
Predpokladaný
kalendár podujatí:

26. február
Fašiangové slávnosti

30. apríl
Stavanie mája

29. máj
Sv. omša Vŕšky

5. jún
MDD

2. - 3. júl
Hody v obci

Koncert Salco

August
Hasičská súťaž

Október
Jesenné slávnosti

22. október
Stretnutie s občanmi 

nad 70 rokov

11. december
Mikuláš v obci
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Úvod 
Ja za nami ďalší rok, ktorý bol 
poznačený Covidom. Začíname si 
na to pomaly zvykať. Nič nefungu-
je ako predtým, stále sme nejako 
obmedzovaní, sú vydávané naria-
denia a meniace sa Covid 
automaty. Samozrejme, najlepší 
výsledok pandémie je vidieť 
v obchodoch, konkrétne v cenách, 
ktoré rastú pri základných potra-
vinách, cez stavebný materiál 
a ešte nevieme, ako vyskočia 
poplatky za energie. Už by to 
mohlo skončiť. Preto prajme nám 
všetkým pevné zdravie a stabilizo-
vanie situácie do predcovidových 
časov. 

www.kamenicany.sk
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Čo sa dialo v roku 2021
Rok začal bez fanfár. Druhá vlna korony prechádzala aj cez Kameničany a podľa okresov, 
v akej boli farbe, prebiehalo testovanie občanov. Vzhľadom na to, že systém bol nastavený 
5,- EUR za otestovaného občana, spojili sme testovanie s obcou Bolešov. Samozrejme 
fašiangové slávnosti neboli. Táto situácia trvala takmer do konca apríla. Od mája sme mali 
problém so Slovenskou inšpekciou životného prostredia aj kvôli čiernej skládke na 
pozemku SPF. Priestor sme museli vypratať a do príjazdovej cesty osadiť zátarasy. Podporili 
sme výstavbu pump trackovej dráhy pre deti pri tenisových kurtoch. Tiež sme pomohli 
vybudovať krížovú cestu za kaplnkou pri Penkách, kde sa brigád zúčastnili aj poslanci obce. 
V júli sa pri zmiernení opatrení podarila aspoň oslava hodov v obci. V septembri bola 
podpísaná zmluva s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou o pridelení nenávratného 
finančného príspevku na realizáciu Obecného parčíku v rekreačnej zóne obce. Čakáme na 
skončenie kontroly verejného obstarávania. V tomto roku by sa dielo malo zrealizovať. Žiaľ, 
inflácia 
a zvyšovanie cien nedovolí dodržať rozpočet. Po vybavení výnimky z ochranného pásma NN 
trafostanice pri letnom kultúrnom stánku, sme v októbri začali budovať sklad dobrovoľného 
hasičského zboru. O tom však na inom mieste. V mesiaci december sme opäť 
zorganizovali 
netradičného Mikuláša v obci pre deti. Od decembra sme začali pripravovať podklady 
na pripojenie sa na cyklotrasu v Nemšovej, spoločne s mestom Nemšová a obcami Borčice 
a Bolešov. 
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Sklad DHZ
V obci sme dospeli do štádia, že nevieme fyzicky uskladniť komunálnu a hasičskú techniku 
v garáži za obecným úradom. Už dva roky sme sa pripravovali na začatie výstavby nového 
skladu pre dobrovoľný hasičský zbor. Priestorov na výber nebolo. Tak sme sa rozhodli postaviť 
budovu pri letnom kultúrnom stánku. Veľa času zabralo vybavenie výnimky z ochranného 
pásma trafostanice. No po vybavení administratívy sa predsa len v októbri na stavbe začalo pra-
covať. Zrealizovali sa výkopy, základy, zdvihnutie stavby nad zem, až po zaliatie spodnej deky. 
Práce robil pracovník obecného úradu, dobrovoľní hasiči z obce, odborné práce - kanalizáciu 
zasponzoroval p. Jaroslav Kotras – Aquatris a výrazné zľavy poskytol aj, p. Piatrik Štefan pri 
výkopových prácach a kladení vodovodnej a kanalizačnej prípojky. V tomto roku 2022 chceme 
zhotoviť hrubú stavbu dodávateľsky, osadenie okien a vnútorné omietky cez zamestnanca 
a svojpomocne. Elektrické rozvody a kúrenie s vodou tiež dodávateľsky. Robíme to aj preto, aby 
sme ušetrili aspoň na tom, čo vieme spraviť svojpomocne. Uvidíme, koľko z prác zrealizujeme, 
ale chceli by sme, aby na zimu bola hasičská technika presťahovaná do nových priestorov. 

                  

Cestný zákon
Od 1 marca tohto roku by mala platiť novela cestného zákona
V tomto zákone je však dôležitá zmena, týkajúca sa všetkých vodičov, ktorá mnohým z nich 
od marca môže výrazne znepríjemniť život. Ide o zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý 
bude platiť automaticky všade tam, kde nebude výslovne značkou parkovanie na chod-
níkoch povolené. Konkrétne sa v paragrafe 52 a v jeho druhom odseku sa píše: „Iní účastníci 
cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať…", pričom výnimky platia len pre 
vodičov samovyvažovacích vozidiel, cyklistov a motorkárov.

Ak nepríde k odklady platnosti termínu , bude sa týkať aj chodníkov v našej obci a kedže 
nikde nie sú široké viac ako 1,5m , tak zanikne možnosť parkovania na chodníkoch
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Odpadové hospodárstvo v obci
Odpady a hlavne ich skládkovanie je neustály problém a vynakladajú sa na to nemalé 
finančné prostriedky. Komunálny odpad aj triedený odpad od nás vyváža spoločnosť 
Marius Pedersen. Tu je situácia stabilizovaná a systém funguje. No každoročný nárast 
poplatku za uloženie náklady neustále zvyšuje. Pre vysvetlenie, pri komunálnom 
odpade sa platí fixná taxa , dajme tomu 60€/t, ale k tomu položka podľa miery vytrie-
denia odpadov v obci. Táto položka bola v roku 2016 5€/t a od roku 2018 stále rastie. 
Najskôr 7€, potom 13€ a vlani už 18€. Pritom máme vytriedenosť nad 40 %. V tomto 
roku bude poplatok podľa miery vytriedenia. Preto obecné zastupiteľstvo pristúpilo 
k navýšeniu poplatku za komunálny odpad na 20€ na občana. Táto čiastka stále 
nevykryje všetky náklady. Kontajner na cintoríne, ktorý má slúžiť na vývoz odpadu 
z cintorína, je, žiaľ, plnený tak často a aj iným odpadom, ako tam má byť. Vyvážame ho 
7x ročne! Naozaj je na zamyslenie, keďže aj ročné množstvo vyvezeného komunálneho 
odpadu rastie, koľko odpadu vieme vyprodukovať. Pritom kompostéry máme v celej 
obci. Je na každom z nás, aby sme s tým niečo dokázali urobiť. Pôjde to len väčšou 
mierou separovania triedeného odpadu. 

ZO CHPH Kameničany – Sezóna 2021
Roky bežia, ľudia starnú , rôzne záujmové kluby končia so svojou činnosťou. Dôvod prozaický 
– nastala doba počítačov , mobilov a väčšina ľudí, hlavne tých mladých ,sa zabáva radšej 
elektronickou formou , ktorá je pre nich pohodlnejšia. Toto sa deje aj v našej činnosti. Kluby 
chovateľov poštových holubov z roka na rok starnú. Vekové priemery sú zväčša nad 60 rokov. 
Počty členov klesajú , kluby vymierajú.  Toto postihlo aj náš klub. Pred rokom som Vás infor-
moval o ukončení aktívnej činnosti nášho zakladateľa a dlhoročného predsedu p. Jarka 
Bagína. Dnes , ako už asi všetci viete, že nás tento človek navždy opustil dňa 4.11.2021 vo veku 
85 rokov. Aj pri jeho pokročilom veku a dlhšie nalomenom zdraví , bol tento pán, stále pri 
plných zmysloch a pri stretnutí s ním, sme sa dobre porozprávali a hlavne holubársky, ľudsky 
pookriali. Ešte raz Vám chcem p. Bagín, srdečne poďakovať za všetko čo ste pre všetkých  
obetovali. Za roky strávené s Vami , za zaujímavé rozhovory aj zábavu , ktorú ste vedeli v 
klube vytvoriť. Myslite na nás a dávajte na nás  „pozor zhora !.  Odpočinutie večné daj mu 
Pane .....
V minulom roku sme absolvovali  19 závodov starých holubov a 4 závody mláďat.  
V majstrovstve starých holubov bolo nasledovné poradie chovateľov:
V ZO Kameničany :  1. Monček Pavol,   2. Bezecný Jozef, 3. Poljak Jozef, 4. Sirán Štefan, 5. Huňa 
Emil
V OZ CHPH Trenčín/120 chovateľov/ sa umiestnil na 8. mieste – Monček Pavol, čo je veľmi 
pekný úspech. 
Majstrovstvo mláďat 2021 v ZO Kameničany: 1. Poljak Jozef, 2. Pilný Anton, 3. Bezecný Jozef,  
4.Monček Pavol, 5. Košík Kamil
VS-3  /Kameničany, Nemšová, Horná Súča/ - 3.  Poljak Jozef, 4. Bezecný Jozef, 5. Pilný Anton
Časť našich chovateľov sa zúčastnila aj pretekov v Maratón klube /MDKS/ , kde sa lietajú trate 
nad 900 km. Najlepšie sa tu darilo chovateľovi Pilnému Antonovi, ktorý skončil v celkovom 
poradí na 5. mieste. Jeho holubička SK-2015-M55-1165 skončila v kategórii „Super maratón“ na 
1. mieste v rámci Slovenska a mala by nás reprezentovať na Olympiáde poštových holubov 
v Rumunsku.  
Toto je také veľmi stručné hodnotenie našej činnosti, ktorá sa aj vzhľadom na terajšie prísne 
pandemické  opatrenia vykonáva čoraz ťažšie . 
Zároveň by som chcel popriať všetkých  spoluobčanom , hlavne veľa zdravia, ktoré je 
v dnešnej dobe najväčšou devízou všetkých ľudí.  
S pozdravom „Letu zdar“ 
              Predseda ZO CHPH    Kameničany        Poljak Jozef 

4. strana    www.kamenicany.sk



Jednota dôchodcov
Samota staršieho, ale aj mladšieho človeka ničí viac ako choroba. Je veľmi zlé, keď sa človek
 v dnešnej uponáhľanej a nervóznej spoločnosti cíti opustený. Každý z nás sa najlepšie cíti 
medzi rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy, rovnaké problémy, rovnaké starosti. Práve na to 
slúži Jednota dôchodcov. V tejto chaotickej a neistej dobe nie je tých spoločných chvíľ veľa, 
a preto sú pre našich seniorov vzácnejšie. Stretávajú sa v obmedzených priestoroch, 
obmedzených podmienkach, ale hlavné je, že sa chcú stretnúť. V našej organizácii sme takéto 
stretnutia pri kabínach mali dvakrát. Boli to pekné stretnutia, ale pre túto pliagu coronu, 
už neboli také srdečné ako to počas tých 15 rokov bývalo (toľko totiž má naša organizácia). 
V máji, keď bola situácia trochu lepšia, sme chodili ku kaplnke na ruženec a posledné májové 
stretnutie sme využili i na vyčistenie okolia a kaplnky pred májovou svätou omšou. Aj keď bola 
doba taká, aká bola, našich 8 členov absolvovalo týždennú kúpeľnú liečbu v Nimnici, v Turčian-
skych Tepliciach a v Novom Smokovci. V decembri nás opustil náš dlhoročný člen p. Ján 
Pogády, nech mu je Pán milostivý. Strieda sa rok s rokom. Menia sa naše sny, túžby, názory, 
požiadavky na život. Väčšinou žijeme len v dome za oknom, škoda, že môj pohľad nie je 
najkrajší. Želám všetkým našim seniorom aj seniorom po celom Slovensku, aby boli súčasťou 
ich životov len správni ľudia, na ktorých sa budú môcť spoľahnúť a ktorí budú pri nich stáť 
vždy, keď ich budú potrebovať a tiež vám prajem, aby pohľad z vášho okna 
či balkóna bol príjemnejší. 
Dobrá rada nad zlato: 
Ste diabetikom, trápi vás pečeň, potrebujete podporiť srdiečko či posilniť imunitu, máte prob-
lémy s močovým mechúrom, máte stavy úzkosti, slabosti, depresie? 
Užívajte každé ráno na lačno 1PL medu a ½ ČL škorice a zapite pohárom teplej vody. Alebo 
si med a škoricu rozpustite v pohári teplej vody a vypite. Taktiež na vypadávanie vlasov si 
naneste na korienky vlasov 1PL olivového oleja, 1PL medu a ½ ČL škorice. Prajem vám, aby vám 
toto všetko pomáhalo a zároveň prajem požehnaný rok. (Tretí vek). 
                   Jolana Dubničková 

Pôsobenie DHZ v obci počas roka 2021
Na úvod by som rád v mene celého dobrovoľného hasičského zboru poprial všetkým obyvateľom 
našej obce do nového roku veľa zdravia a  šťastia, veľa rodinnej pohody a žiadny nekontrolo-
vateľný oheň a nadmerné množstvo vody.
Rok 2021 bol veľmi náročný pre celú spoločnosť z dôvodu pandémie už druhý rok po sebe. Stále 
boli obmedzené všetky spoločenské akcie, aj keď počas letného obdobia bola situácia relatívne 
pod kontrolou. Zo strany DHZ bola usporiadaná jediná spoločenská akcia a to hodová zábava, 
ktorá sa konala pri príležitosti hodov v prvý prázdninový víkend. Keďže v tom čase bolo podob-
ných akcií na okolí málo, účasť na zábave bola nad naše očakávania. Napriek tomu, všetko dobre 
dopadlo.
Požiare našu obec v minulom roku obchádzali, no 13. júla neďaleko lávky pri Váhu pri vysokých 
vonkajších teplotách v doobedňajších hodinách nastal požiar suchého trávnatého porastu. Boli 
k nemu privolaní profesionáli z Dubnice nad Váhom a dobrovoľníci z Bolešova. 
Rozsiahly požiar uhasili pomocou hasičských vozidiel Tatra a Karosa. Požiar našťastie nepoškodil 
stromy, ale len trávnatý porast a nízke kríky v dobre dostupnom teréne. Dobrovoľníci z DHZ 
Kameničany prišli na miesto po uhasení technikou a prešli plochu o rozlohe cca 2500 m2 
a pomocou kropiacich zariadení a lopát uhasili malé lokálne ohniská tak, aby už nedošlo k rozšíre-
niu ohňa. 
V priebehu roka 2021 prebehla realizácia Krížovej Cesty pri Penkách, kde sa na terénnych prácach 
pravidelne zúčastňovali členovia Dobrovoľného Hasičského zboru.
V čase písania tohto článku nás všetkých zasiahla veľmi smutná udalosť. Vo veku 64 rokov nás 
opustil dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru a bývalý predseda Juraj Bagín. 
Bol neoddeliteľnou súčasťou DHZ Kameničany. Na poslednej fotografii, ktorú máme bol 
zachytený pri činnosti rozhodcu na hasičskej súťaži, ktorá sa v našej obci konala v roku 2019. Za 
jeho dlhoročnú činnosť a vytrvalosť v Dobrovoľnom hasičskom zbore mu veľmi pekne ďakujeme.
                   Andrej Barták
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Našli sme v kronike
Začiatky futbalu v obci: 
Začalo sa s úpravou nevyužitého pasienku pred Hudcovským Jánom, kde naši chlapci osadili 
prvé futbalové brány. Jedna bola úzka a vysoká, druhá vysoká a široká. Ale cez noc zmizli 
obidve bránky. Z tohto vidieť, že šport v obci mal malé pochopenie. Po čase boli postavené 
lepšie brány, z nich jedna po týždni bola podrezaná. Uprostred leta začali sa hrávať prvé 
priateľské zápasy. Vo výbore boli funkcionári Michal Bagin, Lukáš Bagin, Ondrej Bagin, Jozef 
Šumaj. Prvý zápas hrali proti Spartaku Dubnica n/V a vyhrali 2:1. Po zápase bola veľká 
tanečná zábava vo dvore obchodníka Pavla Bagína. Písal sa rok 1947. To znamená, že futbal
 v obci bude mať v tomto roku 75. výročie založenia! 

OZ Kameničany
Vzhľadom na obmedzené možnosti športovania a aktívneho využívania voľného času detí 
nielen počas pandemického obdobia, sme sa rozhodli, že v roku 2021 rozšírime areál ihriska 
v Kameničanoch o prvok atraktívny hlavne pre mladých bikerov. Cieľom projektu bolo vybu-
dovať bezpečný priestor, ktorý nebol doteraz využívaný, na tzv. „pump track” pre deti a mládež 
z obce a jej okolia.
Pump track dráha, ktorá sa nachádza v blízkosti tenisových kurtov, je výhradne určená pre 
cyklistov. Dráha je široká do dvoch metrov, určená pre horské a BMX bicykle, pozostávajúca 
z cielene vybudovaných vĺn a klopených zákrut. Rozloženie prvkov vytvára okruhy, ktoré je 
možné kombinovať dovtedy, kým jazdcovi stačia fyzické sily. Vlny sa využívajú na získavanie 
rýchlosti bez toho, aby bolo nutné pedálovať. Správne technicky vybudovaný pump track 
poskytuje pre pokročilých jazdcov možnosť skákať z jednej vlny na druhú, oproti začiatoční-
kom, ktorí vlny kopírujú.
Jazdenie na pump tracku je jednoduché. Deti sú schopné naučiť sa jazdiť na takejto dráhe
 v priebehu 30 minút. Vďaka možnosti kombinácií jednotlivých okruhov majú možnosti 
zlepšovať technickú úroveň jazdy na bicykli. Projekt dráhy bol realizovaný Obecným úradom 
Kameničany, Občianskym združením OZ Kameničany, dobrovoľníkmi z obce, s finančnou 
a materiálovou pomocou spoločnosti SVH, s.r.o. Kameničany, FIMAD s.r.o. a Darja spol. s r.o. 
a s organizačnou podporou p. Jozefa Kopačku a p. Štefana Piatrika. 
Ďakujeme !
V jarných mesiacoch plánujeme úpravu areálu dráhy, doplnenie mobiliáru a výsadbu zelene. 
Prosíme cyklistov a návštevníkov o dodržiavanie poriadku a bezpečnostných pravidiel. 
                     Lívia Ficlová

                  



Aj Nemšová má svojich otužilcov.
Nemšová - Nemšovský otužovací spolok, o.z., je názov nového otužileckého klubu. Založila 
ho komunita otužilcov z Nemšovej, Dubnice nad Váhom, Novej Dubnice, Trenčianskej Teplej, 
Trenčína a širokého okolia. Rozhodli sa tak oficiálne organizovať v občianskom združení, ktoré 
sa zapojilo do početnej obce združení otužilcov Slovenska. 
Cieľom združenia podľa jeho stanov je prispievať k vytváraniu zdravej, sebavedomej, spokojnej 
a fungujúcej občianskej spoločnosti na báze pozitívneho vzťahu k vlastnému telu, zdraviu, 
prírode, ku krajine, k životnému prostrediu, vlastenectvu, k prehlbovaniu a upevňovaniu vere-
jného  zdravia rozširovaním povedomia o zdravom životnom štýle v súlade s prírodou. V duchu 
svojich cieľov hneď po založení klubu nemšovskí otužilci pripravovali rôzne verejné akcie 
a stretnutia, ako napríklad Kúpanie Mikuláša, Vianoce pod Nemšovským mostom, čistenie 
brehov Váhu, Mokrý Silvester, na Tri krále do vody o krok dále, fašiangové vodné radovánky 
a ďalšie. Chystané aktivity negatívne ovplyvnili protipandemické opatrenia a lockdown, 
no nadšení otužilci svoje plány nevzdávajú. „Lockdowny prichádzajú a odchádzajú, ale stu-
dená voda a otužilci zostanú“, konštatuje Dušan Bednárik, predseda združenia. 
Znakom Nemšovského otužovacieho spolku je logo s tvárou a nápisom NOS, čo je akronym 
(skratka z prvých písmen – pozn.) názvu združenia. Jeho autorkou je členka výboru združenia 
Jana Šimončíková: „Logo znázorňuje profil hlavy, vlasy symbolizujú vlny Váhu pod 
Nemšovským mostom a privreté viečka pokoru pred prírodou“. 
Nemšovský otužovací spolok aktuálne združuje 20 zakladajúcich členov a neustále sa rozrastá. 
„Je úžasné, s akým záujmom o otužovanie a posilňovanie zdravia sa u ľudí stretávame. Cítime 
to na sociálnych sieťach a vidíme aj vo vode, kde neustále prichádzajú noví záujemcovia 
o otužovanie“, povedal Dodo Letko, člen výboru združenia poverený komunikáciou. „Sme 
jedna veľká rodina, celá komunita združuje už dnes zhruba 100 viac, či menej aktívnych otužil-
cov a sympatizantov. Hoci je lepšie začínať s otužovaním plynule od leta, s nami to niektorí 
dokázali aj uprostred sezóny pred Vianocami. Dôležité však je, aby prišli za nami a začínali 
s podporou skúsených otužilcov, nie sami. Preceňovanie vlastných síl v ľadovej vode môže 
viesť až k ohrozeniu života. Ak sa chcete o otužovaní dozvedieť viac, nájdete nás vo Facebook-
ovej skupine Komunita N.O.S. - Nemšovský otužovací spolok, alebo príďte priamo na náš 
tréning vo Váhu, ktorý sa koná každú nedeľu o 11:30 pod Nemšovským mostom.“ 
          Dodo Letko, Dušan Bednárik

                  

ZO CHPH Kameničany – Sezóna 2021
Roky bežia, ľudia starnú , rôzne záujmové kluby končia so svojou činnosťou. Dôvod prozaický 
– nastala doba počítačov , mobilov a väčšina ľudí, hlavne tých mladých ,sa zabáva radšej 
elektronickou formou , ktorá je pre nich pohodlnejšia. Toto sa deje aj v našej činnosti. Kluby 
chovateľov poštových holubov z roka na rok starnú. Vekové priemery sú zväčša nad 60 rokov. 
Počty členov klesajú , kluby vymierajú.  Toto postihlo aj náš klub. Pred rokom som Vás infor-
moval o ukončení aktívnej činnosti nášho zakladateľa a dlhoročného predsedu p. Jarka 
Bagína. Dnes , ako už asi všetci viete, že nás tento človek navždy opustil dňa 4.11.2021 vo veku 
85 rokov. Aj pri jeho pokročilom veku a dlhšie nalomenom zdraví , bol tento pán, stále pri 
plných zmysloch a pri stretnutí s ním, sme sa dobre porozprávali a hlavne holubársky, ľudsky 
pookriali. Ešte raz Vám chcem p. Bagín, srdečne poďakovať za všetko čo ste pre všetkých  
obetovali. Za roky strávené s Vami , za zaujímavé rozhovory aj zábavu , ktorú ste vedeli v 
klube vytvoriť. Myslite na nás a dávajte na nás  „pozor zhora !.  Odpočinutie večné daj mu 
Pane .....
V minulom roku sme absolvovali  19 závodov starých holubov a 4 závody mláďat.  
V majstrovstve starých holubov bolo nasledovné poradie chovateľov:
V ZO Kameničany :  1. Monček Pavol,   2. Bezecný Jozef, 3. Poljak Jozef, 4. Sirán Štefan, 5. Huňa 
Emil
V OZ CHPH Trenčín/120 chovateľov/ sa umiestnil na 8. mieste – Monček Pavol, čo je veľmi 
pekný úspech. 
Majstrovstvo mláďat 2021 v ZO Kameničany: 1. Poljak Jozef, 2. Pilný Anton, 3. Bezecný Jozef,  
4.Monček Pavol, 5. Košík Kamil
VS-3  /Kameničany, Nemšová, Horná Súča/ - 3.  Poljak Jozef, 4. Bezecný Jozef, 5. Pilný Anton
Časť našich chovateľov sa zúčastnila aj pretekov v Maratón klube /MDKS/ , kde sa lietajú trate 
nad 900 km. Najlepšie sa tu darilo chovateľovi Pilnému Antonovi, ktorý skončil v celkovom 
poradí na 5. mieste. Jeho holubička SK-2015-M55-1165 skončila v kategórii „Super maratón“ na 
1. mieste v rámci Slovenska a mala by nás reprezentovať na Olympiáde poštových holubov 
v Rumunsku.  
Toto je také veľmi stručné hodnotenie našej činnosti, ktorá sa aj vzhľadom na terajšie prísne 
pandemické  opatrenia vykonáva čoraz ťažšie . 
Zároveň by som chcel popriať všetkých  spoluobčanom , hlavne veľa zdravia, ktoré je 
v dnešnej dobe najväčšou devízou všetkých ľudí.  
S pozdravom „Letu zdar“ 
              Predseda ZO CHPH    Kameničany        Poljak Jozef 
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Čo nás čaká v roku 2022
Hneď v januári prebehlo cez portál Tendernet.sk verejné obstarávanie na stavbu skladu DHZ. 
Aj kvôli nárastu cien stavebných materiálov sme nesúťažili celé dielo, ale len hrubú stavbu. 
Potom rozhodneme, ako ďalej. V tomto roku sa musí zrealizovať aj výstavba obecného parčíka 
v priestoroch medzi tenisovými kurtami a pumptrackovou dráhou. Na túto akciu budeme 
čerpať eurofondy cez MAS Vršatec. Dosť intenzívne sa riešia aj podklady k plánovanej cyk-
lotrase, ktorou sa chceme cez Bolešov a Borčice dostať do Nemšovej, a vlastne odtiaľ 
do Trenčína alebo na Horné Srnie a Moravu. Pripojila sa aj obec Slavnica, čím by sme sa dostali 
k letisku. No ostáva ešte dosť práce okrem projektov a vymerania, určite aj vyriešenie majet-
kovoprávnych pomerov na pozemkoch pod cyklotrasou. Od pekárne po hranicu s obcou 
Bolešov je vlastníkom Slovenský pozemkový fond, čo by ešte mohlo byť priechodné, len 
smerom na Slavnicu sú vlastníkmi aj súkromné osoby. Určite budeme radi, ak v tomto roku to 
dotiahneme aspoň do papierovej podoby a budeme to vedieť presadiť do PHSR 
Dubnicko-ilavského regiónu, ktorého členmi sú aj mesto Nemšová a obec Horné Srnie. Ak 
bude podané územné konanie na cyklotrasu, pokúsime sa o delimitáciu pozemku pod obec 
Kameničany zo SPF. Podľa kalendára podujatí, ktorý, žiaľ, už dva roky je napĺňaný len z časti, 
chceme aby aj v kultúrno-spoločenskom živote obec ožila. Verme, že leto a jeseň budú tomu 
už podľa covid automatu naklonené. 
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Na záver:
Poďakovanie patrí občanom, ktorí prispeli svojimi článkami. Neprešlo jazykovou úpravou, 
necenzúrované. Vydané Obecným úradom Kameničany. 
Prepis textov: zamestnankyne OU, Design: Martin Daško

Zoznam obyvateľov 
prihlásených na 

pobyt v obci

Prisťahovalo sa: 6 obyvateľov

Odhlásili sa: 3 obyvatelia

Narodení: 3 občania

Navždy nás opustilo: 11 občanov

Stav k 31. 12. 2021 na trvalý pobyt:
555 obyvateľov

2. 7. 2022
Letný kultúrny stánok

Kameničany
21:30




