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INFORMÁCIE A NOVINKY OBCE KAMENIČANY
Predslov:

Po tme prichádza svetlo, horšie dni striedajú
lepšie, zlé sa na dobré obráti. Slová,
alebo slogany, ktoré symbolizujú nádej.
V tejto nádeji treba žiť a ďalej ju posielať.
Aj v tomto vydaní Vareškára vás chceme
informovať o udalostiach u nás, o tom, že
ideme ďalej a dívame sa dopredu. V tomto
čísle pribudne aj článok k duchovnej stránke
človeka ale aj nová rubrika Rozhovor čísla chceme v nej hlavne aj do budúcna osloviť
občanov, prípadne budeme radi, ak by
aj oni oslovili nás. Išlo by o ľudí, ktorí sú
našimi občanmi alebo rodákmi . Chceme dať
priestor občanom so zaujímavým povolaním
alebo koníčkami.
V tomto čísle sme oslovili mladú slečnu,
ktorá nám odmoderovala kultúrne podujatie
v roku 2013. Dnes je z nej však veľmi úspešná
osobnosť. Viac prezradíme v rozhovore.
Nápady koho osloviť, prípadne samotní
záujemci nás môžu kontaktovať na mailovú
adresu : obecnyurad@kamenicany.sk

KALENDÁR PODUJATÍ:
2. marec
Fašiangové slávnosti

V minulom roku sme oslávili jubileum, 825. výročie prvej písomnej zmienky
o obci Kameničany. Oslava pripadla tak, ako každoročne, na hodový víkend osláv
sv. Cyrila a Metoda 7-8. júla. Samotná príprava sa však zabezpečovala už oveľa skôr. Jednou
z myšlienok bolo aj osadenie súsošia sv. Cyrila a Metoda. Uvažovalo sa aj s alternatívou
dať ho zhotoviť z kameňa, alebo aspoň do kamennej dosky cca 1,5m x 1,5m a vysekať ich
reliéfy. No potom, ako ochorel sochár p. Gavula, už sme nemali čas a ani cenu, ktorú sme
mali prisľúbenú už nevedel nikto dodržať. Rozhodli sme sa teda pre realizáciu z dreva.
Podklad na vzhľad nám načrtol p. Jozef Dubnička. Drevo zabezpečili bratia Hrnčiarikovci
a samotné postavy s altánkom realizoval rezbár p. Bachratý z Dubnice nad Váhom. Okrem
súsošia sme organizovali v sobotu podvečer aj hodové podujatie. V rámci podujatia sme
mali rezervovanú kapelu Elán Tribute s kapelou Drist a diskotékou do rána. Už v piatok
prebiehali prípravy areálu. Výzdobu oplotenia sme riešili spolu s hasičmi, ale pre výdatný
dážď sa práca musela rozdeliť na dve etapy. Ďalší problém prišiel aj v sobotu na obed,
kedy nám kapela Elán Tribute oznámila, že ich spevák stratil hlas, a tak vystúpenie museli
zrušiť. Po dlhých strastiach a vybavovačkách sme sa dohodli s kapelou Team Revival.
Jeden ich hudobník bol, dokonca stiahnutý zo svadby. Nakoniec však akcia dopadla
výborne. To už bola pred nami nedeľa. Od nedeľného rána sa pripravovalo všetko na
nedeľnú omšu. Počas omše náš vdp. Štefan Kľúčik posvätil súsošie našich vierozvestcov
pri kaplnke, ktorá im je zasvätená. Po omši sa na úrade uskutočnila výstava obrazov
p.Dubničku a jeho priateľa p.Kalanina zo Sobraniec. Jozef Dubnička nakreslil pre obec
obraz s našou lipou, ktorý je ozdobou spoločenskej miestnosti obecného úradu. Podujatie
pokračovalo v športovo-rekreačnom areáli aj popoludní, futbalovými zápasmi, atrakciami
pre deti a vystúpením živej hudby Koral. Takže takto sme si pripomenuli naše jubileum
a všetkým, ktorí sa na tom podieľali patrí veľké poďakovanie.
/id/

www. kamenicany.sk

27. apríl
pálenie ďura
30. apríl
stavanie mája
26. máj - 11:00
sv. omša vŕšky
2. jún
sviatok mdd
22. jún
hasičská súťaž
5-7. júl
hody v obci
október 2019
jesenné slávnosti,
stretnutie s občanmi nad
70. rokov
8. december
mikuláš v obci

*foto z Hodových slávností
Slovo Starostu:

Je za nami rok 2018 označovaný ako symbolický a nabitý mnohými jubileami. Zároveň to bol aj rok volebný.
Sú za nami komunálne voľby. Dopadli tak, že som bol jediným kandidátom. Nerobil som ani žiadnu kampaň.
To čo sa robí, vidíte najlepšie sami. A aj o tom, čo sa pripravuje sa snažím vždy informovať, minimálne už
len na stránkach našich novín. V obecnom zastupiteľstve kandidovali na poslancov takí ľudia, z ktorých kto
neprešiel, každého je škoda. Všetko ľudia, ktorí v obci aktívne pomáhajú. Za Vaše hlasy sa chcem všetkým
voličom poďakovať. Určite bude pokračovať spolupráca so zložkami v obci. Budeme ich podporovať a aj
finančne im pomáhať. Tiež máme podané niektoré projekty, ktoré sú spomínané v akciách na rok 2019,
plus prebiehajú práce na územnom pláne. Ak sa nám ich podarí zrealizovať, budem aj ja veľmi spokojný. Na
záver Vás chcem všetkých povzbudiť k aktívnemu žitiu v našej obci. Nehľadajme mnohokrát len to, čo sa nám
nepáči, ale konajme tak, aby sme spokojne a vo svornosti nažívali.

												

*foto z rekonštrukcie miestných komunikácií
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Igor Daško

Čo sa dialo v roku 2018:

V minulom roku prebiehali do konca mája práce na kanalizácii v obci. Potom sa odstraňovali nedostatky,
boli nám vrátené prenajaté priestory pri letnom kultúrnom stánku. Spoločnosť RVSVV so sídlom v Nemšovej,
vlastník diela „odkanalizovanie mikroregiónu“, pristúpila ku kolaudácii.
V júni sme realizovali projekt z eurofondov PRV 7.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v hodnote 90
962,50 EUR. V rámci tejto realizácie sme uskutočnili aj práce naviac na miestach, kde zostal po kanalizácii
zlý povrch. Rekonštrukciou si prešiel aj úsek od cintorína po výjazd na cestu II/507 smer na Bolešov. V júli
prebehli oslavy 825. výročia našej obce, ale o tom na inom mieste. V lete sme dostali potešujúcu správu
z ministerstva financií o schválení príspevku vo výške 7 200 EUR na opravu obecného rozhlasu. Prebehla
súťaž, ktorej víťazom bola firma Elmik Vráble. A v mesiaci október sa realizovala oprava rozhlasu aj s novou
ústredňou. Pri týchto prácach sme opravili aj rozhas na cintoríne, plus starú ústredňu sme spolu s rozhlasom
presťahovali do kabín, kde by mala slúžiť svojmu účelu. V mesiaci október sme boli vyzdvihnúť protipovodňový
vozík pre DHZ v obci. Slávnostnému aktu odovzdávania kľúčov od vozíka z rúk ministerky vnútra p. Sakovej sa
zúčastnili starosta obce a predseda DHZ p. Milan Kvasnica. V mesiaci november bola odsúhlasená skúšobná
prevádzka na dielo „Odkanalizovania mikroregiónu“ naša dolná časť. Po uplynutí lehoty odvolania sa , je
pripojenie na kanalizáciu už možné!!! Keďže sú však zimné mesiace, hlavný nápor príde až na jar. V rámci
výstavby a modernizácie v obci sú spomenuté významnejšie akcie.
V kultúrno-spoločenskom dianí akcie prebiehali podľa plánu, priestor na odprezentovanie si zaslúžia hlavne
zástupcovia zložiek a občianskeho združenia, ktorí majú na tom najväčšiu zásluhu.
/id/

FK Slovan Kameničany – r. 2018 veľmi úspešný - postup do 7. ligy!

V rozbehnutom ročníku súťaže 2017/18 sme v jesennej časti, po výborných výkonoch, skončili na 1. mieste.Aj
v jarnej časti súťaže sme pokračovali v podobných výkonoch, vyhrali sme 5 zápasov a 1 remizovali. V celom
ročníku sme prehrali iba 1 zápas v Lednici 3:1, tri kolá pred koncom súťaže, kedy sme už mali dostatočný
náskok na zabezpečenie 1. miesta. S náskokom 9 bodov sme vyhrali 8. ligu a tak sa nám konečne podarilo
postúpiť do vyššej 7. ligy. V novom ročníku 2017/18, už v 7. lige, po posilnení mužstva novými hráčmi,
sme ako nováčik, začali výborne – prekvapili sme súperov výbornou hrou a prvých 7 zápasov sme vyhrali.
Ale víťaznú sériu sme nakoniec neudržali, prehrali sme 2 zápasy – v Dulove a v Dohňanoch a tak sme po
jesennej časti v tabuľke na 2. mieste, na 1. mieste skončili Visolaje o 1 bod pred nami. Čaká nás ťažká jar,
máme totiž v pláne opäť postúpiť do vyššej súťaže – do 6. ligy. Chceme v podobných výkonoch pokračovať
aj na jar a udržať si šancu na prvé miesto a dosiahnuť stanovený cieľ, dúfame, že sa nám to 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 podporia a prídu nám fandiť tak ako v minulom roku. V tomto roku plánujeme
rekonštrukciu resp. úpravu futbalového ihriska, ktorú chceme realizovať po skončení súťaže. Pri posedení,
po ukončení sezóny, sme si pozvali úspešného slovenského reprezentanta v atletike, šprintéra Jána Volka a
jeho trénerku Naďu Bendovú. Po družnej debate sme sa im poďakovali, že si našli čas aj napriek nabitému
programu a že sa s nami podelili o skúsenosti, zážitky a zaželali sme im veľa ďalších športových úspechov.

/Milan Monček/
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Rozhovor čísla:

V tomto Rozhovore čísla Vám predstavíme mladú a talentovanú herečku, ktorá je z našej obce.

1.Ahoj, mohla by si sa nám v skratke predstaviť?

Volám sa Simonetta Hladká. Narodila som sa v znamení Panny. Mám 25 rokov. Momentálne
študujem vo štvrtom ročníku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

2.Vieme, že si študentkou. Asi nie je jednoduché skĺbiť štúdium s prácou. Ako sa to
dá zvládať?

Áno, zatiaľ som stále len študentkou. Je veľmi náročné skĺbiť štúdium s prácou. Som veľmi vďačná
mojim pedagógom, ktorí sa to snažia rešpektovať. Aj keď vieme, že niekedy je to obrovský boj
medzi nami. Vážim si každú príležitosť, ktorú dostanem. Vždy sa naučím niečo nové a samozrejme
ma to posunie vpred. Pamätám si ako som prišla do prvého ročníka na Vysokej škole múzických
umení a na prvej uvítacej hodine odzneli slová: “Je Vás tu trinásť, ale len jeden- dvaja sa po
škole uplatníte ako herci!!!” Ja som vedela načo pedagógovia narážujú. Túto vetu som počúvala
už na konzervatóriu v Nitre kde som predtým študovala. A taká je žiaľ realita. Nebudeme všetci
robiť herectvo a preto treba brať počas štúdia každú príležitosť. Nikdy nevieme kedy nás môže
posunúť ďalej a kto si nás môže všimnúť.

3.V akých roliach, poprípade filmoch si účinkovala?

Moje prvé filmové herecké začiatky boli v Rodinných a Susedských prípadoch. Neskôr ma obsadili do menších epizódnych postáv
v seriáloch ako Detektív Dušo, Oteckovia. A môj prvý veľký projekt je medzinárodný film Pivnica na čele s ruským režisérom Igorom
Voloshinom. Hrala som hlavnú detskú postavu Lenku. Pre mňa to bola obrovská česť zahrať si pri takých významných osobnostiach
ako je Jean Marc Barr, Olga Simonova, John Christian Robinson.. Mám z toho obrovskú radosť. Casting pozostával z troch kôl. Túto
postavu hľadali približne štyri mesiace. Bola to pre mňa veľká škola. Celý film sa natáčal na Slovensku a keďže je to medzinárodné
obsadenie hovorili sme štyrmi jazykmi: slovensky, česky, anglicky, rusky. Nerobila nám problém jazyková bariéra, z ktorej mal každý
rešpekt.Diváci môžu poznať môj hlas aj z rozhlasových hier RTVS alebo projektu detského spisovateľa Daniela Heviera - CHYMEROS
pod postavou Toyen.

4.Ktorá rola bola doteraz pre teba najnáročnejšia?

Najnáročnejšia rola bola pre mňa zatiaľ postava Lenky. Veľmi náročným filmovým obrazom po fyzickej ale aj psychickej stránke
bolo znásilnenie a následne aj uškrtenie Lenky. Tieto obrazy sa natáčali celé dve noci. Natáčanie filmu bolo celkovo vyčerpávajúce
a náročné pre každého jedného z nás. Diváci vidia len výsledok, ale nevedia, čo všetko je za tým. Že niekedy spíme cez deň len štyri
hodiny, natáčame za rôznych podmienok počasia, strava tiež nie je pravidelná a rodina ide bokom. Ale také je naše povolanie, ktoré
robíme z lásky k umeniu a ešte väčším potešením pre nás hercov je, že to máme komu odovzdať a to sú diváci, ktorí nám opätovne
dávajú svoju spätnú väzbu.

5.Si členkou aj niektorého divadla?

Nie, nie som členkou divadla. Keďže som študentka sa to nedá časovo skĺbiť so školou. Zatiaľ som len hosťovala v Divadle Andreja
Bagara v Nitre.

6.Aké divadelné predstavenie by si nám odporučila? Čím ťa zaujalo?

Určite by som odporučila predstavenie SND Apartmán v hoteli Bristol. Je to čierna komédia a zaujala ma predovšetkým svojou
originálnosťou, humorom a skvelým hereckým výkonom.

7.Máš nejaký cieľ, ktorý by si rada vo filmovom/divadelnom svete dosiahla? Napríklad nejaká vysnená rola a pod.?

Nikdy som nemala svoju vysnenú rolu. Som vďačná režisérom, že zatiaľ ma “neškatuľkujú” len na jeden a ten istý charakter. Ale
vyslovene akú postavu by som si chcela zahrať, tak to nemám.

8.Zaujímalo by ma, keď točíš nejaký seriál/film, musíš sa striktne držať scenára, alebo si môžeš niektoré vety
upraviť podľa seba?

Či sa musím držať scenára alebo nie je rôzne. Záleží to od viacerých faktorov. Je veľký rozdiel natáčať film a seriál a ešte väčší rozdiel
je robiť divadlo. Ďalej to záleží od režiséra, ako sa postaví k danej veci, či chce vyslovene ísť len podľa scenára a ako bude on diktovať,
alebo nechá samostatne pracovať aj herca a len réžijnými pripomienkami sa dopracujeme k samotnému dielu.

9.Ako rada tráviš svoj voľný čas? Aké sú tvoje záľuby?

Svoj voľný čas rada trávim v prírode. Rada chodím na prechádzky, športujem, a to predovšetkým cyklistika, beh, plávanie, cvičím jogu
a kreslím. Netvrdím, že sa nejdem pozrieť na divadelné predstavenie alebo si idem pozrieť film do kina, ale už veľmi málo navštevujem
takéto inštitúcie. Chcem si oddýchnuť a načerpať nové sily. Mne veľmi pomáha napríklad aj žehlenie. Pri žehlení najviac zrelaxujem.

10.Máš aj nejaké plány do budúcna? Ak áno, môžeš nám ich prezradiť?

Nemám plány do budúcna. Nemám vo zvyku plánovať veci. O tom je život. Čo má prísť do života to aj príde. A tým sa riadim.

*predstavenie Dievča bez vena- divadlo A. Bagara
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*snímka z filmu Pivnica

Obraz Božieho milosrdenstva pri penkách:
Poslednú májovú nedeľu (26. mája 2018) sme boli svedkami posvätenia obrazu Božieho milosrdenstva
osadeného na jednej z existujúcich betónových pätiek, ktoré sú pozostatkom z čias druhej svetovej
vojny. Penky slúžili ako protitankové zátarasy na ceste do kamenickej doliny. Obraz je osadený do
antikorového rámu vysokého takmer 2,5 m, ktorý má aj nočné solárne osvietenie. Je osadený oproti
kaplnke našej nebeskej Matky. Aj tu si môžeme pripomenúť Ježišove slová, ktoré povedal, keď trpel
pribitý na kríži: „Hľa tvoj syn, hľa tvoja matka“ keď hľadel do tváre svojej ubolenej matky. Všeobecne
má obraz Božieho milosrdenstva veľký význam a poslanie, ktorý dostalo ľudstvo cez sv. Faustínu
ako dar. V posolstve, ktoré jej Ježíš odovzdal pripomenul biblickú pravdu viery o milosrdnej láske
Boha ku každému človeku a vyzval nás, aby sme ho hlásali s novou silou svedectva života slovami
a modlitbou. Dal nám novú formu úcty Božieho milosrdenstva- obraz s nápisom „Ježišu dôverujem ti“.
Ježiš túži, aby sme hlbšie poznali jeho lásku, ktorou horí jeho srdce k našim dušiam. Toto potvrdzuje
aj modlitba sv. Otca Jána Pavla II. ku sv. sestre Faustíne pri jej svätorečení na námestí sv. Petra
v Ríme 30. apríla 2000. Citujem: A ty Faustína, Boží dar našej dobe, dar Poľska celej cirkvi, pomôž
nám uvedomiť si hĺbku Božieho milosrdenstva, osobitne ju zakúsiť a svedčiť o nej bratom a sestrám.
Nech sa Tvoje posolstvo svetla a nádeje šíri po celom svete, nech obracia hriešnikov, utišuje rany aj
nenávisť a pomáha jednotlivcom i národom stať sa bratmi. Dnes, keď spolu s tebou upierame svoj
zrak na tvár zmŕtvychvstalého Krista, opakujeme Tvoju modlitbu úplného odovzdania sa s pevnou
nádejou hovoríme: „Ježišu dôverujem ti“. Teda, keď pôjdeme okolo obrazu milosrdného Ježiša,
skúsme sa pred ním zastaviť na pár sekúnd a poďakovať mu za všetko čo máme a poprosiť ho hoci aj
slovami: „Pane, pomôž nám, aby naše srdcia boli tiež milosrdné, aby sme mali súcit s utrpením našich
blízkych. Daj, aby sme nezatvárali svoje srdcia pred núdznymi a dokázali si vytvoriť úprimný vzťah
aj s tými, ktorí zneužívajú našu dobrotu. Naše miesto aj sila je v tvojom najmilosrdnejšom srdci, do
ktorého chceme vkladať naše starosti napĺňať sa tvojou milosťou.			
/Anton Barták/

Evidencia obyvateľov:
01.01.2018 – 31.12.2018
V roku 2018 nás navždy opustilo
8 našich spoluobčanov.
V roku 2018 sa v našej obci
narodili traja noví občania
Na trvalý pobyt sa prihlásilo
15 nových občanov.
Z tvralého pobytu sa odhlásilo
6 občanov.
Celkový počet obyvateľov: 553
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Občianske združenie Kameničany:

Jedným z hlavných poslaní občianskeho združenia OZ Kameničany je podpora sociálneho, kultúrneho
a športového života v našej obci a jej okolí.Ako sa nám to v minulom roku darilo napĺňať? Posúďte sami. Okrem
tradičných akcií, sme sa vrátili domov (hlavne všetci a zdraví) z výletu rodín vo Viedni. Tí, ktorí sa zúčastnili,
vedia o čom píšem, a českí krampusáci si začiatkom decembra nikoho nechceli nechať vo Valašských
Kloboukoch. Kvôli vysokému záujmu sa budeme snažiť prísť s podobnými návrhmi aj v roku 2019. Spomínané
je už davnejšie divadelné predstavenie ale aj stredne náročná turistika, tak snáď sa to už v tomto roku podarí.
Ak nám to zima dovolí, skúsime sa spoločne stretnúť pri stavaní snehuliakov na ihrisku alebo korčuľovaní na
jazerách už v najbližších dňoch. Bohužial nové podnety dostávame skôr od starších občanov, i keď nápadov
je stále dosť, času na ich realizáciu už menej. Privítali by sme aktivitu a pomoc zo strany mladších ročníkov,
rodičov, mládeže a detí. Potešujúce je zapájanie členov dobrovoľného hasičského zboru a pokračujúca výborná
spolupráca s vedením FK Slovan a najmä Obecným úradom v Kameničanoch. V tomto roku to bude už ďalší
ročník MDD a jesenných slavností, ktoré pre Vás pripravujeme. Každoročná narastajúca účasť návštevníkov
aj zo širšieho okolia je potešujúca a motivačná. Aj toto je jedna z foriem ako nepriamo propagovať našu
obec, stretnúť sa so známymi, stráviť spoločné chvíle s rodinou. Opätovne sa chceme srdečne poďakovať
za finančnú pomoc pánom S. a V. Hrnčiarikovcom, A. Figúrovi a OÚ Kameničany, taktiež za Vaše príspevky
do tomboly. Za údržbu areálu ihriska p. F. Minarechovi a realizáciu všetkých akcií najmä p. J. Veselej, p. M.
Gallovej, p. G. Koníčkovej, p. L. Jakušovej, p. K. Slamkovej, pánovi starostovi I. Daškovi, p. Š. Štefancovi a
ostatným poslancom OÚ. Tí, ktorí sa ešte nerozhodli ako použiť podiel z daní, ponúkame možnosť prispieť
na aktivity a podporiť fungovanie obce aj týmto spôsobom. Tlačivo pre darovanie 2% je k dispozícii na OÚ
Kameničany alebo na web stranke kamenicany.sk. V tejto uponáhľanej dobe je viac ako nevyhnutné udržiavať
kontakt s ľuďmi zo svojho okolia, ponúkame Vám preto niekoľko možností aj v roku 2019 a tešíme sa na
spoločne strávené chvíle, ďalšie stretnutia a nové zážitky.

Lívia Ficlová
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DHZ Kameničany:

Na úvod by sme chceli v mene celého DHZ popriať všetkým občanom obce Kameničany všetko dobré do Nového roka
2019. V uplynulom roku sa nevyskytli v našej obci žiadne závažné požiare, pri ktorých by sme museli zasahovať. Hlavnými
udalosťami, na ktorých sme sa podieľali a pomáhali obecnému úradu boli fašiangy, pálenie Ďura, stavanie mája, hody
s hodovou zábavou a sezónu sme ukončili jesennými slávnosťami. Taktiež sme usporiadali 2. ročník hasičskej súťaže
o pohár starostu obce. Popri všetkých týchto udalostiach sme sa pravidelne zúčastňovali na súťažiach v hasičskom útoku
v okolitých obciach nášho regiónu. V tomto roku dokonca prišlo prvé pohárové umiestnenie v kategórii muži. Bolo to na
súťaži v Nosiciach. Radosť z umiestnenia bola v kolektíve obrovská.
Do roku 2019 chceme vstúpiť úspešne, s minimom požiarov a s čo najlepšou atmosférou v kolektíve, pretože to je jeden
z najdôležitejších faktorov úspechu ďalšieho fungovania zboru. Touto cestou by sme vás chceli pozvať na hasičskú súťaž,
ktorá sa bude konať 22.6 2019 v areáli futbalového ihriska v Kameničanoch. Veríme, že tento ročník bude opäť o niečo
úspešnejší ako ten predchádzajúci, pretože chceme stále napredovať a každý rok urobiť súťaž čoraz atraktívnejšiu pre
divákov, i pre hasičské tímy zo širokého okolia. 							
/Andrej Barták/

Zväz chovateľov poštových holubov:

Je január 2019 – zimné obdobie, čas kedy sa patrí obzrieť chvíľu späť a poinformovať Vás /spoluobčanov/ o činnosti nášho záujmového
klubu – chovateľov poštových holubov pri základnej organizácii v Kameničanoch za rok 2018.
V roku 2018 v našej ZO CHPH bolo 24 členov. Z tohto počtu sa aktívne zapojilo do pretekovej činnosti 18 členov. Absolvovali sme 23
závodov so starými holubmi a 5 závodov mláďat ročníka 2018 . Najkrajší závod starých holubov bol v meste Veľká Bíteš – cca 150
km – najdlhší závod bol Brusel – cca 1020 km. V týchto pretekoch sa nám nedarilo tak, ako po minulé roky, pretože po celú sezónu
nám neprialo prúdenie vetra.
Umiestnenie chovateľov v roku 2018 v rámci klubu ZO CHPH Kameničany
Staré holuby – 1. Ing. Bartošek Ladislav, 2. Bagín Jaroslav, 3. Bezecný Jozef
Mláďatá - 1. Huňa Emil,
2. Monček Pavol
3. Ing. Bartošek Ladislav
V rámci oblasti Trenčín sa umiestnili naši chovatelia nasledovne:
Staré holuby - 16. Ing. Bartošek Ladislav, 26. Bagín Jaroslav, 34. Bezecný Jozef
Mláďatá - 13. Huňa Emil, 16. Ing. Bartošek Ladislav, 19. Monček Pavol
V roku 2018 sa viacero našich chovateľov zúčastnilo aj najdlhších tzv. maratónskych pretekov. Títo chovatelia sú združení v MDKS
Maratón derby klub Slovensko, kde nás najlepšie reprezentovali 5. miesto p. Poljak Jozef, 6. miesto p. Pilný Anton + Juraj, 12. miesto
Ing. Bartošek Ladislav. Toto je stručná bilancia roku 2018. S pozdravom „Letu zdar“ , predseda ZO CHPH Kameničany – Jozef Poljak

Tešíme sa z každého dňa:

Jeseň života je zvláštne obdobie. Všetko je zrazu inak. Zo stromov padá lístie, rýchlo sa stmieva, večery sú dlhé a samota
čoraz viac na nás dolieha. Deti ako lístie odišli z domu, priatelia sú kdesi preč. Cítime sa neužitoční a osamelí. Neraz sa
zamýšľame nad tým, či ešte teraz potrebuje sused - suseda, priateľ-priateľa. Často sme znechutení, všetci sa niekam
ponáhľame, riešime problémy, diagnózy. Mladí ľudia a deti chodia s mobilom a slúchadlami, nepozdravia a vlastne na
chodníku sa im musíme vyhnúť. Nedovoľme súčasnej dobe, aby z nás spravila ľudí s kamenným srdcom. Byť starým to
nie je zásluha ani prednosť, ale byť starým príjemným človekom, ochotným podať pomocnú ruku je umenie. Dôležité je,
aby sme našli činnosť, ktorá nás napĺňa. Voľný čas môžeme využiť na aktivity, ktoré sú prospešné pre nás i okolie. V našej
obci už dvanásty rok funguje Jednota dôchodcov. Stretávame sa na posedeniach, kde je vždy príjemná atmosféra, dobrá
nálada a hlavne rušná debata. Okrem posedení máme možnosť zúčastniť sa týždňových pobytov v kúpeľoch. Minulý
rok sme boli dvakrát v Piešťanoch a v Nimnici. Túto možnosť využilo 26 ľudí. Boli sme na výstave ,,Záhradkár a záhrada“
v Trenčíne, na májovej a koncoročnej zábave v Tuchyni, vinobraní v Modre, tiež na kúpalisku v Podhajskej. Naši štyria
členovia sa zúčastnili športových hier v Novej Dubnici, kde Katka Mendelová získala zlatú medailu, Bagín Ľudo striebornú
a Bagín Peter bronzovú medailu. Pred hodovými slávnosťami sme upratovali autobusovú zastávku a celoročne sa staráme
o kaplnku na penkách. Chcem poďakovať členkám výboru, ale aj ostatným, ktorí nám často pomáhajú. Patrí Vám veľká
vďaka, ale tá patrí aj pánovi starostovi a ostatným poslancom za pomoc pre našu organizáciu. Prajem všetkým, aby nás
tento rok choroby a problémy obchádzali, aby sme sa každé ráno zobúdzali pohybliví, bez bolesti a s chuťou do ďalšieho
dňa.Slová básnika: Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti , čo zračí sa v jeho
oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je
krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.								
/Jolana Dubničková/
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Čo nás čaká v roku 2019:
V minulom roku sme sa nedočkali vyhodnotenia výzvy PRV 7.4. na prestavbu letného kultúrneho
stánku. Takže stále netrpezlivo čakáme. Pre našu obec je táto prestavba veľmi dôležitá. Po prestavbe
plánujeme stánok celoročne využívať. Cez program POD 2019 máme podaný projekt na Parčík pri
futbalovom ihrisku. Do konca mája by sme teda mali vedieť, či náš projekt bude podporený. V tomto
roku by sme chceli dať na základe požiadavky futbalového klubu opraviť obecné futbalové ihrisko. Sú
na ňom už príliš veľké jamy, riešime či sa podarí zohnať prostriedky aj na zavlažovanie. Je vyhlásená
výzva na rekonštrukciu ihrísk, tak sa do nej chceme prihlásiť. Tiež máme spracovaný návrh zadania
územného plánu obce a víťazná projektová kancelária Ing. Brzá nám samotný územný plán vypracuje.
V rámci všedných starostí s udržiavaním trávnatých plôch v lete, udržiavaním poriadku, zberu
triedeného odpadu a v zimnom období s odpratávaním snehu uvažujeme nad nákupom drobných
mechanizmov. V odpadovom hospodárstve pokračujeme v navyšovaní komodít triedeného odpadu.
To je potešiteľné, len škoda, že množstvá komunálneho odpadu nám klesajú len veľmi mierne. Preto
je potrebné, čo najviac triediť. Chceli by sme na vás apelovať, pokiaľ nemáte smetné nádoby plné,
nedávajte ich vyvážať, pretože zberová spoločnosť si účtuje poplatok za každú aj nenaplnenú nádobu.
Je platná nová legislatíva v nakladaní s odpadom. Bude sa brať na zreteľ pomer vytriedeného odpadu
s komunálnym a podľa toho sa bude určovať výška poplatku za uskladnenie. Štát na nás neustále
vyvíja tlak na triedenie, ale na strane druhej aj tzv. OZV-čka (organizácie zodpovednosti výrobcov
obalového odpadu) nám neustále vypovedajú zmluvu. V rámci Združenia obcí Pod Bielymi Karpatami
sme boli úspešní v žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výzve Predchádzanie vzniku odpadu
kompostovaním. V blízkej budúcnosti (apríl-máj 2019) budú kompostéry dodávané do domácností.
Súčasťou projektu bola aj osveta, to znamená, že do každej domácností pôjde aj leták ako správne
kompostovať. Uvidíme, ako sa to v tomto roku vykryštalizuje. Ak sa nám nepodarí znížiť množstvá
komunálneho odpadu a budeme za skládkovanie aj naďalej viac platiť, budeme nútení prehodnotiť
poplatok za vývoz komunálneho odpadu. 						
/id/

starosta s obecným zastupiteľstvom
a sponzormi pozýva občanov

2. marca 2019
od 10:00
zabíjačkové špeciality, sprievod po obci, tanečná zábava

Na záver:
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