník
Ladce
Dohňany
Pružina
Dolná Mariková
Papradno
Domaniža
Jasenica
Prečín
Lysá pod Makytou
Sverepec

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
21
19
18
17
13
10
8
9
9
9
5
4
0

Obec ušetrí do konca roka viac ako
16 tisíc euro na plate starostu
Na základe novelizácie zákona č. 253/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest,
priniesla zmenu v odmeňovaní poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú zároveň starostami a primátormi
miest, poprípade županmi. Týka sa to aj nášho pána starostu
Ing. Milan Panáčeka. Od 23. 3. 2016, kedy sa stal opätovne
poslancom NR SR, poberá za výkon funkcie starostu v obci
Dohňany len minimálnu mzdu, ktorá je v súčasnosti vo výške 405 eur. Doteraz mal plat vo výške 1.749 eur, ako hrubú
mzdu. Obec tak spolu s odvodovými povinnosťami „ušetrí“
len do konca roka 2016 viac ako 16 tisíc euro. Tieto zostanú
v obecnom rozpočte a môžu sa využiť na rôzne investície
podľa rozhodnutia poslancom Obecného zastupiteľstva.
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Hasiči v Dohňanoch vsadili na deti
Hovorí sa, že starší majú prednosť,
ale v tomto prípade urobím výnimku.
Veľká pochvala pre všetky deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú tréningov
a s plným odhodlaním sa púšťajú zdolávať nové výzvy nielen na pretekoch.
Keď sme sa pred pár mesiacmi začali
opäť venovať trénovaniu detí, začínali
sme so šiestimi. K dnešnému dňu ich je
o dvadsať viac. Teší nás, že je u nich,
ale aj u rodičov o cyklistiku taký záujem. Aj napriek tomu, že sú to deti, pristupujú k nej zodpovedne. Aj naďalej
v nich budeme rozvíjať skryté talenty
a možno z nich o pár rokov vyrastú noví majstri sveta.
V staršej kategórii za náš klub získal
Marián Valášek majstrovský titul na
M-SR v časovke v kategórii Masters.
Gratulujeme!
Cyklistická sezóna je v plnom prúde a my už máme za sebou niekoľko úspešných akcií. Na prelome apríl
– máj na Slovensku nemohli chýbať
Karpatské preteky kuriérov, tentokrát aj so vzácnou návštevou. Zdeněk
Štybar spolu s Patrickom Lefeverom
z belgického tímu Etixx – Quick-Step
prišli podporiť mladých a talentovaných pretekárov. Možno niektorého
z nich uvidíme za pár rokov v profesionálnom tíme. Slovenskí novinári sa

nedali zahanbiť a hostí vyspovedali aj
na tlačovej konferencii, ktorú ste mohli sledovať v priamom prenose televízie TA3. Kvalita týchto pretekov sa
z roka na rok zlepšuje, o čom svedčí
aj veľká účasť tých najlepších tímov
do 23 rokov. Tohtoročná etapa začínala v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice a cieľové mesto bola už tradičná
Stará Bystrica. Tohtoroční kuriéri boli
najviac úspešní pre tím KLEIN CONSTANTIA, ktorí vyhrali v celkovom poradí hneď niekoľko dresov.
Cyklistická sezóna v Dohňanoch by
samozrejme nemohla byť bez horskej
cyklistiky. Tretí júnový víkend patril
Detskej považskej cyklolige a 5. kolu
Slovenského pohára v MTB XCO. Pre
hobíkov sme sa vrátili k „hodovým pretekom“ a amatéri sa veru vôbec nedali
zahanbiť. Trať viedla cez overené singláče a kamenistú cestu do Košútovca.
Deti sa mohli vyskákať na nafukovacích hradoch a dospelí doplniť energiu
výbornými salašníckymi špecialitami.
V sobotu nemohol chýbať koncert sku-

piny Starmania a diskotéka až do skorého rána.
Nezabudnite ešte na dve cyklistické
akcie v druhom polroku – 8. júla je to
už 15. ročník pivného minimaratónu
a 15. september patrí tradične Jesennej
klasike Bratislava – Dohňany.
Na záver, dovoľte mi poďakovať sa
všetkým členom, priateľom a sponzorom, ktorí pravidelne pomáhajú na akciách a svojou snahou robia podujatia
ešte lepšími.

Marián Valášek získal majstrovský titul
na M-SR v časovke v kategórii Masters

Rok 2016 ukrojil zo svojho trvania už polovicu, a tak sme
sa aj my rozhodli podeliť sa zo svojimi úspechmi a zhrnutím
našej činnosti. V zásahovej činnosti sa môžeme pochváliť
nulovým počtom požiarov, čo je po tzv. jarnom upratovaní,
spojeným s častým vypaľovaním trávy skvelým výsledkom.
Samozrejme nás neobišli rôzne technické zásahy ako čistenie ciest, kanálov a odstraňovanie spadnutých konárov. Každoročnou dotáciou nielen z ústredia DPO, ale aj z rozpočtu
obce sa technické vybavenie rozrastá a prispieva ku kvalitnej výbave zboru. V kultúrno-spoločenskej oblasti máme
za sebou stavanie mája a ďalšie akcie nás čakajú v blízkom
období. Spomeniem napr. 12. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce, kolo Slovensko-moravskej hasičskej ligy
je na pláne dňa 17. júla 2016 o jedenástej hodine. A keď už
spomíname súťaž, prejdime rovno ku športovej činnosti. Po
generálnej oprave našej športovej striekačky došlo k zlepšeniu výkonov v družstve mužov, ale je to ešte dlhá cesta ku
vytúženým cieľom. Oveľa väčšie nádeje má kolektív žien,
ktorému v lige patrí zatiaľ 4. miesto z reálnym predpokladom získať pódiové umiestnenie. Ale vlajkovým teamom
tejto sezóny je družstvo detí, tzv. Plameniakov. Už v máji
vyhrali svoju úplné prvú súťaž .V Zlatníkoch skončili prvý a druhý, v Setechove v silnej konkurencií piaty. Okresnú
súťaž opätovne vyhrali (celkovo žiaci Dohnian už štyri ročníky z piatich). Toto víťazstvo ich posunulo na kraj v Chynoranoch. Tu skončili na 3.mieste z minimálnou stratou na

víťazov. V disciplíne požiarny útok vyhrali z veľkým náskokom. Najčerstvejšie víťazstvo priniesli z Pruského, kde
obhájili minuloročný úspech. Práve v Pruskom začala aj
detská hasičská liga, takže sme na čele. Finále tejto ligy sa
uskutoční u nás v Dohňanoch dňa 17. septembra 2016 spojené bude aj už so známou starostovskou súťažou. Na záver
sa chcem poďakovať všetkým deťom za odhodlaný prístup
a veľkú snahu. Družstvo detí tvoria: Pavlisová Eliška, Leško Samuel, Leško Šimon, Leško Anton, Palček Marian, Palček Martin, Pecho Pavol, Albert Lukáš, Bilený Juraj, Sieklik
Patrik a Čambalík Adam. Galda Peter, predseda zboru

HASIČI Z MOSTÍŠŤ DOSTALI 9-MIETNE VOZIDLO

NOVÉ VOZIDLO AJ PRE HASIČOV V ZBORE

Po dlhých rokoch plánovania zakúpenia vozidla pre Dobrovoľných hasičov z našej miestnej časti Mostište, sa podarilo zakúpiť
9-miestne vozidlo FORD TRANZIT. Nie je síce úplne nové rokom
výroby, avšak podstatne lepšie ako stará AVIA, ktorá už svoje odslúžila. Poslanci Obecného zastupiteľstva rozhodli jednohlasne o zakúpení tohto vozidla do sumy 8 tis. euro. Auto bude slúžiť hasičom na
prepravu na súťaže v rámci Trenčianskeho kraja. Okrem 9 – miestnej osádky, sa do vozidla zmestí aj kompletná výbava na hasičský
útok spolu s požiarnou mašinou. Prvé stovky kilometrov má už za
sebou a vyzerá, že by mohlo slúžiť niekoľko rokov. Ďalšie družstvo hasičov je už teda plne motorizované. Dúfame, že to pomôže aj
družstvu žien z Mostíšť. Tomu sa zatiaľ v tomto roku darí. Víťazstvá
zaznamenali už v Uhrovci a Valašskej Senici. Uvidíme ako na tom
budú na konci sezóny. Každopádne držíme palce.

Úplne nového hasičského vozidla sa dočkali aj
hasiči z našej miestnej časti Zbora. Koncom januára
2016 im osobne vozidlo IVECO DAILY odovzdal
minister vnútra SR Robert Kaliňák. Nové auto sa
postavilo vedľa takmer 60 ročnej TATRY 805 (kačeny). Verím, že im bude slúžiť aspoň polovicu času
ako stará kačena. Verím, že hasičov to bude motivovať k dobrým výkonom. Súčasný ročník Slovensko
moravskej hasičskej ligy sa začal 1. kolom v Krásne. kde sa chalanom nedarilo. Napravili to však
hneď v ďalšom kole v Lehote pod Vtáčnikom, kde
zvíťazili časom 13,92 s. 3. kolo absolvovali v neďalekých Ihrištiach, kde skončili na 3. mieste. Držíme
im palce aby obhájili minuloročný triumf.
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