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informácie a novinky obce KAMENIČANY

Na úvod:
Rok ubehol ako voda dolu
Váhom a Vám sa dostáva do
rúk druhé vydanie nášho
Vareškára. Nepodarilo sa nám,
zatiaľ, navýšiť jeho periodicitu,
a preto sa musíme snažiť
dostať všetko dôležité do
tohto čísla. Nový rok 2017 už
tiež uháňa svojím tempom.
Každý z nás má svoje sny
a predsavzatia. K tomu, aby sa
nám žilo v našej obci dobre,
každý z Vás môže prispieť
svojím záujmom alebo
dobrým počinom. Nuž majme
oči otvorené, myseľ čistú
a konajme tak, aby sme
s radosťou mohli žiť v našich
Kameničanoch.

Lipa
Stará lipa kamenická
klenot mojej dediny
pod konármi už
zloba turecká
robila na ľude ťažké
viny.
Stojí pyšná krásavica
sťa história pre nový
dnešok
s veľkými konármi
ako pávica
ponúka pertu piť na
dúšok.
Chráňme lipu naši
deťom
a tešme sa jej
voňavým kvetom
tiež pre budúce roky
ak nechceme liať sĺz
potoky.

KALENDÁR
PODUJATÍ:
25. február 2017
Fašiangové
slávnosti
Koniec apríla
2017
Pálenie Ďura
30. apríl 2017
Stavanie mája
28. máj 2017
11:00
Sv. omša Vŕšky

Slovo starostu:
Pozdravujem všetkých občanov Kameničian a aj náhodných
čitateľov. Rád by som stručne zhodnotil minulý rok. V minulom
roku, čo ma osobne mrzí, sme zaznamenali nárast podnetov
na zhoršené susedské a medziľudské vzťahy. Niekedy bola na
príčine aj len ľudská márnomyseľnosť. Nie je ľahké riešiť spor
kde už vskypeli vášne. A inokedy je zasa príčinou ľudská
ľahostajnosť. Nie je predsa normálne úmyselne niečo spôsobiť,
prípadne nepočúvať slová druhého. Ak niekomu vadí, že
z môjho stromu zasahujú konáre na susedov pozemok, je predsa
normálne, že ich zrežem. Sme ľudia a problémy sú súčasťou
nášho života, ale majme na pamäti, že nič si odtiaľto
neodnesieme . Nie je nad to, keď má človek vnútorný pokoj a nič
mu nezaťažuje myseľ. Preto je potrebné medzi sebou
komunikovať. Ak máme s niekým problém, treba sa skúsiť
s dotyčnou osobou v pokoji porozprávať. Určite nie všetko ide
ľahko a niečo sa pokazí, ale pokiaľ sa dá, treba predchádzať
problémom. Aby som sa stále len nesťažoval, musím vysloviť
spokojnosť so spoločenským životom a aj s činnosťou zložiek
obce. Všetky kultúrne podujatia sa podarilo zrealizovať:
zablatené fašiangy, búrka počas MDD, upršaná akcia odhalenia
dvojkríža s vatrou zvrchovanosti. Aj napriek nepriazňam počasia
sa akcie uskutočnili a viedli k spokojnosti občanov a aj sme si
zaspievali. Zložky v obci sa budú prezentovať v novinách
osobitne. Ja a aj zastupiteľstvo im budeme nápomocní
a odkazujeme- len tak ďalej.

www.kamenicany.sk

4. jún 2017
15:00
Sviatok MDD
2. júl 2017
Hody v obci
Október 2017
Jesenné
slávnosti
Stretnutie s
občanmi nad 70.
rokov
10. december
2017
Mikuláš v obci
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Čo sa (ne)podarilo v roku 2016:
V minulom roku sme v rámci eurofondov podali dva projekty cez PRU 2014-2020 -podopatrenie 7.2. rekonštrukcia
miestnych komunikácií a podopatrenie 7.4. komunitná činnosť- rekonštrukcia letného stánku.
Počítali sme s tým, že do konca roku 2016 budú výzvy vyhodnotené a budeme vedieť, či sme boli úspešní. No výzvu
7.4. na prestavbu kultúrnych domov v októbri 2016 zrušili. Dali sme do toho nemalé prostriedky a veľa času, a preto
nás to nepotešilo. Veríme, že výzva bude, tak ako nám bolo sľúbené, vyhlásená v tomto roku nanovo a my sa opäť o
tieto prostriedky budeme uchádzať. Výzva 7.2. na rekonštrukciu komunikácií podľa posledných informácií má byť
vyhodnotená do konca marca 2017. Takže stále veríme, že budeme úspešní.
Realizácia odkanalizovania obce už začala v decembri 2016. O tejto udalosti píšeme aj v Čo v roku 2017.
V minulom roku sme pristúpili k výmene brány na cintoríne od hradskej a uzavreli sme oplotením cintorín aj od
dediny. Cez aktivačné práce bol zamestnaný p. Vavruš, jeho zručnosti sme využili pri práci na oplotení. Sponzorsky
bol darovaný betón a práce na kovaniach vykonal uchádzač s najnižšou cenou. V rámci brigád a sponzorovania, s
prispením Obecného úradu Kameničany, sa podarilo prebudovať a zachrániť studničku na Vŕškoch, pôvodne v starej
maštali. Potrubie bolo deravé a maštaľ ohrozuje bezpečnosť všeobecne. Preto sa do svahu vykopala nová ryha,
vložilo sa nové potrubie a nový priestor pre studničku sa vytvoril na štátnom pozemku za maštaľou. Brigád sa
zúčastňovali naši občania (Štefan Piatrik, Jaroslav Kotras, Michal Koníček, Dušan Barták, Igor Vavruš, Igor Daško) ale
aj Ondrej Galo. Treba spomenúť aj kultúrno-spoločenský život v obci. Opäť sme poriadali podujatia pre občanov.
Staval sa máj, pre deti bolo výborne zorganizované podujatie MDD a decembrový Mikuláš. Bavili sme sa aj pri
odhaľovaní dvojkríža a na Jesenných slávnostiach. Žiaľ, opäť nás nepotešila návštevnosť na podujatí pri príležitosti
hodov, keď na vystúpení súborov Ilavčan a Sedmerovanka, bola nízka účasť poslucháčov.
Poďakovanie patrí všetkým aktívnym občanom.
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Zo života Jednoty dôchodcov Kameničany
Jednota Dôchodcov v Kameničanoch bola založená v roku 2007, teda tento rok to bude 10 rokov, čo
sme organizácia seniorov. V našej organizácii sa vystriedalo veľa členov, niektorí zomreli, iní odišli, ale
každý rok prichádzajú aj noví členovia. V tomto roku nás je spolu 45.
Schádzame sa na posedeniach 4x ročne, ďalej na pracovných brigádach i na spoločenských akciách
v obci i mimo nej. Staráme sa o kaplnku pri Penkách, na jar sme tam vysadili ibišteky, ostrihali
a vyhrabali okolie a umyli kaplnku. Taktiež súbežne celý rok sa naši členovia starajú o výzdobu
a úpravu kaplnky. Zúčastnili sme sa výstavy Záhradkár, na prednáškach o liečivých bylinách. Boli sme
v kúpeľoch Dudince, Turčianske Teplice, na Katarínskom posedení v Tuchyni a koncoročnom
v Mikušovciach. Každoročne našim členom rozdávame oblátky, ktoré sme dostali z fary Pruské.
Sponzorsky nám pomáhajú páni Hrnčiarikovci, p. Trnka, p. Figúr. Všetkým chcem veľmi pekne
poďakovať a dúfam, že nám budú môcť prispieť aj v tomto roku.
Do nového roka prajem všetkým občanom hodne zdravia, šťastia a pohody. Keď pôjdete do
dôchodku, prídite medzi nás, bude Vám veselšie.
Za JD, preseda Jolana Dubničková

FK Slovan Kameničany
Futbalový klub Slovan Kameničany v súťažnom ročníku 2015/16 v 8. lige skončil, zo ziskom 29 bodov, na 7. mieste. Na
jeseň sme nový ročník 2016/17 nezačali príliš dobre – prvý zápas prehra vonku a druhý doma iba remíza. Po získaní
posíl (4 hráči na hosťovaní) sa výkony mužstva rapídne zlepšili, začali sme vyhrávať doma aj vonku – z 9 zápasov
7 výhier, 1 remíza a 1 prehra. Nakoniec sme skončili, po jesennej časti, na peknom treťom mieste.
Cez zimnú prestávku sa pripravujeme na jarnú časť sezóny - chodievame do športovej haly v Bolešove, kde si, každú
sobotu, zahráme futbal. Začiatkom marca máme naplánované sústredenie v Brumove, kde sa chceme čo najlepšie
pripraviť na jarné zápasy a potešiť našich fanúšikov výhrami a ešte lepšou hrou ako na jeseň.
Rok 2016 sme ukončili tradične – futbalovým silvestrovským zápasom na miestnom futbalovom ihrisku, na ktorom sa
zúčastnili, v peknom počasí, naši hráči spoločne s hráčmi z iných mužstiev (obr.).
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Občianske združenie

Jedným z hlavných poslaní združenia je podpora sociálneho, kultúrneho a športového života v našej obci a jej okolí.
Z našich aktivít uvedieme najmä 2 úspešné granty získané zo spoločnosti Adient Slovakia s.r.o, prostredníctvom ktorých
sa nám podarilo zrekoštruovať a doplniť o hracie prvky detské ihrisko pri obecnom úrade a to näjma nový drevenný
domček a hojdačky. Z 2. projektu sme zakúpili strunovú hojdačku a prefinancovali pracovnú brigádu na detskom ihrisku
v Materskej škôlke v obci Slávnica, ktorú navštevujú mnohé deti z našej obce a ktoré už potrebovalo nevyhnutnú
rekonštrukciu.
V roku 2016 sa nám opätovne, za blízkej spolupráce s obecným úradom a obecnými poslancami, podarilo zrealizovat
niekoľko kultúrnych akcii v obci. Detské ihrisko bolo vybudované v roku 2009, to znamená, že máme za sebou už
8. ročník MDD, Jesenných slávností a príchod Mikuláša. Pevne veríme, že ďalšie roky budú nemenej úšpešné.
Z tomboly, do ktorej ste nám prispeli mnohí z Vás, a z výťažku z bufetu, sa v roku 2015 dobudovalo veľké detské ihrisko
o 2 bezpečné preliezačky a na jar 2017 bude areál doplnený o 2 fitnes stroje.
Za finančnú výpomoc pre všetky naše aktivity sa chcem srdečne poďakovať S. a V. Hrnčiarikovcom a OÚ Kameničany.
Za údržbu areálu sa chcem poďakovať p. F. Minarechovi a realizáciu všetkých akcií najmä p. J. Veselej, p. M. Galovej
a p. G. Koníčkovej.
Tak ako aj v minulých rokoch, aj v roku 2017 opätovne ponúkame čerpanie 2% z daní pre všetky zložky fungujúce v obci
a ako OZ sa opätovne uchádzame o 2% z_Vašich daní prostredníctvom formulára, ktorý je na web stránke Kamenicany.sk alebo v kancelárii OÚ. Podporte svoju obec !
V tomto roku by sme radi výťažok zo slávností, resp. 2% využili na výlet spojený s kultúrnym podujatím ( napr. divadlo),
prípadne turistický výstup pre všetkých občanov, ktorí budú mať záujem.

DHZ Kameničany v roku 2016 absolvoval viacero
hasičských súťaží v požiarnom útoku. Prvou súťažou
bola v obci Mikušovce, kde sme útok bohužiaľ
nedokončili. Bola to prvá oficiálna súťaž, kde sa ukázalo, či budeme v súťažení pokračovať a či bude mať
partia dobrovoľných hasičov záujem venovať sa tomuto
druhu športu. O pár dní neskôr sme sa zhodli, že
skúsime zasúťažiť aj na iných súťažiach, a preto sme
o dva týždne navštívili v jeden deň súťaž v Nosiciach,
kde sme ale útok taktiež nedokončili. Ale pár hodín
nato sme sa presunuli do obce Dulov, kde sme oficiálne
dokončili svoj prvý súťažný útok a mali sme z toho
obrovskú radosť. Na záver hasičskej sezóny sme sa
predstavili na nočnej súťaži v Bolešove, kde sme bežali
až dva krát, z čoho prvý útok vyšiel, no ten druhý sa
nepodaril. Na súťažiach ktoré sme absolvovali, sme
mali veľké zastúpenie našich rodákov, ktorí nám fandili,
čo nás posúvalo ďalej. No podstatou celého súťaženia
je utvorenie dobrej partie kamarátov, ktorí svojou
súhrou a šikovnosťou dokážu čo v najkratšom čase
dosiahnuť dokončenie útoku, a samozrejme k tomu
patrí prezentovanie našej obce po regióne Slovenska.

www.kamenicany.sk
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Tip na výlet
Vonku je krásne počasie, vy máte celý deň voľno, ale neviete sa rozhodnúť kam na
výlet?
Práve preto sme sa rozhodli vložiť do nášho Vareškára novú rubriku, kde Vám
ponúkneme dobrý tip na príjemný výlet pre rodinu, či zaľúbené páry.
Dnes k Vám prichádzame s nápadom na výlet do Trenčianskej Závady, ktorá je od
našej obce vzdialená 10 km. Môžete tu nájsť krásne gazdovstvo, ktoré chová kone,
a tak aj poskytuje jazdenie na koni, ba dokonca ponúkajú možnosť odviesť sa kočom.
Okrem koní sa na pasienkoch pasú aj kravy, ovce, kozy a súčasťou gazdovstva sú aj
somárikovia, sliepky a zajace. Z tohto gazdovstva vedie značená trasa na turistickú
rozhľadňu, ktorá je celá z dreva a je vysoká 26,4 m. Ponúka pohľad na okolité Biele
Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy a pri dobrej viditeľnosti možno vidieť na
Martinské hole. Veža je ľahko a zadarmo prístupná a od spomínaného gazdovstva 20
minút pešej chôdze vzdialená. Po krátkej turistike sa môžete občerstviť v miestnom
gazdovstve, ktoré ponúka typické slovenské jedlá varené prevažne z produktov
domáceho chovu. Ponúkajú taktiež aj možnosť zakúpiť si produkty z vlastného chovu
podľa aktuálnych sezónnych možností.
Tento výlet nie je náročný časovo a ani finančne. Ak sa rozhodnete tento nápad
zrealizovať, prajeme Vám plno krásnych zážitkov.
Odpadové hospodárstvo v obci Kameničany (očami mladého občana)
V malej obci Kameničany pri Dubnici nad Váhom sa ako v každej inej obci triedi odpad. Avšak všade sa dá všetko
zlepšovať. Hlavným problémom je to, že sa tu nedajú triediť všetky druhy odpadov. Dajú sa tu triediť iba základné typy
odpadov, ako je plast, plechovky, sklo, textil a samozrejme komunálny odpad, ale to je už samozrejmosť. Problém však
nastáva ak by sme chceli triediť tetrapaky, papier, batérie, elektroodpad, nadrozmerný odpad, bioodpad a ďalšie. Tieto
problémy sa veľmi ťažko riešia niekde ďalej od mesta, v ktorom sa nachádza spoločnosť zameraná na vývoz odpadov.
V obci sú značné problémy, a to hlavne ohľadom triedenia skla, plastov a plechoviek, aj keď sa zbierajú. A aj len
s týmto malým, pre prírodu nedostačujúcim triedením, máme veľký problém. Problém nastáva, keď sa má odpad
odviezť. Samozrejme obec má, ako každá iná obec, zabezpečený odvoz odpadu od firmy, ktorá vlastní na odvoz
smetiarske autá. Pre tento fakt musí obec žiadať susednú obec Bolešov, aby poslala traktor s návesom. Takéto riešenie
má samozrejme pre obec značné nevýhody: nevýhoda je už len to, že obec musí mať zamestnancov na to, aby plasty
naložili na vlečku, ďalšia nevýhoda je, že tento odpad treba nejako spracovať – za toto treba taktiež zaplatiť odpadovej
spoločnosti, ktorá zozbierané plasty a plechovky odvezie na spracovanie. V konečnom dôsledku musí obec zaplatiť
ročne veľmi veľa. Jediná výhoda pre občanov je, že vrecia na plasty sa vracajú späť obyvateľom obce. No aj tento fakt
je prospešný pre našu prírodu. Ďalej sa tu zbiera sklo. So sklom sú tu tiež problémy, lebo sa musí objednať
vysokozdvižný vozík a auto na odvoz skla do Vetropacku Nemšová, čo je tiež finančne nákladné. Toto ale aj tak
znamená, že sú tu menšie problémy ako pri plastoch. Jedenkrát do roka sa v obci zbiera nadrozmerný odpad
a elektroodpad, väčšinou jeden týždeň, alebo len niekoľko dní. Občania však majú aj s týmto problém: ,,Elektroodpad
a nadrozmerný odpad sa síce zbiera v našej obci, ale keď potrebujeme niečo vyhodiť naozaj niečo nadrozmerné, tak to
nemôžme len tak uschovať v garáži, kde parkujeme auto. Tento odpad potrebujeme rýchlo odpratať a chýba tu aspoň
malý provizórny zberný dvor. V ostatných mestách alebo dedinách nám to odmietajú zobrať, pretože je to väčšinou
uspôsobené tak, že tam môžu vyhadzovať odpad iba občania daného mesta alebo dediny. Preto musíme čakať so
starým nábytkom, kým nebude zber nadrozmerných odpadov. Niektorým občanom sa však nechce čakať, a tak naložia
tento, niekedy aj veľmi nebezpečný odpad, ako napríklad staré televízory, alebo iné elektronické súčiastky, vyhodia za
dedinu na čiernu skládku. Chvalabohu, takýchto ľudí tu veľa nie je.“Ak by sme chceli vyhodiť staré baterky alebo
tetrapaky mohli by sme to dať deťom, ktoré chodia do blízkej – asi kilometer vzdialenej školy v už spomínanej obci
Bolešov. Aj tu nastáva problém, pretože je v poriadku, ak do školy donesieme tetrapaky od mlieka, ale pri menších
tetrapakoch, ako od smotany alebo džúsov nachádzame problém. Takto sa vyjadrilo vedenie školy: ,,Tetrapaky zbierame iba od mlieka pretože je tu istá ,,súťaž´´, v ktorej sa tetrapaky počítajú na kusy a nie na váhu.´´ Takto podobne sa
v škole zbiera aj papier: ,, Dvakrát ročne sa v škole zbiera papier a prebieha formou súťaže, aby sme deti zaujali. Papier
sa už zbiera na tony. Dôležité však je, aby sme nezbierali papier a tetrapaky pre to, aby sme vyhrali súťaž, ale aby sme
pomohli našej prírode.´´
Aj v malej obci sú veľké problémy, ktoré treba rýchlo riešiť!
A.K.
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Čo v roku 2017?
Ešte v roku 2015 sme začali chystať podklady k delimitácií parcely KN-C 299/1 do vlastníctva obce Kameničany od SPF
Bratislava. V júli toho roku, po dodaní potrebných podkladov, prišli k podpisu protokoly o odovzdaní pozemkov do
vlastníctva obce. Potiaľto to bolo super, ide o pozemok, ktorý slúži ako prístupová komunikácia do Bioplynky, Farmy
Kameničany a ku štrkovniam. Pri výjazde z tejto lokality sa nanáša blato a neporiadok na hlavnú cestu II/507 vo
vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ako správca komunikácie nás TSK vyzval na zvolanie stretnutia aj
s obhliadkou na mieste. Riešením malo byť dostať pozemok do vlastníctva obce a následne by užívatelia tejto
komunikácie zrealizovali spevnenie vozovky. Za obec Kameničany boli protokoly podpísané 24.6. 2015 a potom sme
čakali až do februára 2016, kedy sme dostali zamietavé stanovisko. Táto situácia nás nemilo prekvapila. V súčasnosti je
tento proces pozastavený. Po dohode s TSK, aby sa predišlo riziku nebezpečenstva na vozovke, chceme posunúť
značky obce na hranicu katastra. To je podmienené dotiahnutím verejného osvetlenia na hranicu.
V súčasnosti pracuje spoločnosť SVH na výstavbe betonárky a v rámci toho, aby spomenutú prístupovú komunikáciu
nezaťažovali ešte viac, požiadajú o pripojenie priamo na II/507 a pre obec zrealizujú toto osvetlenie.
V tomto roku chceme urobiť prieskum u občanov. Zaujíma nás, či je v záujme občanov, aby parcely v lokalitách medzi
dedinou a hradskou, ale aj od hradskej ku štreke boli využité na stavebné pozemky. Museli by sme otvoriť a rozšíriť
územný plán obce. Keďže ide o súkromné pozemky, bude musieť prísť aj k dohodám medzi vlastníkmi pozemkov,
ktoré sú úzke. Ak sa má obec rozširovať, tieto lokality sa javia ako najviac priechodné. Samozrejme, bez záujmu
a súhlasu vlastníkov nemá cenu územný plán obce otvárať.
V pláne máme aj iné investície, ako napríklad posilnenie osvetlenia na cintoríne, rekonštrukciu rozhlasu, ...
No tak či onak, po celý rok 2017 bude u nás prebiehať realizácia projektu odkanalizovania obce, ktoré sa začalo
v decembri roku 2016. Ide o najväčšiu a najdrahšiu investíciu v obci. Bude treba vyjsť realizátorom v ústrety a spolu
s nimi všetky zlé dopady eliminovať- obmedzenia v rámci dopravy v obci, pri daždi blato na komunikáciách, ...
V roku 2016 obecné zastupiteľstvo nepristúpilo k navyšovaniu poplatkov za miestne dane a komunálny odpad. No
cena zvyšovania poplatkov za komunálny odpad nás v budúcnosti neminie. Už v súčasnosti neodzrkadľuje skutočné
náklady na jeho vývoz a uskladnenie. Naviac spoločnosť, ktorá vývoz zabezpečuje nás už v tomto roku kontaktovala
a požaduje navýšenie za vývoz jednej smetnej nádoby, ale aj vreca na hranicu 0,72€/ks.
Naozaj dávajme do komunálneho odpadu, len to, čo sa nedá zrecyklovať.
Matrika
Narodenie (2016):
Ján Čavojec
Andrej Horečný
Filip Mutňanský
Lea Cabalová
Matej Veselý
Jozef Vojtáš
Jasmína Urbanová
Navždy nás opustili (2016):
Ferdinand Bagin
Milan Bagin
Vincent Bagín
Emília Bendnáriková
Anna Hoždorová
Zdeněk Sochr
Emília Veselá
Od 1.1. 2016 do 31.12. 2016 sa do našej obce
prisťahovalo 6 občanov, odhlásili sa 2.
Súčasný stav: 546 obyvateľov.

Na záver:
Poďakovanie patrí občanom, ktorí prispeli svojími
článkami: Jolanke Dubničkovej, Lívii Ficlovej,
Andrejovi Bartákovi, Milanovi Mončekovi a
Adrianovi Koníčkovi, takisto aj autorom novín.
Nabudúce už možno v 8-stranovom vydaní.
Igor Daško
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