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prihováram sa Vám v čase, keď nie
len Slovensko, ale celý svet sužuje 
pan démia COVID  19. Tento vírus sa 
dotýka všetkých nás, či už priamo 
alebo nepriamo. Opatrenia Krízového 
štábu SR, ktoré zaviedol, nás donúti
li zmeniť zaužívaný režim, na ktorý 
sme boli naučení. Každodenný zhon 

pominul, čas akoby sa spomalil a na obci sme zrazu museli 
okamžite začať riešiť situácie, na ktoré sme doteraz neboli 
zvyknutí. Musím však skonštatovať, že ako spoluobčania 
tejto obce, našej komunity, sme stále súdržní a vieme si 
navzájom pomôcť. K tejto téme sa však vyjadrím v jednom 
z nasledujúcich článkov. Pevne verím, že súčasná situácia sa 
čoskoro dostane do „normálu“. Viem, že každý z nás, hlavne 
tí, čo pracujú, si plne uvedomujú výpadky či znížené príjmy 

do rodinných rozpočtov, že zavreté materské či základné 
školy spôsobujú nemalé problémy rodičom. Už teraz vieme, 
že aj výnosy podielových daní budú menšie a aj obec bude 
musieť prehodnotiť hlavne investičné akcie či organi zovanie 
kultúrnych podujatí. Budeme sa samozrejme snažiť, aby 
aspoň zo strany nás, ste pociťovali výpadky čo najmenej  
a nenarušili sa štandardne poskytované služby zo strany 
obce. V ďalších článkoch novín sa dočítate, čo sa nám podarilo 
v predchádzajúcom polroku dokončiť a aké máme napláno
vané akcie, ktoré by sme chceli aj napriek očakávaným 
výpadkom podielových daní uskutočniť. Na záver by som 
Vám chcel popriať hlavne veľa zdravia a trpezlivosti v tej
to neľahkej spoločenskej situácii, ktorá dúfam čo najskôr 
po minie a my sa budeme môcť vrátiť do bežného života.  
S úctou starosta obce 

Dušan Ďuriš

Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali s akoukoľvek pomo
cou pri výrobe rúšok. Rozdali sme rúška všetkým našim 
občanom. Chcem sa v prvom rade poďakovať 20 krajčírkam, 
ktoré v priebehu 5 dní pre náš ušili 1800 kusov  rúšok meno
vite – pani Otília Krajčovičová (Otatex), Jana Dudová, Mária 
Krajčíková,  Eva Mišková, Viola Štangová, Dana Borková, 
Soňa Kožáková, Eva Ďurišová, Erika Krajčovičová, Emília 
Minichová, Erika Liptajová, Helena Hudecová (ul. Ružič
ková), Ľudmila Žiaková, Alena Hudecová, Miroslava Ben
dová, Margita Mešinová, Ľudmila Plachá, Ľubica Nechalová, 
Viera Dadíková, Božena Žišková. Ďalej sa chcem poďakovať 
pani Jane Guľkovej, Božene Žemberovej a zamestnancom 
obecného úradu za pomoc pri praní, žehlení, pripravo
vaní materiálu a roznášaní rúšok. Všetkým Vám patrí jedno 
obrovské Ďakujem. Ukázali ste, že v tejto neľahkej situácii, 
ktorá nás postihla, máte srdce na pravom mieste a boli ste 
ochotní pomôcť všetkým našim občanom. Prajem nám 
všet kým hlavne veľa zdravia, nech sa môžeme čoskoro 
stretnúť pri nejakej peknej spoločenskej akcii tak, ako sme 
boli zvyknutí doteraz. Ďalej by som sa chcel poďakovať  
všetkým občanom našej obce – predavačkám, zdravotníkom, 
záchranárom, zamestnankyniam pošty, ľudom opatrujúcich 
starých ľudí, ako aj všetkým ostatným, ktorých práca sa   

v dôsledku koronavírusu stala riziko vou a zdraviu ohrozu
júcou. Vážim si Vaše služby v prospech všetkých nás a ešte 
raz ĎAKUJEM.
 Dušan Ďuriš
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Naši starší čitatelia sa isto ešte pamäta
jú na časy bývalého režimu. Aj vtedy sa 
robili žarty z nepodareného konania. 
Pre plánovanie si nejaký huncút vymys
lel päť fáz: 1. predprojektové nadšenie, 
2. realizačné vytriezvenie, 3. hľadanie 
vinníkov, 4. potrestanie nevinných,  
5. odmenenie nezúčastnených. A prá
ve v takejto situácii sme sa ocitli aj my  
v redakcii. Sľúbili sme vám, že 2x do 
roka vydáme naše noviny v termíne 
zima, leto. No a zima, aj keď akási divná 
už dávno uplynula, ba čo viac, už sme 
v treťom jarnom mesiaci a noviny 
nikde. A tak ako v tých zašlých časoch 
môžu za to objektívne príčiny. As
poň niekoľko. V dobe prípravy obsa
hovej náplne čísla obec ešte nemala 
uzavreté hospodárenie, k tomu sa pri
družila príprava parlamentných volieb 
a nakoniec čo nik nečakal koronavírus.  
A keďže sa v redakcii cítime nevinní, 
platí pre nás štvrtá fáza (sic!). Aj napriek 

tomu sme pripravili pre vás akési pele 
mele toho, čo sa nám podarilo zazna
menať. A tak si môžete prečítať výklad 
časti stavebného zákona, ako si počína
li naši hasiči, či „jednotári“, nakukli sme 
do ZŠ i MŠ, nezabudli sme ani na zdra
vú stravu, vrátili sme sa do histórie 
našej obce, keď Turek bol pánom, ma
pujeme aj niektoré činnosti a udalosti 
v réžii vedenia obce. Neprehliadnite 
ani príhovor starostu obce v súvislosti  
s koronavírusom, ktorý nás všetkých 
tak neočakávane prekvapil. 

Naozaj nás koronavírus prekvapil a neo
bišiel aj niekoľko našich spoluobčanov, 
ktorí boli pozitívne testovaní, chvála 
bohu bez následkov. Všetci pociťujeme 
obmedzenia v práci, v obchode, štu
denti a žiaci doma, vrátane škôlkárov. 
Spoločenský život takmer na nule.  
V histórii azda po prvýkrát veriaci ne 
mohli najväčšie kresťanské sviatky 

sláviť v kostole. Futbalisti, ktorí po 
tvrdej príprave boli odhodlaní vybo
jovať zotrvanie v VI. lige nedočkavo ča
kajú na prvý výkop. Aj počasie láka na 
posedenie vonku pri pivku, stretávanie 
sa s priateľmi. Áno je toho mnoho čo 
nám chýba. Dôležité je ale vydržať  
a toto obdobie v zdraví prekonať. Sta
rosta obce sa nám všetkým poďakoval 
za disciplínu, ohľaduplnosť a vytrva
losť, k jeho slovám sa pripájame aj my 
v redakcii s presvedčením, že toto ob
medzujúce a ohrozujúce obdobie sa 
čoskoro skončí a je len dočasné. A ešte 
jeden vtipný postreh z obdobia pred 
rokom 1989. Súvisí s „dočasným umies 
tením“ sovietskych vojsk na území 
Československa. Iný huncút vymyslel 
čo je jednotkou dočasnosti. No neu
hádli by ste. Jednotkou dočasnosti je 
jeden furt. Želajme si spoločne, aby 
tento furt pre koronavírus mal len krát
ke trvanie.                                 Milan Šimo
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V čísle:

Dávame do pozornosti SMS  službu - možnosť zasielať   
oznamy miestneho rozhlasu formou sms do Vášho mobilu. 
Táto služba je poskytovaná pre všetkých občanov zadarmo. 
Ak súhlasíte so zasielaním sms stačí, ak nahlásite svoje 
telefónne číslo spolu s menom a priezviskom na obecný úrad 
(Iveta Rybárová), na telefónne číslo 046/5465 015, 
alebo mailom na podatelna@kamenec.sk.
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Jeseň v materskej  
    škole

Prvou akciou bola šarkaniáda, ktorá sa 
uskutočnila 14.10.2019. Deti si priniesli 
krásnych šarkanov, niektoré z nich aj 
vlastnoručne s rodičmi vyrobených.  
Všetky šarkany mohli brázdiť oblohu 
a lietať si len tak vo vzduchu. Aj keď 
počasie bolo slnečné, chýbal nám sil
nejší vietor a tak sa šarkanom moc 
lie tať nechcelo, hoci deti aj rodičia sa 
snažili a s vetrom opreteky súťažili. 
Napriek všetkému sa šarkaniáda vy
darila a všetci spoločne sme strávili 
príjemné chvíle, kde sa pobavili nielen 
deti, ale aj rodičia.

Tradíciou ďalšej akcie – Tekvičková 
ro šáda 21.10.2019 – je spoločné vy
rezávanie rôznych druhov tekvíc, 
vdýchnuť im aspoň na chvíľku život, 
aby sa tak z nich mohli stať strašidielka 
a rôzne postavičky. Aj toho roku nechý
bala deťom a ich rodičom fantáziaa, 
obrazotvornosť a predstavivosť. Aspoň 
na chvíľku náš školský dvor tak mohol 
zažiariť nádherne zhotovenými svetlo
nosmi signalizujúcimi príchod sviatkov.

Pri oboch akciách vládla príjemná at
mosféra, kde sa aj rodičia mohli na 
ma lý okamih stať deťmi a vrátiť sa do 
svojich detských čias.

Materská škola Kamenec pod Vtáčnikom

V našej MŠ sa každoročne v jesennom  období uskutočňuje niekoľko akcií  
v spo lupráci s rodičmi. Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sa deti tešili na  
Šarkaniádu a Tekvičkovú rošádu...
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Výlet na Liptov 

S veľkým záujmom sme navštívili 
a prezreli si archeologickú lokalitu Ha
vránok pri Liptovskej Mare, kde sme sa 
dozvedeli veľa zaujímavého o živote 
Keltov na našom území. V dávnej minu
losti tu bolo keltské oppidum (opev
nené sídlo), neskôr slovanská osada. 
Našou prvou zastávkou v skanzene 
bola malá expozícia v jednej z chát 
hneď pri pokladni. V tejto expozícii sa 
nachádzajú veľmi pekné originálne 
predmety z mladšej doby železnej 
nájdené pri archeologických vykopáv
kach. Nádoba pozliepaná z nájdených 
črepín, najstarší mažiar, ktorý máme na 
Slovensku, pôvodné drevené sochy, či 
kelstké mince. Sú tu vystavené aj rôzne 
kovové predmety, pracky, náušnice, 
ozdoby pre ženy, hroty do oštepov  
a zaujímavý jednoduchý tkáčsky stroj. 
Táto expozícia aj keď je naozaj priesto
rovo malá, zdržali sme sa tu dosť dlho. 
Niektoré dievčatá boli veľmi zvedavé 
a pán, ktorý nás sprevádzal, bol veľmi 
ochotný nám všetko vysvetliť a pove
dať veľa zaujímavých vecí. Dostali sme 
sa ku keltskej svätyni. Prešli sme cez 
veľkú drevenú bránu a ocitli sme sa 
pred jamou, ktorá slúžila ako obetisko. 
Súčasťou tohto múzea v prírode je aj 

pôvodná veža z kostolíka z 13.storočia, 
na druhej strane hlavnej cesty, na bre
hu Liptovskej Mary.

V Demänovskej doline sme navštívili 
Demänovskú ľadovú jaskyňu. Aj tu bo  
lo čo obdivovať! Ľadová krása si nás 
celkom podmanila. Hoci prvý záznam  
o nej pochádza už z roku 1299, sprístup
nili ju až v osemdesiatych ro koch 19. 
storočia. Celková dĺžka De mänovskej 
ľadovej jaskyne je 1975 m. Jej ľadová 

krása vznikla pravdepodob
ne pred 400 až 500 rokmi. 
Demänovská ľadová jaskyňa je 
známa nálezmi kostí medveďa 
jaskynného, ktoré ľudia v 18. 
storočí považovali sa dračie 
pozostatky a podľa toho ju 
na zývali „Dračia jaskyňa“.  
V jaskyni žije desať druhov ne
topierov. 
 
Nakoniec sme navštívili Ilusiu 
 fantastický svet optic kých 
klamov v Liptov skom Mi kuláši. 
Mohli sme si prečítať noviny 

na vrchole mrakodrapu, po hladkať 
slona, prejsť sa krajinou lega, skryť sa  
v myšej diere, sedieť na poličke hore 
nohami, byť uväznení v žiarovke, ale
bo si zatelefonovať na dne bazéna… 
Toto a ešte omnoho viac nám ponúka 
ILUSIA. Umenie optických ilúzií a 3D 
malieb Vám jednoducho vyrazí dych.  
V galérii ILUSIA nebudete veriť vlast
ným očiam. Nič nie je v skutočnosti 
také, ako to na prvý pohľad vyzerá!

Tento super výlet nám ostatne dlho  
v pamäti a touto cesto sa chceme veľmi 
pekne poďakovať firme Marius Peder
sen o pekný zážitok.

Spracovali žiaci ZŠ z krúžku  
Hravá slovenčina spolu  

s p.učiteľkou Mgr. D. Laurovou

Aj naša škola separuje odpad, za ktorý sa nám dostalo aj odmeny. Dňa 19. septembra 
2019 sa 30 žiakov  z našej školy   z 2.- 9. ročníka zúčastnilo výletu. Za čo sme boli vybraní 
žiaci odmenení? No predsa za zber papiera v uplynulom školskom roku 2018/2019.  
O pekný výlet sa nám postarala firma  Marius Pedersen!  Tí najlepší v zbere papiera boli 
vybratí a za ich veľkú snehu odmenení. 

za odmenu
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Z činnosti Dozorného výboru 
COOP Jednota v kamenci pod  

              Vtáčnikom
Dozorný výbor (DV) v Kamenci pod Vtáčnikom je jedným z 53 
DV, ktorých činnosť organizuje  a riadi COOP Jednota Prievidza. 
COOP Jednota Prievidza je družstevná organizácia, ktorá má  
v predmete činnosti okrem iného hlavne predaj potravinár-

skeho druhu tovaru v rámci okresu Prievidza. V súčasnej dobe prevádzkuje 56 prevádzkových 
jednotiek, medzi ktoré patrí aj naša predajňa č. 067 v Kamenci pod Vtáčnikom.

Naša členská základňa v Kamenci pod 
Vtáčnikom mala k 31.12.2019 249 čle
nov. Činnosť tejto základne riadi a ko
ordinuje Dozorný výbor, ktorý má 4 
členov. Predsedníčkou DV je v súčasnej 
dobe p. Mária Volárová a členmi DV sú 
Ing. Anna Šimová, Ing. Viera Vojdášová, 
Pavel Jánoška. V revíznej komisii pracu
jú Milan Jánoška a Emília Krchová. 
Dozorný výbor je miestnym orgánom 
družstva, ktorý pracuje v záujme členov 
v mieste svojho pôsobenia. Plní funk
ciu miestneho kontrolného orgánu 
družstva, výsledky svojich zistení pred
kladá orgánom družstva, signalizu
je problémy, nezodpovedný prístup 
zamestnancov prevádzkovej jednot
ky ku kvalite poskytovaných služieb, 
ku starostlivosti a ochrane družstev
ného majetku. Zabezpečuje kultúrny 
a spoločenský rast svojho členstva 
organizovaním rôznych podujatí. Or
ganizuje brigádnické akcie. Hospodári 
so združenými prostriedkami členov 
a o hospodárení predkladá správu na 
výročnej členskej schôdzi. 

V roku 2019 sme svoju pozornosť ve
novali hlavne spresňovaniu členskej 
evidencie, vybavovaniu členských zá
ležitostí, poskytovali sme pomoc pri 
vybavovaní členstva po zomrelých 
členoch ich rodinným príslušníkom, 
oznamov pre členov, organizovaniu 
brigád a kultúrnospoločenských akcií 
prijatých v programovom pláne. 

V rámci kultúrno-spoločenskej čin-
nosti dominovali nasledovné podu-
jatia : 
1)  V mesiaci máji 2019 pri príležitos

ti Dňa matiek sme navštívili podľa 
zoznamu členov v poradí ďalších 5 
členiek a odovzdali sme im malú po
zornosť. 

2)  V mesiaci júl 2019 sme zorganizovali 
autobusový zájazd do Poľného Ke
sova, ktorého sa zúčastnilo 27 našich 
členov a ich rodinných príslušníkov.

3)   V mesiaci september 2019 sme zor
ganizovali ďalší jednodňový výlet 
do termálnych kúpeľov Podhájs
ka, ktorého sa zúčastnilo taktiež 
27 našich členov a ich rodinných 
príslušníkov.

4)  Pre 28 našich členov – jubilantov, 
ktorí sa dožili v uplynulom roku 
okrúhlych životných jubileí 50, 60, 
70 a 80 rokov sme v mesiaci novem
ber 2019 zorganizovali posedenie  
v rámci slávnostného zasadnu
tia dozorného výboru. Pripravili 
a poskytli sme im občerstvenie  
a odovzdali malý darček, ktorý im iste 
 bude pripomínať toto stretnutie. 

5)  V rámci našich finančných možnos
tí sme prispeli menšou finančnou 
čiast kou na sladkosti pre účastníkov 
behu do vrchu Vtáčnik, ktorý sa kon
al mesiaci august 2019 v našej obci.

6)  Sladká pozornosť a poďakovanie za 
prácu v roku 2019 bola k Mikulášu 
poskytnutá aj celému kolektívu pra
covníkov prevádzkovej jednotky 
067 v Kamenci pod Vtáčnikom.

7)  Zúčastnili sme sa divadelného 
pred stavenia v divadle A. Bagara  
v Nitre na divadelnom predstavení 
„Tisícročná včela“, ktoré organizoval 
obecný úrad.

V rámci brigádnickej činnosti sa nám v 
roku 2019 podarilo zorganizovať tri pra
covné brigády a to v mesiaci apríl, júl a 
september. V rámci pracovných brigád 
sme vykonali: strihanie okrasných 
kríkov a stromov, postrek buriny oko
lo chodníkov, čistenie okrajov okolo 
betónových chodníkov od buriny, od
voz nečistôt na určené mies to, zam

etanie chodníkov a ďalšie.  Brigád sa 
zúčastňujú väčšinou všetci členovia DV 
a revíznej komisie a nie ktorí ich rod
inní príslušníci, ale aj radoví členovia  
v našej obci, začo im patrí veľké poďa
kovanie. Odmenou pre bri gádnikov 
bolo malé občerstvenie a dobrý pocit 
z vykonanej práce. 

Moje poďakovanie patrí obecnému 
úradu a pánovi starostovi našej obce, 
že nám vychádza v ústrety a poskytu
je nám pomoc pri kosení okolo 
nákupného strediska, odvoze nečistôt, 
buriny, kríkov a trávy. V mene do
zorného výboru si dovolím poďakovať 
aj za spoluprácu pracovníkom obec
ného úradu v Kamenci pod Vtáčnikom 
a pracovníkom našej predajne super
market a v neposlednom rade všetkým 
Vám, členom aj nečlenom, ktorí ste sa 
podieľali na plnení nášho programo
vého plánu v roku 2019. Zároveň by 
som chcela poďakovať všetkým tým, 
ktorí navštevujú našu predajňu a vy
užívajú tak služby, ktoré im družstvo 
COOP Jednota Prievidza poskytuje. 

Mária Volárová
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magnetKa našej obce 

Výšivka na kamenčianskom kroji

Socha sv. VendelínaKostol Vš. svätých

Handrárska píšťalka

Handrár

Pamätník SNP

Erb obce

Pamätník 1. sv. vojny 
Horný Kamenec 

Farský dom
(bývalá Horná škola)

prvá písomná zmienka 
Dolný Kamenec

Pamätník 1. sv. vojny 
Dolný Kamenec 

Prvá písomná zmienka 
Horný Kamenec 

Začiatkom roka sme spolu s kalendárom rozdali aj nové magnetky našej obce.   
Autorom magnetiek je pán Ing. Stanislav Kurbel (www. magneticco.sk). Magnetky  
sú vyrobené  v troch farebných vyhotoveniach a to v zlatej, striebornej a bronzovej.   
Magnetky je možné zakúpiť na Obecnom úrade v cene 3€/ks.  

Ochranná známka 
na vyrobenom papieri

Dátum zlúčenia 
obcí

Zakladajúci  
a najznámejší 

majstri papierne
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kultúrno-spoločenské  
            a športové podujatia  
      za ii. polrok 2019
Beh na Vtáčnik, 6. 7. 2019.  120 účastníkov 12. ročníku Behu 
na Vtáčnik si zasúťažilo na trati dlhej 11 km s prevýšením 
1110m. 

Dedina sa baví, 3. 8. 2019. V rámci kultúrnej akcie Dedina 
sa baví vystúpili dve hudobné kapely a to Ľudovít Kašuba  
 Kašuba Band a AT Band. Obidve kapely zahrali všetkým 
účastníkom podujatia svoje známe hity a roztancovali tak 
malých i veľkých. 

Oslavy 75. výročia SNP, 28.8.2019. Starosta obce si uc
til obete SNP položením vencov na miestnom cintoríne  
a pamätníku SNP. Po zaznení hymny a príhovoru starostu 
obce bola zapálená tradičná vatra v centre obce. Sviatočné 
chvíle spestrila hudobná skupina MAXIM.

Prijatie jubilantov, 22. 11. 2019. Starosta obce prijal  
v Spoločenskom dome jubilantov, ktorí v roku 2019 oslávili 
svoje okrúhle narodeniny. Po vystúpení detí z MŠ a žiakov ZŠ 
sa starosta obce prihovoril jubilantom a poprial im hlavne 
veľa zdravia a veľa spokojných chvíľ prežitých v kruhu svojich 
najbližších. Pre jubilantov bol pripravený zápis do pamät
nej knihy, dostali pozornosť od obce a posedieť si mohli pri 
občerstvení a hudbe. Oslávencom ešte raz prajeme všetko 
len to najlepšie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
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Mikuláš, 5. 12. 2019. V tento deň navštívil starosta obce spolu s Mikulášom a čertom všetkých občanov, starších ako 80 
rokov. Odovzdal im balíček a zaprial krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku. Mikuláš navštívil 
aj deti z materskej školy a žiakov zo základnej školy. Obdaroval ich sladkosťami, deti ho odmenili peknými básničkami  
a pesničkami.

Vianočné trhy, 14. 12. 2019. Vianočné trhy sa konali 14. 12. 2019 v Spoločenskom dome. Tešiť ste sa  mohli na kapustnicu, 
punč, sladké a slané dobroty, vianočné pesničky a iné. Kúpou výrobkov, v označených stánkoch ste mohli podporiť našu 
Základnú a Materskú školu. Výťažok z predaja vo výške 510€ venovali  DHZ a TJ Tatran Rodičovským združeniam pri ZŠ a MŠ. 
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koncepcia kultúrnych a športových podujatí obce kamenec pod Vtáčnikom na rok 2020

Divadelný zájazd do Nitry, 3. 12. 2019. Začiatkom decem
bra navštívili naši občania divadelné predstavenie Tisícročná 
včela v Divadle Andreja Bagara v  Nitre. 

Výstup na Vtáčnik, 30.12.2019. Predzvesť pekného poča
sia prilákala v predposledný deň roku 2019 približne 400 
priaznivcov turistiky na 17. ročník už tradičného Výstupu 
na Vtáčnik. Pre všetkých účastníkov bolo v Spoločenskom 
dome pripravené občerstvenie a posedenie pri živej hudbe.

Vzhľadom k mimoriadnej situácii spojenej s rozšírením koronavírusu COVID19 sme nútení niektoré akcie zrušiť poprípade 
presunúť na iný termín. O všetkých zmenách  Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu, internetovej 
stránke obce a na facebooku. 

Oslavy Silvestra a nového roka, 31.12.2019. Podobné 
oslavy sa konajú snáď v každom kúte Slovenska. Výnim
kou nebola ani naša obec. Kto prišiel, určite neoľutoval. 
Veď okrem krásneho ohňostroja bolo najkrajšie stretnutie 
a popriatie si všetkého dobrého medzi priateľmi a známymi 
navzájom.

Vianočný koncert, 23. 12. 2019. Každý rok v pravidelnom 
čase deň pred štedrým dňom začíname sviatočné dni via
nočným koncertom. V spoločenskom dome nám spríjemnila 
predvianočný čas svojimi skladbami Kapellka z Kamenca 
pod Vtáčnikom.  (Foto, zdroj: facebook)

Dátum konania podujatia Názov podujatia

29.5.2020 MDD

20.6.2020 Oslavy 80. výročia založenia TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom

26.6.2020 Koncert za dobré vysvedčenie

Jún 2020 Memoriál Ladislava Nechalu – futbalový turnaj starých pánov

Jún 2020 Návšteva kúpaliska 

Máj/Jún 2020 Turistický zájazd

4.7. 2020 Beh do vrchu Vtáčnik 

Júl 2020 Futbalový turnaj o pohár starostu obce

8.8.2020 Dychovky pod Vtáčnikom

28.8.2020 Oslavy SNP

September 2020 Návšteva kúpaliska 

September 2020 Turistický zájazd

November/december 2020 Divadelný zájazd (Nitra/Bratislava)

4.12.2020 Mikuláš navštevuje starších občanov

December 2020 Vianočné trhy

23.12.2020 Vianočný koncert

30.12.2020 Výstup na Vtáčnik

Dušan Ďuriš, Iveta Rybárová
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Začiatkom roka sme požiadali Úrad vlády SR o dotáciu na 
rekonštrukciu detského ihriska pri ihrisku TJ Tatran. Naša žia
dosť bola posúdená a vyhodnotená ako úspešná. Týmto sme 
nadviazali na vybudovanie nových preliezok v centre obce 
a získanou dotáciou 8 000€ sme mohli zrekonštruovať ten
tokrát detské ihrisko pri futbalovom ihrisku. Celková výške 
investície bola 9 712,20€. Veríme, že sme spravili radosť aj 
najmenším fanúšikom kamenčianskeho futbalu. 

V záujme obce je aj zveľaďovanie a udržiavanie obecného 
majetku, ako aj jeho zhodnocovanie. V rámci týchto aktivít 
sme požiadali Ministerstvo financií o dotáciu na výmenu 
okien v Spoločenskom dome. Z celkovej požadovanej sumy  
12 000€  nám schválili dotáciu vo výške 4 000€. Takto 
sme mohli aspoň čiastočne „skrášliť“ priečelie budovy.  
V konečnom dôsledku výmenou okien ušetríme náklady na 
energie. Celková suma vynaložená na výmenu okien bola vo 
výške 5 205,53€. V blízkej budúcnosti plánujeme požiadať  
o ďalšie finančné prostriedky na zateplenie budovy.

V čase, keď bolo leto v plnom prúde sa začali práce na 
výstavbe novej oddychovej zóny na hornom konci obce pri 
zastávke autobusu. Cieľom celého projektu bolo nahradiť 
poškodenú asfaltovú plochu miestom, kde si bude môcť 
každý občan prísť oddýchnuť či  posedieť. Práce na oddy
chovej zóne boli ukončené na jeseň výsadbou okrasných 
kríkov a drevín. Dúfame, že oddychová zóna splní účel, na 
ktorý bola vybudovaná a skrášli našu obec.

Preliezky v novom šate

Výmena okien  
v spoločenskom dome 

Oddychová zóna na 
hornom konci obce



11Občasník o živote v našej obci.

Koncom roka 2018 sme podali žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond v rámci podprogramu ochrana ovzdušia na 
zakúpenie zametacieho auta. Požadovali sme dotáciu vo výške 100 000€. Začiatkom roka 2019 bolo našej žiadosti vyhovené 
avšak len vo výške 30 000€. Nakoľko sa na trhu nové zametacie autá za túto sumu nedajú zaobstarať, požiadali sme Environ
mentálny fond o zmenu projektu a to zakúpenie traktora so zametacou kefou, aby zostal zachovaný cieľ projektu. Zmena 
projektu bola schválená a do obce nám pribudol nový traktor CASE so zametacou kefou v celkovej hodnote 41 512, 80€. 
Zaobstaraním tejto technológie prispejeme ku kvalitnejšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu v našej obci.

Dušan Ďuriš

Poplatky za poskytované nové služby v obci - preprava
Manipulácia s kontajnerom 2,50 €/jeden úkon
Likvidácia stavebného odpadu  
a výkopovej sute 10 €/kontajner
Preprava 15€ Kameňolom ALAS – obec
Preprava v obci 15€/1MH
Práca s nakladačom 30€/1 hodina 
každá začatá 1/4 hodina  7,50€ (len pre fyzické osoby)
Stojné traktora/súpravy  
s vodičom každá začatá 1/4 hodina – 5€

Odhŕňanie snehu právnickým osobám 20€/1 hodina
Prenájom vibračnej dosky BOOmag 200kg 40€/1 deň 
Prenájom vibračnej dosky BOOmag 200kg 10€/1 hodina
Prenájom vibračnej dosky 60kg 30€/1 deň
Prenájom vibračnej dosky 60kg 5€/1 hodina

Služby je možné využívať len občanmi Obce Kamenec 
pod Vtáčnikom a len v katastrálnom území Obce Kame-
nec pod Vtáčnikom. Služby nie je možné využívať na 
komerčné a podnikateľské účely.

služby pre občanov

Do našej materskej školy pribudli nové prvky na hranie  
a to – kadernícky salón, obchod, poličky v tvare domčeku  
a sovičky, nová detská sedačka a farebné zásteny medzi 
postieľky. Hračky urobili našim deťom veľkú radosť.

nový nábytok  
v materskej škole

čistejšie cesty s novým traktorom
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investičné akcie

V rámci rekonštrukcie mosta sme 
osadili k existujúcej metrovej rúre 
ďalšie dve polmetrové rúry po 
stranách, čím sa zvýšila prietočnosť 
potoka. Týmto zásahom by sa malo  
v budúcnosti predísť zaplaveniu časti 
Bystričianskej ulice, aby občanom v tej
to lokalite nevznikali škody na majetku.
Taktiež bola ukončená plánovaná 
výmena oplotenia na cintoríne zo 
západnej strany. Bolo odstránené staré 
pletivo a stĺpiky, upravil sa terén a vy
pílili sa náletové dreviny. 

Tento rok plánujeme dokončiť chýba
júci úsek prepojenia cesty „krížom“  
z Kamenca do Lehoty pod Vtáčnikom, 
od fary smerom k „ležisku“.

Najväčšie investičné akcie nás ešte 
len čakajú. Jedná sa o vybudovanie 
nového chodníka od Pomníka padlým 
v 1.sv. vojne z Dolného Kamenca na  
ulici Dolnokamenčianska až po „Ry
báreje most“ v celkovej dĺžke cca 210m. 
Nakoľko táto cesta je frekventovaná, 

vybudovaním nového chodníka pri
spejeme k vyššej bezpečnosti chod
cov. Druhou investíciou je rekonštruk
cia už existujúceho chodníka na ulici 
Na Papiereň od ulice Na Kopaničky 
až po most pri bytovkách v celkovej 
dĺžke cca 370 m. Koncom roka 2019 
nám bola schválená dotácia vo výške  
5 000€  na rozšírenie siete kamerového 
systému v rámci projektu „III. Etapa – 
STOP VANDALIZMU“. Kamery by mali 
byť osadené na verejných priestran
stvách obce, konkrétne pri vstupe do 
obce, monitorovaný bude aj zberný 
dvor a areál ihriska TJ Tatran. Týmto 
rozšírením prispejeme k zvýšeniu bez
pečnosti občanov a k ochrane majetku. 

Tak ako po minulé roky aj tento rok 
sme sa zapojili do vyhlásených výziev 
Európskych štrukturálnych fondov. 

Podali sme žiadosť v rámci výzvy „WIFI 
pre Teba“. Jedná sa o bezplatné pokry
tie vybraných verejných priestranstiev 
v obci internetovým signálom. Malo by 
to byť týchto 10 miest: zastávka s oddy
chovou zónou na hornom konci obce, 
Kultúrny dom, areál TJ Tatran a detské 
ihrisko, multifunkčné ihrisko, Obecný 
úrad, tržnica, amfiteáter, Spoločenský 
dom a zastávka s detským ihriskom na 
bytovkách. Je to projekt v hodnote 15 
000€. Ďalšiu žiadosť, ktorú plánujeme 
podať je projekt s názvom „Zelené 
obce Slovenska“ . V rámci projektu by 
sa malo vysadiť 88 ks stromov v obci na 
obecných pozemkoch. Tu sme vybrali 
lokality – centrum obce až po Materskú 
školu, ul. Na Papiereň, námestie Brús, 
areál ZŠ a cintorín. Predpokladaná 
hodnota projektu je 14 700€.

Dušan Ďuriš

v roku 2020V súlade s plánom prác sme 
tento rok začali rekonštruk-
ciou mosta cez Suchý potok 
na Bystričianskej ulici. 
V nedávnej minulosti sme 
boli svedkami ako v dôsled-
ku klimatických zmien 
došlo k niekoľkonásobnému 
vybreženiu Suchého potoka. 
Bolo to spôsobené zúžením 
prietočnosti pod mostom.
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ako vybavím
stavebné povolenie?

Idete stavať jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu? 
Ako vybavím stavebné povolenie, alebo ohlásenie drobnej stavby? 
Jednoduchá stavba nemôže mať viac ako jedno nadzemné podlažie.  
Ktoré iné stavby sú definované ako “jednoduché stavby” a čo to znamená pre vás?
Toto sú veľmi časté otázky predtým, ako sa potencionálny stavebník rozhodne pre samotnú 
prípravu a realizáciu takejto stavby

Podľa ustanovenia § 139b Stavebného 
zákona jednoduché stavby sú defino
vané ako:
a)  bytové budovy, ktorých zastavaná 

plocha nepresahuje 300 m2, majú 
jedno nadzemné podlažie, môžu 
mať aj jedno podzemné podlažie  
a podkrovie,

b)  stavby na individuálnu rekreáciu 
(napr. rekreačné chaty a pod) ,

c)  prízemné stavby a stavby zariadenia 
staveniska, ak ich zastavaná plocha 
nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,

d)  oporné múry,
e)  podzemné stavby, ak ich zastavaná 

plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 
6 m,

f )  reklamné stavby, na ktorých najvä
čšia informačná plocha má veľkosť 
od 3 m2.

Stavby uvedené v § 139b odseku 1 
písm. c) a e) sa považujú za jednoduché 
stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej 
bezpečnosti je pre ich užívanie počet 
osôb určený podľa technickej normy, 
najviac však 30 osôb.

Čo je podľa stavebného zákona 
drobná stavba?  
Aké sú rozmery drobnej stavby?
„Drobné stavby sú stavby, ktoré majú 
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

(napr. pre stavbu na bývanie, pre stav
bu občianskeho vybavenia, pre stavbu 
na výrobu a skladovanie, pre stavbu 
na individuálnu rekreáciu).“ (§ 139 b 
ods. 7 stavebného poriadku). Pre tieto 
stavby zároveň platí, že podstatne ne
ovplyvňujú životné prostredie. Stave
bný poriadok taxatívne vymedzuje, čo 
zaraďujeme medzi takzvané drobné 
stavby. 

Rozumieme nimi:
a)  prízemné stavby s plochou nepresa

hujúcou 25 m2 a výškou maximálne 
5 m. Medzi takéto stavby môžeme 
zaradiť rôzne prístrešky, práčovne, 
úschovne bicyklov či kočíkov atď.

b)  podzemné stavby s plochou ne
presahujúcou 25 m2 a hĺbkou maxi
málne 3 m. Takéto parametre môže 
spĺňať napríklad pivnica či žumpa 
atď.

Okrem vyššie uvedených sa v zmysle 
§ 139b ods. 8 stavebného poriadku za 
drobné stavby považujú aj:
a)  stavby organizácií na lesnej pôde 

slúžiace na zabezpečovanie lesnej 
výroby a poľovníctva, ak ich zasta
vaná plocha nepresahuje 30 m2  
a výška 5 m, napríklad sklady krmi
va, náradia alebo hnojiva,

b)  oplotenie,
c)  prípojky stavieb a pozemkov na 

verejné rozvodné siete a kanali
záciu všetkých stavieb a pozemk
ov a pripojenie drobných stavieb 
a pozemkov na rozvodné siete  
a kanalizáciu hlavnej stavby,

d)  nástupné ostrovčeky hromadnej 
verejnej dopravy, priechody cez 
chodníky a na susedné pozemky, 
priepusty a pod.,

e)  reklamné stavby, na ktorých naj
väčšia informačná plocha je menšia 
ako 3 m2.

Rozhodnutie o ohlásení stavby pri 
drobnej stavbe
Ustanovenie § 39a stavebného poriad
ku upravuje rozhodnutie o umiestnení 
stavby. Ide v zásade o také rozhodnu 
tie, ktorým sa určujú podmienky pre 
umiestnenie stavy, ale aj požiadavky 
na obsah projektovej dokumentácie 
či čas platnosti rozhodnutia. Takéto 
rozhodnutie sa však v zmysle ustano
vení § 39a ods. 3 stavebného poriadku 
nevyžaduje pri drobných stavbách.

Oprávnenie na uskutočňovanie 
drobných stavieb
Ustanovenie § 44 stavebného poriad
ku upravuje problematiku osôb, ktoré 
sú oprávnené na uskutočňovanie 
stavieb. Vo všeobecnosti platí, že stav
bu resp. jej zmenu môže realizovať len 
právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá je oprávnená na vykonávanie 
stavebných prác v zmysle § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka. Avšak pri us-
kutočňovaní drobných stavieb platí 
zákonná výnimka, v zmysle ktorej 
sa uskutočnenie drobných stavieb 
môže realizovať aj svojpomocne so 
súčasným zabezpečením staveb-
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ného dozoru. Úplne postačí, ak pôjde 
o odborné vedenie osobou, ktorá má 
vysokoškolské vzdelanie stavebného 
smeru alebo architektonického smeru. 
Pokiaľ by išlo len o osobu, ktorá do
siahla stredoškolské vzdelanie k po
žiadavke vzdelania pristupuje aj po
žiadavka na dĺžku praxe v trvaní 3 roky. 
Osobitne však môže nastať situácia, 
že samotný stavebník spĺňa uvedené 
požiadavky.

Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný poriadok upravuje v usta
noveniach IV. oddielu povoľovanie 
a zmenu stavieb. Paragraf 54 zahŕňa 
informáciu, že stavby a ich zmeny, 
prípadne udržiavacie práce je možné 
realizovať už na základe ohlásenia 
stavebnému úradu. Stavebným úra-
dom je obec príslušná podľa miesta, 
kde sa stavba nachádza. V prípade 
drobných stavieb sa nevyžaduje 
vydanie stavebného povolenia. Sta
vebný zákon totiž v § 55 stavebného 
poriadku zakotvuje že, stavebné po
volenie sa vyžaduje vždy, ak stavebný 
zákon neurčuje, že sa stavebné povo
lenie nevyžaduje. Stavebný zákon však 
v ustanovení § 55 ods. 2 uvádza, že 
stavebnému úradu postačí samotné 
ohlásenie bez vydania stavebného 
povolenia v prípade „tzv. drobných 
stavieb, ktoré plnia doplnkovú funk-
ciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu 
podstatne ovplyvniť životné pro-
stredie.“

Samotný proces ohlásenia staveb
nému úradu upravuje § 57 staveb
ného poriadku. Tento stanovuje po
vinnosť stavebníka pri uskutočňovaní 
stavieb upravených v ustanovení  
§ 55 ods. 2, teda aj v prípade tzv. drob
ných stavieb, vopred písomne ohlásiť 
realizáciu drobnej stavby príslušnému 
stavebnému úradu, teda obci. Vyhláš
ka Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustano
venia stavebného zákona v aktuálnom 
znení (ďalej len „vyhláška k staveb
nému zákonu“) upravuje okrem iného 
aj podrobnosti týkajúce sa ohlásenia 
drobnej stavby. 

Z formálneho hľadiska ohlásenie 
drobnej stavby musí obsahovať:
  meno, priezvisko (názov) a adresu 

(sídlo)stavebníka,
  účel, rozsah a miesto stavby,
  druh a parcelné číslo pozemku 

podľa katastra nehnuteľností,

  ak ide o stavby uskutočňované svoj
pomocou, vyhlásenie kvalifikovanej 
osoby, že bude zabezpečovať vede
nie uskutočňovania stavby,

  ak sa pri uskutočňovaní stavby 
majú použiť susedné nehnuteľnos
ti, vyjadrenie vlastníka tejto neh
nuteľnosti.

Okrem vyššie uvedeného, k ohláse-
niu drobnej stavby je potrebné 
pripojiť:
  doklad, ktorým sa preukazuje vlast

nícke alebo iné právo k pozemku 
(list vlastníctva alebo nájomná 
zmlu va)

  jednoduchý situačný výkres v dvoch 
vyhotoveniach, ktorý obsahuje 
vyznačenie umiestnenia stavby 
na pozemku vrátane odstupov od 
hraníc so susednými pozemkami  
a od susedných stavieb a stavebné 
riešenie stavby,

  jednoduchý technický opis stavby,
  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, 

súhlasy, posúdenia alebo iné opa
trenia dotknutých orgánov štátnej 
správy „ak sa majú stavebné úpravy 
alebo udržiavacie práce uskutočniť 
na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiat
kou, priloží stavebník k ich ohláse
niu stavebnému úradu stanovisko 
orgánu pamiatkovej starostlivosti.“ 
(§ 57 ods. 4 stavebného poriadku).

V praxi však môže nastať situácia, 
že stavebný úrad určí, že ohlásenú 
drobnú stavbu možno uskutočniť 
len na základe stavebného povo-
lenia. Pri drobných stavbách, po 
ohlásení ktorých stavebný úrad 
určil, že podliehajú stavebnému po-
voleniu, je okrem vyššie uvedených 
údajov doplniť aj:
  stavebné výkresy stavby alebo 

stavebnej úpravy v troch vyhoto
veniach, alebo vyznačením staveb
ných úprav v kópii dokumentácie 
stavby overenej stavebným úra
dom; pri udržiavacích prácach sa 
nepredkladajú,

  situačné a stavebné výkresmi zaria
denia staveniska, ak sa má budovať,

  ďalšie podklady určené stavebným 
úradom, ktoré sú nevyhnutné na 
riadne posúdenie veci v stavebnom 
konaní;

Stavebník môže uskutočniť drobné 
stavby len na základe písomného 
oznámenia stavebného úradu, že pro
ti ich uskutočneniu nemá námietky.  
K písomnému oznámeniu stavebný 

úrad pripojí overený jednoduchý si
tuačný výkres a ak ide o jednoduchú 
stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a),  
k písomnému oznámeniu pripojí ove
renú projektovú dokumentáciu.“ (§ 57 
ods. 2 staveného poriadku)

Lehota pre začatie uskutočňovania 
stavby sú 2 roky od doručenia oznáme
nia stavebného úradu stavebníkovi, 
že nemá námietky. V odôvodnených 
prípadoch môže stavebný úrad určiť 
aj dlhšiu lehotu. V zmysle zákonných 
ustanovení platí, že za deň ohlásenia 
sa považuje deň, keď bolo ohlásenie 
podané stavebnému úradu alebo 
odovzdané na poštovú prepravu. Dodá
vame, že prípade drobných stavieb 
môže stavebný úrad taktiež upustiť od 
ich kolaudácie v zmysle § 81c písm. a) 
 stavebného poriadku.

Drobná stavba a vzdialenosť od 
suseda
Vzdialenosť drobnej stavby od sused
ného pozemku nie je upravená žiad
nym právnym predpisom. Vyhláškou 
Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti  
o všeobecných technických požiadav
kách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie  
v aktuálnom znení je v § 6 stanovená 
len vzdialenosť medzi rodinnými 
domami „ak rodinné domy vytvára-
jú medzi sebou voľný priestor, vz-
dialenosť medzi nimi nesmie byť 
menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodin-
ných domov od spoločných hraníc 
pozemkov nesmie byť menšia ako  
2 m.“ Odporúčame však drobnú stav
bu umiestniť tak, aby nedochádza  
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k nadmernému tieneniu alebo vzniku 
iných imisií, ktoré by v zmysle § 127 
Občianskeho zákonníka prekračovali 
mieru primeranú pomerom a mohli by 
viesť k vzniku susedských sporov.

Drobná stavba - garáž, prístrešok
Garáž a prístrešok môžeme považovať 
za drobnú stavbu ak spĺňa zákonné 
parametre t.j. pôjde o prízemnú stav
bu s plochou nepresahujúcou 25 m2  
a výškou maximálne 5 m.

Ako vybaviť stavebné povolenie  
v praxi?
Najprv navštívim obecný úrad, kde 
dostanem tlačivo na vybavenie staveb
ného povolenia, ktorý musíte vyplniť 
a dodať k nemu zopár príloh. Budete 
kvôli nim behať po úradoch, ktoré 
fungujú rôzne a väčšinou majú 30 dní 
na vyjadrenie. Niekde vybavia vašu 
žiadosť za dva dni, inde si dajú načas  
a dajú vám vyjadrenie dva dni pred 
uplynutím zákonnej lehoty. Práve 
zháňanie príloh k stavebnému povo
leniu je najnamáhavejší proces. Prílohy 
k tlačivu sú aj list vlastníctva a kópia 
katastrálnej mapy, ktorými preukazu
jete vlastnícke práva k pozemku, na 
ktorom sa bude uskutočňovať výstav
ba drobnej alebo jednoduchej stavby.

Projektová dokumentácia stavby  
v troch vyhotoveniach, ktorá musí byť 
vypracovaná oprávnenou osobou v 
súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré us
tanovenia stavebného zákona. Ak ide  
o stavby podľa§ 45 ods.6 písm. a) staveb
ného zákona, postačí dokumentácia 
vypracovaná osobou s príslušným od
borným vzdelaním. Súčasťou projektu 
sú aj minimálne požiadavky na ener
getickú hospodárnosť nových budov, 
podľa § 4 ods. 3 zák.č. 555/2005 Z.z. 
ich projektant zahrnie do projektovej 
dokumentácie na stavebné povolenie 
a výsledok energetického posudku 
uvedie v technickej správe projektovej 
dokumentácie.

Prehlásenie stavebného dozoru /
kvalifikovanej osoby/, že bude za-
bezpečovať vedenie uskutočňova-
nia stavby, ak stavba bude usku- 
točňovaná svojpomocou (iba jed-
noduché stavby a ich zmeny).

Rozhodnutia, stanoviská, vyjadre-
nia orgánov štátnej správy, dotk nu-
tých podľa povahy prípadu:
  Regionálny úrad verejného zdravot

níctva Prievidza so sídlom v Bojni
ciach, Nemocničná 8, Bojnice

  Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru Prievidza, 
Vápenická 4, Prievidza

  Krajský pamiatkový úrad Trenčín, 
pracovisko Prievidza, Červeňa č. 34,

  Okresný úrad Prievidza, pozemkový 
a lesný odbor, Mariánska 6, Prievidza

  Okresný úrad Prievidza, odbor sta
rostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3

  ďalšie podľa potreby

Stanoviská správcov sietí  
technického vybavenia: 
  Stredoslovenská vodárenská pre

vádzková spol. a.s., Z 03 Prievidza,  
V. Clementisa 52

  Stredoslovenská vodárenská spol. 
a.s., Banská Bystrica, Partizánska 
cesta 5

  SSE – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 01 047 Žilina 

  SPP – Distribúcia, a.s., Závodska 
26/2940, 01 022 Žilina

  Slovak telekom, a.s., Nám. Slobody 
6, 817 62 Bratislava

  Orange Slovensko, a.s.,  servisná 
organizácia: Michlovský spol. s r.o., 
Letná 796/9, 921 01 Piešťany

  Telefonica O2, Slovakia S.r.o., Einštai
nova 24, Bratislava 821 09

  Verejné osvetlenie a pod. 

Stanoviská dotknutých právnických 
osôb:
  OR PZ SR, Okresný dopravný inšpek

torát, 971 66 Prievidza, Košovská 
cesta

  Slovenská správa ciest Bratislava, 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

  Správa ciest TSK, Správa a údržba 
Prievidza, Priemyselná č. 4, Prievidza

  SSC, IVaSC, M. Rázusa 104/A, 010 01 
Žilina,

  Železnice SR, Klemensova 8, Brati
slava 813 61

  SVP, š.p., OZ Piešťany, Závod Pov
odie hornej Nitry, Škultétyho 9, 955 
01 Topoľčany,

  SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I.Krasku 
č. 834/3, 921 80 Piešťany,

  SPF, 817 15 Bratislava Búdkova č. 36
  SPF, Regionálne pracovisko v Prievi

dzi, Mariánska 6, Prievidza
  Trenčiansky samosprávny kraj, Od

bor regionálneho rozvoja, oddelenie 
územného plánovania a životného 
prostredia, Hviezdoslavova č. 1, 
911 50 Trenčín

Správny poplatok v zmysle zákona 
NR SR č 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch, v znení neskorších pred-
pisov podľa charakteru podávaného 
stavebného povolenia: 
napr.: Žiadosť o stavebné povolenie 
alebo na zmeny dokončených stavieb 
(nadstavba, prístavba) a na zmeny 
stavieb pred dokončením (za každú sa
mostatnú stavbu)
a)  na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu  50 eur
2. na stavbu bytového domu 200 eur 
atď....

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie stavebného 
povolenia na zmeny dokončených 
stavieb na bývanie sú oslobodení 
držitelia preukazu fyzickej osoby s ťaž
kým zdravotným postihnutím alebo 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdra
votným postihnutím so sprievodcom.

Podanie stavebného povolenia
Stavebné povolenie treba podať čo 
najskôr. Ak budú úradníci stavebného 
úradu ústretoví, budete prípadné nez
rovnalosti dokladať a prerábať namies
to zamietnutia žiadosti. Reálne si až 
teraz pozrú všetku vašu dokumentáciu 
a začnú riešiť nedostatky. Tam už pos
tupujete podľa ich konkrétnych inš
trukcií. Stavebný úrad spojí územné 
konanie o umiestnení stavby so stave
bným konaním pri jednoduchej stavbe 
alebo jej prístavbe a nadstavbe  tzv. 
zlúčené integrované územné a staveb
né konanie, ak sú podmienky umiest
nenia jednoznačné vzhľadom na po
mery v území; pri ostatných stavbách 
tak urobí za predpokladu, že pod
mienky na ich umiestnenie vyplývajú 
z územného plánu zóny. (§ 39a ods. 4 
Stavebného zákona)

Účastníci stavebného konania
Po podaní žiadosti sa posiela všet
kým účastníkom informácia o začatí 
stavebného konania. Majú 7 dní na vy
jadrenie. Kto je účastníkom rozhoduje 
úrad, ale v zásade sú to susedia, pro
jektant, stavebný dozor a každý, koho 
prípadná stavba nejakým spôsobom 
ovplyvňuje. 

Ing. Arch. Slávka Dadová
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kalendár zberu odpadov na rok 2020
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V rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie 
kontaktných bodov pre obete“, ktorý je zameraný na päť cieľových skupín – obete z radov senio-
rov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete 
obchodovania s ľuďmi, obete z radov mládeže, zriadil odbor prevencie kriminality kancelárie 
ministra vnútra SR stabilné, verejne prístupné informačné kancelárie kontaktných bodov.

národný projekt 
Zlepšenie prístupu obetí trestných 
      činov k službám a vytvorenie  
                kontaktných bodov pre obete

Ich ktorých hlavnou úlohou je poskyt
nutie základných informácií obetiam 
trestných činov a prípadné sprostred
kovanie poskytovania služieb v troch 
vybraných oblastiach – sociálne a psy
chologické poradenstvo, právne usmer  
nenie a podpora. 

Odborné poradenstvo poskytujú ex
ter ní odborníci vo vymedzenom roz
sahu v rámci bezplatnej služby posky
tovanej informačnou kanceláriou 
klien tovi  obeti formou osobného 

kontaktu, telefonicky, príp. emailom 
 v závislosti od konkrétneho prípadu. 

Hlavnou úlohou informačných kan
celárií vo vzťahu ku klientom  obe
tiam je zjednodušenie procesných 
krokov k službám, čo v praxi znamená, 
že klientovi po úvodnom rozhovore  
s koordinátorom, resp. asistentom, na 
základe jeho vyhodnotenia, bude od
poručený priamo spolupracujúci od
borník v príslušnej oblasti  sociálny 
pracovník, psychológ, resp. právnik. 

Viac informácií: 

www.minv.sk

www.desatoro.sk

Senior linka: 0800 172 500
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Pri našej aktivite spolupracujeme  
v rámci okresu aj s ostatnými DHZ  
a vzájomne si pomáhame, pri tejto spo
lupráci sme boli na MDD aj v Dolných 
Vesteniciach pomôcť pri ukážkach pre 
deti. V letných mesiacoch júlaugust 
spolu s obcou spolupracujeme na 
rôznych kultúrnych podujatiach obce, 
kde im pomáhame so zabezpečením 
občerstvenia, jedla a na oslavách SNP 
aj s prípravou vatry. Pomáhali sme aj 
pri koordinácii dopravy pri behu na 
Vtáčnik ktorý sa konal 06.07.2019 tak
tiež v našej obci. Boli sme požiadaní 
aj o pomoc koordinovať dopravu na 
Korzo behu 21.09.2019 v Prievidzi, kde 
sme sa samozrejme zúčastnili a pomo
hli. Zúčastnili sme sa pri organizácii 
hasičského maratónu v obci Koš ktorú 
organizovala obec s DHZ Koš, kde sme 
tiež veľmi radi pomohli a vzájomne 
si to oplácame lebo aj oni pomáhajú 
nám, pri rôznych akciách. Okrem obcí 
a okolitých DHZ sa zúčastňujeme aj na 
pomoci pri organizácií akcií a súťaží 

konaných pod záštitou DPO SR, v roku 
2019 to bolo jesenné kolo hry Plameň, 
ktoré sa konalo 28.09.2019 v Prievidz
skom parku. 

Každý rok náš veliteľ chodí 
do materskej škôlky pre
zentovať detičkám na šu 
techniku čo sa im veľmi 
zapáčilo. Taktiež sa naši 
členovia zúčastňovali na 
odborných prípravách ako 
Školenie základný kurz 
hasiča, školenie na obslu
hu benzínového agregátu 
(elektrocentrály) a proti
povodňového vozíka, kurz 
pilčíka atď...

Svoje zručnosti si precviči
li na taktic kom cvičení  
v Hornej Vsi, nadobudnuté 
skúsenosti a vedomosti 
im poslúžili pri niekoľkých 
zásahoch. V roku 2019 čle
novia zásahovej jednotky 
vykonali výjazdy ku: 6tim 

požiarom, 2 spadnutým stromom, vy
topenej pivnici a výjazd k pátraniu po 
hľadanej osobe. Okrem toho vykonali  
v obci niekoľko technických výjazdov, 
na ktorých v let ných mesiacoch 
polievali obecnú komunikáciu.

Našou úlohou je aj vykonávanie pre
ventívnej činnosti, kde v októbri 2019 
vykonal náš preventivár so svojou 
skupinou 110 obhliadok a kontrol 
obytných domov a 4 malé prevádzky, 
všetky boli bez závad. No a poslednou 
akciou v roku 2019 boli dobročinné  
vianočné trhy na ktoré sme sa veľmi 
tešili, kde sme predávali palacinky, 
babky, pagáčiky, slané tyčinky a via
nočnú kapustnicu a to najdôležitejšie, 
výťažok z predaj našich výrobkov vo 
výške 210€ sme venovali detičkám 
materskej a základnej školy v Kamen
ci pod Vtáčnikom. Takto krásne sme 
ukončili rok 2019.

Miriam Chrastinová, 
predseda DHZ

DHZ kamenec pod Vtáčnikom

informuje
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) našej obce  sa venuje rôznym činnostiam mimo zásahových sú 
to aj technické, športové, kultúrno-spoločenské, vzdelávacie, výchovné a aj dobročinné aktivity. 
Druhá polovica roku 2019 začala kultúrno-spoločensky a to MDD v našej obci, kde sme organi-
zovali rôzne súťaže pre detičky, kde sa mohli zahrať aj na malých hasičov a vyskúšať si  aké to je.
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Rozpočet obce v kocke
SUMARIZÁCIA Skutočnosť

2017
Skutočnosť

2018
Rozpočet

2019

Očakávaná 
skutočnosť

2019

Rozpočet
2020

Rozpočet
2021

Rozpočet
2022

Bežné príjmy  1 018 761    1 239 164    1 083 507    1 294 065    1 318 517    1 196 075    1 196 075   

Kapitálové príjmy 15063 328657 0 194131 0 0 0

Príjmové finančné operácie 670871 4343 0 0 0 22220 22220

Prijaté úvery 0 0 0 0 0 0 0

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie+ŠJ stravné  7 147    4 653    20 100    30 368    37 430    37 430    37 430   

SPOLU:  1 711 842    1 576 817    1 103 607    1 518 564    1 355 947    1 255 725    1 255 725   

Bežné výdavky:

 obec  578 469    594 518    625 837    686 941    692 800    620 499    620 499   

 rozpočtová organizácia  374 877    437 107    446 886    473 334    589 573    589 573    589 573   

Kapitálové výdavky  obec  699 855    501 925    30 884    311 921    58 303    30 382    30 382   

Výdavkové finančné operácie  1 272    15 803          15 271    15 271    15 271    15 271   

Hospodárenie obce celkom:  1 654 473    1 549 353    1 103 607    1 487 467    1 355 947    1 255 725    1 255 725   

Počet obyvateľov – 1752 (898 ženy, 854 muži)
Počet narodených detí – 11 (5 dievčat, 6 chlapcov)
Počet zomrelých občanov – 19 (10 mužov, 9 žien)
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu – 25
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu – 29
Zmena pobytu občanov v rámci obce -  17
Počet prihlásených osôb k prechodnému pobytu – 4
Počet občanov, ktorí uzatvorili manželstvo – 13
V roku 2019 sme privítali 11 našich nových spoluobčanov.   
Želáme im a ich rodinám pevné zdravie a spokojný život.
V roku 2019 nás navždy opustilo 19 občanov.  
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým pozostalým  
rodinám. Nech odpočívajú v pokoji.

Iveta Rybárová

Štatistika obyvateľstva  
k 31. 12. 2019

Vivien Claire Guzma  
Filip Lašák 
Oliver Pánis 
Kristián Pažický  
Viktor Palatínus 
Mária Augustína Langerová 
Hana Bartošová  
Mia Sládková 
Laura Ďurtová 
Filip Barta  
Timotej Ličko

Vladimír Barborka
Mária Pastieriková 
Anna Nechalová 
Ľudovít Vojdáš 
Vlasta Nechalo vá 
Jozef Repiský 
Marta Pavkeje 
Kamil Lančarič 
Veronika Repiská 
Anna Hudecová 
Anna Fábryová 
Mária Janovičová 
Mária Jánošková 
Jozef Janovič 
Štefan Burkuš 
Jozef Fio  
Ján Šimo 
Jaroslav Jánoška 
František Kostúr 

Sčítaním sa na Slovensku spravidla kaž-
dých desať rokov zisťujú údaje o oby-
vateľoch, domoch a bytoch. Sčítanie je 
obsahovo najrozsiahlejšie štatistické 
zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré  
v Slovenskej republike upravuje osobit-
ný zákon. Svojou prípravou a realizáciou 
patrí k najnáročnejším štatistickým zis-
ťovaniam. 
Doteraz sa na Slovensku uskutočňovalo 
tradičné sčítanie. Štatistický úrad SR zisťo
val údaje priamo od obyvateľov, ktorí mali 
povinnosť spolu s cudzincami zdržiava
júcimi sa na území nášho štátu v rozhodu
júcom okamihu sčítania vyplniť buď sami 
(metóda samosčítania), alebo s pomocou 

komisárov sčítacie formuláre. Zámerom 
pre rok 2021 je maximálne využiť údaje  
z registrov a administratívnych zdrojov 
a doplniť ich údajmi získanými od oby
vateľov. Dôležitejšou zmenou oproti minu
losti je skutočnosť, že obyvateľ sa sčíta sám 
elektronicky. Vyplnenie elektronického 
sčítacieho formulára v pohodlí domova 
zrealizuje cez webovú aplikáciu, pros
tredníctvom počítača, mobilu, tabletu, či 
iného elektronického zariadenia. Sčítanie 
môže zrealizovať aj s pomocou inej blízkej 
osoby alebo prostredníctvom zákonného 
zástupcu. Ak bude potrebné konzultovať 
vyplnenie formulára, obyvateľ sa bude 
môcť obrátiť na call centrum. Ak obyvateľ 
nemá elektronické zariadenie môže použiť 
zariadenie v kontaktnom mieste, ktoré 
budú vytvorené a označené v každej obci. 
A nakoniec, ak sa napriek ponúknutým 
možnostiam obyvateľ nebude vedieť sám 
sčítať, môže požiadať svoju obec aj o po

moc prostredníctvom mobilného asistenta 
sčítania. Budúce integrované sčítanie zna
mená prechod k rešpektovaniu súkromnej 
zóny obyvateľov, nikto nebude chodiť do 
ich príbytkov.
Pripravované SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DO
MOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) zásadne 
zníži zaťaženie obyvateľov a prvýkrát vyu
žije už existujúce registre dát. Súčasne 
prvýkrát sa domy a byty sčítajú prostred
níctvom samospráv. 
Dôležité termíny pre SČÍTANIE OBY-
VATEĽOV, DOMOV A BYTOV – SODB 2021:
Sčítanie obyvateľov uskutoční sa v priebe-
hu šiestich týždňov od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021. Sčítanie domov  
a bytov realizujú samosprávy / mestá a 
obce od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Informácie k SODB nájdete na adrese 
http://sodb2021.statistics.sk/sk/index.html 
alebo na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk.

sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
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TOPinamBUR
zabudnutá super potravina

Sladký zemiak, židovský zemiak alebo jeruzalemský artičok, aj takto sa nazýva plodina sl-
nečnice hľuznatej. Vďaka  svojím priaznivým účinkom na ľudský organizmus sa právom označu-
je za plodinu 21. storočia.

Slnečnica hľuznatá je vysoká rastlina 
s malými žltými kvetmi. Dorastá až do 
výšky piatich metrov, kvitne a dozrieva 
na jeseň. Spodná hľuzovitá časť rast
liny ukrýva topinambury, ktorý vyze
rajú ako zemiaky krížené so zázvorom.  
A práve tieto plody sú veľmi prospešné 
pre naše telo.

Rastlina pochádza zo Severnej Ame
riky a jej zvláštny názov vznikol podľa 
indiánskeho kmeňa z tejto oblasti. Po 
tom, ako sa dostala do Európy, bolo 
jej šírenie nezastaviteľné, predovšet
kým pre jej liečivé účinky a výbornú 
chuť. Navyše, vďaka svojím žltým kve
tom plní aj okrasnú funkciu. Veľkým 
pestovateľom slnečnice hľuznatej je 
Francúzsko. Prve písomne zmienky 
o pestovaní topinamburu pochádza
jú práve z Francúzska zo 17. storočia.  
Dnes je topinambur vyhľadávanou po
chúťkou v gurmánskych reštauráciach.

Slnečnica je silná a energická rastlina 
nenáročná na podmienky prostredia, 
darí sa jej aj tam, kde by iné uhynuli. Kto 
ma záujem mať túto rastlinu v záhrade, 
výsadba sa odporúča na jeseň alebo na 
jar. Pri výbere miesto však zvážte aj to, 
že sa rozrastie. Počas roka vám vytvorí 
krásny záhon a na jeseň môžete zbierať 
plody. Zber prebieha približne od ok
tóbra do jari. Pokojne ich môžete ne
chať v zemi až do jari, pretože sú odol
né voči mrazu. Vrchná čast síce zmrzne, 

ale plodom sa nič nestane. Po zbere je 
ich možné skladovať ako zemiaky.

Vedeli ste, že topinambur z pôdy 
neabsorbuje škodlivé látky? Je tak 
čistou potravinou, čim je charak-
teristický. Hlavnou látkou, ktorú 
topinambur obsahuje, je vzácny in-
ulín, ktorý je prospešný hlavne pre 
cukrovkárov. Je to biely prášok, ktorý 
ma sladkastú chuť, ale jeho kalorická 
hodnota je nulová a nezvyšuje hlad
inu cukru v krvi. Ako zdravá náhrada 
cukru sa odporúča pre diabetikov, ale 
aj pre ľudí, ktorí podstupujú redukčnú 
diétu. Pozitívne vplýva na zdravie čriev  
a tráviaci systém. Jeho väčšia konzumá
cia však môže spôsobovať nadúvanie. 
Okrem toho topinambur obsahuje 
minerálne látky ako draslík, vápnik, 
železo, zinok, horčík, kremík, fosfor, 
ďalej vlákninu, kyselinu listov, vitamíny 
A, skupiny B,C a K. Čo však neobsahuje 
je lepok, čiže je ideálny pre celiatikov.

Pozitívne účinky topinamburu:
 podporuje imunitu
 detoxikuje organizmus
 pôsobí preventívne
 zlepšuje činnosť tráviacej sústavy

 pozitívne pôsobí na obličky a pečeň
 je prospešný v boji proti obezite
 zaháňa pocit hladu
 znižuje cholesterol a krvný tlak
 má nízky glykemický index
 upokojuje a pôsobí antistresovo
 zvyšuje koncentráciu
 je výborným zdrojom energie

V roku 2000 bola slnečnica hľuznatá 
zaradená do inváznych rastlín, ktoré 
bolo zakázané dovážať, pestovať alebo 
rozmnožovať. Zo zoznamu zakázaných 
rastlín bola vyňatá v roku 2014, odkedy 
je opäť povolenou.

Topinambur je možné konzumovať 
surový alebo tepelne upravený. Pred 
samotnou kuchynskou prípravou je 
potrebné dôkladne očistenie škrabk
ou. Z topinamburov môžete pripraviť 
skutočne čokoľvek: šaláty, nátierky, 
placky, polievky, palacinky, múku, mô
žete ich piecť, variť, dusiť, pražiť, tak 
ako zemiaky. Je možné ich spraco vávať 
ďalej a pripravovať džemy, sirupy, 
džúsy, nápoje.

Pripravila M. P. Vlková
zdroj: fitastyl.sk
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- 5 žĺtkov
- 175g cukru
- štipku soli
- 0,5 dl citrónovej šťavy
- 20g šľahačky
- 250g na strúhaných topinamburov
- 100g nesekaných lieskovcov
- 3/4 lyžičky muškátového orecha
- 75g hrozienok
- 200g mletých lieskovcov
- 125 g múky
- prášok do pečiva
- sneh z 5 bielkov
- práškový cukor na posypanie

Postup
Najprv zmiešajte žĺtky, cukor, soľ, citrónovú šťavu a potom pomaly 
pridávajte všetky ostatne ingrediencie, pričom sneh pridajte až nakoniec.  
Pečte na 180 stupňoch približne 60 minút.

koláč priamo z topinamburov

TURCi
v kamenci

Veľký vezír Kuprili Ahmed po obliehaní 
so 120 tisícovým vojskom dobyl 26. 
sep tembra 1663 pevnosť Nové Zámky, 
čím sa úplne otvorila cesta Turkom na 
celé územie Slovenska. Takto početné 
vojsko potrebovalo množstvo potravín 
a iných zásob. Po vyplienení južných 
častí sa hordy Turkov vydali proti 
prúdu rieky Nitry až do hornonitrian
skej kotliny. Na jeseň roku 1663Turci 
pod hrozbou sťatia alebo vypálenia ich 
dedín vyzvali richtárov, aby sa dostavi
li do Nových Zámkov a dohodli si od

vody daní a poplatkov. Richtári Oslian 
a okolitých 12 obcí odmietli platiť 
dane a nedostavili sa do Nových Zám
kov. Za to ich dedinky postihol krutý 
osud, boli vyplienené a spustošené. 
Po páde Nových Zámkov, ako posled
nej bašte proti tureckej obrane nasta
lo odhodlanie k novému odboju proti 
tureckej nadvláde. Už v roku 1664 sa 
podarilo cisárskym vojskám vybojovať 
niekoľko víťazných bitiek. Aj napriek 
tomu Habsburgovci 10. augusta 1644 
uzavreli vo Vašvári nevýhodný mier, 

keď o.i. nechali Turkom pevnosť Nové 
Zámky, odkiaľ naďalej podnikali výbo
je aj na hornú Nitru a uplatňovali si 
nárok na platenie daní a iných poplat
kov. Dosvedčuje to i výhražný list no
vozámockého veliteľa pašu Mehmeda 
z 27. mája 1671 vtedajšiemu richtárovi 
Dolného Kamenca, ako i ďalším 12 ob
ciam, aby sa každý s troma boženíkmi 
dostavili do Nových Zámkov vo veci 

Keď turecký sultán Bajazid I. v roku 1396 napadol Uhorsko, 
pričom Žigmudove vojská utrpeli pri Nikopole (dnešné Bul-
harsko) ťažkú porážku, začala sa takmer tristo-ročná doby-
vateľská éra tureckých vojsk na území vtedajšieho Uhorska. 
Definitívnym otvorením brány pre Turkov do strednej Európy 
bolo úplné zničenie uhorského vojska 29. augusta 1526 pri  
Moháči niekoľkonásobnou presilou vojsk sultána Sulejmana I. 
Už v septembri Turci spustošili rovinaté kraje Uhorska a obsadi-
li Budín a Pešť. Kráľovský dvor sa presťahoval do Bratislavy.

Jajže, bože strach veliký: Padli Turci na Poniky,
padli, padli o polnoci: Jajže, bože, niet pomoci.
                                                                     Samo Chalupka - Turčín Poničan

unikátna zástava  
Turisbulla
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pokonania sa o poplatkoch. A tak sa 
obec Dolný Kamenec zaviazala platiť 
poplatky už v roku 1671, tak ako boli 
dohodnuté v roku 1663.

Štyri turecké listiny z Dolného  
Kamenca na Slovensku
V spracovaní univ. profesora Kar-
lovej univerzity v Prahe, turkologa 
Dr. Jana Rypku, publikované roku 
1927 v časopise Prúdy.

Dedina Kamenec v tej dobe patrila do 
obvodu Tekov a pozostávala z Dolného 
Kamenca(dolná osada)s 15 domami 
a Horný Kamenec s počtom domov 
40. Z tohto obdobia pochádzajú i tzv. 
štyri turecké listiny, dve z roku 1664 
a dve z roku 1677. (Faksimile tých-
to listín sú zverejnené v pamätnej 
publikácii vydanej roku 2005 pri 
príležitosti 650. výročia od prvej 
písomnej zmienke o obci Kamenec 
p. Vt. Pričom predmetné listiny sú 
uložené v Oblastnom archíve v Ni-
tre). Zo súčasného pohľadu sú pre 
nás zaujímavé listiny z roku 1677 č. 3 
a č. 4, obe datované 22. ša´bánu 1088, 
t. j. 20. septembra 1677. Listina č. 3 je 
vlastne potvrdením príslušnosti Dol
ného Kamenca k Turkom, teda akousi 
registráciou a záväzkom platiť charádž, 
inak tiež džizie, t.j. „daň z hlavy“. Pričom 
trikrát tak veľký Horný Kamenec sa 
vzo prel registrovať a platiť. Listina č. 4 
je prakticky kvitanciou o zaplatení, a to 
aj za päť predchádzajúcich rokov (his
torické pramene neuvádzajú dôvod, 
prečo sa tak stalo). Za roky 1672, 1673, 
1674, 1675, 1676 tak bolo uložené 
zaplatiť úhrnom 150 strieborných 
(ghurúšov), pričom osada zložila 81 
strieborných. Zostáva zaplatiť ešte 69 
ghurúšov, pretože sú chudobní, zľavu
je sa im 19 ghurúšov, takže ich povin
nosť činí teraz 50 ghurúšov. O tom, 

že tých 81 ghurúšov doniesli a zložili, 
bola napísaná táto potvrdenka a k ich 
rukám vydaná. Napísané 22. ša´banu 
88 (20. septembra 1677). K tomu bolo 
neskôr pripísané: Opäť zložených 11 
ghurúšov 27. Zilqa´de, t. j. 21. januára 
1678 doniesli a zložili. Zostatok 39 
ghurúšov. Podpísaný Úbohý Mehmed 
efendi. O tom, či Dolnokamenčania 
zostávajúcich 39 ghurúšov niekedy 
zaplatili, archívne materiály taktne 
mlčia. Pravdepodobne sú túto čiastku 
doteraz dlžní (sic!)

V roku 1683 Turci utrpeli prvú veľkú 
porážku, keď neúspešne obliehali 
Viedeň. Čoskoro Karol Lotrinský vydo
bil od Turkov Parkán (dnešné Štúrovo), 
Ostrihom, Vyšegrád, Vácz i Pešť. Nové 
Zámky boli oslobodené roku 1687, čím 
sa celé územie Slovenska vymanilo 
z tureckého nebezpečenstva. V roku 
1687 boli Turci úplne porazení pri Mo
háči.

Ešte sa však vráťme k obsahu práce 
Dr. Jána Rypku z roku 1927, keď  
v archíve Kamenca našiel slovenský list 
bez dátumu, ale isto patriaci do vyššie 
spomínaného obdobia, ktorý neu
melým štýlom dobrodušne prosí kráľa 
o refundáciu Turkom vyplatených, na 
čo majú i kvitanciu od tureckého pašu. 
Zrejme sa jedná o listinu č. 4 z roku 
1677.Nuž a tu je obsah listu:

My nižej doloženi obyvateli Horní a Dol-
ní Kamentsani narozeni pred mnohýma 
roky veliké vojny boli a my žádnu po-
moc nemali, tak my prinuceni ludi s dit-
kami sme prinuceni boli penaže skladat 
a takych ludi ošatrovat zme museli, na 
to naši starši se usilovali a taky penaze 
vyplácali za jejich nejjasneší cisárs-
ku a královsku persónu zložili, jakošto 
nepritelovi vydali, stríble 1663+ 60 kr 

summe zme položili, kdes na 
to aj od Turka kvitantie máme, 
teda žádame a k nohám 
padáme nejjasnejšímu králo-
vi, my ale Dolnokamentsajni 
ty listy od tureckého bašu 
máme a tak k nohám padáme 
nejasnejšímu královi, že zme 
my velkú prenasledáciu ten 
čas mali (a.m.) Trúfam, že od 
jejich milosti c. k. tuto lásku 
obnesahnem a timto lidem 
chudobným f nuzi jakoš oteč 
rača spomoči. S tim sám  
k n ohám padám a zostávam 
chočkedy k slušbám.

Winzeti Hanusi k. hatman na tento čaš 
f Moravanoch f nitrianskej stolici. Ste
fko Nechala na tento čaš richtár. Bože
nici pri richtárovi: Gano Gecchi, Stefan 
Bobek, Mišo Nechala, Gano Sobolof
sky, Palko Fabri, Gano Halač.

Ako z histórie poznáme bývalú c. k. 
vrchnosť, biedni „Dolnokamentsani“ 
nikdy svoje peniaze neuvideli, a tak je 
tu ďalšia dlžoba. Ak vyrátame úroky za 
tú dlhú dobu, našu obec by sme pekne 
zveľadili (sic!).

Na dobu tureckého panovania v našej 
obci zostala ešte jedna významná pa
miatka. Ja osobne a moja generácia si 
ešte pamätá na „ťureckú zástavu“ (tak 
ju nazývali naši rodičia), ktorá sa dlhé 
roky nachádzala pod vežou nášho kos
tolíka. Je to zástava turisbulla tureckého 
bujruldu zo 16. storočia, ktorá sa t. č. 
nachádza v Hornonitrianskom múzeu 
v Prievidzi a patrí k najunikátnejším 
predmetom tohto múzea. 

Ľudia našej obce už dávno prestali 
spievať, či recitovať slová básne Sama 
Chalupku Turčín Poničan. Neraz zneli 
slová piesne:

Na Vtáčniku vlci vyjú a horári tí 
beťári vodku pijú,

Vodku pijú popíjajú a vĺčky im pod 
oknami zavýjajú...

Mnoho krívd a utláčania počas celej 
histórie obce prežili občania našej 
obce. A ako to vyzerá vo svete v súčas
nosti, mnohé ešte prežijú. Spolu s vami, 
vážení spoluobčania, verím, že všet
ko prekonáme, veď sme tvrdí ako ten 
kameň, ktorý charakterizuje našu obec 
i dostatočne hrdí a vždy zdvihneme tú 
našu nepoddajnú hlavu. 

 Milan Šimo

bitka pri Nových Zámkoch
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Pod vedením licencovaných trénerov  
a dlhoročných futbalistov telovýcho
vnej jednoty Tadeáša Nechalu a Ma
riána Žiaka má každý tréning profe
sionálnu úroveň. Hoci je teraz dlhá 
prestávka, v normálnom režime sa 
trénuje 2krát týždenne po 60 minút.  
V letných mesiacoch sa odohrá aj pár 
priateľských stretnutí medzi mužstvami  
z iných obcí alebo miest. K dispozícií 
sú 3 tréningové plochy a telocvičňa. 
Dve ihriská majú prírodný trávnik  
s automatic kou a ma  nuálnou závlahou. 
V prí pade zlého počasia sa využíva 
umelý trávnik a v zimných mesiacoch 
telocvičňa. Všetky plochy sú blízko 
seba a nie je nutné nikam cestovať. 
Mladé talenty môžu preto trénovať  
v ideálnych podmienkach po celý rok. 

Vedenie TJ sa snaží malým športovcom 
vytvoriť tie najlepšie podmienky pre 
svoj rozvoj. Materiálové zabezpečenie 
je tiež na vysokej úrovni. Asi naj
dôležitejší je však pravidelný pohyb, 
ktorý má pre deti obrovský význam. 
Rovnako sa deti učia disciplíne a vzá
jomnému rešpektu medzi sebou  
a trénermi. Toto patrí k veľkej výhode 
kolektívneho športu. Rodičia, ktorí by 
mali záujem, môžu priamo kontak
tovať trénerov alebo výbor TJ. Bližšie 
informácie môžu byť poskytnuté aj na 
tréningu, kde budú taktiež vidieť celý 
jeho priebeh. Dokonca nerozhoduje 
ani pohlavie a súčasťou mužstva sú  
a môžu byť aj dievčatá. Do tréningové
ho procesu sa môžu zapojiť taktiež 

škôlkari. Pre kamenčiansky futbal má 
zapojenie mládeže a jej rozvoj tú na
jvyššiu prioritu. V budúcnosti sa uvažu
je o prihlásení prípravky do oficiálnych 
súťaží futbalového zväzu. Všet ko však 
závisí od počtu našich nádejných fut
balistov. Touto cestou by sme sa taktiež 
chceli poďakovať Obecnému úradu  
v Kamenci pod Vtáčnikom, za finančnú  
a materiálnu pomoc, bez ktorej by tieto 
aktivity nebolo možné vykonávať.

Výbor TJ TATRAN

staň sa futbalistom,
 začni v prípravke

Aj keď sú v súčasnosti všetky futbalové súťaže pozastavené, radi by sme Vám predstavili našich 
najmenších futbalis tov. Je to prípravka TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom. Síce nehrajú žiadnu 
oficiálnu súťaž, ale o to viac sú ich tréningy zábavnejšie a plné nasadenia. 
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Poznáš slovník našich  
starých a prastarých mám?  
Čo znamená výraz:

1. Šporhelt
a) krabica na peniaze (šporkasa)
b) vkladná knižka
c) šporák
2. Firhánok
a) záclona
b) letorast stromu
c) drevená bránka
3. Žochtár
a) držiak na vrecia
b) nádoba na dojenie
c) obyvateľ Topolčian
4. Šafel
a) podložka na krájanie
b) pomôcka kosca
c) drevená nádoba
5. Natkaslík
a) nočný stolík
b) ručný vozík
c) murárska naberačka

6. Árenda
a) prenájom (pôda)
b) nočný lampáš
c) sólový spev

7. Šnuptichel
a) tabak na šnupanie
b) vešiak 
c) vreckovka

8. Štrimfle
a) traky (hózontrágle)
b) staré rifle
c) pančuchy

9. Nachtrekel
a) teplé tričko
b) vrchný mužský kabát
c) nočný pokoj

10. Brazoletňa
a) nástenný svätý obrázok
b) náramok
c) kvasená uhorka

11. Pinta
a) súdok 
b) opasok
c) poľná fľaša

12. Štrumpadle
a) makové rezance
b) predchodca ženskej podprsenky
c) ženské podväzky
13. Putrtaj
a) zákusok
b) výzva na sex
c) visiaci zámok

Vyhodnotenie.  Za každú správnu 
odpoveď je jeden bod.  
Hodnotí totka Matrtajka. 

11-13 bodov: jáj céra moja si šikovná, 
už sa môžeš aj vydať. No ale daj si fer
tuchu, vezmi vecheť a poumývaj riad
7-10 bodov: nuž syn môj, celkom  
máš v hlave, len keby si toľko nepev, 
možno by si mav aj viac
menej ako 7 bodov: starý ty vieš trt. 
Nemáš ništ v tej hlave. A aj inde. Keby 
nebolo Vinca, ani deti by sme nemali

redakcia

OTesTUJ sa !

Nájdi 10 rozdielov.Spoj čísla od 1 po 29.

sudoku
Hlavolam Sudoku predstavuje 
mriežku s rozmermi 9x9.  
Do prázdnych políčok lúštiteľ  
postupne doplňuje čísla od 1 po 9, 
tak aby sa každé číslo nachádzalo 
práve jedenkrát v:
•	 každom	riadku
•	 každom	stĺpci
•	 každom	3x3	štvorci

Správne odpovede: 1c, 2a, 3b, 4c, 5a, 6a, 
7c,8c,9a, 10b, 11b,12c, 13a


