Zvonica v Dohňanoch a vo Vieske
Obec Dohňany sa rozprestiera v Púchovskej doline na rozlohe približne 3000 ha. Podľa
evidencie obyvateľstva k 30.6.2006 žije v Dohňanoch a jej častiach 1800 ľudí. Stred obce má
nadmorskú výšku 290 m, v Mostišti 390 m, v Zbore 360 m. V obci sa nachádza neorománsky
kostol s katolíckou farnosťou, v integrovaných častiach však žijú prevažne evanjelici,
v Zborskej časti s malým kostolíkom, postaveným v roku 1992.
Dohňany boli osídlené už v štvrtom tisícročí pred Kristom ( podľa nájdeného „sekeromlatu“ ).
Prítomnosť kresťanstva sa datuje začiatkom 2. tisícročia po Kristu, dokladá kostolík
v Lúkach, spomínaný už v roku 1228. História Dohnian bezprostredne súvisí s hradným
panstvom Lednica ( písomná správa z r. 1259 ). Od roku 1580 až do roku 1672 z tohto územia
Turci odvliekli do otroctva až 150 000 ľudí. Koniec 19. a začiatok 20. storočia je obdobím
nekompromisného pomaďarčovania slovenskej časti Uhorska, čo poznačilo aj Dohňany. Viac
a podrobnejšie o histórii Dohnian nájdete v knihe: Dohňany na prahu tretieho tisícročia.
Knihu vydala obec Dohňany v r. 2008.
V rokoch 1862 až 1865 bol postavený rímskokatolícky kostol podľa stavebných plánov
vsetínského staviteľa Michala Urbánka. Evanjelický cirkevný zbor v Dohňanoch vznikol
r. 1580 a patril do vtedajšieho Hornotrenčianskeho seniorátu. Drevený kostol, ktorý si
postavili im bol odobraný r. 1643. Koncom 18. storočia počas rekatolizácie evanjelický
cirkevný zbor zanikol. Obnovený bol až v r. 1783. V r. 1784 si evanjelici postavili nový
kostol, o jeho osude chýbajú správy. V Záriečí bol evanjelický chrám postavený a vysvätený
24.9. 1786.
V Obci Dohňany sa nachádza aj zvonica (parcela č. 193 – vo vlastníctve evanjelickej cirkvi ).
Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, kedy a kým bola postavená. Pôdorys zvonice je 310 x 320 cm,
celková výška asi 12 m. Do výšky 460 cm sú steny murované z kameňa, majú hrúbku 70 cm.
Nad murovanou časťou je drevená dubová konštrukcia do výšky 10 m od základnej podlahy.
Na tom je plechová strecha. Zvonica má tri prístupné podlažia. Prvá podlaha je betónová,
druhé dve sú z drevených dosiek. Zvon sa nachádza na treťom podlaží vo výške 7 m od prvej
podlahy. Zvon je z roku 1866. Je na ňom nápis : NAKLADEM EV.A.V. FIL. OBCE
DOHNANSKE R.P. 1866.
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Farárom v tom čase bol v Púchove Maximilián Hudec (1865 – 1870 ). Púchovský kostol bol
vysvätený r. 1864.
Do prvej polovice roka 2016 boli zvonice v Dohňanoch a Vieske v zlom technickom stave.
Už viacej rokov žiadali veriaci z Dohnian opravu zvonice od nášho cirkevného zboru.
V letných mesiacoch r. 2016 sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou zvoníc .
Pretože nebol dostatočne známy technický stav zvoníc, bola schválená finančná čiastka len
odhadom.
Nakoľko bolo nutné opraviť plechové strechy na obidvoch zvoniciach, bol problém so
zabezpečením dodávateľa prác. Nakoniec sa ujala opráv firma pani Ing. Halačovej. Pri
odbornej obhliadke zvonice v Dohňanoch bol zistený veľmi zlý technický stav strechy
a niektorých drevených častí, ako sú okná, dvere, zárubne, schody, podlahy. Tieto časti
nebolo možné opraviť pre veľmi zlý technický stav. Bolo jasné, že musia byť vymenené.
Z toho vyplynulo, že odhadnutá a schválená čiastka na opravy zvoníc nebude postačovať na
kompletnú opravu. Z toho dôvodu predsedníctvo CZ – pani farárka Lenka Rišiaňová
a podporil ju aj pán poddozorca Peter Mudrák, sa obrátili na hospodársky výbor CZ , kde bolo
konzultované potrebné zvýšenie nákladov na opravu zvoníc. Hospodársky výbor navýšenie
nákladov na opravu podporil. Následne bolo zvolané presbyterstvo, kde bola oprava zvoníc
prerokovaná. Presbyteri z Dohnian, ale aj veriaci z Dohnian, spolu s ostatnými obyvateľmi
z Dohnian, vrátane pána starostu Ing. Milana Panáčka, veľmi prosili o záchranu zvonice, aby

bola vykonaná oprava zvonice na potrebný vyhovujúci technický stav. Predsedníctvo CZ,
hospodársky výbor CZ aj presbyterstvo požadovanú opravu schválilo. Presné náklady na
opravu však nebolo možné dopredu odhadnúť a bolo dohodnuté, že finančné náklady budú
také, aké si technický stav pri oprave bude vyžadovať a budú kontrolované predsedníctvom aj
hospodárskym výborom CZ.
Po tomto schválení bolo začaté v polovici roka 2016 s opravami. Najskôr bola vykonaná
oprava zvonice vo Vieske. Bola opravená strecha zvonice – tesárske a klampiarske práce,
potom bola strecha natretá príslušnou farbou. Taktiež boli opravené a natreté drevené steny
zvonice. Opravená bola konštrukcia uchytenia zvona.
Potom sa začalo s opravou zvonice v Dohňanoch. Aby bolo možné vykonať opravu strechy,
bolo nutné zabezpečiť zaizolovanie voľného vedenia nízkeho napätia siete SSE-D Žilina,
ktoré prebieha v tesnej blízkosti strechy. Zaizolovanie na potrebnú dobu vykonala firma SSED Žilina. Potom bolo možné na požadovanú dobu postaviť lešenie okolo celej stavby do
výšky 12 m, potrebné pre opravu strechy. Následne bola urýchlene opravená strecha –
tesárske a klampiarske práce. Opravená strecha bola natretá príslušnou farbou. Taktiež boli
vymenené drevené okná. Bola opravená vonkajšia omietka. Potom bolo lešenie demontované
a izolácia vedenia NN bola zrušená. Ďalej sa pokračovalo na obnovení vonkajšej aj vnútornej
omietky. Boli vymenené drevené zárubne, drevené vchodové dvere. Je potrebné ešte vymeniť
drevené schody na druhé podlažie, vymeniť rebrík na treťom podlaží, opraviť drevené
podlahy na druhom a treťom podlaží.
Keďže zvonica nebola elektrifikovaná ( nebolo tam elektrické osvetlenie ani zásuvky ), čo
bolo pre prevádzku zvonice, najmä v zimnom období skoršie ráno, či popoludní, značne
nebezpečné, nakoľko zvonár musel po tme vystupovať po schodoch na druhé podlažie.
Z toho dôvodu veriaci z Dohnian v zastúpení svojimi presbytermi, požadovali elektrifikáciu
zvonice a elektronické zvony. ( V iných zvoniciach je to normálna záležitosť. )Túto akciu
podporoval aj pán starosta Ing. Milan Panáček a obecné zastupiteľstvo. Z toho dôvodu náš
CZ, v snahe vyhovieť ich požiadavke, prerokoval túto možnosť s SSE-D Žilina. SSE-D určila
bod napojenia na distribučnú sieť nízkeho napätia. Následne bol zabezpečovaný projekt na
zriadenie prípojky nízkeho napätia u firmy doporučenej SSE-D, s ktorou má dohodnutú
spoluprácu. Firma Prenosil bola vybraná preto, lebo zabezpečuje kompletné elektroinštalačné
práce, vrátane projektu , dodávky a montáže rozvádzačov, revízne správy. Z toho dôvodu CZ
Púchov vystavil objednávku firme Prenosil. Projekt na prípojku bol dodaný, následne
schválený SSE-D Žilina. Po schválení projektu firmou SSE-D Žilina, náš CZ požiadal
Obecný úrad v Dohňanoch o Ohlásenie drobnej stavby. K tomu bolo potrebné ešte vyžiadať
súhlas majiteľa susedného pozemku, cez ktorý prípojka prechádza. Obecný úrad na základe
súhlasu SSE-D Žilina ako aj majiteľky pozemku, vydal súhlas s pripomienkami k realizácii
drobnej stavby – prípojky nízkeho napätia do zvonice. Na základe súhlasu Obecného úradu
v Dohňanoch , bolo začaté s realizáciou prípojky NN. Najskôr firma SSE-D urobila prípojku
z distribučnej siete NN na stĺpe, ukončenú poistkovou skrinkou. Potom na príkaz pána
starostu občania Dohnian, pod vedením pána Cabadaja zabezpečili zemné práce pre prípojku
od stĺpa k objektu zvonice. Potom firma Prenosil realizovala káblovú prípojku NN
z podperného bodu do elektromerovej rozvodnice, osadenej na objekte zvonica. Potom bola
firmou Prenosil vykonaná montáž vnútornej elektroinštalácie zvonice – svetelná a zásuvková
inštalácia. Potom bola firmou Prenosil vykonaná revízia elektrických obvodov a dodaná
revízna správa.
Na základe realizácie prípojky a vnútorných rozvodov a získaní potrebných dokladov boli
tieto odovzdané do Klientskeho centra SSE v Považskej Bystrici za účelom vybavenia
montáže elektromeru. Odovzdané doklady: Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby – súhlas,
Obec Dohňany, Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy –
SSE-D Žilina, Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia –

firma Prenosil, Protokol o kusovej skúške rozvádzača NN pre elektromer – firma Prenosil, ES
vyhlásenie o zhode s predpismi – firma Prenosil . Klientske centrum SSE v Považskej Bystrici
odosiela Správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia na
odsúhlasenie a zaevidovanie do centra SSE – D do Žiliny . Po jej odsúhlasení sa opäť vráti do
klientskeho centra a to potom vyšle technika na montáž elektromeru. Na každý tento úkon má
SSE vybavovaciu dobu jeden mesiac.
Vzhľadom na to, že pre všetky odberné miesta CZ nám dodáva elektrickú energiu firma SSE
Žilina, bol zvolený ten istý dodávateľ elektrickej energie aj pre zvonicu Dohňany.
Po zapojení elektromera bola uskutočnená dodávka a montáž 2 ks elektronických zvonov
(imitácia ) – firma ŠTOFAN Bzenov, okr. Prešov.
Na záver ďakujem Pánu Bohu, že mi posiela do cesty dobrých ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať.
Ďakujem tiež občanom v Dohňanoch, pánovi starostovi Ing. Milanovi Panáčkovi, obecnému
zastupiteľstvu, pani Ing. Čelkovej, pánovi Cabadajovi, sestrám presbyterkám z Dohnian,
bratovi Štefanovi Gašekovi a všetkým ostatným dobrým ľuďom, ktorí pomohli pri oprave
zvonice, tiež veľmi pekne ďakujem za finančnú pomoc (1000 EUR) zo strany obce
Dohňany. Nech Vás žehná za to Pán Boh svojou milosťou a nech Vám to všetko vynahradí
svojím požehnaním.
Správu pripravila farárka CZ Púchov Mgr. Lenka Rišiaňová s odbornou pomocou brata
Štefana Gašeka.
V Púchove dňa 2.12.2016
Príloha : Prehľad finančných nákladov na opravu zvoníc vo Vieske a v Dohňanoch
(Bude pripravený pre presbyterstvo a výročitý konvent )

