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Na úvod: 
Vážení spoluobčania, 
dostáva sa Vám do 
rúk prvé číslo 
obecných novín 
našej obce 
Kameničany.
K vydaniu novín sme 
pristúpili pre lepšiu 
informovanosť  
a pritiahnutiu k 
záujmu o obecné 
akcie – Vás občanov. 
Máme aj internetovú 
stránku , ale ruku na 
srdce, nie každý z nás 
má možnosť  pripojiť 
sa a niekto si zase 
nenájde čas. Zatiaľ 
vydávame prvé číslo 
na rok 2016. Ak budú 
pozitívne ohlasy 
a záujem do novín aj 
prispieť,  plánujeme 
vo vydávaní novín 
pokračovať. 

Slovo starostu: 
Pozdravujem Vás všetkých. V mojom príhovore sa zameriam na  
pozvanie a pritiahnutie Vás k dianiu v obci, o realizáciach a 
plánoch do budúcna sa dočítate na iných miestach. Žijeme 
v malej obci s menším počtom obyvateľov.  Peniaze na 
rozhadzovanie nemáme, ale aj tak sa snažíme obec zveľaďovať
 a prispieť k jej kultúrnemu životu. Akcie na stretnutia občanov 
realizujeme tak, ako beží rok: Fašiangy, Stavanie mája, MDD, 
Hody, Vatra zvrchovanosti, Jesenné slávnosti Stretnutia s občan-
mi nad 70 rokov a Mikuláš. Vždy nás poteší, ak sa našich 
obecných akcií zúčastní čo najviac ľudí, zvlášť ak ste to Vy, 
obyvatelia Kameničian. Pri každej udalosti tŕpneme, či to, čo 
nachystáme bude stačiť. Na druhej strane nás mrzí, keď je účasť 
slabšia, prípadne ak na divadelné predstavenie príde len okolo 
20 ľudí. Ja, aj celé zastupiteľstvo budeme radi, ak sa na týchto 
podujatiach stretneme v čo najväčšom počte nie len s nami, ale 
aj Vy ako občania medzi sebou. Veľakrát práve na takýchto 
podujatiach padnú  zaujímavé myšlienky a nápady pre rozvoj 
našej obce od Vás občanov, preto by som chcel, aby takýchto 
nápadov či na obec alebo obecné zastupiteľstvo bolo čo najvi-
ac, aby sme sa posúvali dopredu. Je lepšie v núdzi poznať 
priateľa, ako byť sám ako kvôl v plote.

Igor Daško

KALENDÁR
PODUJATÍ:

30. apríl  18:30
Stavanie Mája

29. máj  11:00
Sv. omša Vŕšky

5. jún 15:00
sviatok MDD

25. jún  18:00
Poľovnícka 

zábava

2. júl  15:00
Vystúpenie:

súbor Ilavčan,
Sedmerovanka

3. júl 
Hody v Obci

16. júl  
Vatra Zvrchovanosti

október 
Jesenné slávnosti,

Stretnutie s občanmi
nad 70 rokov

11. december
Mikuláš v obci

KAMENIČANY
Obec pekná sťa prvý 
hriech
s devou na lúke v lese,
pohľad na rotu štíhlych 
striech 
a nad nimi si vietor vlasy 
češe
Leží pokojná v susedstve
s Váhom 
už po stáročia spolu/do-
bre/žijú, 
ako sestra s vlastným 
bratom 
na piesku od slnka 
vyhriatom,
keď venčeky snov 
pre seba vijú. 
Kameničany krásne ako 
ranný sneh
napadnutý v zime na 
Podháji,
vo vašom lone žiť nie je 
hriech,
cítim sa u vás ako anjel
 v raji. 

Jozef Dohňanský
 (krátené)
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Všeobecné info:
Už v roku 2014 sa začal pripravovať program rozvoja obce PHSR na roky 2014-2020. V roku 2015 bol schválený a podľa 
neho sa bude rozvíjať naša obec. Medzi priority patrí vybudovanie kanalizácie v obci. Je to akcia, ktorú si ako obec 
nemôžeme z našich �nancií dovoliť realizovať. Spolu s obcami Slávnica, Bolešov a Borčice sme súčasťou združenia 
Vlára-Váh a podľa nariadenia Ministerstva životného prostredia SR patríme pod ČOV Nemšová. Vodárenská spoločnosť 
Vlára-Váh podala v roku 2015 projekt na odkanalizovanie týchto obcí. V tomto roku čakáme, či budeme úspešní. Takže je 
možné, že do konca roka začne aj samotná realizácia tohto projektu. 
V čase príprav článku do novín prišlo 25.1.2016 k podpísaniu zmluvy s Ministerstvom životného prostredia SR  na 
odkanalizovanie obcí Horná Súča, Dolná Súča, Slávnica, Kameničany, Bolešov a Borčice na čističku do Nemšovej. Podľa 
predbežného harmonogramu sa s realizáciou začne od júla 2016 a práce by mali byť ukončené do decembra 2017. 
Z toho vyplýva, že nás čaká celkom náročné obdobie, a to aj na našom obecnom úrade, keďže okrem súčinnosti
 s realizátorom a vodárenskou spoločnosťou sa nám nakopia rôzne sťažnosti a nespokojnosti s poriadkom. A preto Vás už 
teraz chcem požiadať o pochopenie a zhovievavosť. Sám som zvedavý ako to budeme spoločne zvládať.  Ak by sme 
neboli podporení v tomto programovom období 2014-2020, naozaj neviem kedy a z akých prostriedkov by k budovaniu 
kanalizácie prišlo. 
Poplatok za daň z nehnuteľnosti a za vývoz komunálneho odpadu zostávajú nezmenené. Skutočnosť je taká, že aj 
s vývozom kontajneru na cintoríne sme oproti výberu v strate okolo 2 800 eur. Od 1.1. 2016 je účinný nový zákon 
č.79/2015 Z.z o odpadoch, ktorý sa dotkne predovšetkým triedeného zberu odpadu. Od 1.7. 2016 nám náklady na tento 
zber bude hradiť OZV (Organizácia Zodpovednosti Výrobcov). Zmluva bola podpísaná zo spoločnosťou ENVI-PAK.
 Projekt na kompostery by mal byť otvorený tento rok v júni a spolu s ostatnými obcami v združení obcí Biele Karpaty sa 
ho chceme zúčastniť. 

Realizácie v roku 2015:  
Samotný rok 2015 mal byť hlavne rokom príprav projektov na nové programové obdobie 2014-2020 v čerpaní 
eurofondov. V tomto roku sa dočerpávali prostriedky z obdobia 2007-2013. V rámci čerpania prostriedkov bola  
27.4. 2015 vypísaná výzva na kamerové systémy do obcí mimo pólov rastu. Po dlhšom zvažovaní sme sa rozhodli 
do výzvy zapojiť. Bol to náročný proces, ale do konca roka nám boli prostriedky v hodnote 93 857,5€ aj refundo-
vané . V rámci projektu prebehla súťaž na externý manažment, na verejného obstarávateľa, víťaza súťaže na 
dodávateľa, podpísanie zmluvy s PPA, samotná realizácia, žiadosti na pripojenie, odovzdanie žiadosti o platbu až 
po samotné refundovanie. Toto všetko sa udialo v priebehu pol roka. Kamerový systém bude slúžiť na vypátranie 
páchateľov vandalizmu, ničenia majetku a taktiež aj na odhalenie vytvárania čiernych skládok. Monitoruje vjazdy 
do obcí  a verejné priestranstvá, aby sme vedeli  zmonitorovať prípadný pohyb podozrivých áut či osôb. Ideálne 
by bolo, ak by sa nič zo spomenutého neudialo a bude nám tento kamerový systém slúžiť na udržanie poriadku 
v obci. 
V roku 2015 sme boli úspešní aj v žiadosti na projekt z Programu obnovy dediny 2015 na záchranu visiacej lávky 
cez Váh. Bola nám pridelená dotácia v hodnote 4980€  . Realizácia sa konala od júla do septembra. Všetkým, ktorí 
sa zúčastnili brigády na výmene pletiva patrí srdečná vďaka. Akcia bola ukončená osadením cyklomapy a cyklo-
pretekom detí počas jesenných slávností. 
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Zo života Jednoty dôchodcov Kameničany 
Naša organizácia Jednoty dôchodcov pracuje v našej obci od 7.8.2007. Začínali sme asi s 20 členmi, dnes nás je 
45.      
Všetci členovia výboru sa snažia spolupracovať či pri brigádach i pri príprave posedení. Výbor sa schádza pred 
každým posedením alebo keď je treba niečo naozaj riešiť. Posedenie ako také mávame 4x ročne. Stretávame sa 
na fašiangy a zároveň máme i výročnú schôdzu. Posedenia mávame na Deň Otcov, v mesiaci úcty k starším 
v októbri a na Katarínu.
Občerstvenie a pohostenie si pripravujeme buď sami alebo nám veľmi pomáha obecný úrad, takže fašiangové 
posedenie robíme vlastne zo zabíjačkových špecialít, teda zo zabíjačky, ktorá sa robí v obci.
Obecné zastupiteľstvo nám pomáha i  �nančne, každoročným príspevkom, za čo im patrí srdečná vďaka. 
Júnové posedenie robíme buď v letnom kultúrnom stredisku alebo v rekreačnej zóne pri kabínach. Okrem 
obecného úradu nám �nančne pomáhajú sponzori: Páni Hrnčiarikovci Slavomír a Vlastimil, pán Anton Figúr, 
pán Radoslav Trnka. Veľmi sa tešíme, že naši mladí podnikatelia si vážia i nás starších.
Vďaka Ferkovi Hluškovi nám chodia naše posedenia spestriť harmonikári z Ilavy. Taktiež žiaci zo súkromnej 
umeleckej školy v Bolešove nám prídu skultúrniť naše akcie.
Okrem posedenia sa každoročne zúčastňujeme krajských športových hier v Novej Dubnici. Niekedy úspešne  
i s medailami za športové výkony. Každý rok chodíme  s Jednotou dôchodcov v Tuchyni do Trenčína na výstavu 
Záhradkár. Tiež sa nám občas pošťastí dostať sa na termálne kúpaliská s JD v Tuchyni alebo v Dúlove. Takto sme 
boli  viackrát v Podhájskej i v Čalove  - V. Meder. Tieto organizácie poriadajú aj Katarínske  a predsilvestrovské 
posedenie, kam pozývajú i našich členov. Každý rok sa nám ujde aj ponuka do kúpeľov so štátnou dotáciou. 
Takto boli naši členovia v Nimnici, Dudinciach, Lúčkach, Číži, Liptovskom Jáne, Ždiari, Repiských, Tatranskej 
Lomnici, Trenčianskych a Turčianskych Tepliciach. 
Okrem posedení a kúpeľov sa niektorí členovia zúčastňujú aj na brigádach. Väčšinou sa staráme o kaplnku pri 
Penkách, celoročne ju udržiavame, umývame, striháme, kosíme, čistíme. Snažíme sa riešiť, čo s tými soška-
mi,……. a svietnikmi, ktoré niekomu doma prekážali a z kaplnky spravili starožitný krám.
Každoročne rozdávame našim členom domáce oblátky.
Nejaké plány si nerobíme, veď sa hovorí, že ak chceš Pána Boha rozosmiať, povedz mu o svojich plánoch. My aj 
Vy máme len jednu istotu, ale dovtedy by sme sa mohli ešte nespočetne veľakrát stretnúť na našich 
posedeniach. 

Futbalový klub Slovan Kameničany sa v súčasnosti pripravuje na jarnú časť futbalovej sezóny. 
V rámci príprav absolvoval v dňoch 3-6. 3. 2016 herné sústredenie v Belušských Slatinách. Po 
jeseni sme v 8. lige na 5. mieste. Vzhľadom na vyrovnanosť tabuľky je to umiestnenie lichotivé. 
Nad vodou nás držia hlavne výsledky zo súperových ihrísk. Na jar sa nám zvyčajne darí lepšie, a 
preto veríme, že potešíme našich fanúšikov aj domácimi výhrami. Môžeme sa pochváliť víťazst-
vom na futbalovom turnaji v Bolešove, kde sme vyhrali s Prejtou 5:2 a vo �nále s Bolešovom 1:0 
na penalty. Ťažko hľadať kedy sa nám v Bolešove podarilo vyhrať turnaj naposledy ...

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Kameničany v roku 2015 začal s prestavbou miestnosti za 
obecným úradom, ktorú v roku 2016 plánujeme zavŕšiť. Dňa 28.12. 2015  sa uskutočnila  nie 
dobre pripravená členská schôdza. Na nej sa dohodol termín novej členskej schôdze, ktorá sa 
uskutočnila 13.2. 2016 a počas nej sa výbor doplnil o nových členov. Veríme, že mladá krv 
pomôže k oživeniu činnosti. Bolo prijatých 6 nových členov, čím sa stav navýšil z pôvodných 20 
členov na súčasných 26 členov. Od apríla začíname s nácvikom a prípravou nových príslušníkov. 
Ak by mal niekto ďaľší záujem pripojiť sa k obecnému hasičskému zboru Kameničany, ste vítaní. 
Stačí kontaktovať obecný úrad, prípadne p. Andreja Bartáka alebo p. Milana Kvasnicu. 
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Čo pripravujeme: 
Rok 2016 napreduje svojím tempom. Takže aj naše bežné starosti a povinnosti riešime plynule s časom. 
Vo februári sme na pôdohospodársku platobnú agetúru podali dve žiadosti na nenávratný �nančný príspevok. 
Do 10.2.2016 sa podávali žiadosti cez PRV 2014-2020 Podopatrenie 7.2. Aktivita 1 na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií a lepšiu pripojiteľnosť na rekreačnú zónu v obci. O to viac si to vážime, že okrem rekonštrukcií 
poškodených komunikácií  by sme tieto prostriedky mohli čerpať až po zrealizovaní kanalizácie, keďže možnosť 
na čerpanie je 48 mesiacov. Víťazom VO bola �rma STRABAG. 
Cez PRV 2014-2020 Podopatrenie 7.4. Aktivita 1 Komunitná činnosť rekonštrukcia existujúcich kultúrnych 
domov. Podali sme do 25.2.2016 ŽONP prestavbu Letný kultúrny stánok. Vieme, že staré zázemie Letného 
kultúrneho stánku absolútne nezodpovedá dnešným štandardom, chýbajú skladové priestory, dôstojné šatne 
pre prípadných účinkujúcich na kultúrnych akciách, chýba klubovňa pre mládež, sociálne zariadenia sú
 v hroznom stave a v neposlednom rade chýba aj spoločenská miestnosť  pre komunitný život v obci. Toto 
riešime v projekte rekonštrukcie LKS. Víťazom Verejného obstarávanie je �rma LS spol Žiar nad Hronom. 
Môžeme si len priať, aby boli tieto projekty úspešné a podporené. 

Do konca marca prebehne realizácia rekonštrukcie kabín TJ. Kabíny sú už dlhé roky v zanedbanom stave. Skúšali 
sme rôzne dotačné podpory, žiaľ, často bez úspechu. To, čo bolo nutné sme riešili cez naše prostriedky, niečo 
prispeli miestni podnikatelia a aj naše občianske združenie prispelo z prostriedkov čerpaných cez 2 % daní. Až 
v novembri 2015 nám bola poskytnutá dotácia 5 000 eur z rezervy predsedu vlády SR. Na nami plánované práce 
bola predpokladaná cena zákazky okolo 7 600 eur s DPH. Prieskumom trhu bola víťazná ponuka v hodnote 6 902 
eur s DPH. 
O stave pri riešení kanalizácie píšeme na inom mieste. Takže naozaj nás v roku 2016 čaká veľa práce  a prajeme si, 
aby aj podané projekty boli podporené. 
              

Matrika

Narodenie (2015) : 
Trn Patrik

Pagáčová Mária
Bagínová Nikola

Rezková Anna
Veselá Hana

Faturík Daniel
Hrubová Nela
Ondráš Nina

Navždy nás opustili (2015) : 
Barták Michal

Dašková Jarmila
Kosíková Agnesa

Krško Vincent
Kvasnica Jarolím

Kvasnicová Emília
Mazán Štefan
Rezková Anna

Viktor Štefanec (čestný občan)

Od 1.1. 2015 do 31.12. 2015 sa do našej 
obce prisťahovalo 11 občanov, odsťa-

hovali sa 6 občania.
Súčasný stav: 541 obyvateľov 

Občianske združenie

OZ v obci Kameničany sa 
podieľa na orgnizovaní 
obecných akcií, snažíme sa cez 
granty a z 2% daní dobudovať a 
modernizovať zariadenie 
detských ihrísk. Sme naklonení 
prijať aj nové podnety a samoz-
rejme aj nových aktívnych 
členov. Je len na nás, na 
občanoch, či sa dokážeme 
spojiť a urobiť si výlet či už za 
pamiatkami alebo spojený s 
turistickou prechádzkou. 
Samozrejme sa opäť uchád-
zame o 2% z vašich daní, aby 
sme mohli aj vďaka týmto 
prostriedkom napredovať. 
Tlačivo si môžete vyzdvihnúť 
na obecnom úrade, alebo 
stiahnuť z internetovej stránky. 
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Dôležité telefónne čísla: 

Porucha elektriny
SSE-D – 0800 159 000

Výpadok plynu
SPP-D – 0850 111 727

Dodávka vody
POVS – Stála sužba hlásenia 

porúch – 430 73 53                                                                    
0905 716 468

Tiesňová linka: 112
Hasiči: 150

Záchranná služba: 155
Polícia: 158

Na záver

Obsah prvého čísla je plne 
vyčerpaný. V druhom vydaní 
dáme radi priestor aj Cho-
vateľom poštových holubov, 
cvičiteľkám aerobiku, pod-
nikateľom v obci  a  uvítame 
pripomienky alebo dobré 
rady aj zo strany občanov.  

Neprešlo jazykovou úpravou. Vydané obecným úradom v Kameničanoch. 
Prepis textov: Andrea Bartáková, Design: Martin Daško 


