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Čo sa nám v Kamenci
pod Vtáčnikom
podarilo a na čom
pracujeme?
V obci Kamenec pod Vtáčnikom sa SR v rámci programu Podpora rozvoz naplánovaných aktivít v roku 2018 ja športu na rok 2018 vo výške 9 500€
podarilo zrealizovať nasledovné:
a so spolufinancovaním obce vo výške
2 976€.
Pomník padlým v 1. svetovej vojne Rekonštrukcia hasičskej zbrojnipri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. ce – z dotácie z Úradu vlády vo výške
svetovej vojny bol slávnostne odhalený 30 000€ prešla hasičská zbrojnica koma vysvätený pomník, ktorý je venovaný plexnou rekonštrukciou: zateplenie strena pamiatku padlým občanom Dolného chy a obvodových múrov, výmena okien,
Kamenca v 1. svetovej vojne. Je vytvo- vybudovanie sociálnych zariadení, norený z dvoch kusov kameňa – andezitu, vé omietky, podlahy, elektroinštalácia
spojenie kedysi dvoch dedín. Kameňa, a nové kúrenie. Spoluúčasť obce bola vo
ktorý pochádza z kameňolomu nad de- výške 5 718€.
dinou, teda nášho kameňa. Vyobrazený
Dom smútku – medzi plánovanými
vojak nemá tvár, čo symbolizuje všet- investíciami bola aj komplexná externá
kých aj tých vojakov, ktorých mená po- rekonštrukcia domu smútku. Vymenili
chovala vojna bez povšimnutia a ostali sa okná, obvodové múry prešli zateplezabudnutí. Hore sú zobrazené divé maky ním a novou fasádou.
krvavo červenej farby, farby krvi, poeticOdstavné plochy – v obci pribudli
ký symbol obetí 1. svetovej vojny. Je ich nové odstavné plochy a to na bytovkách
17, ako 17 mien našich padlých občanov ulica Na Papiereň, pred Materskou školou a Spoločenským domom. Tieto právytesaných na tabuli.
Preliezky v centre obce – v centre ce ako aj rekonštrukcia Spoločenského
obce nám pribudli nové preliezky, ktoré domu a Domu smútku boli zrealizované
boli realizované z dotácie Úradu vlády svojpomocne našimi zamestnancami.

Detské ihrisko v centre obce.
Čo nás čaká v nasledujúcom období:

Pomník padlým občanom z Dolného Kamenca v 1. svetovej vojne.
Zberný dvor – po zdĺhavom a opakovanom procese kontroly verejného
obstarávania na technologické vybavenie budeme už tento rok môcť využívať
v zbernom dvore stroje na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kolesový traktor s príslušenstvom,
traktorový náves, nosič kontajnerov, biomiešací rezací voz a kontajnery.
Kompostéry – v súčasnej dobe sme
pristúpili k podpisu zmluvy o dodaní
kompostérov do každej domácnosti
v obci. Dotácia je poskytnutá z Ministerstva životného prostredia SR vo výške
80.000€. Kompostéry by mali dostať naši
občania najneskôr do polovice júna.

Rekonštrukcia Materskej školy
– v roku 2018 nám po dlhodobej snahe bola schválená dotácia vo výške
688 000€ na rekonštrukciu Materskej
školy. Materská škola prejde takmer
komplexnou rekonštrukciou. Bude
zateplená strecha, obvodové múry, vymenia sa všetky okná. Vymení sa celá
elektroinštalácia vrátane osvetlenia, vymenia sa rozvody tepla ako aj zdroj vykurovania. Touto rekonštrukciou bude
materská škola spĺňať prísne energetické
kritériá.
Individuálna bytová výstavba – zakúpením pozemku o rozlohe 6000 m2
pripravíme do budúcnosti cca 8 nových
stavebných pozemkov vo vlastníctve obce. Taktiež sme rozbehli administratívne
kroky na budúcu realizáciu inžinierskych sietí na ulici Na Kopaničky.
Z kultúrno - spoločenských akcií by
sme radi spomenuli organizovanie:
koncertov – Za dobré vysvedčenie,
Vianočný koncert
zájazdov - na divadelné predstavenia
do Nitry a Bratislavy, na kúpaliská, na
turistické výlety, na výstavy
športových podujatí – turnaj v stolnom tenise, futbalové turnaje, Beh do
vrchu Vtáčnik, koncoročný výstup na
Vtáčnik
kultúrnych akcií – fašiangy, stavanie
mája, Dedina sa baví, oslavy SNP, šarkaniáda, príchod Mikuláša, vianočné trhy.
Zároveň Vás na podujatia, ktoré sa ešte len uskutočnia, srdečne pozývame.

Zrekonštruovaný Dom smútku.

Novovybudovaný zberný dvor.

Zbrojnica DHZ prešla komplexnou rekonštrukciou.
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