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dovoľte mi, aby som sa Vám prihovo-
ril prostredníctvom novín, ktorých 
vydanie práve držíte v rukách. V čase 
elektronických médií ocenia hlavne 
starší občania možnosť dozvedieť sa  
o dianí v našej obci za uplynulé obdo-
bie aj touto formou.

Rok 2021 bol pre mnohých z nás niečím zaujímavý, poučný, 
šťastný, ale pre niekoho aj smutný. Covid nás neobišiel, 
naopak, usadil sa medzi nami, spôsoboval nám vrásky na 
tvárach, menil naše plány a predsavzatia. Nekonečné tes-
tovania, ktoré v máji skončili, do nás vliali nádej, že môžeme 
konečne začať normálne fungovať. Nechcem písať veľa  
o Covide, tobôž už nie článok, veď dennodenne máme polo-
vicu hlavných správ len o tejto téme a každý z nás je toho 
už presýtený, ale patrí sa mi poďakovať zdravotníkom a do-
brovoľníkom, ktorí počas šestnástich víkendov otestovali  

10 734 občanov a obetovali svoj voľný čas v prospech nás. 
Taktiež by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí v uply-
nulom roku 2021 svojou ochotou, prácou a snahou prispeli  
k rozvoju a zveľaďovaniu našej obce, členom všetkých 
formálnych aj neformálnych organizácií a združení, poslan-
com obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce a jed-
notlivcom, ktorí svojou aktivitou pomáhali a pomáhajú vy-
tvárať lepšie podmienky pre nás všetkých. 

Vážení spoluobčania, verím, že „Kamenčianske novin(k)y“ 
Vás svojím obsahom uspokoja i potešia. Dovoľte mi popriať 
Vám v mojom mene, v mene poslancov obecného zastu-
piteľstva a všetkých zamestnancov Obce Kamenec pod 
Vtáčnikom, pevné zdravie, šťastie, lásku, vzájomné porozu-
menie a úspešný rok 2022, nech sa Vám splnia všetky sny  
a ciele, ktoré ste si predsavzali
.

Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce

kamenčianske

Číslo 6. rok 2021

nOVin(K)Y
milí spoluobčania,

Bezplatný internet
na verejných priestranstvách

Jednou z noviniek, ktoré naša 
obec pripravila nielen pre 
domácich občanov, ale aj pre 
návštevníkov je vybudovanie 
WiFi prístupových bodov 
- hotspotov na verejných 
priestranstvách s bezplatným 
internetom. V rámci projektu 
„WIFI PRE TEBA“ bolo vytvo-
rených 10 zón, kde občania  
a návštevníci majú možnosť 
sa pripojiť zadarmo k inter-
netu. Jedná sa o nasledovné 
miesta :

-  autobusová zastávka  
na hornom konci

- kultúrny dom

- areál TJ Tatran ( tribúna + detské ihrisko )
- multifunkčné ihrisko pri ZŠ
- obecný úrad
- autobusová zastávka a pošta v centre obce
- amfiteáter pri Jednote
- spoločenský dom
- autobusová zastávka na bytovkách

Finančné prostriedky na tento projekt boli čerpané z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 14 250 €. 
Spoluúčasť obce bola 750 €. Pripojenie na internet je jedno-
duché. Stačí si v mobile v ponuke Wi-Fi kliknúť na „WiFi pre 
Teba Kamenec“ pripojiť. Ponúkne Vám „Prihláste sa do služby 
WiFi pre Teba Kamenec”, Pripojiť na WiFi a môžete využívať 
služby bezplatného internetu. 

Dušan Ďuriš
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Nové opatrenia, usmernenia, vyhlášky. Toto všetko malo vplyv nielen na našich občanov, 
ale hlavne na tých, ktorí boli naučení chodiť do obchodov bez obmedzení a zrazu to 
začal byť problém. Začali sme viac využívať internetové obchody, tzv. e-shopy, aby sme 
sa dostali k tovaru, ktorý „kamenné“ predajne nemohli z dôvodu prijatých opatrení 
ponúknuť, nakoľko boli zatvorené, či v sprísnenom režime. Alebo sme sami z dôvodu 
choroby či karantény nemohli tieto navštíviť. Preto mnohí z nás privítali, keď koncom 
septembra pribudla v našej obci nová služba pre občanov. Výdajné miesto zásielok 
Z-BOX, alebo ak chcete, tak Zásielkovňa, teraz Packeta. Nachádza sa na parkovisku pri 
pošte. Veríme, že s novou službou budete spokojní.

Dušan Ďuriš

Tak a už sme oboma nohami v pretekajúcom 
toku roka 2022. Je takým zvykom , že na 
počiatku začínajúceho sa, obzeráme sa za 
rokom, ktorý uplynul do nenávratna, rokom, 
ktorý bol pre niekoho rokom dobrým , pre 
iného rokom plný zla, strádania , nešťastí. 
To je život ! Ak sa však pozrieme na priebeh 
starého roka bez emócií, môžeme povedať, že 
rok 2021 bolo jedno veľké Déjá vu. 

Aj v uplynulom roku nás sprevádzal covid, ako aj v tom 
predchádzajúcom , možno len v iných mutáciách, ale stále 
ohrozujúc a otravujúc naše životy. Rok 2021 pôsobil na nás 
náporom na očkovanie sa proti „hnusobe“, kým ten pred-
chádzajúci nás prenasledoval všeobecne a nezastaviteľne 
špajdľami v nose. Napriek obmedzeniam vyplývajúcim  
z opatrení v boji s „hnusobou“ sa náš spoločenský život ne-
zastavil. Nezastavil sa ani v živote nás občanov našej obce, 
aj keď nie v takom rozsahu a obsahu ako sme si napláno-
vali, či želali. V jednotlivých príspevkoch, či už od starostu 
obce, ktorý tradične v našich novinách v skrátenej podobe 
hodnotí uplynulý rok alebo od poslancov OZ a redaktorov 
novín a ostatných občanov. Potešiteľné je, že sa nám ozývajú 
aj naši rodáci v spomienkach na rodnú obec. V tomto čísle 
prinášame takéto spomínanie od doc. Ing. Rudolfa Pernisa CSc.
Žiaľ, z kapacitných dôvodov sme ho museli redakčne veľmi 
skrátiť, s čím autor súhlasil. 

Vráťme sa však o pár týždňov dozadu, do obdobia Vianoc  
a príchodu Nového roka. Vtedy sme prežívali tie krásne chvíle 
pokoja, radosti, lásky, všeobecného porozumenia, jednodu-
cho šťastné obdobie. Žiaľ, Vianoce dávno predovšetkým 
naším pričinením stratili tú svoju pravú podstatu a stali sa 
prvkom bez ducha a duše, komercia zvíťazila a úplne nás 
ovládla. Nakoniec aj samotná „veľká EÚ“ uvažuje o zrušení 
Vianoc ako sviatku a rozmýšľa o zavedení bizarného názvu 
PRÁZDNINY. A v tomto období, práve dnes, zajtra i neskôr 
potrebujeme to, čo nás sprevádzalo počas Vianoc, tá ľudská 
prirodzenosť, dobrota, prajnosť, ľudská blízkosť, ochota byť 

a mať potrebu pokory, úcty k ostatným ľuďom. Aj na za čiatku 
tohto roka v blízkom i vzdialenom svete rinčia zbrane, otvo-
rené i skryté vyhrážky, nebotyčné zbrojenie. Jednoducho nás 
obklopuje nenávisť, zloba, iskrenie, z ktorého môže vzniknúť 
obrovský celosvetový požiar, ktorý už nedokáže nikto uhasiť. 
Mali by sme sa všetci na celom svete nielen zamyslieť, ale aj 
myslenie a činy zmeniť. Vo chvíli, keď píšem tieto riadky, mi 
prichádzajú na myseľ slová nášho velikána, básnika Milana 
Rúfusa v jedenej zo svojich z „modlitbičiek“. Mimochodom 
tento velikán ducha bol veľakrát nominovaný na Nobelovu 
cenu za literatúru, no však viete ...nejaký Slovák... A len nie-
koľko dní ako vychádzajú naše noviny uplynulo 12 rokov od 
jeho smrti. S vaším dovolením uvediem jednu jeho modlit-
bičku veľmi, veľmi aktuálnu, ktorá by nás mala sprevádzať  
v nasledujúcich období.

Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti 
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ. 
A sám aj určil: komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu,
kto si bude smieť odomknúť
i zamknúť jeho bránu,
kto pluhom krájať ako chlieb
zem, Bohom darovanú.

Viem jedno hniezdo, rád ho mám. 
Hreje ma dňom i nocou, 
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov. 

Môj dobrý Bože, zhliadni naň. 
Stráž nám ho neustále. 
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.

Milan Šimo

editorial

nové výdajné miesto zásielok
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materská škola
 v rekonštrukcii

Z Európskeho fondu regionálneho roz-
voja pod zastrešením Slovenskej ino-
vačnej a energetickej agentúry (SIEA) sa 
koncom októbra minulého roka začala 
jej doslova generálna rekon štrukcia. 
Výška nenávratného finančného prís-
pevku z eurofondov je 611 806 €. Pro-
jekt s názvom „Prestavba objektov 
MŠ-Kamenec pod Vtáčnikom, za úče-
lom zníženia energetickej náročnosti  
a využitia obnoviteľných zdrojov 
energií“ zahŕňa zateplenie strechy, 
obvodového plášťa, výmenu okien 
s izolačným trojsklom, nové kotly, 
rozvody tepla a radiátory a elek-
troinštaláciu s novým LED osvetlením. 
Vzhľadom k tomu, že je to rekonštruk-
cia tak veľkého zásahu do samotnej 
budovy, pristúpila obec po dôkladnom 
zvážení z vlastných finančných zdro-
jov aj k výmene komplet vodovod-
ného potrubia a kanalizácie, ktoré 
bolo vzhľadom k poškodeniu a opotre-
bovaniu nevyhnutné. V rámci rekonšt-
rukcie budú urobené nové omietky  
s maľovkou, nové obklady, dlažba  
a sanita. Našich škôlkarov by už v sep-
tembri mala privítať kompletne vyno-
vená materská škola s novootvorenou 
treťou triedou.

Dušan Ďuriš

Dočkali sme sa.  
Po nekonečných adminis
tratívnych ťahaniciach sa 
začala tak dlho očakávaná 
rekonštrukcia našej mater
skej školy.
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Premena materskej školy
Od začiatku až po šťastný koniec 

Rekonštrukcia MŠ sa však nezačala 
hneď, museli sme „trochu počkať“, no 
nakoniec sme sa dočkali vytúženého 
dňa s veľkým D, kedy nám p. starosta 
Ing. Dušan Ďuriš prišiel s radostným 
úsmevom oznámiť začiatok novej 
etapy života škôlky a mohli sme sa 
začať sťahovať.

Príbeh pokračoval tvorením výzoru 
a plnohodnotného využitia náhrad-
ných priestorov v spoločenskom 
dome s p. starostom a so všetkými 
zainteresovanými, pretože bolo nutné 
premyslieť, ako budú vyzerať náhrad-
né priestory v spoločenskom dome 
pre naše deti, kde umiestnime triedy, 
spálňu, šatňu, jedáleň, ako budeme re-

alizovať výchovno-vzdelávaciu 
činnosť, usporiadanie a prispô-
sobenie celého režimu dňa, od 
raného príchodu detí do MŠ až 
do ich odchodu domov.
Sťahovanie sa postupne začalo, 
najskôr pomalším tempom s po-
mocou zamestnancov OcÚ, nes-
kôr sa tempo začalo zrýchľovať. 
Sklady a priestory, ktoré nebo-
li potrebné pre každodennú 
potrebu detí v MŠ boli medzi 

prvými, ktoré boli presťahované. Ďalšie 
v poradí boli zborovňa a riaditeľňa. 
Posledné boli triedy, spálne, šatne, 
kuchyňa, práčovňa. Ich vypratávanie 
prebiehalo počas brigády cez pracov-
né voľno v sobotu. Prišli nám pomôcť 
rodičia, futbalisti, hasiči, p. starosta 
so zamestnancami OcÚ a aj rodinní 
príslušníci. 

Všetkým zúčastneným patrí veľká 
vďaka a poďakovanie za ústretovosť, 
ohľaduplnosť a nekonečnú trpezlivosť. 
Bola to ťažká, náročná, namáhavá, ale 
zároveň rýchla práca, aby sme dostali 
triedy, spálne, šatne, kuchyňu (všetok 
nábytok, postieľky, elektroniku...) tam, 
kde sme ich chceli mať a aby sme tak čo 

najrýchlejšie všetko mohli usporia dať 
do pripraveného priestoru, ktorý bude 
pre deti po celý čas rekonštrukcie MŠ 
pokojným, krásnym, pohodlným mie-
stom pre ich hry, vzdelávanie, od dych, 
aby sa deti cítili čo najpríjem nejšie  
a s radosťou chodili do MŠ. Myslím si, 
že sa nám to aj v plnej miere podarilo  
a vytvorili sme im tak druhý domov,  
o čom svedčili pri ich prvom príchode 
do „novej“ MŠ rozžiarené detské očká  
a úsmev na tvári...

Sťahovanie skončilo a my sme sa 
zaradili do normálneho, bežného 
života materskej školy so všetkými 
radosťami a starosťami, aktivitami  
a úlohami bežného dňa. Keď prišiel čas 
realizácie spoločných aktivít s rodičmi 
ako tekvičková rošáda, Mikuláš, me-
dovníčky, museli sme vytvoriť alter-
natívny spôsob. Rodičia pracovali 
doma s deťmi a p. učiteľky s deťmi  
v MŠ. Hotovými výrobkami, ktoré si 
deti priniesli do materskej školy, sme si 
vyzdobili a skrášlili priestory našej MŠ. 
A príbeh MŠ ďalej pokračuje, pokračuje 
v náhradnej MŠ a rekonštrukciou starej 
MŠ. Kedy bude koniec príbehu? Tak na 
ten si s radosťou počkáme a veríme, 
že to bude krásny, šťastný koniec  
a zároveň nový začiatok.

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, 
som sa naučil v materskej škôlke.“
Robert Fulghum

Božena Žišková

Náš príbeh o MŠ sa začal v školskom roku 2017/2018, kedy sme sa dozvedeli, že MŠ sa 
bude rekonštruovať, nakoľko projekt Prestavba objektov MŠ – Kamenec pod Vtáčnikom 
za účelom zníženia energetickej náročnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie dos
tal zelenú a bol vybraný spomedzi mnohých projektov. Bola to veľká radosť, ale zároveň 
aj veľká zodpovednosť. Aj keď MŠ spĺňala svoj účel, je nevyhnutné ísť s dobou a opraviť, či 
vymeniť zastarané, dať jej nový šat.
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správa vo fľaši
 pri rekonštrukcii materskej  
školy sa našiel zaujímavý nález

 Veľké však bolo prekvapenie, keď vo 
fľaši z roku 1988 , ktorú nám zanechali 
naši občania pomáhajúci pri výstavbe 
materskej školy v rámci akcie „Z“, bola 
správa. No a takto vypadá list starý 33 
rokov uchovaný vo fľaši. Prinášame 
Vám jeho podobu aj v prepísanej verzii 
(s miernou jazykovou úpravou).

“22.9.1988 v Kamenci
Vážení nálezcovia.

Táto škôlka sa stavala v roku 1985 až 
do roku 1988. Stavali sme to v akcii „Z“ 
ťažkosti sme mali všelijaké, ale s Božou 
pomocou sme dokonali. A to Dado Ľu-
dovít, Tadial Jozef, Jánoška Paľo, Jánoška 
Rudo, Pastierik Ján, Franc Vlado, Obžera 
Števo. Predseda MV Hudec Ivan. Staveb-

ný dozor Hájovský Domino. Zbohom sa 
majte nech Vám Pán Boh pomáha. 

P. S. Čo ste vy, boli sme aj my, čo sme my 
budete aj vy. Buďte zdraví.”

Za pomoc pri výstavbe materskej školy 
všetkým zúčastneným dobrovoľníkom 
veľmi pekne ďakujeme, ako aj za nápa-
ditý a originálny odkaz vo fľaši.

Dušan Ďuriš

Počas rekonštrukcie prívodného vodovodného potrubia bola 
v jednej z tried v zemi „objavená“ fľaša. Každý by očakával, 
že bude prázdna, v lepšom prípade že tam bude „zaujímavý 
obsah“.

V tomto vydaní novín ste sa 
mohli dočítať o rekonštrukcii 
našej materskej školy.  
Z tohto dôvodu musela nájsť 
obec náhradné priestory pre 
predprimárne vzdelávanie 
detí materskej školy. Stal sa 
ním Spoločenský dom su
sediaci s materskou školou. 
Vďaka zamestnancom 
materskej školy a obecného 
úradu, rodičom detí  
a pria teľom sa nám podarilo 
tieto priestory v rekordne 
krátkom čase presťahovať, 
krásne a účelne zariadiť. 
Výsledok naozaj stojí za to  
a môžete si ho pozrieť  
v našej fotogalérii.

v náhradných  
priestorochmaterská škola 
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Žiaci druhého až deviateho ročníka 
tento spôsob už poznali. Niečo nové to 
bolo pre našich najmenších- pre prvák-
ov. A nielen pre nich, ale aj pre rodičov 
a starých rodičov. V tomto čase muse-
li zostať s deťmi doma, zvládať nielen 
rodičovské povinnosti, no stali sa z nich 
i učitelia. Do počítačov, tabletov, mo-
bilov si nainštalovali aplikáciu Zoom, 
cez ktorú sa potom deti dištančne 
vzdelávali. Nakoľko prvákov v minu-
lom školskom roku bolo 19, po prvom 
spoločnom stretnutí pani učiteľka, 
po vzájomnej dohode s rodičmi, deti 
rozdelila na dve skupiny. Tieto sa po-
tom v stanovené dni a danom čase 
pravidelne stretávali. Na prvých hodi-
nách boli prítomní i rodičia, no nakoľko 
pri nich deti nepôsobili uvoľnene, pani 
učiteľka ich poprosila, aby ich na ďalšie 
stretnutie len pripojili a potom od 

nich odišli. Rodičom i starým rodičom 
patrí veľké ĎAKUJEM, ktoré im bolo 
i osobne pretlmočené, nakoľko sa 
deťom zodpovedne venovali a vždy 
dodržali dohodnuté pravidlá. Aj vďaka 
tomu prváci zvládli i toto neľahké ob-
dobie, počas ktorého im chýbali hlavne 
osobné stretnutia, excelentne. V čase 
dištančného vzdelávania sa prváci 
venovali hlavne matematike a sloven-
skému jazyku a literatúre. Využité boli 
i medzipredmetové vzťahy- deti si zo-
pakovali nadobudnuté vedomosti aj  
z iných predmetov, prezentovali i ve-
domosti získané z bežného života. Vy-
pracované úlohy rodičia fotili a posiela-
li ich cez Viber, WhatsApp pani učiteľke, 
ktorá deťom po kontrole, opravení 
prípadných malých chýb, poslala hneď 
spätnú väzbu. Aj tu boli rodičia veľmi 
zodpovední, nakoľko obratom posie-
lali fotografiu s už opravenou chybou. 
Pani učiteľka sa podľa potreby s niek-
torými deťmi stretávala aj individuálne 
v popoludňajších hodinách. Veľakrát 
ju potešili i krátke videá a fotografie, 
na ktorých boli zachytené chvíle, 
ktoré deti prežívali vo svojom voľnom 
čase. Počas tohto obdobia sa niektoré 
deti zapojili i do výtvarnej súťaže vy-
hlásenej CVČ v Prievidzi. 
Všetci zúčastnení sa ale od srdca po-
tešili, keď toto nepriaznivé obdobie 
skončilo a v zdraví sa osobne opäť 
stretli vo svojom „druhom domove“- v 
prvej triede. 

Iveta Halačová

Podobne ako v pred
chádzajúcom, ani v 
minulom školskom roku 
2020/2021 sme sa pre 
nepriaznivú pandemickú 
situáciu súvisiacu s 
ochorením COVID 19 ne
vyhli zatváraniu našej 
školy.  Deti sa zo svojich 
tried museli opäť presunúť 
do online priestoru a 
vzdelávanie začalo prebie
hať dištančnou formou   
v domácom prostredí. 

Dištančné vdelávanie
v prvej triede
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základnej školyv prvej triede 50 výročie 

Nezabudlo sa ani na úpravu okolia ško-
ly. Areál bol svojpomocne oplotený, 
pionieri – žiaci pod vedením učiteľov 
v mimovyučovacom čase pripravili 
pozemky určené pre pracovné vyu-
čovanie a športové ihriská. Žiaci 
pomáhali všade tam, kde to bolo treba, 
či pri zbere zemiakov, papiera, železa, 
liečivých rastlín, pri práci so senom, 
pri úpravách verejných priestranstiev 
obce. 

Na škole pracovali krúžky, ktoré deti 
aktívne navštevovali: letecko-mode-
lársky, požiarnický, gymnastický, stre-
lecký, stolný tenis, turistický, šikov né 
ruky...

Spolu s pedagógmi žiaci zavítali do 
rôznych kútov našej vlasti. Navštívili 
napríklad: Vysoké Tatry, Jankov vŕšok, 
Kľak, Duklu, Bratislavu, Banskú Bys-
tricu, spoznávali aj krásy našich suse-
dov v Moravskom krase.

Nadviazala sa družba s obcou Postřel-
mov v Šumperku. Počas veľkých 
prázdnin si žiaci, v tom čase pionie-
ri, naplánovali vzájomné stretnutia. 
Do pisovali si i so žiakmi – pioniermi  
z Novomoskovska. Vymieňali si rôzne 
darčeky, ktoré si potom mohli pozrieť aj 
ostatní. Od 4.januára 1970 v škole učilo 
viacero učiteľov. Medzi najdlhšie pôso-
biacich pedagógov patrili: na poste ri-
aditeľa bol p. Pavel Hudec a zástupca 
p. Ján Halač. Nemôžem zabudnúť na 
naše pani učiteľky a pánov učiteľov:  
p. Zlatku Hudecovú, p. Alžbetu Rybá-
rovú, p. Boženu Halačovú, p. Magda-

lénu Mendelovú, p. Teréziu Nechalovú, 
p. Oľgu Nechalovú, p. Editu Žiškovú, p. 
Kristínu Hudecovú, p. Vieru Nechalo vú, 
p. Danielu Krpelanovú, p. Helenu Ne-
chalovú, p. Máriu Linhartovú, p. Jána 
Šimurku.

Školské roky plynuli, zmenám podlie-
hali učebné osnovy, formy i metódy 
vyučovania. Od 1. januára 2002 škola 
získala právnu subjektivitu. Od 1. júla 
nadobudol účinnosť kompetenčný 
zákon a zriaďovateľom školy sa stal 
Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom.

Súčasná škola je plnoorganizovaná 
základná škola s ponukou vedomostne 
rásť, vzdelávať sa na úrovni modernej 
doby s využitím kvalitných infor-
mačno-komunikačných technológií,  
s ponukou vyučovania cudzích jazykov 
v modernej jazykovej učebni. V rámci 
záujmového vzdelávania žiakov škola 
zabezpečuje zmysluplné využívanie 
voľného času mimo vyučovania pros-
tredníctvom práce záujmových út-
varov. Okrem toho, že škola poskytu-
je základné vzdelanie, zabezpečuje 
mravnú, etickú, pracovnú, náboženskú, 

Nová škola bola do užíva
nia odovzdaná v školskom 
roku 1970/71. 4. január 
bol dňom, kedy sa začalo 
vyučovať. Školopovinná 
mládež sa sústredila v 
jednej, na tie časy moderne 
vybavenej budove. „Horná“ 
škola a „meštianka“ ostali 
prázdne. Nakoľko bol počet 
žiakov vyšší, jedna trieda sa 
musela zostať učiť v „dol
nej“ škole. V septembri toho 
istého roku boli dokončené 
pavilóny telocvične so 
školskou dielňou a škol
skej jedálne so školskou 
družinou. 

Vrchná rada zľava: pani A. Rybárová, M. Mendelová, K. Hudecová, V. Halačová, spod-
ná rada zľava: pani E. Žišková, T. Nechalová, Z. Hudecová, P. Hudec (riaditeľ), J. Halač 
(zástupca), B. Halačová, R. Richterová (Čauderová)
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estetickú, zdravotnú, telesnú, environ-
mentálnu výchovu žiakov, pripravuje 
ich na ďalšie vzdelanie a prax.

Škola využíva tri pavilóny, deväť kla-
sických tried, špeciálnu triedu, jednu 
učebňu výpočtovej techniky, jednu 
jazykovú učebňu a telocvičňu. Triedy 
sú vybavené modernými učebnými 
pomôckami, využívajú sa najmoder-
nejšie informačné technológie. 

Školu navštevujú i žiaci so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potreba-
mi. K týmto žiakom sa pristupuje 
citlivo vzhľadom na ich problémy. Ich 
vzdelávanie zabezpečujeme formou 
začlenenia do kolektívu ostatných žia-
kov. Hlavnou úlohou je objavovať u  
žiakov talenty a rozvíjať ich nadanie.

Projekty, do ktorých bola škola  
zapojená:
–  1. mája 2000 škola získala CERTI-

FIKÁT o prijatí do Národnej siete 
škôl podporujúcich zdravie v Slov-
enskej republike – názov projektu 
„Škola podporujúca zdravie“. 

–  Otvorená škola so zameraním na in-
formačno-komunikačné technoló-
gie a šport, 

–  projekty na podporu záujmového 
vzdelávania žiakov, 

–  projekty na získanie finančných 
zdro jov na materiálno-technické za-
bezpečenie plynulého chodu školy 
a iné. 

Pod vedením svojich učiteľov nadaní 
žiaci rozvíjajú svoj talent, zapájajú 
sa do vedomostných, umeleckých, 
športových súťaží, olympiád a s úspe-
chom reprezentujú svoju školu. Peda-
gógovia vypracovávajú rôzne projek-
ty, cieľom ktorých je získať pre školu 

ďalšie pomôcky. Nedá mi nespomenúť 
úspešných našich bývalých žiakov 
v oblasti športu: Lýdia Fábryová – 
hádzaná, Marianna Klementová, Bar-
bora Klementová – bežecké lyžovanie, 
Dávid Hancko – futbal. 

V súčasnosti školu navštevuje 117 žia-
kov, pracuje v nej 22 zamestnancov,  
z toho 15 pedagogických a 7 nepeda-
gogických. 

Denisa Laurová

Učitelia 2021: zľava- I. Petrisková (kuchárka), A. Jánošková (kuchárka),  
PhDr. D. Laurová, Mgr. M. Bartová Sluková, Mgr. H. Fábryová, Mgr. I. Halačová,  
Ľ. Žiaková (ekonómka), D. Nechalová (upratovačka), PaedDr. M. Ezechiašová,  
E. Bridová (asistentka), Mgr. A. Kováčiková, Mgr. V. Plachý, Mgr. K. Krištofová,  
Mgr. Z. Barničová Kytková, Mgr. F. Klement, Ing. A. Bajgárová, Ing. E. Borovičková, 
Mgr. M. Machová, Mgr. S. Klementová

Naša školička
Škola to je druhý domov náš,

keď sa učíš,
dobré známky máš.

Naša škola, to je radosť do nej chodiť ,
vždy sa tešíme niečo nové zažiť.

S milým úsmevom privítame triednu učiteľku -
našu skvelú matikárku.

Naša slovenčinárka, keď do triedy vojde,
pre nás vždy vľúdne slovo nájde.

Učitelia nás radi majú,
aj keď to s nami niekedy nezvládajú.

Zážitky dobré na ňu máme ,
radi budeme spomínať na ne.

Už 50 rokov tu stojí
a ešte aj ďalšie roky deťom poslúži.

Žiaci z 8.triedy
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kultúra 2021  
Tradičné stavanie mája sa taktiež uskutočnilo bez účasti našich občanov. Z dôvodu, aby sme nezabúdali na tradície v našej 
obci, bola v obecnom rozhlase odvysielaná relácia, ktorá bola doplnená o piesne na spríjemnenie začiatku najkrajšieho me-
siaca, mesiaca máj. Taktiež žiaci základnej školy pripravili reláciu, ktorá bola odvysielaná ku Dňu matiek. 

V júni sme mali možnosť pripraviť pre deti „Oslavu dňa detí“, ktorá sa uskutočnila v areáli futbalového ihriska TJ Tatran Kame-
nec. Popoludnie deťom spríjemnili moderovaním Panáčik a Bábika z Divadla pri kolkárni. Pripravené súťažné stanovištia sa 
dopĺňali aj sprievodnými akciami a taktiež aj interaktívnym divadelným vystúpením pre deti. Pre prítomných bolo pripravené 
občerstvenie a pre deti sladké odmeny. Taktiež mali naše ratolesti možnosť zabaviť sa na nafukovacích atrakciách. Sladkých 
odmien bolo pripravených pre 180 detí a všetky sa minuli. 

Aj v roku 2021 bolo organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií ovplyvnené situáciou  
v súvislosti s prijatými opatreniami a prevenciou šírenia koronavírusu. Preto v období fašiangov, 
kedy by sa inak ulicami našej dediny ozýval spev fašiangového sprievodu sme si aspoň formou 
rozhla sovej relácie s typickými hudobnými skladbami pripomenuli, že sa pomaly končí  
toto obdobie. 

Dňa 11. 6. 2021 a 25. 6. 2021 sme v spoločenskom dome 
privítali jubilantov našej obce, ktorí svoje okrúhle naro-
deniny oslávili v roku 2020 a 2021. Po príhovore starostu 
obce bol pre pozvaných občanov pripravený zápis v pamät-
nej knihe a taktiež boli obdarovaní malými pozornosťami. 
Jubilanti nás potešili dobrou náladou, pozitívnou energiou, 
optimizmom a krásnymi spomienkami, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
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Dňa 29. 6. 2021 sme sa v obradnej miestnosti spoločenského domu rozlúčili s našimi predškolákmi. To, že sú pripravení 
po prázdninách nastúpiť do prvého ročníka nám potvrdili aj vlastnoručným podpisom do pamätnej knihy. Rozlúčku nám 
spestrili aj krátkym programom, kde nám spolu s pani učiteľkami zaspievali a zatancovali. Na záver im starosta obce zaželal, 
aby im čarovný úsmev na ich rozžiarených tváričkách vydržal aj v budúcnosti a takisto aj veľa úspechov v základnej škole.

Deň pred ukončením školského roka, 29. 6. 2021, sme sa  
v spoločenskom dome rozlúčili so žiakmi deviateho roční-
ka našej základnej školy. Pri príležitosti ukončenia povinnej 
školskej dochádzky dostali od starostu obce darček a prianie 
veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách. 

Dňa 27. 08. 2021 sme si v našej obci pripomenuli výročie 
Slovenského národného povstania. Počas slávnost-
ného príhovoru starosta obce pripomenul dôležitosť neza-
búdať na ľudí, ktorí bojovali počas II. svetovej vojny za slo-
bodu. Súčasťou osláv bolo aj zapálenie vatry. Zároveň bolo 
pripravené občerstvenie a oslavy spríjemnilo aj vystúpenie 
hudobnej skupiny Duo Mirka a Ondrej. 

V júli obec, v spolupráci so spoločenskými organizáciami 
pripravila pre občanov obce príjemnú akciu „ Dedina sa 
baví“. Na realizáciu kultúrneho podujatia bol využitý areál 
futbalového ihriska TJ Tatran Kamenec. Predstavila sa tu 
hudobná skupina DUET a po ich vystúpení aj MAREK BED-
NÁR. Na podujatí boli pripravené sprievodné akcie, kde bolo 
možné vyskúšať si nielen pletenie košíkov, ale aj výrobu 
drobných predmetov na hrnčiarskom kruhu. Prišiel aj Micky 
Mouse a deťom najväčšiu radosť spravili nafukovacie atrak-
cie. O občerstvenie sa postarali spoločenské organizácie 
pôsobiace v obci. 
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Od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021 sa v našej obci narodilo 18 
detí, ktoré sme s veľkou radosťou dňa 22. 6. 2021 privítali  
v obradnej miestnosti spoločenského domu. Starosta 
obce im poprial všetko len to najlepšie, veľa zdravia a spokoj-
ný život v našej obci.

Ako už býva zvykom, aj tento rok navštívil Mikuláš spolu 
so starostom obce našich spoluobčanov, starších ako 80 
rokov. Mikuláš im odovzdal balíčky a starosta obce poprial 
hlavne veľa zdravia v tejto náročnej dobe. Mikuláš nezabu-
dol ani na naše deti v materskej a základnej škole a obdaro-
val ich sladkosťami.

Nakoľko sa oslavy príchodu Nového roka, z dôvodu záka-
zu zhromažďovania sa, nemohli uskutočniť v centre obce, 
rozhodli sme sa potešiť občanov aspoň ohňostrojom, 
ktorý členovia dobrovoľného hasičského zboru obce odpálili  
31. 12. o 19:30 hod. z parkoviska pri kostole. Ohňostroj tak 
mohli vidieť všetci občania aj zo svojich príbytkov. 

Starosta obce a členovia kultúrnej komisie ďakujú všetkým 
spoločenským organizáciám, kolektívom a jednotlivcom za 
pomoc pri organizovaní všetkých kultúrno-spoločenských  
a športových podujatí.

Iveta Rybárová 
Monika Pažická
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koncepcia kultúrnych a športových podujatí 
obce kamenec pod Vtáčnikom na rok 2022
Vzhľadom k situácii spojenej s rozšírením koronavírusu COVID – 19 sa budeme pri organizovaní kultúrnych a športových 
podujatí riadiť vyhláškami a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Bojniciach, ako aj príslušnými orgánmi verejnej správy.

Dátum konania podujatia Názov podujatia
25.-26.2.2022 Fašiangy

Apríl 2022 Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

Apríl 2022 Zájazd na veľtrh „Záhradkár“ do Trenčína

29.4.2022 Stavanie mája

Máj/jún 2022 Divadelný zájazd (Nitra/Bratislava)

3.6.2022 MDD

24.6.2022 Koncert za dobré vysvedčenie

Jún 2022 Memoriál Ladislava Nechalu – futbalový turnaj starých pánov

Máj/Jún 2022 Turistický zájazd

23.7.2022 Dedina sa baví

Júl 2022 Futbalový turnaj o pohár starostu obce

26.8.2022 Oslavy SNP

September 2022 Turistický zájazd

September 2022 Rozlúčka s letom

September/október 2022 Šarkaniáda

November/december 2022 Divadelný zájazd (Nitra/Bratislava)

3.12. 2022 Vianočné trhy a príchod Mikuláša

5.12. 2022 Mikuláš navštevuje starších občanov

23.12.2022 Vianočný koncert

30.12.2022 Výstup na Vtáčnik

31.12.2022 Silvester a vítanie Nového roka

separovať sa nám oplatí
Separovanie a triedenie odpadu je zodpovedné, a či sa nám to 
páči alebo nie stáva súčasťou nášho každodenného života. Výhody 
separovania sú znázornené aj v nasledovnej tabuľke. V roku 2020 
sme dosiahli mieru separácie 34% a poplatok za uskladnenie 1 tony 
odpadu predstavoval 13€. V roku 2021 sme dosiahli mieru separá-
cie takmer 54% a poplatok za usklad nenie 1 tony odpadu bude 
15€. To je len o 2€ vyššia suma. V prípade, ak by sme zostali s mier-
ou separácie na úrovni roku 2020, teda na hodnote 34%, poplatok 
za uloženie by sa zvýšil o 9€ až na sumu 22€. Separovať sa teda 
určite OPLATÍ. V súčasnosti v obci zbierajú odpady dve spoločnos-
ti. Marius Pedersen zbiera zmesový komunálny odpad a objemný 
odpad a spoločnosť HATER HANDLOVÁ zbiera separovaný odpad. 
Veľkou výhodou pre našich občanov je možnosť separovať spolu 
plasty, obaly tetrapak a kovové obaly do jedného vreca a takisto aj 
interval ich vývozu 2x do mesiaca.     Dušan Ďuriš

Druh odpadu rok 2020 v tonách rok 2021 v tonách
zmesový komunálny odpad 269,73 272,35
objemný odpad 68,72 79,14
drobný stavebný odpad 28,08 43,99
plasty 24,04 24,011
papier a lepenka 19,89 53,802
sklo 30,31 29,657
tetra pak 1,11 1,152
obaly z kovu, plechovky 1,78 1,695
biologicky rozložiteľný odpad 85,32 151,71
ostatný separovaný odpad (kovy, šatstvo,...) 17,02 150,945
odpady celkom 546 808,452
miera separácie v % 34,65 53,78

Položka
Úroveň vytriedenia ko-

munálneho odpadu x v%
Sadzba za príslušný rok v € . t-1

2019 2020 2021 a nasl. roky
1 ≤10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z. Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho 
odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1
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naši hasiči
Nepriaznivá pandemická situácia zasiahla aj do diania v našom DHZO. Preto aj účasť na súťažiach 
bola obmedzená. Napriek tomu sa nám podarilo aktívne pomáhať pri niektorých z plánovaných 
akcií našej obce. 

- 04.06. 2021 MDD 
Pomáhali sme pri zabezpečovaní 
jednotlivých stanovíšť a pri príprave 
chutného občerstvenia v podobe 
posúchov, palaciniek pri nasledovných 
akciách.

-  16.07. 2021 zavítali sme do Par-
tizánského, kde nám v priestoroch 
Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru slávnostne 
odovzdali vozidlo IVECO Daily. Od 
prezidenta Hasičského a záchran-

ného zboru plk. Ing. Pavla Mikuláše-
ka sa zverili kľúče od nového vozid-
la starostovi obce Ing. Dušanovi 
Ďurišovi a veliteľovi DHZO Otovi 
Jančovičovi.

-  Dňa 17. 07. 2021 sa v areáli TJ Tatran 
uskutočnila akcia „Dedina sa baví“. 
Na tomto podujatí bolo prezen-
tované aj nové auto Iveco Daily, kde 
si ho návštevníci mohli aj obzrieť. 

-  Dňa 27. 08. 2021 sme si v obci 
pripomenuli 77. výročie SNP, kde 
bola ako aj každý rok vatra, kde sme 
dohliadali na bezpečnosť .

-  Ďalšia akcia sa už nekonala u nás, ale 
v obci Kšinná, kde sa uskutočnila det-
ská súťaž. Naši hasiči boli požiadaní 
o súčinnosť pri zásobovaní vodou 
vozidlom TATRA. 

-  Dňa 18. 09. 2021 sme boli nápomoc-
ní pri zabezpečovaní organizácie 
dopravy pri podujatí Brose Night Run. 

-  Poslednou akciou v roku 2021 bolo 
zabezpečenie okolia a odpálenie 
silvestrovského ohňostroja dňa 
31.12.2021. 

Zásahy v roku 2021
28. 07. boli hasiči vyslaní Krajským op-
eračným strediskom do obce Lehota 
pod Vtáčnikom na strniská, kde vypu-
kol požiar. Výjazd z miesta vozidlom TA-
TRA sa uskutočnil do 10 minút a samot-
ný príjazd na miesto do 20 minút. Po 
nahlásení sa veliteľovi čakali na ďalšie 
pokyny. Po uhasení požiaru a návrate 
sa doplnila voda a nachystalo sa auto 
na ďalší výjazd. 

14. 08. bolo prijaté oznámenie staros-

tom obce o havárií potrubia na ulici 
Dolnokamenčianskej. Po príjazde na 
miesto autom Iveco Daily a obhliadke 
bolo veliteľom DHZO zistené, že sa jed-
ná o prasknuté potrubie vo vodovod-
nej šachte. Po odčerpaní vody bol uza-
vretý hlavný ventil v šachte, následne 
bolo miesto odovzdané majiteľom 
pozemku. 

04. 12. na žiadosť starostu obce sa 
uskutočnil preplach odpadového 
potrubia na ceste Hornokamenčian-
ska smerom na Hájik. Potrubie bolo 
prepláchnuté, na ktoré sa použilo 
vozidlo TATRA.

Dňa 01. 09. DHZO otvorili detský 
hasičský krúžok. Aktuálne ho navšte-
vuje 13 detí, najmenší má 5 rokov  
a najstaršia členka 8. Hlavnou úlo-
hou je hravou formou oboznámiť detí  
s hasičskou technikou. Kolektív DHZO 
chváli detičky za ich záujem a šikov-
nosť.

 Michaela Pilch Vlková
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Organizátorom bol Športový klub 
Sandberg z Bratislavy, ktorého ko-
rene siahajú až do Zvolena. Zo Zvole-
na pochádza aj tradičný názov tých-
to jesenných orienťáckych pretekov 
Jelení paroh a Kravský roh. O Jelení 
paroh tradične súťažia muži, jeho 
história sa píše už od r. 1963 (!), Kravský 
roh je ženská trofej a minulý rok to bol 
už 27. ročník.

Orientačný beh je beh s mapou v lese, 
pri ktorom okrem samotného behania 
treba aj premýšľať, vyznať sa v mape 
a hľadať podľa nej kontrolné body. Po 
oba dni bola možnosť vyskúšať si ten-
to šport aj pre deti a začiatočníkov na 
lúke alebo na jednoduchej trati v lese.

Na minuloročnom Jeleňom parohu  
a Kravskom rohu, ktoré boli okrem maj-
strovských pretekov zároveň aj pretek-
mi Svetového rankingu v orientačnom 
behu, v oboch hlavných kategóriách 
vyhrali a večne putovnú trofej získali 
maďarskí pretekári:

Na mužskej trati dlhej 3.6 km s pre-
výšením 230 m a 19 kontrolami boli 
nasledovné výsledky:

1.  Zoltán Bujdosó,  
Tabáni Spartacus, 31:10

2.  Áron Bakó,  
Tabáni Spartacus, 31:55

3.  Michal Krajčík,  
ATU Košice, 32:06

Na ženskej trati dlhej 3.0 km s pre-
výšením 180 m, 18 kontrolami boli 
nasledovné výsledky:

1.  Zsófia Sárközy,  
Tabáni Spartacus, 32:15

2.  Ľuboslava Weissová, 
ATU Košice, 34:52

3.  Katarína Lamiová,  
ATU Košice, 39:00

Radoslav Jonáš, predseda ŠK Sandberg 
a zároveň riaditeľ pretekov hovorí: 
“Terény v okolí Kamenca pod Vtáčnikom 
sme si zámerne vybrali, hoci sú od našej 
základne v Bratislave pomerne ďale-
ko. Dôvodom je fakt, že sú z hľadiska 
náročnosti orientácie veľmi hodnotné. 
Skalné mestá, kamenné útvary, ako aj 
zosuvovité časti v strmom teréne sú pre 
bežcov náročné nielen orientačne, ale aj 

fyzicky. Určite sa sem s Jelením parohom 
a Kravským rohom veľmi radi o rok dva 
znova vrátime.”

Veľká vďaka patrí aj podpore miest-
nych organizácií a združení z Kamenca 
pod Vtáčnikom na čele so starostom  
p. Ďurišom.

Orientačný beh 
Jelení paroh a kravský roh

V minulom roku sa v neskorý septembrový víkend (25.26. 9. 2021) zišli orientační bežci zo 
Slovenska, Maďarska a Ruska na Majstrovstvách Slovenska na krátkych tratiach v orientačnom 
behu a na na Majstrovstvách Slovenska v orientačnom behu štafiet. Celkovo sa na preteky 
prihlásilo aj v dobe covidu 335 účastníkov. Orientační bežci v Gepňárovej doline behali o cenné 
trofeje Jelení paroh a Kravský roh.
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kapeLLka
už má občiansky!

Keby sa KapeLLke vydal občiansky 
preukaz, aká by bola jej fotka, status 
a popis ku osobe? Začnime pekne 
poporiadku... Narodila sa na svadbe 
manželov Briestenských, keď sa písal 
rok 2006, vo svojich dojčenských ča-
soch a rokoch batoľaťa ste ju mohli vi-
dieť a počuť stúpať krôčik po krôčiku na 
rôznych podujatiach v kostole. Svadby, 
prvé sväté prijímania a jej prítomnosť 
nechýbala ani na vianočných omšiach. 

Pokrstená? Samozrejme, že bola! A to 
hneď príchodom hostí z Nemecka, 
 ktorým prvýkrát zahrala inštrumen-
tálne prevedenie známych orchestrál-
nych diel. Postupne sa uchytila a okrem 
hrania aj zaspievala. Takto sa dopra-
covala do prvého ročníka na základ-
nej škole, kde niektoré orchestrálne 
pesničky vystriedala za covery skupín 
Čechomor či The Cranberries a s tými-
to vypalovákmi, vo veku ôsmich rokov, 
reprezentovala v máji 2014 svoju obec 
aj v ďalekom Albánsku. 

Ako postupne prechádzala z ročníka do 
ročníka na základnej škole, spoznávala 
nových ľudí a miesta. Jej repertoár sa 
menil a pribudli nové myšlienky, názo-
ry, obzory, z ktorých čerpala a vymýšľa-
la svoje vlastné pesničky. Tými potešila 
aj nejedného Slováka žijúceho v Írsku. 
K srdcu jej prirástla aj družobná obec 
Postřelmov, kde sa rada vracia a chodí 
na výlety po okolí. Okrem reprezentá-
cie v zahraničí nezabúda na našincov, 
ktorí ju vychovali a chodí hrávať na 
kultúrne akcie v okrese a jeho okolí, 
reprezentuje tak svoju obec, ktorú ne-
sie vo svojom názve. 

Ako to už s pribúdajúcimi rokmi býva, 
tvorili ju aj hráči, ktorí sú teraz už len jej 
poslucháči, no vždy na nich myslí s lásk-
ou v srdci a s úsmevom na tvári. Každý 
jeden by však vedel rozprávať o pravi-
delných dvakrát do týždňa sa kona-
júcich skúškach, presedených úvahách 
pri zostave čo najlepšieho playlistu  
a programu napríklad na letný Koncert 
za dobré vysvedčenie, fašiangy alebo 
tradičný vianočný koncert, ktorého je 
KapeLLka neoddeliteľnou súčasťou. 
Tento koncert, ako aj mnoho iných akcií 
usporadúva občianske združenie HAN-
DRÁRI. To sa podobne ako KapeLLka, 
podieľa na tom, že sa v obci Kamenec 
pod Vtáčnikom žije o čosi lepšie. 

Tento rok aj napriek pandémii usporia-
dali v lete brigádu na Papierni v spolu-
práci s organizáciou Geocashing SK. Ku 
dobrej atmosfére prispeli aj KapeLL-
ke, ktorá sa toto leto stala už pät-
násťročnou. A v júli svoje narodeniny 

oslávila pod slnečným nebom s do-
brým jedlom, pitím a samozrejme so 
spevom a hudbou. 

OZ Handrári tento rok pozvali do Ka-
menca aj Mikuláša, ktorý po privítaní 
na fare potešil všetky deti svojou 
prítomnosťou a milým slovom. Via-
nočnú atmosféru v obci doplnil aj ad-
ventný veniec, ktorý svieti na sídlisku 
Stávky a jeho svetlo nám dáva nádej na 
lepšie časy. 

Lepšie časy, v tomto období, zaujímavý 
pojem, každý si predstaví pod ním 
niečo iné. My Vám v mene KapeLLky 
a OZ Handrári želáme úspešný rok 
a tešíme sa na ďalšie podujatia, na 
ktorých sa stretneme a spoločne dobre 
zabavíme. 

A ako to býva na každom konci koncer-
tu, kedy búrlivý potlesk čaká Dreams  
a Gorale, my sa Vám ukloníme a 
poďakujeme za to, že ste, že nás pod-
porujete a počúvate nás. 

Bez Vás by to nešlo! 
Radi by sme na záver poďakovali 
ľuďom a organizáciám, ktoré sa tento 
rok pričinili o naše fungovanie, pomo-
hli a podporili nás:
- Obec Kamenec pod Vtáčnikom
- Farnosť Kamenec pod Vtáčnikom
- JG Music + členovia KapeLLky
-  Členovia a dobrovoľníci z OZ Han-

drári
- Miloš Sliva Geocashing SK
A mnoho ďalších... 

Natália Čupcová 

Rodina, priatelia a to, že 
nikdy nie si sám, sa vynorí 
KapeLLkáčom, keď sa ich 
opýtate na ich kapelu. Ľudia 
vôkol nich si ako prvé pred
stavia nápis na autách, 
ktoré hrdo nosia členovia  
tejto skupiny a jej fanúšiko
via. KapeLLka z Kamen
ca pod Vtáčnikom, to je 
jej pravý a nefalšovaný, 
niekedy trochu dlhý, no za 
to výstižný a presný názov. 
Povedali by ste, že je tu  
s nami už 15 rokov? 
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Obe teraz už časti obce odjakživa 
rozdeľoval potok pritekajúci z „Lihotíš-
tia“ To však neprekážalo, pretože ich 
spájala nielen jedna farnosť, jedna ško-
la, ale predovšetkým rodinné vzťahy 
a priateľstvá. Na Dolnom Kamenci sa 
v tej dobe nachádzala aj materská 
škola v rodinnom dom „u Vranov“, do 
ktorej som chodil aj ja. Neskôr tam 
vznikol obchod, do ktorého som chodil 
kupovať „smrliak“ (denaturovaný lieh). 
Škola sa nachádzala v troch lokalitách, 
jedna na Hornom Kamenci pri fare, 
druhá (dolná) oproti „Šálekeje“ mlynu. 
V tejto škole som sa prváčikom stal  
v roku 1953 aj ja. Do ročníkov 1. - 2. som 
chodil v Dolnom Kamenci a v hornom 
Kamenci som „vychodil“ 3. a 5. ročník. 
Cestou do a zo školy na Hornom Ka-
menci som chodil okolo „harajky“, čo 
bola betónová protipožiarna nádrž  
v priestore autobusovej zastávky. Voda 
do nádrže pritekala zo studničky, ktorá 
vyvierala v „Husáreje“ dvore. V tej dobe 
sa vo veži nášho kostola nachádzala 
turecká zástava, ktorú sme obdivova-
li a nazývali ju habara, čo v turečtine 
znamená novinky a turkmenčine sprá-

va. Treťou lokalitou, kde sa nachádzala 
škola, boli tri budovy na „Pažitiach“. Vo-
lali sme ju „meštianka“,V zásade to bola 
tzv. Osemročná stredná škola. Neskôr 
Základná deväťročná škola, pričom  
9. triedu som už absolvoval v Zemian-
skych Kostoľanoch. 

Po skončení povinnej školskej 
dochádzky som v roku 1963 po prvý 
krát dočasne opustil svoju rodnú obec, 
pretože som odišiel najskôr na štúdia 
na strednej škole a po jej absolvovaní 
i na vysokoškolské štúdia technického 
smeru. Potom znenazdajky nadišla 
základná vojenská služba i vstup do 
manželského stavu, čo znamenalo, že 
sa mojím domovom stalo mesto, kde 
som získal zamestnanie, byt a hlavne 
svoju milovanú rodinu. V súčasnosti, 
keď som už dôchodcom sa do Kamenca 
vraciam vo svojich spomienkach, ktoré 
sú stále u mňa živé. A tak mi v krátkosti 
dovoľte niektoré z nich zdieľať.

Jednou takou spomienkou je aj to, 
ako sa v obci šírili úradné správy. 
„Hornokamenčania“ mali už obecný 
rozhlas a my „dolnokamenčania“ sme 
správy prijímali od miestneho hlásnika 
pána Slávika. Ten „vtedajší internet“ 
mal zaujímavú podobu. Bol to bubon, 
ktorý mal hlásnik prevesený cez plece, 
ktorý z chrbta presunul pred seba a 
dvoma paličkami vybubnoval oznam-
ovaciu zvučku a pevným hlasom ozná-
mil: “Dáva sa na známosť všetkým 
občanom“ a prečítal príslušné správy, 
ktoré ukončil záverečným zabubno-
vaním. Zastávok na oznamovanie 
správ bolo viacero, u nás na Domovine 
(Ružičková ulica) to bolo na vtedy ešte 
prašnej ceste medzi domami Ladisla-
va Nechalu (Miškeje) a z druhej stra-
ny Jančíchovom dome. Pravdaže nie 
všetci zachytili tie správy, pretože pre 
obyvateľov Petušovej, Nového domu, 

návrat  
v spomienkach

Milí rodáci, Kamenčania i tí, čo sa stali občanmi Kamenca v prie
behu životných udalostí. Najprv sa vám v krátkosti predstavím. 
Narodil som sa vtedy ešte na Dolnom Kamenci a až po zlúčení 
s Horným Kamencom, čo bol tiež samostatnou obcou sa v roku 
1954 zrodila obec Kamenec pod Vtáčnikom.

doc. Ing. Rudolf Pernis, CSc.
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Cerovej, Hriechovej, Vaťkeje Benčinej 
to bolo ďaleko. Dozvedeli sa ich o čosi 
neskôr, hlavne pri návšteve krčmy. 
Na Hornom Kamenci sa nachádzala 
medzi Tominkeje a Rutkajeje dvormi 
na priečelí, hneď pri hlavnej ulici. Na 
Dolnom Kamenci sa krčma nachádza-
la v Sládkovom- Baríľovom dome, pri 
svätom Vendelínkovi. Dlážka bola 
natretá vypáleným olejom a na stene 
sa skvel nápis: „Pľuvať na zem a vodiť 
psov je zakázané!“

Osobitne rád si spomínam na výstup 
na náš milovaný Vtáčnik. Prvýkrát som 
sa na Vtáčnik dostal spolu s mojím ot-
com, keď sa ešte na vrchole nachádza-
la rozhľadňa, ktorá čnela nad vrchol-
cami okolitých stromov a odtiaľ sa pri 
peknom počasí naskytol nádherný 
pohľad na dolné Ponitrie, ale i do žiar-
skej doliny. Rozhľadňa bola pôvodne 
triangulačná trojnožka vybavená 
drevenými rebríkmi. Podľa ústnych po-
daní v tej dobe starších Kamenčanov 

slúžila na zameriavanie budovanej 
žiarskej hlinikárne. Moja mamička v tej 
dobe chovala husi, ktoré kŕmievala ži-
hľavou, ktorú sme chodievali s otcom 
zbierať do hory. Často sme chodieva-
li na Zhorený salaš, do Držkovej a na 
Jachovú. Raz sme vyšli o čosi vyššie 
nad Jachovú, a tu mi otec ukázal niečo 
nezvyčajné. Bol to priestor kruhového 
tvaru, asi 100 m, v miernom kopci  
s množstvom kameňov a tie akoby 
boli vysypané z nákladného auta. Tu 
mi otec povedal, aby som sa pozrel 
pod veľkú skalu pod nami a zostal som 
v nemom úžase, pretože som uvidel 
veľké ľadové cencúle, a to uprostred 
leta. Biele kusy ľadu pripomínali svo-
jim vzhľadom biele skaly a možno aj 
preto naši predkovia pomenovali túto 
časť chotára Biele skálie. Žiaľ, pos-
ledných 15- 20 rokov som už ľad na 
tom mieste nenašiel. Ak sa z Bieleho 
skália vrátime naspäť k studničke na 
Jachovej, môžeme sa pustiť smerom 
k Zhorenému salašu (po ktorom už 

nie je ani pamiatky), môžeme po čase 
sa dostať až na koniec nespevnenej 
cesty , tam nám ďalší smer postupu 
vyznačuje smerovka pripevnená na 
statnom buku s nápisom Pernisova 
skala. Na obrázku je moja vnučka Len-
ka. Na samotnej skale je upevnená 

mosadzná informačná tabuľka. Súrad-
nice Pernisovej skaly podľa GPS 48° 38´ 
0,612´´N 18°37´44,898´´E a nadmorská 
výška 954 m n.m.

Ešte zo školských a študentských čias 
si spomínam na zimu v Kamenci. V de-
cembri napadol sneh a trval až do mar-
ca. Korčuľovali alebo len tak šmýkali na 
ľade na Močiari, stačilo zastaviť potok, 
ten sa vylial na lúku a ľadu bolo bohato. 
Neskôr bolo vybudované za Kaššovým 
domom prírodné klzisko. V lete sme 
sa kúpavali v potoku pri Vendelínkovi, 
kde za cestou v pastierni mal môj otec 
kováčsku dielňu. Otec tu podkúval 
kone miestneho JRD, nakúval lemeše 
na pluhy. Ten potok pôvodne slúžil ako 
náhon pre Budinských mlyn a Šálekeje 
mlyn. 

Prečo som pristúpil k napísaniu tohto 
môjho príhovoru? Pri návšteve mojej 
mamičky sa mi dostala do rúk knižka 
Kamenenc pod Vtáčnikom 1355-2005 
vydaná pri príležitosti 650. výročia 
prvej písomnej zmienky o našej obci. 
Nádherne spracovaná knižka a ja aj 
touto cestou ďakujem všetkým auto-
rom za ich ozaj peknú prácu. A autori 
sami hovoria, že do knihy sa nemohlo 
dostať všetko o Kamenci a Kamenčan-
och. A keďže sa v knihe nenachádza 
zmienka o ojedinelom prírodnom úka-
ze v našom chotári Bielom skálí, toto 
bola tá pravá inšpirácia. Ešte taká malá 
pripomienka. Použil som pomeno vanie 
chotárov tak, ako ich pomenoval môj 
otec Ján Pernis. Taktiež som použil náz-
vy častí obce tak, ako som ich poznal zo 
školských čias. Pri po pise som použil aj 
„tretie meno“, ktoré jednoznačne iden-
tifikuje o ktorého občana sa jedná a z 
ktorého dvora pochádza. V našej obci je 
mnoho obyvateľov, ktorí majú totožné 
mená a priezviská. Ak by sa niekto mo-
jou spomienkou cítil dotknutý už vo-
pred sa mu ospravedlňujem. Na záver 
mi je milou povinnosťou poďakovať 
sa re dakcii časopisu Kamenčianske 
novin(k)y, že mi dovolili uverejniť tento 
príhovor k mojim rodákom .
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Elektronické samosčítanie - prebiehalo od 15. februára 
do 31. marca 2021. Zákonnú povinnosť si v našej obci spl-
nilo 1648 občanov, čo predstavovalo 93,27% z odhado-
vaného počtu obyvateľov.

Asistované sčítanie - prebiehalo od 3. mája do 13. júna 
2021 – službu asistovaného sčítania v našej obci využilo 
91 občanov.

Konečné výsledky za obec Kamenec pod Vtáčnikom k 
13.06.2021 – sčítaných 1739 obyvateľov, čo predstavu-
je 98,42%.

Ďakujeme všetkým občanom za zodpovedný prístup.
Iveta Rybárová

Počet obyvateľov obce k 31.12.2021 1737,muži 841, ženy 896 
Počet narodených detí 13
Počet zomrelých 27
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu 29
Počet odsťahovaných 29
Zmena pobytu v rámci obce 21
Počet prihlásených k prechodnému pobytu 24
Počet občanov, ktorí uzatvorili manželstvo 20

Štatistika obyvateľstva  
k 31. 12. 2021

Výsledky sčítania  
obyvateľov 2021

Vítame medzi nami. 

V roku 2021 sa narodilo 13 
našich nových spolu - 
občanov. Želáme im a ich 
rodinám hlavne pevné  
zdravie a spokojný život.

Slavomír Krč
Timea Komžíková
Daniel Bognár
Milan Kasák
Terézia Petáková
Dorota Petáková
Hana Dugovičová
Matias Sládok
Katarína Šimová
Marcus Pánis
Diana Schwartz
Filip Baňár
Hana Miczková

Navždy sme sa rozlúčili.

V roku 2021 nás opustilo 
27 občanov. Vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť všetkým 
pozostalým rodinám.  
Nech odpočívajú v pokoji.
Helena Dušeková
Jozef Mojžiš
Vladimír Krčmář
Ľudovít Mihálik
Mária Veselá
Igor Rybár
Anna Komžíková
Ivan Fábry
Vlasta Mikulová
Vladimír Rybár
Anton Mokoš
Frederik Kiripolský
Mária Danišová
Anna Stančiaková
Oľga Rybárová
Aurélia Jančichová
Mária Rybárová
Eva Fábryová
Valent Roháč
Radomír Kišš
Aurélia Hudecová
Amália Babušíková
Juraj Mihálik
Anastázia Malušová
Oľga Včelková
Jozef Brablík
Amália Mikulová

čo plánujeme tento rok

H
um

or
ne

-  Podanie žiadosti na zníženie energetickej náročnosti 
budovy základnej školy s telocvičňou z eurofondov

-  Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozem-
ku pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite ul. Dol-
nokamenčianska (za holubármi)

-  Oprava chodníka na ul. Ružičková aj s realizáciou od-
vodňovacieho kanálu

-  Projekčná príprava na realizáciu plynofikácie ul. Na Ko-
panicu

-  Projekčná príprava na realizáciu rozšírenia vodovodnej 
siete na ul. Ružičková

-  Prípravné práce na realizáciu inžinierskych sietí ul. Na 
Kopaničky

Dušan Ďuriš

Známy maďarský autor divadelných hier Molnár Ferenc bol niekoľko ráz ženatý. Pri jednej z týchto svadieb sa 
jeho nastávajúci svokor pozastavil nad tým, že ženích nie je vo fraku. „Frak ?“ opýtal sa Molnár prekvapene.  
„A čo je to vari premiéra?“

 F. M. Dostojevskij sa prechádzal po Petrohrade. Zastal pred radnicou a chcel si prečítať úradnú vyhlášku. Sia-
hol do vrecka a zistil, že si doma zabudol okuliare. Preto pristavil okoloidúceho muža a spýtal sa ho: „Prosím 
vás, čo je tu napísané ?“ Muž mu poklepal po pleci a odvetil: „Som na tom rovnako ako vy, ani ja neviem čítať“
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Venovala si sa podobným aktivitám 
aj v minulosti?
Podobným aktivitám som sa nikdy 
nevenovala, samozrejme, ak sa nepo-
číta, že som občas zdvihla papier zo 
zeme. Dúfam, že toto urobí raz za čas 
každý z nás. Zbieraniu som sa zača-
la venovať až neskôr, pretože počas 
lockdownu som mala na tieto aktivity 
dostatok času. Do prírody chodím čas-
to, či už na prechádzky a na Jandovú 
venčiť psy. Tušila som, že sú tam nejaké 
staré skládky odpadu, ale nikdy som si 
nemyslela, že až v takom rozsahu. Zača-

lo sa to tým, že som v kríkoch vedľa 
cesty zbadala väčšie množstvo starých 
plastových fliaš. Vtedy som ešte neve-
dela, že je tam obrovská stará ilegál-
na skládka. Väčšina odpadu už bola 
zahádzaná zemou, zarastená trávou, 
kríkmi a pokrytá lístím. Približne 2 ho-
diny denne, počas troch týždňov mi 
trvalo, kým som ju z časti vyčistila. 
Odpadu, ktorý som počas tohto času 
na Jandovej vyzbierala bolo viac ako 
80 vriec. Takýchto skrytých skládok je 
v okolí veľmi veľa. Vtedy som si pove-
dala, že na vyčistenie všetkých budem 
potrebovať pomoc. 

Čo ťa podnietilo realizovať iniciatívu 
Vyčistime spolu Kamenec ?
Inšpirovala ma skupina dobrovoľní-
kov z Východu - Save Nature by Civas. 
Keďže skládok v Kamenci je viac než 
dosť a sama by som ich nevyzbie rala, 
rozhodla som sa vytvoriť skupinu na 
Facebooku – Vyčistime spolu Kame-
nec. Táto myšlienka sa ukázala, ako 
prospešná, pretože sa mi týmto 
spôsobom podarilo v krátkom čase 
osloviť viacerých „skrytých aktivistov“. 
Postupom času sa pridalo dosť ľudí, 
ktorí sa navzájom inšpirovali a začali 
pridávať fotky do skupiny, na ktorých 

boli ich „zberateľské úlovky“. Myslím 
si, že v Kamenci máme veľa skvelých 
ľudí, ktorí majú ekologické cítenie a sú 
ochotní pomôcť svojou trochou v tom-
to smere. 

Vidíš v tejto oblasti ešte priestor na 
realizáciu?
Bolo by super, keby sa nám podarilo 
zrealizovať čo najviac spoločných ak-
cii v čistení čiernych skládok v našej 
obci. Máme za sebou prvú úspešnú 
brigádu, na ktorej sa zúčastnilo desať 
ľudí a za krátky čas, približne 2 hodiny, 
sme spolu vyzbierali 55 vriec odpadu. 
Verím, že na ďalšie plánované akcie nás 
príde ešte viac a spoločne si Kamenec 
vyčistíme od neporiadku.

Chcela by si osloviť viac 
spoluobčanov?
Chcela by som osloviť všetkých 
spoluobčanov. Týka sa to každého jed-
ného z nás. Chápem, že nie každý ma 
čas prísť na brigádu cez víkend, ale-
bo vo voľnom čase čistiť staré sklád-
ky. Všetci ale chodíme do prírody na 
výlety. Stačilo by, keby si každý vzal-
napríklad starú tašku a zdvihne to, čo 
po ceste nájde a bohužiaľ sa vždy niečo 
nájde 

Vyčistime spolu 

KamenecŠtudovala v Čechách. Po 
skončení štúdia začala pra
covať v zahraničí.
Pandemická situácia ju však 
v minulom roku priviedla 
na dlhšie obdobie domov. 
Čas, ktorý v Kamenci trávila 
veľmi obmedzene, si zrazu 
vedela vykompenzovať 
dlhším pobytom v prírode, 
pri ktorom si začala všímať 
krásy nášho okolia. 
Práve toto bolo odrazovým 
mostíkom ku založeniu 
iniciatívy „Vyčistime spolu 
Kamenec“
Takto sa nám predstavila 
Lucka Boboková, ktorá nám 
viac o svojej iniciatíve odhalí 
v rozhovore, ktorý poskyt
la pre naše Kamenčianske 
Novinky.
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Myslíš, že by pomohla v tomto 
smere aj edukácia, alebo je podľa 
teba dostatočná?
Dostatočná podľa mňa určite nie je. 
Bolo by dobre, keby už deti v škôlke ve-
deli, že odhodiť obal z jedla na zem nie 
je správne a v škole by sa mala ekológia 
vyučovať primerane ich veku. Doba sa 
mení a už to nefunguje tak ako kedy-
si, keď bolo najjednoduchšie zaviezť 
všetok bordel za dedinu. Aj keď už  
existujú zberné dvory a je veľa možnos-
tí, kam odpad vyviezť, stále sa nájde 
veľké množstvo ľudí, ktorí to radšej 
vyvezú do prírody. Neviem, ale či je 
to tým, že o zberných dvoroch neve-
dia, alebo to robia preto, že je to jed-
noduché a rýchle. 

Čo by si rada odkázala našim  
čitateľom?
Všetkým by som chcela odkázať, že nie 
je hanba zdvihnúť po niekom odpadky 
zo zeme. Väčšina ľudí si povie: “Prečo 
by sme mali zbierať po iných, nech si to 
prídu oni upratať”. Všetci ale vieme, že 
oni to neurobia a pravdepodobne im je 
to aj jedno . Ja si viem tiež lepšie pred-
staviť ako tráviť svoj voľný čas, ale mys-
lím si, že je dôležité, aby sa o tom hovo-
rilo a aby sme to nenechali len tak. 

Ako ste sa už mohli dočítať, jej veľkou 
vášňou je vzťah ku prírode, ktorá jej 
nie je ľahostajná. Online priestor má 
veľkú moc, vie veľmi rýchlo osloviť 
tých správnych ľudí. Nie však všetci sú  
priaznivci online priestoru, prípadne 
nemajú túto možnosť, a tak sa o tej-
to iniciatíve dozvedáte až teraz. Táto 
pekná myšlienka si určite zaslúžila 
priestor na predstavenie celej našej ko-
munite.

Prvá spoločná brigáda dopadla vý-
borne, čoho dôkazom sú aj zverejnené 
fotografie. Veríme v to, že je inšpiráciu 
aj pre ostatných.

Plánom na tento rok je určite pokra-
čovať v organizovaní podobných akcií 
a osloviť ešte väčšie množstvo oby-
vateľov.

Ľubica Fiová

REKAPITULÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

v € PLNENIE ROZPOČET ROZPOČET OČAK.PLNENIE ROZPOČET ROZPOČET ROZPOČET

Bežné príjmy 1 395 840,00 1 326 924,00 1 281 578 1 245 280 1 219 548 1 205 174 1 205 174

Kapitálové príjmy 334 958,00 7 560,00 0 0 695 807 0 0

Príjmové finančné operácie 7 640,00 14 159,00 0 0 118 642 0 0

Príjmové finančné operácie-RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 9 877,00 15 687 37 430 33 102 39 030 39 030

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 1 738 438,00 1 358 520,00 1 297 265 1 282 710 2 067 099 1 244 204 1 244 204

Bežné výdavky spolu 786 423,00 690 889,00 659 756 656 743 680 610 693 401 693 401

Kapitálové výdavky spolu 367 412,00 22 601,00 72 320 14 084 821 300 0 0

Výdavkové finančné operácie spolu 16 010,00 16 157,00 15 271 15 271 15 271 15 271 15 271

Výdavky na prenesené a originálne kompet. v školstve 0,00 550 512,00 549 918 589 573 549 918 486 833 486 833

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 1 169 845,00 1 280 159,00 1 297 265 1 275 671 2 067 099 1 195 505 1 195 505

Rozpočet na roky 2022-2024 v kocke
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Pánske sociálne zariadenie, závlaha 
zo zeme tréningového ihriska :

Aj napriek nie najlepšej celospoločen-
skej situácii roka 2021 sme sa rozhod-
li členovia futbalového výboru po 
niekoľkých pravidelných stretnutiach  
a dis kusiách v rámci výborových 
schôdzi pristúpiť k ďalším realizáciám 
prác pre zmodernizovanie umelej záv-
lahy na tréningovom ihrisku a vybu-
dovanie nových pánskych sociálnych 
zaria dení v areáli futbalového štadió-
na TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom. 
Tie to dve úlohy sme si dali ako prioritu 
začať realizovať priebežne v roku 2021. 
Boli rozdelené do dvoch blokov.

1.  Vybudovanie pánskych sociál-
nych zariadení

2.  Dobudovanie závlahy zo zeme 
na tréningovom ihrisku

Začnem tou prvou úlohou –vybudo-
vanie pánskych sociálnych zariadení 
mimo priestorov hlavnej budovy. Tieto 
sa budú nachádzať vonku oproti dám-
skym sociálnym zariadeniam. Koncom 
letných mesiacov sa začali realizovať 
prípravné výkopové práce pre vybu-
dovanie tejto novostavby. S postu-
pom času začala stavba rásť a dostávať 
svoju novú tvár. Do dnešného dňa sa 
nám ju podarilo uzatvoriť a zastrešiť. 
Ďalšie potrebné práce budú priebežne 
pokračovať tak, aby sa nám podarilo  
v budúcom roku dať tieto priestory 
do užívania. Hlavným staviteľom tejto 
novostavby je Jozef Švec a v nemalej 
miere jeho pomocník Dušan Fábry. 

Druhou úlohou, ktorú sme si stano-
vili na rok 2021 bolo dokončenie 
závlahy zo zeme na tréningovom 
ihrisku. Podarilo sa nám ju splniť v me-
siaci november v priebehu dvoch dní 
za pomoci členov futbalového výboru  
a hrá čov. 

Sme radi, že sa nám podarilo spo-
ločnými silami jednu stanovenú úlo-
hu splniť a dotiahnuť do finálnej po-
doby a tú druhú aspoň zatiaľ na 50%. 
Nakoniec by som sa chcel poďakovať  
všetkým, ktorí sa podieľali akýmkoľvek 
spôsobom na plnení týchto stano-
vených úloh. 

Prípravka – TJ Tatran Kamenec  
pod Vtáčnikom

Tréneri: Tadeáš Nechala, Marián Žiak

Chlapci: Noel Damian Korec, Marek 
Duda, Martin Bartolen, Dávid Zábojník, 
Andrej Oršula, Daren Pisár, Damien 
Guzma, Tobias Berko, Ján Duda, Šimon 
Macho, Lukáš Fábry, Samuel Ondriš, 
Adam Fábry, Miroslav Matejov, Ján 
Goga, Matej Minich, Ján Rybár

Dievčatá: Romana Švecová, Ema 
Fábryová, Adela Nechalová, Eliška 
Nechalová, Linda Eisenhardt, Emma 
Pekárová, Lilien Kollárová, Amy Slád-
ková

S našimi najmenšími futbalistami začal 
pracovať už pred štyrmi rokmi Juraj 
Šimo. V rámci školy viedol futbalový 
krúžok. V období, keď sa začal rozbie-
hať v Kamenci projekt prípravky, mal 
tréner k dispozícii 5-6 detí. Do projektu 
sa vstúpilo hlavne s myšlienkou vycho-
vávať si do budúcich období futba-
listov pre náš futbalový klub, aby sme 
nemuseli nakupovať hráčov z blízkeho 
okolia. Chceme hrať len so svojimi od-
chovancami, aj keď v dnešnej dobe je 
to veľmi náročné. Zatiaľ sa nám to darí. 
Vrátim sa konkrétnejšie k samotnej 
prípravke. Postupom času sme prevza-
li prípravku ako tréneri my dvaja (Ju-
raj Šimo, Tadeáš Nechala) s Marošom 
Žiakom. Tak isto aj v tomto období 
prípravka pôsobí cez futbalový krúžok 
v rámci školy. Tréningový proces sme 
nastavili 2x do týždňa. Trénujeme  
v utorok a vo štvrtok podľa obdobia.  
V letných mesiacoch sme mali tréningy 
na hlavnej hracej ploche, prípadne na 
vedľajšej trávnatej ploche. K dispozícii 
máme ešte umelú trávu v objekte ško-
ly. V jesennom období sme presunuli 
tréningy do školskej telocvične. Dĺžka 
tréningovej jednotky bola 1,5 – 2h. 
Momentálne máme v prípravke cca 25 
detí. Z toho je 17 chlapcov a 8 diev čat. 
Každý rok sa snažíme oslovovať rodičov 
či nemajú záujem prihlásiť svoje dieťa 
na futbalový krúžok. Evidujeme detí 
od ročníka 2011 – 2016 a dokonca sa 
začali na tréningoch zúčastňovať aj 
menší chlapci a dievčatá. To znamená, 

Realizácie TJ Tatran 
v roku 2021
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že máme štvrtákov, tretiakov, druhá-
kov, prvákov a aj škôlkárikov. Preto aj 
počas tréningov si deti delíme podľa 
možnosti minimálne na dve skupiny 
z dôvodu vekového rozdielu a počtu 
zúčastnených. Obsahovo sú tréningy 
tiež rozdielne. Pri menších deťoch sú 
vedené tréningové jednotky hlavne 
zábavnou formou. Sú to súťaže, štafe-
ty, naháňačky, ale snažíme sa rozvíjať 
aj všeobecnú koordináciu. U starších 
sa zameriavame na rozvoj koordinácie, 
v hre 1v1, 2v2, prihrávanie a prebera-
nie vo dvojici, trojici a aj zložitejšie 
herné činnosti jednotlivca (práca  
s lop tou napr: žonglovanie spojené so 
spracovaním lopty). Aby sme len ne-

trénovali, tak sme vyskúšali odohrať 
aj 3 prípravné zápasy s Diviackou No-
vou Vsou, Bojnicami a Bystričanmi. Po 
týchto zápasoch sme rozhodli prihlásiť 
prípravku do súťaže MIX U11 Oblast-
ného zväzu Prievidza skupiny C. Je to 
prvý raz v histórii „Kamenčianskeho fut-
balu“, že máme našu prípravku v súťaži. 
Na zápasoch sa zúčastňuje cca 16 detí 
(chlapci aj dievčatá). Snažíme sa dávať 
v zápasoch príležitosť všetkým deťom 
zahrať si, ktorí sú na zápas nominovaní. 
U týchto sa vôbec nezameriavame na 
zápasové výsledky. Naším cieľom je 
vzbudiť u detí radosť z futbalu, aby sa 
mohli porovnávať so svojimi rovesník-
mi, zdokonaľovať v tom, čo ich učíme 

na tréningoch. Chceme, aby z nich vy-
rástli nielen futbalisti, ale aj dobrí ľudia, 
mali k sebe úctu, rešpekt, priateľstvo, 
pekné kamarátstvo, veľa zážitkov. Radi 
im ďalej chceme odovzdať aj niečo  
z našich futbalových skúsenosti. Práve 
prípravka je ten prvý krok k tomu, aby 
sme mohli vytvárať časom aj žiacke 
mužstvo. Je to dlhodobý proces pokým 
sa dostavia prvé výsledky. Musíme teda 
pokračovať v tomto nastavenom tren-
de rozvoja futbalových nádejí v našej 
obci. Postupne sa už môžu pomerne za 
krátky čas niektorí chlapci posunúť do 
mladších žiakov. Naďalej veríme, že na 
tejto futbalovej ceste nám budú nápo-
mocní hlavne rodičia, ktorí sú prvým 
pomocníkom, aby sa deti zúčastňova-
li tréningov a zápasov. Na záver by 
som poďakoval OcÚ, členom výbo-
ru TJ Tatran za vytváranie výborných 
podmienok pre rozvoj našich malých 
futbalistov. V minulom roku sa nám 
podarilo získať aj finančnú podporu 
od sponzorov na nákup tréningových 
pomôcok, aby sme mohli napredo-
vať a skvalitňovať tréningový proces.
Sponzori: PORFIX –Pórobeton a.s., OSK 
–Mont s.r.o Partizánske, Juraj Guzma 
–GUZMÄNNER, Pri dovoze materiálu 
pre výstavbu sociálnych zariadení nám 
pomohol sponzorsky pán Peter Pisár  
a taktiež aj pán Pavol Berko pri rea-
lizácii zakrytia tejto stavby. 

 Tadeáš Nechala

na voľné chvíle

Vyfarbi si veveričku.
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Vývoz - zber obcou - spoločný zber - Plasty, Kovy, VKM ( Tetra Pak)
Vývoz - Papier
Vývoz - Sklo
Vývoz - zber obcou - kuka nádoby 110 – 1100 l
Zberný dvor - objemný, drobný stavebný, elektro, nebezpečný odpad, šatstvo


