VYDANIE: 2018, ROČNÍK: 3, ČÍSLO: 3

INFORMÁCIE A NOVINKY OBCE KAMENIČANY

KALENDÁR PODUJATÍ:
10. február
Fašiangové slávnosti

30. apríl
Stavanie mája

27. máj

Predslov:

A sme v roku 2018. V tomto roku sa sláví viacero jubileí. Pred sto rokmi vznikla prvá
Česko-slovenská republika, v rámci ktorej sme boli dva rovnocenné národy. Pred
25 rokmi sa začala písať samostatná kapitola našej Slovenskej republiky. Pri týchto
jubileách si aj naša malá obec pripomína veľké výročie 825 rokov prvej písomnej
zmienky o obci Kameničany. Pri každodenných starostiach človek nemá veľa času,
aby nad tým premýšľal, ale je dôležité, aby sa na to nezabúdalo.

11:00 hod. Sv. omša Vŕšky

3. jún
Sviatok MDD

23. jún
Slovo Starostu:
Vážení spoluobčania a priatelia, nebude pre mňa ľahké do pár viet
vložiť moje videnie diania v obci. Určite však rok 2017 hodnotím
ako zatiaľ najnáročnejší. Je veľmi dobré, že u nás prebieha výstavba
kanalizácie. Toto dielo, ktoré sa bude realizovať aj v tomto roku, bude
ocenené už v blízkej budúcnosti. Samozrejme, že s realizáciu je spojené
množstvo problémov. Nie je ľahké a ani v mojej kompetencii vyriešiť
všetky nedostatky. Boli aj dni, keď som už nevládal. Starostom som na
polovičný úväzok, ušetríme tým aj nemalé prostriedky, ale vždy som
robil všetko preto, aby sa problémy čo najviac eliminovali. Potešilo ma,
že dostaneme prostriedky na opravu miestnych komunikácií, ešte to
k spokojnosti zrealizovať a bude dobre. Zmenili sme prioritu pri Letnom
kultúrnom stánku, nemohli sme ho nadstavovať ani zväčšovať, preto
sme sa rozhodli podať žiadosť na jeho opláštenie a vybudovať ho aj
s vykurovaním. Ak by projekt prešiel, mali by sme celoročne využiteľné
priestory na rozvoj komunitných činností v obci. Čo ma veľmi teší, je
fungovanie kultúrno-spoločenského života v obci. Dobrovoľní hasiči
usporiadali hasičskú súťaž a založili družstvo dievčat. Futbalisti zimujú
v súťaži na prvom mieste. Občianske združenie popri MDD a Jesenných
slávnostiach pripravilo vianočný výlet do Viedne – 2 autobusy z obce !
Veľká vec. Tu som maximálne spokojný a verím, že nám chuť napredovať
a prispievať k rozvoju obce vydrží.
Igor Daško

www. kamenicany.sk

Hasičská súťaž

7. – 8. Júl
Hody v obci

11:00 hod. Sv. omša
Výstava fotografií a obrazov
na Obecnom úrade
Kultúrno-športové popoludnie
v Rekreačnej zóne

Október
Jesenné slávnosti

20. október
Stretnutie s občanmi nad 70 rokov

9. December
Mikuláš v obci

Čo sa stalo v roku 2017:
Po celý rok v našej obci prebiehala realizácia projektu „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh
a intenzifikácia ČOV Nemšová.“ Do tohto projektu sme zainteresovaní všetci. Každá domácnosť je
jeho súčasťou. Problémy sa vyskytovali na všetkých stokách . Snáď len stoka R1 na hlavnej ceste,
odsýpala rýchlejšie. Samotnou kapitolou je aj asfaltovanie. Pravdou je aj, že z pôvodne plánovaných
cca 155 odbočiek sa ich skutočný stav navýšil zatiaľ na cca 191 odbočení. Tieto práce budú pokračovať
aj v tomto roku. Čaká nás najproblematickejšia ulica do Kúta. Veríme, že v spolupráci s investorom
RVSVV Nemšová a zhotoviteľom združením STRABAG-INPEK budú práce úspešne do leta ukončené.
V roku 2017 sme sa snažili zapojiť aj do čerpania eurofondov. Bola nanovo vyhlásená výzva PRV
Podopatrenie 7.4.– Podpora na investície do vytvárania základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo.
Jedná sa o prestavbu LKS. Chceli sme použiť pôvodný, už raz podaný projekt, ale spoločnosť, ktorá nám
realizovala externý manažment nás upozornila, že vzhľadom na novú špecifikáciu zadania nie je možné
vykonávať nadstavby ani rozšírenie budovy. Preto sme museli dať vypracovať nový projekt prestavby
letného kultúrneho stánku. Bolo to hektické, ale nakoniec sa všetko stihlo. Projekt je podaný a budeme
netrpezlivo čakať, či budeme úspešní. Z tých drobnejších realizácii spomenieme dobudovanie priestorov
pre dobrovoľný hasičský zbor v obci, pristavili sa skladové priestory pri futbalových kabínach. Ešte na
jar sa zrealizovalo rozšírenie osvetlenia v obci až po kataster so Slávnicou. Prebiehajú aj rokovania so
spoločnosťou NWT Greenhouse na vybudovanie chodníka pre peších od letného stánku po odbočku
ku skleníkom. Treba spomenúť, že v spolupráci užívateľov komunikácie k Rajčinovej farme sa podarilo
opraviť túto prístupovú komunikáciu. Určite nás teší aj kultúrno-spoločenský život v obci. Každá zložka
tu má priestor na svoju prezentáciu. A za rok 2017 sa majú všetci čím chváliť. Ešte na záver veľmi
potešujúca správa. Tesne pred Vianocami sme dostali list od PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra),
v ktorom nám poslali rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku v hodnote 90 962,53
EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácii. Je to projekt podaný v roku 2/2016 a realizovať ho bude
firma STRABAG.
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INVESTOR: OBEC KAMENIČANY
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Ing. arch. BARTÁK Anton
A. Kmeťa 358/2
01841 Dubnica nad Váhom

NÁZOV:

TRAPÉZOVÝ POZINKOVANÝ PLECH
OCEĽOVÉ PRIEČNÍKY

PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA
+5,150
JUŽNÝ
POHLAD
NOVÝ
STAV
UCHYTENÁ NA DREV.
PROFILOCH

ARCH. ČÍSLO
MIERKA:

ČÍSLO VÝK.

11

1500

M 1:50

1500

VZDUCHOVÁ MEDZERA

ČÍSLO ZAK.

K1

K1

250

200

250

+3,700

+3,450

+3,500
1000
5450

+2,450

5450

1000

TEPELNÁ IZOLÁCIA 200MM, NOBASIL
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
KAZETOVÝ ZAVESENÝ STROP

1600
850

+0,300
±0,000

-0,300

300

-0,300

900

300 300
900

LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA
EXISTUJÚCA TERAZOVÁ DLAŽBA

900

1600
850
300

PÓDIUM

900

900

±0,000

K2

3200

K2

+2,100

-1,200

-0,300

Projekt Rekonštrukcie letného kultúrneho stánku.
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ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Ing. Arch. BARTÁK ANTON

MICHAL ŠUPÁK

LEGENDA MATERIÁLOV:
- MURIVO Z TVÁRNIC HR. 400MM

Projektová kancelária - AB
Ing. arch. BARTÁK Anton
A. Kmeťa 358/2
01841 Dubnica nad Váhom

- PROSTÝ BETÓN

INVESTOR: OBEC KAMENIČANY

DÁTUM

9/2017

MIESTO STAVBY: KAMENIČANY

FORMÁT

2 x A4

STAVBA:

ÚČEL

LETNÝ KULTÚRNY STÁNOK
NÁZOV:

VÝCHODNÝ POHLAD NOVÝ STAV

- TEPELNÁ IZOLÁCIA

ARCH. ČÍSLO
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- POVODNÁ ZEMINA
- HYDROIZOLÁCIA

ČÍSLO ZAK.
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- KONŠTRUKCIA KRESLENÉ ČERVENOU FARBOU SÚ NOVÉ KONŠTRUKCIE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Ing. Arch. BARTÁK ANTON

MICHAL ŠUPÁK

Projektová kancelária - AB
Ing. arch. BARTÁK Anton
A. Kmeťa 358/2
01841 Dubnica nad Váhom

- ŽELEZOBETÓN
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INVESTOR: OBEC KAMENIČANY

DÁTUM

MIESTO STAVBY: KAMENIČANY

FORMÁT

STAVBA:

ÚČEL

LETNÝ KULTÚRNY STÁNOK
NÁZOV:

REZ A-A NOVÝ STAV

9/2017

2 x A4

ČÍSLO ZAK.
ARCH. ČÍSLO
MIERKA:

M 1:50

ČÍSLO VÝK.
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Osvetlenie smer Slávnica

Kanalizácia v obci

DHZ Kameničany:
Prvou akciou, ktorá sa konala v roku 2017 v obci, kde figurovala drvivá väčšina mladých členov DHZ
boli fašiangy. Prebehli v poriadku bez väčších komplikácií, za čo patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa
zúčastnili. Pre DHZ Kameničany bol rok 2017 rokom, ktorý priniesol nové skúsenosti s usporiadaním
súťaže v hasičskom útoku, ktorá sa konala 24.6 2017 na miestnom ihrisku. Taktiež bolo v minulom roku
v obci založené hasičské družstvo žien, ktoré poukazuje na zvýšenú aktivitu o tento druh športu v našej
obci. Pri usporiadaní hasičskej súťaže bola veľmi dôležitá súdržnosť všetkých členov. Ukázalo sa, že
dokážeme spolupracovať aj v iných oblastiach, a nie len pri odbehnutí útoku, zapojeniu hadíc v rýchlosti,
či v rýchlom dobehnutí k hasičskej mašine. Pri tejto príležitosti sa taktiež osvedčilo, že potrebujeme pri
fungovaní aj naše dievčatá, ktoré boli pri administratívnych veciach okolo celej súťaže. Na tejto akcii sa
zúčastnilo 21 mužstiev z celého Trenčianskeho kraja. Odbehnutých bolo celkom 28 útokov, čo je na 1.
ročník veľmi slušné. Avšak, môže zato veľmi dobrá propagácia samotnej súťaže. Túto akciu by sme chceli
do budúcna zaviesť ako tradíciu privítania leta. Súťaž sa bude konať aj v roku 2018, a bude to presne
23.6 2018. Po domácej akcii, ktorá bola veľmi náročná na organizáciu, sme sa v roku 2017 venovali
súťaženiu po celom našom okolí, každý víkend v inej obci. Takto to fungovalo až do konca augusta, kedy
bolo samotné vyvrcholenie v Bolešove na nočnej súťaži, ktorá patrí medzi najpopulárnejšie v okolí.
V minulom roku sme síce nezískali žiadne poháre za umiestnenie, no sami na sebe cítime zlepšenie
a viac skúseností v tomto športe. Samotná požiarna ochrana obce bola v minulom roku vykonaná
kontrolami výhrevných telies po jednotlivých domoch. Nemáme zaznamenané žiadne požiare v obci, až
na jednu výnimku, kedy v priebehu leta, niekto zapálil kopu plastov za „hnojiskom“ náhodný okoloidúci
kontaktoval veliteľa DHZ Bolešov, Pavla Prnu osobne. Pre istotu bola vyslaná hliadka z Bolešova, ktorá
tlejúce ohnisko zneškodnila aby nedošlo k ďalšiemu rozširovaniu dymu a ohňa. Na konci roka 2017
sa konala Výročná Členská schôdza DHZ Kameničany za uplynulý rok, kde sme si prešli čo by sme
chceli v roku 2018 zlepšiť, vybudovať, a na čom budeme pracovať aby sme boli opäť schopní vykonávať
službu obci, a aby sme boli stále taká dobrá a súdržná skupina ľudí ako doteraz. Týmto by sme sa ako
celé DHZ Kameničany chceli spoločne poďakovať všetkým, ktorí v uplynulom roku akokoľvek pomohli,
no najmä p. starostovi a celému zastupiteľstvu.
Andrej Barták
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SZ chovateľov poštových holubov Kameničany:
Vždy na konci roka alebo začiatkom nového roka sa vo firmách, organizáciach alebo záujmových kluboch
bilancuje obdobie minulého roka . Niekedy bývajú výsledky pozitívne, inokedy menej pozitívne. Tak
je to aj v našej základnej organizácii chovateľov poštových holubov Kameničany. Týmto článkom by
som si dovolil Vás čitateľov informovať o našej činnosti v roku 2017. V tomto roku mala naša členská
základňa 25 členov. Z týchto 25 členov sa aktívne zapájalo do pretekania poštových holubov 18 členov.
Vzhľadom na nie veľmi vyhovujúce poveternostné podmienky sa našim chovateľom PH darilo o niečo
horšie ako v roku 2016. Teraz vás stručne oboznámim s výsledkami našich chovateľov v rámci klubu
Kameničany a oblastného združenia chovateľov.
PH Trenčín. Poradie chovateľov v ZO Kameničany - staré holuby :
1. Ing. Bartošek Ladislav
2. Bagín Jaroslav
3. Poljak Jozef
Súťaž mláďat :
1. Ing. Bartošek Ladislav
2. Bezecný Jozef
3. Huňa Emil
V rámci oblasti Trenčín :
4. Ing Bartošek Ladislav
18. Bagín Jaroslav
23. Poljak Jozef
Súťaž mláďat : 3. Ing. Bartošek Ladislav 6. Bezecný Jozef 7. Huňa Emil 8. Monček 10. Poljak 11. Suchánek
12. Horečný 13. Minárik Pri závodoch mláďat sa nám poveternostné podmienky polepšili a hneď to
bolo vidieť v umiestnení našich chovateľov v rámci OZ Trenčín. Najlepšie sa darilo v týchto závodoch už
tradične Ing. Ladislavovi Bartoškovi , ktorý nás bude reprezentovať aj na celoštátne výstave v Trenčíne
s 3 holúbkami. Jozef Bezecný bude mať na celoštátnej výstave 1 holúbka. Veľmi dobre sa darilo našim
chovateľom v maratónskych závodoch, kde bol 2. Generálny majster – Poljak a 3. Generálny majster
Ing. Kopačka Jozef . Na dlhých tratiach-1.cena íng.Bartošek v rámci OZ CHPH-TN. Najzaujímavejšie
výsledky našich holúbkov- nár. pretek NIEMBURG II. – 2. Cena v rámci republiky Ing. Bartošek
Najdlhší pretek Brusel : 1. 2. 3. Cena Ing. Bartošek v rámci OZ TN, 2. Cena v rámci Slovenska. 1. Cena
závod ALPEN Ing. Kopačka Jozef v rámci maratónu a ďalšie veľmi zaujímavé výsledky Aj keď je naša
záľuba dosť finančne náročná, chcel by som apelovať na našich spoluobčanov aby viedli svoje ratolesti
k tejto ušľachtilej záľube, ktorá učí ľudí zodpovednosti, pracovnému nasadeniu, vysokému zapojeniu
nášho mozgu a hlavne láske ku zvieratám a prírode. Záverom môjho príspevku by som chcel popriať
všetkým našim blízkym a spoluobčanom veľa zdravia, šťastia, lásky, božieho požehnania a dobré
finančné zabezpečenie. Ďakujem za dobrú spoluprácu s obcou Kameničany – starostovi a obecnému
zastupiteľstvu.
Za všetkých chovateľov OZ CHPH Kameničany – predseda ZO – Poljak Jozef

Jednota Dôchodcov Kameničany:
„Ešte nepatríme do starého železa“
Hovorí sa o nás senioroch, že sme ľahko zraniteľná vrstva obyvateľstva. Aj my sami si uvedomujeme, že
je to tak. Avšak, náš život a prístup k občianskemu či spoločenskému dianiu to nie len pasívne prijatie
výhod. Snažíme sa pomáhať iným a chrániť tak aj seba pred pocitmi samoty a zbytočnosti. Činnosť
v našej Jednote dôchodcov je toho jasným dôkazom. Za uplynulý rok sme mali štyrikrát posedenie.
Niektorí členovia boli na liečení v Nimnici a Dudinciach, či na rekreácii v Bojniciach a Oravskej Horárni
v Hruštíne. Na plese seniorov v Trenčíne, sa zúčastnili dvaja členovia a taktiež na posedení v Červenom
Kameni a Dúlove bolo 12 členov. V máji a novembri sme robili brigádu pri kaplnke na penkách, v júni
sa päť členov zúčastnilo krajských športových hier. Peter Bagín získal zlatú medailu a Ladislav Mendel
striebornú. Kamil Barták a Mária Bartáková dostali vyznamenanie III. stupňa.
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Na konci roka sme všetkým členom Jednoty dôchodcov rozdali vianočné oblátky, ktoré sme dostali
z fary Pruské. Veľmi sa tešíme, keď máme posedenie a zo 45 členov príde 40 ľudí. Chceme poďakovať
členkám výboru a poslancom obce a hlavne pánovi starostovi za pomoc, či finančnú, ale aj za pomoc pri
rozhodovaní. Srdečná vďaka! Pýtate sa, čo ešte dokážeme, keď vlasy postriebril nám čas? Keď máme
trasúce sa ruky a ani zrak už neposlúcha nás? Veľa! Veď pozrite sa vôkol seba, koľko krásy naše ruky
vytvorili – koľko času, námahy bolo treba, aby sme seba i svet potešili. Veľa zdravia i pohody
Jolana Dubničková

FK Slovan Kameničany:
Čo ta týka našich výsledkov v ročníku 2016/17 v jarnej časti súťaže, musíme konštatovať, že boli pre
nás veľkým sklamaním. Mali sme smolu v tom, že počas jari mali viacerí hráči zdravotné problémy, čo
sa negatívne prejavilo na našich výsledkoch. Naše ambície na postup do vyššej súťaže po zimnej časti,
kde sme skončili na 3. mieste, sme bohužiaľ nevyužili a po zbabranej jari sme nakoniec skončili na
konečnom 6. mieste. V novom ročníku 2017/18 v jesennej časti sa situácia zmenila, prišlo do mužstva
zopár nových hráčov – hlavne sme získali kvalitného brankára a začalo sa nám dariť. Neprehrali sme
ani jeden zápas, iba jeden remizovali a tak sme momentálne na peknom 1. mieste v tabuľke. To už
v Kameničanoch dlho nebolo, ani si nepamätáme kedy naposledy, určite ešte niekedy v minulom
storočí. Dúfam, v podobných výkonoch budeme pokračovať aj na jar a udržíme si prvé miesto a tým
pádom konečne postúpime do vyššej súťaže, čo je v podstate našim cieľom. Dúfame, že sa nám tento
cieľ aj s podporou OÚ a sponzorov podarí dosiahnuť. Cez zimnú prestávku sa pripravujeme na jarnú
časť sezóny - chodievame do športovej haly v Bolešove, kde si každú sobotu zahráme futbal. Tak ako
minulý rok aj tento rok, máme začiatkom marca naplánované sústredenie v Brumove, kde sa chceme
čo najlepšie pripraviť na jarné zápasy a dúfam, že nám fanúšikovia prídu na jar fandiť vo väčšom počte
ako na jeseň v minulom roku. V tomto roku plánujeme rekonštrukciu resp. úpravu futbalového ihriska,
ktorú chceme realizovať po ukončení jesennej časti súťaže.
Milan Monček
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Občianske združenie Kameničany:
Jedným z hlavných poslaní združenia je podpora sociálneho, kultúrneho a športového života v našej
obci a jej okolíV zmysle zakladateľskej vízie OZ Kameničany sa nám opätovne aj v roku 2017 podarilo
úspešne zrealizovať, za významnej pomoci Obecného úradu, pána starostu, obecných poslancov
a dobrovoľníkov aj z radov mládeže a seniorov, tradičné podujatia pre občanov a návštevníkov našej
obce. V júni sme zorganizovali už 9. ročník MDD, v októbri Jesenné slávnosti so šarkaniádou pre deti
a s prezentáciou historickej vojenskej techniky a ukážky psovodov. V decembi nás opätovne navštívil
Mikuláš a darčekmi potešil našich najmenších. Výdavky združenia boli spojené taktiež s nevyhnutnými
opravami na detskom ihrisku ( oprava kolotoča a náter drevenných častí ). Z tomboly, do ktorej ste
nám prispeli mnohí z Vás, a z výťažku z bufetu, sme čiastočne financovali spoločný výlet ,,Vianočná
Viedeň“, ktorý sa uskutočnil 9.12.2017 a zúčastnilo sa ho približne 90 záujemcov zo všetkých vekových
skupín. Veľký záujem nás úprimne prekvapil, preto predbežne plánujeme ponúknuť ďalšie možnosti
spoločných výletov aj v roku 2018. V návrhoch je výlet pre rodiny s deťmi, turistický výlet - Brezová pod
Bradlom, husacie hody, prípadne vianočný Krakov. Za finančnú výpomoc pre všetky naše aktivity sa
chceme opätovne srdečne poďakovať pánom S. a V. Hrnčiarikovcom, OÚ Kameničany a prispievateľom
prostredníctvom darovaných 2% z daní. Za údržbu areálu ďakujem pánovi F. Minarechovi a za realizáciu
všetkých akcií najmä p. J. Veselej, p. M. Gallovej, p. G. Koníčkovej a Š. Štefancovi. Opätovne ponúkame
čerpanie 2% z daní pre všetky zložky fungujúce v našej obci a aj ako OZ sa opätovne uchádzame o 2%
z vašich daní prostredníctvom formulára, ktorý je na web stránke kamenicany.sk alebo v kancelárii OÚ.
Lívia Ficlová

Urbárske, lesné a pozemkové spoločenstvo Kameničany, pozýva členov na Valné zhromaždenie,
ktoré sa uskutoční dňa 10. 3. 2018 o 15-tej hodine na Obecnom úrade v Kameničanoch.
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Územný plán obce:
V minulom roku sa obecné zastupiteľstvo začalo
venovať aj územnému plánu. Máme platný územný
plán od roku 2003 s tým, že jeho platnosť bola
v roku 2015 predlžená. Ak by sa mala obec v rámci
zastavania rozširovať pripadajú do úvahy dve
lokality:
1. Medzi hradskou a dedinou
2.Hradská- Zácestie
Štúdia na ulicu medzi hradskou a dedinou je
vypracovaná už dávnejšie. Preto sa dal vypracovať
návrh zóny na hradskej (viď obrázok). Projektantka
využíva priestor v maximálnej miere. Nevýhodou
by bolo, že nie každému vlastníkovi by zostal
pozemok na jeho parcele. Skrátka vyžiadalo by si to
prerozdelenie parciel, keďže sú všetky v súkromnom
vlastníctve, a to je zložitá robota. Krajský pozemkový
úrad nám tiež nedovolí preklasifikovať celú riešenú
zónu na stavebné pozemky, ale maximálne 2/3
plochy. Takže návrh sa bude musieť dať prerobiť.
No musíme pociťovať záujem, alebo aj názory od
občanov – vlastníkov pozemkov,ako pri týchto
pozemkoch nájsť najvhodnejšie riešenie
/id/

KAMENIČANY
miestna časť ZÁCESTIE
Urbanistická štúdia IBV
návrh

rodinný dom 10 x 10 m

"

rodinný dom 12 x 12 m

"

rodinný dom 16 x 16 m
rodinný dom existujúci
malé pozemky 500 - 750 m²
stredné pozemky 800 m²
veľké pozemky 1200 - 1500 m²
cesta II/507
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CENTRUM
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miestne obslužné komunikácie MO - 8/40

[

chodník pre peších
! ! ! chodník pre peších - prepojenie s centrom obce
! ! ! stromoradia
pozemky využiteľné pre komerčnú vybavenosť,
verejnú zeleň, šport, dennú rekreáciu
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Váh –Večný bludár:
Váh, perlivá rieka, bol v dávnej minulosti symbolom Považia. Perlivé vlny nosili plte z Liptova, Oravy
a Turca až do Komárna. Ľudia svoju rieku milovali, ale aj preklínali. Široko rozliata voda pri povodniach
siahala od Bolešova po Dubnicu, čo predstavuje šírku 3 km. Mosty mali len v Trenčíne a v Púchove. Pri
jarnom ľadochode zostali len holé stĺpy. Preto na nich vyberali mýto a získané peniaze používali na opravu.
Už koncom 15. storočia začali sa stavať hrádze pre vymedzenie toku “bludárovi“. Obmedzovanie sa
Váhu zneľúbilo a začal snovať pomstu. V lete roku 1539 vystúpil z brehov, prelial sa cez násypy a zatopil
blízke dediny a Trenčín. Ďalšia povodeň prišla roku 1683 a narobila značné škody na majetkoch. Potom
utíchol na celých 130 rokov, až prišiel rok 1813. Žatva bola mimoriadne daždivá a ľudia nemohli zobrať
ani skromnú úrodu. Hladina vody začína 23. augusta neuveriteľne rýchlo a vysoko stúpať, až vystúpila
na 4,4 metra nad normál. V Trenčíne siahala do výšky striech domov a je zaznačená na Paleckeho ulici.
Vtedy odniesla aj mlyny a v mutných vodách našlo smrť 287 ľudí a škoda predstavovala 4 638 898
zlatých! Na tie časy astronomické číslo. Povodeň označili za tisícročnú a zdá sa, že Váh navždy skrotol.
V roku 1929 sa ešte pretrhla hrádza pri Pagáčovej a vzala v Kameničanoch štyri domy Gašparovcov.
Bolo to v mieste, kde teraz bývajú Bartákovci.
Zo zápiskov Jozefa Dohňanského
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Čo nás čaká v roku 2018:
Ako je už spomínané na inom mieste, v tomto roku budú dokončené práce na odkanalizovaní obce. Po
dokončení prác bude prebiehať kolaudácia. Bude to náročné obdobie, nakoľko si budeme musieť ustrážiť,
aby sa aj nečakané poškodenia, či už obecného alebo súkromného majetku, dali do pôvodného stavu.
Až bude kolaudácia úspešne dokončená, tak sa dá očakávať, že vlastník kanalizácie RVSVV Nemšová
začne posielať ľuďom oznámenia, že sa môžu začať na kanalizáciu pripájať. Je možné, že na jeseň bude
táto naša predstava aj reálna. Keďže sme dostali rozhodnutie o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na miestne komunikácie, určite nás čaká aj realizácia tohto zámeru. Poskytnutá dotácia sa
týka ciest: 1. Od autobusovej zástavky po koniec katastra obce. To znamená, že po koniec cesty za
cintorínom. 2. Od kaplnky po pekáreň (ulica Kút) 3. Cesta do Važiny. Určite k tomu pribudne cesta od
zástavky po hradskú (k Sochrovi) a zrejme aj kúsok komunikácie od cintorína po napojenie na cestu
II/507 v údržbe TSK. V rámci podaných projektov budeme čakať na vyhodnotenie PRV 7.4. vidiecka
infraštruktúra- Prestavba Letného kultúrneho stánku. V rámci Programu obnovy dediny sme už v roku
2017 chystali projekt na Parčík v rekreačnej zóne pri ihrisku. Zatiaľ sme boli za minulý rok , vraj pre neskorý
dátum doručenia “odstavený“, ale určite sa chceme o tento zaujímavý projekt uchádzať aj v rámci POD
2019. V roku 2018 chceme dať opraviť parkovacie státie pred cintorínom na hradskej, a ak sa bude dať
aj samotná oprava chodníkov po obci.V rámci kultúrno-spoločenského života budú prebiehať všetky
podujatia tak, ako sa v obci po celý rok dejú. No v tomto roku musia byť hodnotnejšie nakoľko máme
naše jubileum. Preto by práve hodové obdobie jún-júl malo byť tým vyvrcholením. Koncom júna by mala
byť hasičská súťaž. Potom týždeň prenecháme štafetu Bolešovu, prípadne poľovníckej zábave. Ale cez
víkend 7-8. júla budú v obci viaceré podujatia. Tiež očakávame ďalší výlet cez Občianske združenie.
Treba spomenúť výlet do vianočnej Viedne, ktorý sa stretol s vysokým záujmom. Aj keď počasie bolo
pod psa, každý si tam našiel svoje a občania sa vzájomným stretnutím mohli bližšie spoznať. Už len pre
toto sa oplatí podobné podujatie organizovať.
/id/

Evidencia obyvateľov:
01.01.2017 – 31.12.2017
Navždy nás opustili:
Sochrová Helena
Pagáč Štefan
Beňová Mária
Narodenie:
Uriča Tobiáš
Bagín Martin
Beňová Alžbeta
Hladíková Natália
Kvasnica Ondrej
Kvasnicová Hana
Celkový počet obyvateľov: 549

10. 2. 2018
od 10:00

Na záver:
Poďakovanie patrí občanom, ktorí prispeli svojimi článkami. Neprešlo jazykovou úpravou, necenzúrované.
Vydané obecným úradom Kameničany.
Prepis textov: Andrea Bartáková, Design: Martin Daško

www. kamenicany.sk

