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          Úlohou kultúrnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve, pokiaľ nie je v obci vedenie kultúrneho domu, je 

byť nápomocný obecnému úradu, pri poriadaní kultúrnych podujatí poriadaných obcou. 

         Nám sa v tejto oblasti veľmi darí, čoho dôkazom je i fotografická dokumentácie na stránke obce.  Občania 

sú týmto aktivitám naklonení. V programoch na každom podujatí využívame talent detí z materskej i základnej 

školy, resp. pozývame hudobné skupiny podľa  finančných možností obce. Pri každej spoločenskej udalosti sú 

oslovení členovia spoločenských organizácii, ktorí tvoria tím organizátorov. Ako komisia môžeme skonštatovať, 

že táto spolupráca je na vysokej úrovni. Ktorékoľvek  záujmové združenie sme oslovili, vždy sme sa stretli 

s ústretovosťou. Inokedy zase pomocnú ruku podali súkromný podnikatelia pôsobiaci v obci, ale i poslanci OZ. 

Vynikajúco sa už spolupracuje aj s pracovníkmi na verejnoprospešných prácach, ktorí sa pod vedením Ivka 

Minicha postarajú o čistotu areálu v priestoroch spoločenského domu alebo amfiteátra. Vyzdvihnúť je 

v neposlednom rade našou povinnosťou samotného starostu obce, ktorý je otvorený všetkým aktivitám, ktoré 

obohacujú občanov, ako v kultúre, ale i v športe a turistike. Finančné prostriedky poskytne z prostriedkov obce, 

alebo požiada o dotáciu VUC, alebo RKC v Prievidzi. 

Do kultúrnych akcii sa radi zapájajú aj samotní občania v stánkoch, ktoré  im poskytneme na prezentáciu 

ručných prác. 

Ak by sme mali opísať všetky úspešné akcie, ktoré prebehli v roku 2015, tak čas by bol náš nepriateľ. 

Odporúčame všetkým zainteresovaných, nech si vyhľadajú našu webovú stránku v sekcii fotogaléria a podujatie 

v roku 2015 a kliknú na obrázok nad pomenovaním akcie. Tam nájdu podrobný report z každej akcie, kde sa 

dozvedia všetko zaujímavé o danej akcii.  Každá akcia bolo uverejnená v týždenníku My Prieboj a na webovej 

stránke www.nasaprievidza.sme.sk. Prv než akcia prebehla, dali sme to týmto istým spôsobom do sveta aj vedieť. 

Publikovali sme v My, Prievidzko, Včelár, www.našaprievidza.sme.sk. Každá upútavka v týchto médiách bola 

zadarmo. Najväčšiu našu akciu k 660.výročiu prvej písomnej zmienky sme publikovali aj v rádiu Regina, kde na 

základe našej upútavky sa ozvali pánovi starostovi a priamo na živo odpovedal 7 minút o histórii i súčasnosti 

obce. Takže o nás v dobrom vedia nie len Kamenčania, ale i za hranicami našej obce.  

Za akcie poriadené kultúrnou komisiou považujeme podujatia, na ktorých sa podieľal čo najväčší počet členov 

v záujmových združeniach.  

 

V roku 2015 sme uskutočnili tieto akcie: 

Včelárova sobota, Fašiangy, Veľkonočná burza, Kamenčiansky majáles, Srdiečko pre mamičku, Medzinárodný 

deň detí, Koncert za dobré vysvedčenie, Slávnostné odovzdanie hasičského auta, Oslavy 660.výročia obce, 

Oslavy 71.výročia SNP, Mikuláš pre deti ZŠ, Medárov rok, Vianočný koncert, Vítanie nového roka. 

 

Akcie, kde sa komisia a niektoré združenia zúčastnili na spolupráci: 

 

Beh na Vtáčnik, Silvestrovský výstup na Vtáčnik 

 

         Vychádza to tak, že takmer každý mesiac sa niečo u nás deje a niekedy sa stane, že tých akcii v mesiaci je 

aj viac, však nakoniec, je to zrejmé z toho, že miestny rozhlas stále hlási nejaké pozvánky. 

 



Bolo by dobré, ak by sa v správe opomenuli i akcie, ktoré poriada obecný úrad, telovýchovná jednota 

alebo iné záujmové združenia. Jedná sa o tieto akcie: 

 

Handrársky a Futbalový ples, Veľkonočný stolnotenisový turnaj, oslavy Dňa učiteľov, zájazdy na výstavu 

záhradkárov, rozlúčka s deviatakmi, návšteva Postřelmova, zájazdy na kúpaliska Podhájska a Štúrovo, zájazd do 

Tatier,  slávnostné otvorenie nového školského roku  šachové turnaje, divadelné predstavenia jarná a jesenná 

časť, ukážky hasičov ku sviatku svätého Floriána, Futbalové turnaje , uvítanie detí do života jarná a jesenná časť, 

Mikuláš navštevuje starších občanov, Mikuláš navštevuje deti, vianočná burza, vianočný futbalový turnaj na 

multifunkčnom ihrisku a ešte jarná a jesenná časť vo futbale. 

 

        Z uvedeného vyplýva, že každý občan má možnosť si vybrať, ktorej akcie sa zúčastní, pretože obec mu 

ponúka obrovské možnosti.  

V roku 2011 sme zaviedli hlásenie obecného rozhlasu - mená jubilantov v každom mesiaci, ktorí sa dožili len 

okrúhlych narodenín. V roku 2015 sme to rozšírili tak, že hráme po piatich rokoch od 55 vyššie. Relácie sú 

pretkávané peknými evergreenmi a slávnostnými veršami s prianím všetkého najlepšieho k sviatku od obecného 

úradu. Záverom rozhlasovej relácie zvyčajne vyzdvihujeme šikovných občanov, žiakov, ktorí svojím úsilím 

reprezentujú obec a šíria o nej dobré meno. Informujeme o pripravovaných kultúrnych akciách, ale i 

upozorňujeme jemným spôsobom na kultúru obce, do ktorej patrí čistota i staranie sa o priedomie,  

kosenie trávnatých porastov. Relácie sa zvyčajne vysielajú každú štvrtú nedeľu o desiatej.  Tento termín sa 

snažíme dodržať, no stanú sa aj výnimky, že hlásime inokedy. Piesne vyberáme podľa želania jubilantov, 

snažíme sa vyberať piesne, ktorým ani čas neubral na kráse. Za rok 2015 sme hrali 135 občanom.  Reláciu píšem 

ja a spolu s Jankou Liďákovou ju čítame a Sonička Kožáková nám robí  technickú asistenciu. 

      Ku kultúre v obci patrí aj jej pôvab. Ak sa niekto dobre cíti v teple svojho domova, mal by urobiť všetko 

preto, aby sa dobre cítil i vo svojom okolí. To znamená, aby nerobil skládky odpadu, kde sa mu zachce, 

upravoval si svoje okolie, ktoré tvorí celok dediny, upozorňuje ostatných nespratníkov o znečisťovaní prostredia, 

stará sa o kvetinový vzhľad pred svojím domom, zúčastňuje sa brigád vo svojom okolí. Ak len týchto pár 

jednoduchých povinností človek dodrží, sám musí byť so sebou spokojný. 

 Konečne sa  pri COOP Jednota netvoria skládky pri l100 litrových kontajneroch, mamičky na preliezkach učia 

detí odhadzovať odpadky so sladkostí do košov, v okolí Jednoty nie je neporiadok na trávnatej ploche, deti 

neničia trhovisko. Je to všetko aj vďaka tomu, že v okolí celej Jednoty je nainštalovaný kamerový systém, ktorý 

stál 10 tis. eur. Tieto peniaze, keby sme si čisto uvedomovali mohli byť použité úplne inde.  

       No a v neposlednom rade v roku 2015 sa ukončilo rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov a otvoril 

sa Zberný dvor. Bol to vynikajúci nápad. Dedina je omnoho čistejšia. Veľká vďaka patrí aj pracovníkom 

obecného úradu, že sa kvalitne starajú o trávnaté plochy. 

Teda máme za to, že každý v našej obci sa môže kultúrne vyžiť po svojom. My sme tu preto, aby sme Vás 

kultúrne naladili a vy ste nám odmenou svojou prítomnosťou na všetkých podujatiach a čistotou vo svojom okolí.  

 Záverom je potrebné poďakovať ešte raz všetkým spoločenským združeniam, pracovníkom obecného úradu, 

poslancom pri Obecnom zastupiteľstve, slávnym občanom, ktorí nás reprezentujú, ale aj všetkým občanom, ktorí 

si vážia čo pre nich robíme.  

 

Tešíme sa na akcie v roku 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : Eva Fábryová 

                        Pred.kult.kom. 


