Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve Kamenec pod Vtáčnikom
--------------------------------------------------------------------------------------------SPRÁVA
o činnosti spoločenských organizácií a združení pôsobiacich na území obce
za rok 2015
Oceňujeme všetci, že na území obce sa dokážu občania združovať do klubov, resp. spol. organizácií
alebo združení, a tým prekonávať vlastnú pohodlnosť, prijať priateľské stretnutia so známymi, naučiť sa byť
tolerantným, ale i poznávať iné časti života, ktoré sám život ponúka.
V našej obci pracujú kluby s vlastnou identifikáciou, záujmové kluby pôsobiace pri obecnom úrade,
kluby pôsobiace v telovýchovnej jednote, zbory pôsobiace v okresných organizáciách, združenia rodičovské
i občianske.
Dovoľte nám, našej komisii, poskytnúť Vám zopár informácii o každom záujmovom zoskupení, tak ako
to napísali oni sami na základe nášho dožiadania. V dožiadaní sme poprosili predsedov záujmových združení,
aby nám opísali svoju minuloročnú činnosť v rámci obce, koľko im bolo poskytnutých finančných prostriedkov
zo strany obce. Chceli sme sa dozvedieť, koľkí sa schádzajú i ako pomáhajú obci pri organizovaní
spoločenských, športových podujatí. V mesiaci október sme ich oslovili po druhýkrát s vývou, že ak chcú pre
svoju činnosť nejaké finančné prostriedky od obce, nech napíšu koľko a na aký účel ich použijú.
Teda stalo sa dobrým zvykom, že záujmové zoskupenia si vážia, že sa obec o nich zaujíma, a oni sa za to
odvďačujú obci tým, že ich zastupujú na súťažiach, alebo organizujú podujatia pre občanov obce, alebo sa
zúčastňujú ako organizátori na športových a spoločenských podujatiach. A tak je to správne, aby naši
spoluobčania, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, kam by sa vo voľnom čase zaradili, aby si mali možnosť vybrať.
Veríme, že každá organizácia je otvorená novým členom.
Záujmové zoskupenia s vlastnou identifikáciou /majúce IČO/
------------------------------------------------------------------------------TJ TATRAN
V minulom roku sa im zmenil predseda klubu. Pána Miloša Bartolena vystriedal pán Ľuboš Švec. Vo
svojej obšírnej správe, ktorá bola prednesená a schválená na výročnej schôdzi dna 19.2.2016 sa píše, že majú
družstvo žiakov a prípravky, kde sú tréneri p. Peter Lauro a p. Juraj Šimo, ktorí toto družstvo doviedli takmer k l.
miestu, ale nakoniec skončili na peknom treťom mieste. Na jeseň sa spojili Iskrou Nováky a trénovať ostal len p.
Juraj Šimo, p. Lauro sa vzdal kvôli pracovným povinnostiam. Vedenie klubu je s prácou pána Šimu veľmi
spokojné. Družstvo dorastencov trénuje p. Marián Žiak . Jar sa im nevydarila, kvôli malému počtu hráčov, ale
keď do dorastu prišli hráči od žiakov situácia sa zmenila a vedie sa im veľmi dobre. Vedenie klubu i tohto pána
trénera si pochvaľuje.
Družstvo dospelých trénoval pán František Komžík, ale nahradil ho p. Tadeáš Nechala, a zároveň to bolo cítiť
i v hernej časti. I v jesennej časti družstvo dospelých nevykazovalo výrazne výsledky, ale veria, že v novej
hernej časti zaberú a nebudú hrať o záchranu. Držíme im palce. Pravidelne trénujú takmer počas celého roka, ale
ako píšu vo svojej správe s dosť nízkou účasťou, a preto apelujú na svojich hráčov, aby k tomuto športu
pristupovali zodpovednejšie, veď hráme i mimo obce a je chvályhodné, ak dosiahneme dobré výsledky
i v okolitých dedinách.
V roku 2015 sa im podarilo zohnať dvoch rozhodcov a to p. Miroslava Žiaka a pána Miloša Štefana.
Okolo ihriska sa nepohybujú len hráči a tréneri, ale i celý tím ľudí ako je fotograf, kameraman, masér, asistenti,
hospodár, hlásateľ, usporiadatelia, no a napokon títo všetci sa zúčastňujú i na organizovaní spoločenských
podujatí, turnajoviek, za čo im vedenie obce vyslovuje vďaku. Finančnú podporu od obce uvádzajú vo výške:
16088,- Eur, vrátene finančných dotácii pre stolnotenistov a šachistov.
Dobrovoľný hasičský zbor,
Vo svojej správe zo dňa 18.2.2016, kedy bola i členskou schôdzou schválená, uvádzajú, že v rámci súťaží
DHZ sa v minulom roku nezúčastnili ani jednej, z dôvodu zamestnanosti svojich členov mimo bydliska. Ale za
to, boli veľmi nápomocní pri organizovaní všetkých kultúrnych i športových podujatiach v obci. V minulom
roku preverili 59 domov v rámci preventívno- požiarnej ochrany. Nezistili žiadne závažné nedostatky, a ktoré aj

boli, upozornili na ne majiteľov domov, aby ich urýchlene odstránili. Na území obce v roku 2015 nevznikol
žiadny požiar, ľudia nevypaľovali pasienky a lúky, čomu sú veľmi radi. V súčinnosti jedného pekného
kultúrneho podujatia zorganizovali všetkým deťom obce ukážky práce požiarnika pri príležitosti sviatku sv.
Floriána, ktorý je patrónom hasičov. Názorné ukážky predvádzali i na MDD.
V rámci údržby výzbroja hasičov pravidelne kontrolovali stav pripravenosti v prípade zásahu a v rámci údržby
budovy prevádzali malé úpravy.
Predseda tejto organizácie sa nemenil, naďalej ním ostáva pán Milan Fábry. Vo svoje správe uvádzajú, že obec
im poskytla na výzbroj zbrojnice 746.10 eur. Ministerstvo vnútra im zaslalo dotáciu 700 eur na zakúpenie sady
hadíc a tesnení. Dna 3. júla 2015 im bolo odovzdané predsedom vlády a ministrom vnútra veľké hasičské auto,
ktoré bude po ruke, pri všetkých väčší požiaroch o povodniach.
Záujmové oddiely pracujúce pod hlavičkou telovýchovnej jednoty:
--------------------------------------------------------------------------------------Klub šachistov,
vo svojej kratučkej správe veľmi ďakujú za finančnú podporu obce, ktorá sa im dostáva viac ako
v iných obciach a pripomenuli, že poriadajú turnaje o majstra obce a sú registrovaní v 4.lige B 22 Trenčianskeho
kraja. Finančné prostriedky od obce vydávajú na občerstvenie, cestovné na súťaže a členské príspevky. Sumu
neuviedli. Klub šachistov už dlhé roky vedie p. Mílan Fábry, ul. Tichá.

Klub stolnotenistov.
V tomto klube aktívne pracuje 11 členov. 4 hráči pôsobia v A mužstve a hrajú 5.ligu Partizánske. Za
družstvo B hrá 7 členov a hrajú 6. ligu Prievidza. Uvádzajú aj umiestnenia, ktoré nie sú až tak dôležité, lebo nie
je dôležite vyhrať, ale reprezentovať obec a dať vedieť, že aj takýto klub existuje.
Ďalej v správe píšu, že sa aktívne zúčastňujú pri organizovaní kultúrnych akcií v obci a sami poriadajú
veľkonočný turnaj neregistrovaných hráčov o pohár starostu obce. No a nakoľko veľmi často využívajú
telocvičňu, tak keď sa v nej menili okná, boli veľmi nápomocní pri jej upratovaní. Na svoju činnosť z obecných
peňazí minuli takmer 800 eur. Predsedom tohto športového klubu je dlhé roky pán Juraj Michalovič.
Medzi športovcov by sa dali zaradiť i ďalšie dva kluby pod záštitou obecného úradu, ale nie je to tak, lebo sa
nezúčastňujú súťaží. Jedná sa o kluby, ktoré sa starajú o dobrú kondíciu našich spoluobčanov.
Záujmové zoskupenie Pilates,
Vo svojej výstižnej správe píšu, že takto si otužuje svoje telo a udržiavajú ho v plynulej kondícií od 6
do 12 cvičeniek. V cvičení Pilates si človek posiľňuje a spevňuje svalstvo zväčša vlastnou váhou tela. Športujú
dvakrát týždenne - v pondelok a vo štvrtok v telocvični základnej školy. Telocvičňa je dosť veľká, prijali by
medzi seba i ďalšie cvičenky, ktoré bolí chrbát a chcú sa zbaviť bolesti. Obecný úrad im v minulosti poskytol
malé finančné prostriedky na drobné pomôcky pri cvičení. V minulom roku nečerpali žiadne prostriedky od obce.
Dlhoročnou precvičovateľkou je pani Monika Pažická.
Záujmové zoskupenie Fitnes klubu
Podpredseda klubu pán Ivko Minich vo svojej správe na naše dožiadanie vynikajúco a výstižne opisuje
činnosť tohto zoskupenia. Bolo by veľmi dobre prečítať celú správu ale priestor nepustí. Majú 16 členov, cvičia
a pozývajú občanov do svojich priestorov v materskej škole, vchod od Spoločenského domu na prízemí, každý
deň aj víkendy a sviatky a už aj doobeda od 10-12 hod. Vybavenie fitka je na veľmi dobrej úrovni a práve v roku
2015 zrekonštruovali svojpomocne dámske šatne a kúpeľňu. Bolo to hradené z prostriedkov obce, nakoľko sa
zveľaďujú obecné budovy. Tohto roku majú naplánovanú rekonštrukciu vchodu do K-Fitu i do knižnice, a
nákup nových strojov.
V závere správy veľmi ďakujú všetci členovia za podporu od Obecného zastupiteľstva.

Kluby, ktoré podporuje obecný úrad či už finančne alebo poskytovaním priestorov.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klub turistov,
vo svojej kratučkej správe píše, že predsedom je nový člen priateľov turistiky pán Rudolf Astaloš, ďalej,
že v minulom roku opravili 5 studničiek smerom na Vtáčnik a dali to vedieť i do regionálnych novín a na stránku
obce. 25.júla sa 7 členovia klubu zúčastnili výstupu na Rysy. Ostatní účastníci boli občania obce. Polovicu
nákladov na prepravu hradila obec vo výške 200 eur. Na konci roka poriadajú Silvestrovský výstup na Vtáčnik
za finančnej podpory obecného úradu a reštaurácie Vtáčnik. Táto akcia sa teší veľkej obľube spoluobčanov, ale
i občanov z okolitých dedín.
Klub dôchodcov
Na to, že členov tohto klubu tvorí veľmi malý počet, ich činnosť je bohatá. Na každej kultúrnej akcii v obci
sa starajú o účinkujúcich i organizátorov. Deň pred akciou pečú spolu s klubom zdravotne postihnutých koláčiky
pre účastníkov kultúrneho podujatia. Okrem toho organizujú raz ročne pre svojich členov a sympatizantov
návštevu kúpaliska v Podhájskej. A keďže sa stretávajú každý týždeň v Kultúrnom dome na Hornom Kamenci,
tak sa starajú aj poriadok v ňom i v okolí. Radi by privítali medzi seba ďalších akčných dôchodcov. Teší sa na
nich predsedníčka tohto klubu pani Jolanka Chválová.
Klub zdravotne postihnutých
Jedná sa o klub tiež pod hlavičkou obecného úradu, nakoľko bol odčlenený od pobočky v Zemianských
Kostoľanoch, ktorá združovala 5 obcí. Členovia tohto klubu si po vzájomnej dohode vytvorili klub priamo v obci,
aby nemuseli prekonávať trojkilometrovú vzdialenosť do susednej obce. Tu v Kamenci ho založila pani Emília
Jánošková, ktorá momentálne už nepracuje ako predsedníčka vzhľadom na svoj zdravotný stav. Predsedníčkou
sa stala pani Jarka Homolová, pod ktorej vedením sa klub zviditeľňuje na všetkých kultúrnych podujatiach
v rámci obce a je možné vyhlásiť, že patria k najaktívnejším. Takmer všetci členovia pomáhajú týmto spôsobom
obci. Pani predsedníčka vo svojej správe píše, že okrem pomoci obci majú i vlastnú bohatú činnosť. Tvorba
veľkonočných vajíčok, posedenie pri guláši, opekanie špekačiek, výlet do Štúrova, koncoročné posedenie.
V závere správy ďakujú za finančný príspevok od obce.
Klub včelárov
V roku 2015 sa stal dôverníkom tohto klub pán Peter Adamík, ktorého si ako svojho nástupcu vybral
doterajší dôverník pán Viliam Hudec, ktorý ostal pracovať v okresnom výbore Slovenského zväzu včelárov
v Prievidzi. V klube pracuje 18 registrovaných včelárov, ktorí sa starajú o svoje včelstvo tak, aby sme mali všetci
opelené stromy a následne dostatok medu. Pre obec pripravili v januári Včelárovu sobotu a v novembri Medárov
rok. Obidve akcie sa stretli s veľkým ohlasom u občanov i žiakov materskej i základnej školy. Za príspevok
obecného úradu si zakúpili občerstvenie na tieto podujatia a členom bolo prispené na vakcíny pre zdravý chov
včiel vo výške 10 eur na člena.
O správu o činnosti bol požiadaný i lyžiarsky oddiel, ale správu neposkytol.
Oslovili sme o poskytnutie informácii aj združenia, do ktorých obecný úrad prispieva na ich činnosť.
Jedná sa o Občianske združenie Handrári a Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ.
Občianske združenie HANDRÁRI
má svoj výbor, ktorého predsedom je Peter Pisár. V roku 2015 bolo jeho hlavnou činnosťou
prezentácia ich hudobnej skupiny Kapellka, ktorá má sídlo v našej obci. Na činnosť prispieva obec, ale
i sponzori a nemalé prostriedky poskytujú z vlastných zdrojov. V roku 2015 sa zúčastnili na Fašiangoch, na
Koncerte za dobré vysvedčenie, Na Turnajovke, vybavili a zaplatili vystúpenie nášho deviata Adamka Lukáča

v Dubline, a túto veľkú udalosť zverejnili v týždenníku My Prieboj. Zabezpečili vystúpenie Detskej ľudovej
hudby spod Rokoša z Nitrianského Rudna na Vianočnom koncerte v Spoločenskom dome.
Rodičovské združenie pri Materskej a základnej škole.
Neskutočne výstižne spracovaná správa od Mgr. Kataríny Kmeťovej, podstatné údaje a množstvo
zaujímavých informácii o ich činnosti. Výbor združenia tvoria vybraní rodičia z každej triedy, ktorí zhŕňajú
dotazy, pripomienky rodičov, ktoré následne riešia s vedením školy. Sú nápomocní pri organizovaní kultúrnych
a športových podujatí v školách. Príjmy majú od žiakov, ako príspevok rodičovskému združeniu, z 2 % z daní,
sponzorské a dobrovoľné príspevky od rodičov. Na jednej akcii sa finančne podieľa i obecný úrad, a to na
Mikuláša, kedy deťom prispeje 1 eurom na zakúpenie mikulášskych darčekov. Pri tejto akcii využívajú potenciál
hasičov a kultúrnej komisie, čo bolo veľmi pekne spomenuté i v správe. Správa toho združenia je veľmi
zaujímavá a zaslúžila by si celé prečítanie. Je z nej zjavné, že rodičia sa veľmi snažia pomáhať škole.
V obci sa nachádzajú ešte tri združenia, o ktorých nám je známe, že existujú, jedná sa rybárov, poľovníkov
i záhradkárov. Ich činnosť nám nie je známa, lebo pracujú pod okresnými výbormi, alebo oblastnými
združeniami, alebo nepracujú vôbec.
Záverom, mi dovoľte skonštatovať, že činnosť menovaných záujmových združení je bohatá a podľa správ je
zrejmé, že každý šikovný občan, ktorému nie je ľahostajný i spoločenský život si má z čoho vybrať.
Všetkým predsedom ešte raz ďakujeme za ich dobrovoľnú aktivitu a do ďalšieho obdobia im prajeme ešte
veľa pekných akcii a radosť so stretávania sa.
Správa bola zobraná na vedomie na Verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 28. apríla 2016.

Vypracovala:

Eva Fábryová, poslankyňa OZ
Predseda kultúrnej komisie

