
KAMENČIANSKE 
NOVIN(K)Y 

Číslo 2.  Ročník II.                                                           12/2018 
 

 
 
 

     Obsah:                                                       Novoročný príhovor starostu obce                           

 

str. 2 Editorial 

str. 3 Pomník padlým občanom Dolného Kamenca  

str. 4  FRIDA  maľovať a milovať, očami M. Šimu 

str. 5-6  Veľký rozhovor s naším futbalistom           

              Dávidom Hanckom 

str. 7-10 Kultúra v obci 

str.11 Šport, K-FIT  

str.12 Šport, futbal 

str.13 Plán kultúrnych podujatí 2019 

str.13 Rekapitulácia rozpočtu 

str.14 Obec ponúka na prenájom 

str.15-18 Správa starostu obce o zrealizovaných 

                aktivitách v r. 2018 

str.19 Vianočná burza 

str.20 Kontaktné údaje 

str.21 Výsledky komunálnych volieb 

str.22 Povesť spod Vtáčnika “zapojte sa aj vy“ 

str.23 Omaľovanka “zapojte sa aj vy“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Milí spoluobčania! 
Pred pár dňami sme sa 
konečne zastavili 
v nekonečnom naháňaní sa 
za darčekmi pod stromček 
a aţ na Štedrý večer sme si 
uvedomili, ţe pokoj a láska 
sa v obchode kúpiť nedá. 
Všetko, čo sme potrebovali 
naozaj, sme našli v kruhu 

svojich najbliţších. Stres a naháňanie sa vţdy za niečím, 
ostalo za dverami. Aké krásne bolo zistenie, ţe prítomnosť 
najbliţších, ich úsmev či láskavé pohladenie bolo to, čo nám 
v tejto uponáhľanej dobe tak veľmi chýbalo. 
Dúfam, ţe tieto výnimočné pocity si prenesieme aj do 
nasledujúceho roku. Pre väčšinu z nás je nový rok prísľubom 
zadávania si nových predsavzatí. Pre nás a našu obec je 
predsavzatím pokračovať v dobre rozbehnutej práci, aby ţivot 
Vás občanov bol čo najlepší a plne bezpečný. 
Máme za sebou rok, ktorý priniesol veľa nového i pozitívneho. 
V novembri sa konali komunálne voľby. Ďakujem všetkým 
voličom, ktorí prišli k volebným urnám a  ktorým ţivot v našej 
obci nie je ľahostajný.  Verím, ţe  ako starosta obce spolu 
s poslancami,  Vás nasledujúce 4 roky presvedčíme, ţe Vaša 
voľba bola správna.  
Ako som uţ spomínal, rok 2018 bol priaznivý. Podarilo sa 
nám dotiahnuť niekoľko projektov do úspešného  konca. 
O pripravovaných ako aj uskutočnených projektoch sa 
dočítate na ďalších stránkach kamenčianskych novín. 
Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval všetkým 
Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom boli prospešní pre 
blaho obce. Ďakujem spoločenským organizáciám, 
zdruţeniam, kolektívom, jednotlivcom, obchodným partnerom, 
poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obce, 
za podporu, pomoc a za prácu, ktorá posunula našu obec 
vpred. 
Ţelám si a verím, ţe aj rok 2019 bude pre našu obec 
úspešný. Milí občania, prajem Vám hlavne pevné zdravie, 
šťastie, veľa lásky, rodinnú pohodu, osobné i pracovné 
úspechy. 
 
S úctou 

      
                               Ing. Dušan Ďuriš 

      
                                         

!!!OZNAM!!! 
 

Bc. Monika Pažická  poskytuje 
bezplatné poradenstvo v r.2019 v 
oblasti poskytovania sociálnej pomoci 
každú poslednú stredu v mesiaci 
v čase od 17-18 hodiny v piestoroch 
obecnej knižnice. 
 
 
 



 2 

Editorial 
 

No, a sme tu po roku znova. Pýtate sa kto? Dôleţitá otázka, tak sa pripomeňme. Áno je to presne rok, čo obecný 
úrad v našej obci vydal v jej novodobej histórii svoje prvé noviny. Pre niekoho takéto honosné pomenovanie sa bude zdať 
prinajmenej čudné, v ročnej periodicite? Z hľadiska novinovej praxe úplne logické.  

 
Končiaci sa rok 2018 bol aj v našej obci neobyčajne bohatý na rôzne udalosti, či uţ vo vybudovaní niečoho 

nového, alebo opravami a rekonštrukciami jestvujúceho. Je naozaj veľmi ťaţké na takom malom priestore toto všetko 
popísať. Zachytiť ich i v časovej postupnosti a niektorej dať istú prioritu by bolo neférové voči ostatným. Tou 
najdôleţitejšou udalosťou roka boli však určite voľby zastupiteľov obce a ich starostu takmer v závere tohto roka. Voľby 
potvrdili, ţe obdobie ostatných štyroch rokov bolo naozaj úspešných a voliči sa rozhodli vo svojich funkciách potvrdiť aţ 
na malé výnimky pôvodných zástupcov (predstavujeme ich na inom mieste). 

 
 Ešte jedna  malá zmena, kým naše vlaňajšie „noviny“ boli akýmsi súhrnom a štatistickou výpoveďou za rok 

2017, teraz sa chceme troška odlíšiť. Samozrejme sa nevyhneme čomusi podobnému ako  v minulosti, skúsime sa však 
aj o akýsi retrospektívny pohľad na to čo sa v obci udialo v podobe naznačujúcich textov. A ešte jeden, z nášho pohľadu 
závaţný fakt. Po veľkom úsilí sa nám po dlhom čase podarilo istým spôsobom kreovať a stabilizovať redakciu a redakčnú 
radu, čo by malo aj pre obsah tohto čísla znamenať istý posun, taký malý, maličký progres. Malo by sa to prejaviť aj 
v tom, „ţe sme našim redaktorom istým spôsobom uvoľnili ruky“, aby do svojich príspevkov dali aj istú pridanú hodnotu 
a pokúsili sa od vás, našich čitateľov, občanov našej obce získať  spätnú väzbu. Budeme nesmierne radi, ak pochopíte 
túto našu snahu a svojimi postrehmi nás usmerníte, čo by ste si v našich novinách radi prečítali.  

 
Všetci, čo noviny pripravujeme sme nadšení amatéri, to čo robíme, robíme to s láskou a úctou k vám. A spolu 

s vami sa tešíme, ţe naša krásna dedinka rozkvitá, rastie do krásy. Môj starší kolega v redakcii Milan Šimo mi pripomenul 
staršiu históriu, viaţucu sa na amatérske divadlo v obci, ktoré v 50., 60. a 70. rokoch bolo na svojom vrchole. Kaţdé 
estrádne vystúpenie začínali nápevom: V jednom romantickom kraji krásne miesto jestvuje, tam pod vysokým 
Vtáčnikom, K a m e n e c   sa menuje.     
Sme pyšní na našu krásnu dedinku a dúfame, ţe aj vy, naši milí čitatelia. 
 

A uţ keď sa nám podarilo kreovať redakciu, dúfame, ţe naša odmlka nebude taká dlhá, a ďalšie číslo pre vás 
pripravíme tak, aby vyšlo na začiatku  leta na prelome júna a júla. 

 
                                                             
 
                                                               S úctou PhDr. Michaela Pilch Vlková, šéfredaktorka 
                                                               Milan Šimo, redaktor 
                                                               Ing.arch. Slávka Dadová, redaktorka 
                                                               Ing. Dušan Ďuriš, predseda redakčnej rady 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                           M.P.Vlková                                     M.Šimo                                      S.Dadová 
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Pomník padlým občanom Dolného Kamenca 
 

V novembri ubehlo presne 100 rokov od momentu, keď zaznela posledná salva prvej svetovej vojny  dňa 11.11.1918  o 11. 
hodine po viac ako 4 rokoch bojov skončila I. svetová vojna a to podpísaním prímeria medzi Nemeckom a spojeneckými mocnosťami.  

 
V prvej svetovej vojne  sa zúčastnilo 38 štátov, počet mobilizovaných vojakov presiahol 70 mil. muţov, z nich 10 mil. padlo a 

20 mil. bolo zranených. Zahynulo, resp. sa z nej nevrátilo  69 700 slovákov. Vojnové náklady prekročili 200 mld. dolárov. Materiálne 
škody boli obrovské a azda ešte väčšie boli škody na ľudskej psychike najmä mladej generácie . Počet zabitých bol väčší ako v druhej 
svetovej vojne. Táto vojna viedla k povolaniu do zbrane aj našich rodákov, aby bojovali a prelievali krv za záujmy, ktoré im boli cudzie.  

 

Aj pri tomto  pamätníku  si tak znovu uvedomujeme všetku nezmyselnosť a krutosť vojen a obrovskú bolesť, ktorú 
spôsobujú. Sloboda je  však hodnota, za ktorú často s odhodlaním bojujeme.  Myslím si však,  ţe  bez slobody nemôţe byť človek 
úplne šťastný.                                                

Podľa dostupných výpisov z našich dvoch dedín Horného a Dolného Kamenca poloţilo ţivoty dovedna 32 muţov. 15 
z Horného Kamenca. Pomník na ich pamiatku stojí od roku 1937 pri fare. Menovite  to boli Michal Hudec, Ondrej Fábry, Pavel Fábry, 
Jozef  Fábry,  Štefan Hudec, Ján Bobok, Ondrej Šesták, František Rybár,  Ján Kováč, Jozef Kováč, Jozef Fábry, Pavel Fábry, Ján 
Sládok, Michal Vojdáš, Juraj Svítok . Ďalším 17 obetiam z Dolného Kamenca slávnostne odhalujeme pomník 100 rokov po ukončení 
tejto nezmyselnej vojny. Padlí občania z Dolného Kamenca: Vendelín Ďurta, Jozef Ţiak, Štefan Lauš, Ondrej Halač, Filip Halač, Jozef 
Halač, Štefan Mokoš, Valent Slávik, Ján Štanga, Ján Jánoška, Štefan Jánoška, Jozef Vojdáš, Juraj Vojdáš, Valent Nechala, Ondrej 
Vrana, Jozef Šimo, Ondrej Ţiak. 

Pomník je vytvorený z dvoch kusov kameňa – andezitu, spojenie kedysi dvoch dedín. Kameňa, ktorý pochádza 
z kameňolomu nad dedinou, teda nášho kameňa. Vyobrazený vojak nemá tvár, čo symbolizuje všetkých aj tých vojakov, ktorých 
mená pochovala vojna bez povšimnutia a ostali zabudnutí. Hore sú zobrazené divé maky krvavo červenej farby, farby krvi, poetický 
symbol obetí 1 svetovej vojny. Je ich 17, ako 17 mien našich padlých občanov vytesaných na tabuli. 

„Neznámi bojovníci padli, aby cesta k šťastiu bola známa“. 
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FRIDA  maľovať a milovať, očami M. Šimu 
 

Piatok 23. novembra sa svojou fádnosťou ničím 
neodlišoval od iných dní tohto jesenného 
obdobia. Bratislava nás v tento podvečer 
privítala sychravým počasím. Aj keď je do 
Vianoc ešte veľmi ďaleko, svojou výzdobou s 
dominujúcou hrou svetiel, pripomínala, akoby 
uţ , uţ  boli predo dvermi. Avšak objekt našej 
návštevy ostával nevýrazný, zahĺbený do svojej 
mlčanlivej monumentálnej nostalgie, dávno 
zašlej slávy, sťa by sa hanbiaci za povesť 
pamätníka socialistickej architektúry. Hovorím 
o DOME ODBOROV, v súčasnosti nesúci 

pomenovanie ISTROPOLIS. Sem, kde má svoje sídlo Bratislavské hudobné divadlo TEATRO WUSTERNOT, viedli kroky nás, 
účastníkov zájazdu z Kamenca p. Vt.,  baţiacimi po umeleckom záţitku. 

Preskočme však ostatné a v tichosti sa posaďme do prvých radov hľadiska, takmer sa dotýkajúc portálu javiska ničím 
neohraničeným ničím, ani oponou. Našim umeleckým záţitkom sa má stať zhliadnutie  muzikálového predstavenia s názvom  
uvedeným v titulku. Uţ prvý pohľad na scénu nás prekvapil, pretoţe na rozdiel od iných muzikálových predstavení tu účinkuje ţivý 
orchester bez akýchkoľvek reprodukcií. Hudba, ktorá je základom kaţdého muzikálu je autorským dielom hudobného skladateľa, 
producenta a zároveň riaditeľa tohto divadla Rudolfa Geriho. Textovú časť pripravil básnik, prozaik, dramatik, scénarista a textár 
Daniel Hevier. Reţijného naštudovania sa ujal Karol Vosátko. 
Celý príbeh inscenácie sa odohráva v prvej polovici 20. storočia a je o  najuznávenejšej mexickej maliarke Magdalene  Carmen Frida 
Khalo. Pomôţme si obsahom bulletinu k tejto inscenácii a ten hovorí... Frida Khalo sa narodila 6. Júla 1907. Jej detstvo bolo plné 
bolesti a osamelosti. V siedmich rokoch ochorela na obrnu v dôsledku čoho krívala na pravú nohu. Na strednej škole spoznala svoju 
prvú lásku Alexa.  Jedného septembrového dňa, keď sa vracala zo školy sa ich autobus zrazil s električkou, pričom jej ţelezná tyč 
prerazila  bok a panvu. Po mnohých operáciách bola rok pripútaná na lôţko. Toto prvé priame stretnutie so smrťou poznačilo jej 
tvorbu po celý ţivot. Neskôr sa Frida stretla s významným mexickým maliarom Diegom Riverom (Tomáš Palonder), povestným 
sukničkárom a bohémom. Priniesla mu svoje plátna, ktoré ho zaujali hlavne svojou originalitou. Po krátkej známosti sa s veľkou 
okázalosťou v roku 1929 vzali. Ich vzťah zvláštny, milovali a nenávideli sa zároveň. Frida si veľmi ţelala mať dieťa s Diegom, ale 
kaţdé tehotenstvo zlyhalo, čím nesmierne trpela. Nejaký čas spolu strávili v Amerike, tam sa však Fride nepáčilo, vrátili s a domov, 
pričom ju Diego obviňoval , ţe mu je záťaţou v jeho kariére. Poslednou kvapkou bola skutočnosť, ţe Diego mal pomer s jej sestrou 
Cristinou, (Mirka Partlová) čo viedlo k ich rozchodu, neskôr mu avšak aj toto odpustila.  Ešte jedna epizóda z jej ţivota bola 
zaujímavou, keď sa v roku 1937 zoznámila s ruským exilovým revolucionárom Levom Trockým, úhlavným Stalinovým protivníkom. Ich 
románik však trval len veľmi krátko.V roku 1939 sa manţelstvo Fridy s Diegom ocitlo v troskách a v októbri poţiadali o rozvod. Ich 
odlúčene trvalo krátko a 8. decembra 1940 sa znova zosobášili. Po mnohých neúspešných operáciách chrbtice strávila Frida osem 
mesiacov na lôţku, nosila oceľový korzet a proti bolesti dostávala injekcie morfia. 
V roku 1953 bola usporiadaná jej prvá veľká výstava v Mexiku, Frida si zabezpečila odvoz kamiónom aj s obrovskou posteľou, 
s ktorou elegantne priplávala, na prekvapenie všetkých prítomných do stredu výstavnej sály s výkrikom: Tak čo je, prečo nehrá 
muzika, hádam nie sme na pohrebe !“ 
 
Frida Khalo zomrela vo veľkých bolestiach  vo svojich 47 rokoch 13. júla 1954. 
Tento strhujúci príbeh sa odohrával pred našimi očami v rôznych dramatických obrazoch plných vášne , lásky, pohŕdania s pretkanými 
 rôznymi vtipnými textami v podaní Marcela Ochraneka, vystupujúceho vo viacerých úlohách, napr. aj v úlohe Leva Trockého. Dej 
nádherne dopĺňala podmanivá hudba modifikovaná do hudobného tvaru  s prvkami mexickej, španielskej, americkej, ruskej 
a európskej hudby v podaní uţ na začiatku spomínaného orchestra. Spev hlavných protagonistov bol vysoko profesionálny  a v 
symbióze dramatického textu. Celé to bolo dopĺňane kreáciami dvoma dvojicami tanečných párov vhodne zakomponovaných do deja.  
Doteraz najdôleţitejšie, čo som nespomenul je postava samotnej Fridy, ktorú stvárnila menej známa muzikálová herečka Katka 
Ivanková. Herečka svojou fyzickou postavou pripomínajúcou skôr smečiarku volejbalového druţstva bola  jednoznačne vo všetkom 
dominujúca. Jej jedinečný výkon vo všetkých polohách bol úchvatný, jej spev v sólach či duetách bol fascinujúci. Obdobne aj v textoch 
či samotnej, alebo v dialógoch, dramatických gestách bol neopakovateľný. Táto osoba nehrala, ona dej preţívala v prevtelení do 
skutočnej Fridy. Ak ešte stále platí to staré, ţe zrak je odrazom duše tak to bolo počas celého predstavenia. Ešte aj pri záverečnej 
„klaňačke a ďakovačeke“ jej oči akoby hovorili som Frida, svoj príbeh som vám milí diváci vyrozprávala osobne. Niekoľko násobný 
standing ovation patril nielen všetkým účinkujúcim , ale aj tým, čo celú inscenáciu pripravili. A ja na tomto mieste pridávam ešte svoj 
osobný potlesk v stoji hlavnej protagonistke Katke Ivankovej. Jej výkon ma dostal, bol som plný emócii, jednoducho na mäko! Čosi 
podobné sa mi stalo v štátnej opere v B. Bystrici v predstavení Verdiho Nabucca, konkrétne v znení nadnášajúceho chorálu Zboru 
ţidov a druhý krát v Divadle Andreja Bagara v Nitre pri  hereckom koncerte zosnulého Leopolda Haverla v úlohe Gréka Zorbu.  
A ešte jeden standing ovation a dúfam, ţe sa ku mne pripoja aj ostatní účastníci nášho zájazdu. Ten patrí obecnému úradu 
a organizátorom tohto podujatia. A tento rok to bol uţ tretí takýto počin. Naozaj ďakujeme, dúfajúc, ţe ak to podmienky dovolia 
neochabnete a ešte zintenzívnite tieto snahy. Účastníkmi nášho zájazdu boli prevaţne ţeny a ja ako jeden z mála zástupcov 
opačného pohlavia vyzývam ostatných muţov, aby prerušili svoj „gaučing“ a vykročili v ústrety umeleckým záţitkom. Oplatí sa.                                                                                                

                                                                                                                                                            Milan   Š i m o 
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Veľký rozhovor s naším futbalistom Dávidom Hanckom 

 

 
Naši redaktori Miška P. Vlková a Milan Šimo, vyuţili krátkodobú prítomnosť slovenského reprezentanta vo futbale Dávida 
Hancka doma v Kamenci pod Vtáčnikom pred reprezentačným zrazom futbalistov SR. Ten sa konal v Šamoríne pred zápasmi 
v lige národov v mesiaci november proti Ukrajine a Českej republike.  
 
 
 
Máš za sebou prvý úspešný štart v najcennejšom drese slovenskej reprezentácie v A muţstve, aj keď si predtým uţ pôsobil 
v mládeţníckych kategóriách. Aké boli tvoje pocity a smerovala tvoja ruka pri hymne na srdce?                                                                                                  
D: Hmm, čo sa týka tých emócií, keď som prvýkrát nastupoval za A muţstvo bolo to neuveriteľné, a nikdy na to nezabudnem. Ruka 
nesmerovala na srdce, lebo my sa drţíme ako tím po kope za ramená, ale spievanie hymny je pre mňa vţdy výrazom osobnej pocty. 
 
Iste nebolo ľahké začleniť sa do rozbehnutého vlaku po boku skúsených matadorov Škrteľ, Hamšík, Kucka a ďalší. Ako ťa 
prijali medzi seba?                                                                                              
D: Čo sa týka  starších hráčov, milo ma prekvapili a  prijali ma veľmi dobre. Myslím, ţe aj moje výkony hneď v prvých zápasoch, 
pomohli k tomu ţe ma brali tak, ţe mám čo ponúknuť tomu muţstvu. Takţe o to ľahšie sa mi zapadalo, medzi nich .Okrem toho 
nejakých chalanov som uţ poznal a čo sa týka prijatia, moţem im len poďakovat a veľmi si váţim ako ma prijali. 
 
Vráťme sa však niekoľko rokov dozadu. Kto a kde formoval tvoje prvé futbalové kroky?                                                                                                                             
D: Takým mojím celoţivotným trénerom je môj ocino,  ktorý ma prvýkrát vzal aj na ihrisko u nás v Kamenci, on bol ten, ktorý mi dával 
loptu pod nohy. Predovšetkým vďačím jemu. Voláme si takmer denne a preberáme väčšinou teda futbal, je to úţasné aké rady mi 
dáva, tak isto aj mamina, ja im môţem len poďakovať za takú podporu ako mám od nich. 
 
Tvoje začiatky s „veľkým futbalom“ sa však viaţu k Ţiline, a nie si sám. Ako si spomínaš a hodnotíš svoje pôsobenie v tomto 
klube?     
D: To pôsobenie v Ţiline bolo nádherne a na tých kamarátov čo tam mám určite nezabudnem. Veľmi pekne ďakujem celému klubu, 
majiteľovi, trénerom. Aj keď tam boli aj taţšie chvíle, vedel som, ţe keď budem tvrdo pracovať,  dokáţem si splniť svoje sny, Ţilina mi 
ich pomohla uskutočniť. 
 
Staré príslovie hovorí: „Všetky cesty vedú do Ríma“. Tvoja cesta však viedla do Florencie, kde si sa stal hráčom slávneho 
ACF Fiorentina. Čo tomu predchádzalo?                                               
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D: Predchádzala tomu hlavne výborná sezóna v Ţiline, kde sa mi darilo. Po skončení sezóny sme jasne vedeli uţ o nejakých 
záujmoch, no o Florencii som ani nevedel, v pondelok 1. telefonát, v stredu uţ bolo všetko dohodnuté a štvrtok som uţ letel do 
Florencie a podpísal zmluvu.  Teraz môţem určite povedať, ţe som spravil dobrý krok, pretoţe teraz po 5 mesiacoch som určite lepší 
hráč ako som bol. 
 
Florencia, mesto a srdce , čarokrásneho Toskánska je naozaj starobylé, s bohatou históriou, mesto Danteho, Petrarcu, 
Botticeliho, Michelangela, Leonarda da Vinciho a mnohých ďalších významných dejateľov. Pocítil si uţ vôňu tohto starého 
sveta?                                                       .                                                                                    
D: Florencia určite patrí medzi najkrajšie kde som bol, páčia sa mi pamiatky v centre aj v okolí. A prejsť sa po meste len tak  voľne, má 
neobyčajné čaro. 
 
Mesto je veľké, ako sa po jeho uliciach prepravuješ.? Zadováţil si si uţ nejaké fáro alebo len tak na bicykli? Hamšík si potrpí 
na Ferrai alebo Lamborghini, a čo ty?                                       
D: Na Ferari je ešte čas, nad tým teraz vôbec nerozmýšľam. Zatiaľ tých prvých 5 mesiacov čo som tu chodím pešo aj  do 
tréningového centra to mám len 30 minút pešo, čo je celkom paráda. 
 
Dávid si mladý chalan, navyše „fešáčisko“. Aké sú „baby“ Talianky, upútali ťa alebo tvoje srdce bije len  pre nejakú 
Ţilinčanku či nebodaj kamenčianku? (tu zbystria pozornosť všetky ...násťročné baby z Kamenca a širokého okolia)                                                               
D: Toto ma zatiaľ obchádza, momentálne to nejako neriešim, aj keď to určite časom príde.  Musím ale povedať, ţe Slovenky sú 
krajšie, a kamenčianky najkrajšie. Moja hlava skôr smeruje na tie futbalové ciele, no určite by som chcel Slovenku, uvidíme čo čas 
prinesie.(baby, zbystrite pozornosť- pozn. redaktora) 
 
Vráťme sa však späť k futbalu. Snom kaţdého futbalistu je hrať za najlepšie muţstvá sveta. Ktoré muţstvo je tvoj sen?                                                                                                                    
D: Pre mňa je snom aj Fiorentina, je to veľky klub. Keď si predstavím z akej malej dediny som a kam som sa dostal, tak je to uţ pre 
mňa veľký krok, ale jasné, mám aj iné ciele. Súčasným najväčším snom je momentálne presadiť sa vo Fiorentíne a získať stabilné 
miesto v základnej zostave tímu . 
 
Ako si sa vyrovnal v klube s rečovou bariérou a dokáţeš sa uţ dohovoriť  v taliančine?              
D: To bol jeden z mojich prvých cieľov, mám učiteľku, 3x do týţdňa a snaţím sa učiť aj pomimo, v angličtine nemám problém sa 
dohovoriť, no viem sa uţ dohovoriť uţ aj v taliančine.  
 
Sleduješ kamenčiansky futbal a neťahá ťa to občas 
obuť si kopačky a obliecť jeho dres?          
D: Jasné, ţe sledujem, aj s veľa chalanmi  z  Kamenca 
som v kontaktne, po víkende si pozriem výsledky, takţe 
sledujem. Niekedy si azda náš tatrančekový dres oblečiem, 
moţno nejaký exhibičný, alebo na konci svojej kariéry.  
 
Naši najmladší futbalisti ţiačikovia ťa uţ poznajú 
a mnohí by sa ti chceli vo futbale podobať. Čo by si im 
poradil? 
D:Velmi dôleţité je mať radosť z futbalu a mať vášeň pre 
futbal. 
 
Blíţi sa záver roka, kedy ťa znova uvidíme doma, a čo 
by si svojim priaznivcom a ostatným občanom 
odkázal?                                                                       
D:Veľmi sa teším, ţe prídem na pár dni domov, aj keď to 
budú asi len 4 dni. A čo by som im odkazal? Jednoznačne 
aby si uţili sviatky v kruhu rodiny, a Nový rok, aby bol 
minimálne tak úspešný ako tento. 
 
Posledná otázka. Keby si  sa doma znova ukázal a bola 
by ochota a časový priestor, bol by si ochotný aj 
cestou našej redakcie a na priamo sa porozprávať so 
svojimi fanúšikmi?          
D: Určite, s pokorou a ochotou by som to rád urobil, veľmi 
by ma to potešilo, a aj ma prekvapuje, ţe by bol o to 
záujem, uvidím či to vyjde, no jednoznačne by som s tým 
nemal problém. 
                                                                                                                                       
Ďakujeme za rozhovor  
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Kultúra v obci 2018 
 

30.4.2018 Stavanie mája 
 
Stavaním mája sa tradične otvára kultúrne leto, kde sa prezentujú okrem príspevkových ogranizácií pôsobiacích v našej 
obcí hlavne detí z MŠ a ZŠ so svojím programom. 
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1.6.2018 Deň detí 
 
Uţ  niekoľko rokov trvajúcu akciu pre detí nám tento rok spestrila pena, ktorej sa nedalo odolať. 
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22.6.2018 Koncert za dobré vysvedčenie  

 
Popri osvedčených kapelách  v prezentácií ZUŠ príjemne prekvapila AKORDEONIKA a pre veľký úspech  k nám znova 
zavítala skupina Mr.Teddy and the Sidekicks.
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11.8.2018 Dychovky pod Vtáčnikom 
 
Jubilejný 10. Ročník Dychoviek pod Vtáčnikom sa niesol v znamení dobrej zábavy, ukáţky tvorby tradičných ľudových 
remesiel  a osvedčených dychových telies  zo Slovenska a Moravy doplnil dychový orchester z Rakúska  Blecharanka, 
ktorí svojou účasťou potvrdili ich vysokú úroveň. 
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ŠPORT:  K-FIT Kamenec pod Vtáčnikom 

 
Sídlo posilňovne je v bývalých priestoroch materskej školy. Návštevníci si môţu zacvičiť v kardiozóne, silových 
stanovištiach s veľkým mnoţstvom závaţí a solídnym výberom jednoručných činiek a super strojoch. 

Otváracie hodiny: 

celoročne Po-Pi:  18:00-20:00 

  So-Ne:  14:00-16:00 

Vstupné: 

1 vstup (časovo neobmedzený)  1,50 € 

Permanentka na 1 mesiac  15 € 

Súčasťou fitness centra je aj Fit bar, kde je moţné zakúpiť si športové nápoje. 

Kontakt: 

Branislav LAUŠ: 0908 737 094  

 
 

    po rekonštrukcií 
 

 

pred rekonštrukciou 

Aktuálne má K-Fit 15 stálych členov, 
kaţdý z nás sa 2x strieda v mesačných 
sluţbách.  Hneď v januári 2018 sme mohli 
naších návštevníkov privítať vo 
vynovených priestoroch.  Vykonala sa 
renovácia omietok hlavného  priestoru, 
renovácia sa vykonávala svojpomocne 
s podporou  obce. Chceli by sme sa veľmi 
poďakovať naším zákazníkom, ktorí 
vyuţili kupón z čísla 1. za veľkú účasť. 
Veríme, ţe sa im u nás zapáčilo a ostanú 
našími zákazníkmi naďalej. 
 
                                         Tím K-FIT  
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ŠPORT: Futbal , výsleky 

 
 
V. liga Sever U19, dorast                                                           VI. liga - Majstrovstvá oblasti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                             
 

 
 

III. liga SŢ U15 SZ ZsFZ, starší ţiaci                                              
 

  Klub Z V R P Skóre B K +/- FP 

1 FK Spartak Bánovce nad B. 11 11 0 0 115:4 33 13 15 0 

2 ŠK LR CRYSTAL 11 8 1 2 29:16 25 12 7 0 

3 FK Iskra Nováky 11 7 1 3 36:21 22 11 7 0 

4 FK Junior Kanianka 11 6 3 2 31:18 21 10 6 0 

5 TJ Iskra Holíč 11 6 1 4 33:23 19 9 4 0 

6 OK Častkovce 11 5 2 4 29:18 17 8 2 0 

7 FUTBAL - FK MELČICE – LIES. 11 5 1 5 37:32 16 7 1 0 

8 TJ NAFTA GBELY 11 4 0 7 16:37 12 6 -9 0 

9 FK TJ Kúty 11 3 2 6 15:30 11 5 -4 0 

10 MFK Topvar Topoľčany B 11 1 2 8 17:59 5 4 -13 0 

 
                       III. liga MŢ U13 SZ ZsFZ, mladší ţiaci 

  Klub Z V R P Skóre B K +/- FP 

1 MFK Stará Turá 15 13 0 2 79:18 39 16 15 0 

2 TJ Vápeč Horná Poruba 15 12 0 3 55:21 36 15 12 0 

3 TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom 15 11 1 3 84:24 34 14 13 0 

4 TJ Partizán Domaniţa 15 10 0 5 74:31 30 13 9 0 

5 FK Turani 15 9 1 5 76:45 28 12 4 0 

6 ŠK Dohňany 15 9 1 5 45:25 28 11 4 0 

7 TJ Slovan Zemianske Kost. 15 8 3 4 64:28 27 10 6 0 

8 TJ Sokol Biskupice 15 9 0 6 46:46 27 9 6 0 

9 TJ Slovan Rovnosť Krajné 15 8 0 7 34:45 24 8 0 0 

10 TJ Priehrada Udiča 15 7 1 7 55:36 22 7 1 0 

11 TJ Tatran Cementáreň Ladce 15 6 2 7 42:28 20 6 -1 0 

12 OŠK Bošáca 15 5 1 9 33:57 16 5 -8 0 

13 TJ Cementár Horné Srnie 15 4 2 9 42:43 14 4 -7 0 

14 FK Košeca 15 2 0 13 14:94 6 3 -18 0 

15 TJ Partizán Prečín 15 1 0 14 5:124 3 2 -21 0 

16 OFK Drietoma 15 0 0 15 8:91 0 1 -21 0 

  Klub Z V R P Skóre B K +/- FP 

1 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom B 15 12 1 2 44:11 37 16 13 63 

2 Mestský futbalový klub Baník Handlová 15 11 1 3 52:21 34 15 13 32.2 

3 FK TJ Skačany 15 11 1 3 43:21 34 14 10 74.8 

4 TJ OFK Deţerice 15 9 4 2 39:16 31 13 7 72.1 

5 TJ Slovan Nitrianske Sučany 15 10 1 4 48:29 31 12 7 52 

6 OFK Nedanovce 15 9 3 3 46:16 30 11 6 66.8 

7 OŠK Chynorany 15 8 3 4 31:18 27 10 6 38.6 

8 TJ Dúbrava Rudnianska Lehota 15 5 4 6 20:37 19 9 -5 63.6 

9 TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom 15 5 3 7 20:30 18 8 -6 15.8 

10 TJ Baník Sebedraţie 15 5 2 8 30:31 17 7 5 47.65 

  Klub Z V R P Skóre B K +/- 
F
P 

1 OK Častkovce 11 11 0 0 104:5 33 13 18 0 

2 FK Iskra Nováky 11 10 0 1 63:6 30 12 15 0 

3 TJ Iskra Holíč 11 8 0 3 34:22 24 11 9 0 

4 FK Spartak Bánovce nad B. 11 7 1 3 66:20 22 10 4 0 

5 FC Slovan Hlohovec 11 6 1 4 28:32 19 9 4 0 

6 FKS Nemšová 11 6 0 5 38:30 18 8 0 0 

7 
FUTBAL - FK MELČICE - 
LIESKOVÉ 

11 6 0 5 32:33 18 7 3 0 

8 FK Junior Kanianka 11 3 0 8 19:36 9 6 -6 0 

https://futbalnet.sk/klub/1340/tim/30035
https://futbalnet.sk/klub/7931/tim/29316
https://futbalnet.sk/klub/1250/tim/29252
https://futbalnet.sk/klub/1193/tim/29232
https://futbalnet.sk/klub/1664/tim/31009
https://futbalnet.sk/klub/1418/tim/31474
https://futbalnet.sk/klub/2771/tim/29472
https://futbalnet.sk/klub/2642/tim/30519
https://futbalnet.sk/klub/2476/tim/30739
https://futbalnet.sk/klub/2333/tim/30174
https://futbalnet.sk/klub/2245/tim/31121
https://futbalnet.sk/klub/2618/tim/29965
https://futbalnet.sk/klub/2841/tim/29728
https://futbalnet.sk/klub/2894/tim/31261
https://futbalnet.sk/klub/1868/tim/31485
https://futbalnet.sk/klub/1817/tim/30914
https://futbalnet.sk/klub/1626/tim/31790
https://futbalnet.sk/klub/2231/tim/30365
https://futbalnet.sk/klub/203/tim/31275
https://futbalnet.sk/klub/111/tim/31078
https://futbalnet.sk/klub/2787/tim/30323
https://futbalnet.sk/klub/1531/tim/29177
https://futbalnet.sk/klub/286/tim/29591
https://futbalnet.sk/klub/58/tim/31565
https://futbalnet.sk/klub/9078/tim/28729
https://futbalnet.sk/klub/1231/tim/28943
https://futbalnet.sk/klub/2508/tim/32500
https://futbalnet.sk/klub/2674/tim/29772
https://futbalnet.sk/klub/548/tim/32476
https://futbalnet.sk/klub/375/tim/32077
https://futbalnet.sk/klub/867/tim/32008
https://futbalnet.sk/klub/2245/tim/31119
https://futbalnet.sk/klub/71/tim/29236
https://futbalnet.sk/klub/1664/tim/30964
https://futbalnet.sk/klub/7931/tim/29317
https://futbalnet.sk/klub/1193/tim/29233
https://futbalnet.sk/klub/2752/tim/29390
https://futbalnet.sk/klub/1106/tim/30943
https://futbalnet.sk/klub/2968/tim/31111
https://futbalnet.sk/klub/2968/tim/31111
https://futbalnet.sk/klub/1250/tim/29253
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Plán kultúrnych a športových podujatí Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 
2019 

Dátum konania podujatia Názov podujatia 

01.01.2019 Vítame Nový rok 

február, marec 2019 Pochovávanie basy 

20.04.2019 Veľkonočný turnaj v stolnom tenise 

10.4.2019-14.4.2019 Zájazd na veľtrh „Záhradkár a včelár“ do Trenčína 

30.04.2019 Stavanie mája 

apríl/máj 2019 Divadelný zájazd (Nitra/Bratislava) 

31.05.2019 MDD 

21.06.2019 Koncert za dobré vysvedčenie 

jún 2019 Memoriál Ladislava Nechalu – futbalový turnaj starých pánov 

jún 2019 Návšteva kúpaliska  

06.07.2019 Beh do vrchu Vtáčnik  

28.07.2019 Futbalový turnaj o pohár starostu obce 

03.08.2019 Dedina sa baví 

28.08.2019 SNP 

september 2019 Návšteva kúpaliska  

sept. - október 2019 Šarkaniáda 

október 2019 Mesiac úcty k starším 

november 2019 Divadelný zájazd (Nitra/Bratislava) 

05.12.2019 Mikuláš navštevuje starších občanov 

08.12.2019 Príchod Mikuláša 

21.12.2019 Vianočný futbalový turnaj – multifunkčné ihrisko 

23.12.2019 Vianočný koncert 

december 2019 Vianočná burza detí ZŠ 

december Vianočné trhy 

30.12.2019 Výstup na Vtáčnik 

 
 

 
 

Rekapitulácia rozpočtu 
 

SUMARIZÁCIA Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet 
Očakávaná 
skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

  2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Beţné príjmy      956 824      1 018 761         982 972         953 122      1 083 507      1 084 975      1 084 975    

Kapitálové príjmy      213 262          15 063    0 0 0 0 0 

Príjmové finančné operácie        62 050         670 871    0 0 0 0 0 

Prijaté úvery 0 0 0 0 0 0 0 

Vlastné príjmy RO+ŠJ stravné          5 443            7 147          30 368          30 368          20 100          20 100          20 100    

SPOLU:   1 237 579      1 711 842      1 013 340         983 490      1 103 607      1 105 075      1 105 075    

Beţné výdavky:               

-obec      526 785         566 968         522 135         722 688         610 566         629 804         629 099    

-rozpočtová organizácia      331 548         374 878         428 205         428 205         446 886         450 000         450 000    

Kapitálové výdavky - obec        93 559         699 853          31 000    0       30 884    0 0 

Výdavkové finančné operácie 0         1 273            15 271          15 271          15 271          15 271    

Hospodárenie obce celkom:      951 892      1 642 972         981 340      1 166 164      1 103 607      1 095 075      1 094 370    
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Obec ponúka na prenájom 
 

 

Obec Kamenec pod Vtáčnikom ponúka na prenájom chatku v termálnych kúpeľoch Chalmová, ktorá prešla generálnou 
rekonštrukciou. 
 
Poplatky za prenájom sú nasledovné: 

cena za bunku/deň (€) 

Obdobie  1-3 dni 4-7 dní  8 a viac dní 

 1.6. – 30.6.  18 € 16 € 14 € 

 1.7. – 31.8.  20 € 18 € 16 € 

 1.9. – 30.9. 18 € 16 € 14 € 

 
Chatku si môţete rezervovať a bliţšie informácie Vám poskytne Ing. Iveta Rybárová na Obecnom úrade v Kamenci pod 
Vtáčnikom, alebo na  t.č. 046/5465 015, 046/5465 153. Chatku odovzdáva Ivan Minich, telefón: 0911 300 002. 
Viac informácií o termálnych kúpeľoch Chalmová nájdete aj  na www.chalmova.sk 

 
 

 
--- 
 

Obec Kamenec pod Vtáčnikom ponúka na prenájom multifunkčné ihrisko s rozmermi 60x35m s podkladovou vrstvou 
umelá tráva + pieskový zásyp, na ktorom je moţné vykonávať tieto športové aktivity: tenis, futbal, volejbal. 
Poplatky za prenájom sú nasledovné: 

                                                                         Cena za kurt/ihrisko za hod. v 
€ 

 Šport bez umelého osvetlenia s umelým osvetlením 

tenis, volejbal 2,50 € 3 € 

futbal 7,50 € 8 € 

 
Kaţdá začatá ďalšia hodina sa ráta ako celá. Informácie o moţnosti prenájmu a rezervovania termínu Vám poskytnú na 
tel. čísle 0903 206 834. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.chalmova.sk/
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Správa starostu obce o zrealizovaných aktivitách v r. 2018 
 
 
 

12/2018 V centre obce nám pribudli nové 
preliezky, ktoré boli realizované z dotácie z 
Úradu vlády SR v rámci programu Podpora 
rozvoja športu na rok 2018 vo výške 9.500€ a 
so spolufinancovaním obce vo výške 2.976€. 
Všetkým deťom prajeme príjemnú zábavu na 
nových preliezkach. 
 

 

 
       11/2018 
       Pri príleţitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny bolo 
       vo štvrtok 29.11.2018 o 15,00 hod.  slávnostné odhalenie a 
       vysvätenie pomníka, ktorý je venovaný na pamiatku padlým 
       občanom Dolného Kamenca v 1. svetovej vojne. Pomník sa 
       nachádza v parku medzi ulicami Dolnokamenčianska  a Krátka. 
 
 
 
 

 

 

           11/2018 z dotácií z Úradu vlády vo výške 30 000 eur 
prešla hasičská zbrojnica komplexnou rekonštruciou: zateplenie 
strechy a obvodových múrov, výmena okien, vybudovanie 
socialných zariadení, nové omietky, podlahy, elektroinštalácia         

                                                                                           a nové  kúrenie. Spoluúčasť obce bola 5718.- eur 
12/2018 Medzi významne investičné plány COOP  
Jednoty Prievidza sa zaradila výstavba parkovacích  
plôch vybudovaných v centre obce  
 
 
 

12/2018 Medzi plánovanými investíciami v roku 2018  
bola aj komplexná externá rekonštrukcia domu smútku. 
Vymenili sa okná, obvodové múry prešli zateplením a 
novou fasádou 
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19.10.2018 Ministerka vnútra Denisa Saková odovzdala 
v Trenčíne starostovi obce a členom Dobrovoľného 
hasičského zboru obce dar - protipovodňový vozík. 
Príves je vybavený technickou podporou na 
odstraňovanie následkov povodní. Cena 
protipovodňového vozíka je pribliţne 14.000€. V prípade 
nutnosti je vozík pripravený na zásah aj keď dúfame, ţe 
v obci ho tak skoro nebudeme potrebovať 
 
 
 
9-10/2018 Pribudli v našej obci odstavné plochy – 
bytovky ulica Na Papiereň, pred Materskou školou a 
Spoločenským domom. Vznikli tak nové parkovacie 
miesta, ktoré budú slúţiť občanom, ako aj návštevníkom 
obce. Taktieţ aj tieto práce boli vykonané svojpomocne 
našimi zamestnancami. 
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jar 2018, sme v našej obci vybudovali zberné miesto pre veľkoobjemové kontajnery a separovaný odpad. Takisto sme 
vykonali čiastočnú rekonštrukciu Spoločenského domu - rekonštrukciou prešli kuchyňa, sociálne zariadenia a vchod. 
V kuchyni sa vymenila komplet elektroinštalácia, obklady, dlaţba, vybetónoval sa vstup do budovy, vymenili sa vchodové 
dvere za plastové a spevnila sa plocha za Spoločenským domom pri vstupe do novej sály. Všetky tieto práce sme 
vykonali svojpomocne našimi zamestnancami. Ďalej plánujeme pokračovať v rekonštrukcii – vo výmene okien a v 
zateplení budovy. 
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8.10.2018 Do našej materskej školy pribudol nový hrací 
prvok – drevený vláčik. Dúfame, ţe sa bude deťom páčiť, 
bude im robiť radosť a bude sa im v ňom dobre 
„cestovať“.  
 
                                             
 

 
 
      
18.6.2018 
Na bytovkách v Kamenci majú deti radosť - OZ Handrári 
vybudovali nový prvok na detskom ihrisku na bytovkách. Obec 
sa podieľala s čiastočným krytím finančných prostriedkov na 
materiál a šikovné ruky členov OZ Handrári pretavili dobrý 
nápad v skutočnosť, za čo im ďakujeme. Nech preliezky robia   

                                                                                              deťom radosť a slúţia čo najdlhšie. 

  
          
Dňa 19.10.2018 nám po dlhodobej snahe bola schválená dotácia vo výške  694 649,07 € na rekonštrukciu Materskej 
školy. Po 500 000€ dotácii na zberný dvor, je to najvyššia dotácia, akú súčasné vedenie obce s úspechom získalo. 
Tešíme sa, ţe naša Materská škola prejde komplexnou rekonštrukciou. 
 
 

19.10.2018 Do materskej školy nám pribudli nové stoly, stoličky, jedálenské súpravy a skrinky pre deti z malej triedy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Štatistika obyvateľstva 2018 
 Spolu Muţi Ţeny 
Počet obyvateľov 1766 860 906 
Počet narodených detí 11 6 5 
Počet zomrelých 18 7 11 
Počet prihlásených k trvalému pobytu 28   
Počet odhlásených z trvalého pobytu 22   
Zmena pobytu v rámci obce 14   
Počet prihlásených k prechodnému pobytu 4   
Počet občanov, ktorí uzatvorili manţelstvo 15                                                         stav k 12.12.2018  



 19 

 Vianočná burza 
 

S blíţiacimi sa vianočnými sviatkami sa Rada rodičov pri ZŠ v spolupráci s našim obecným úradom znovu pokúsila priniesť 
trošku vianočnej nálady aj ku Vám občanom, a to, zorganizovaním malej Vianočnej burzy výrobkov detí a rodičov a samozrejme 
nechýbal ani teplý punč, ktorý nás tento rok veru pekne zahrial. Na miestnej trţnici ste si 11.12.2018 mohli zakúpiť malú pozornosť a 
veru, bolo z čoho vyberať. Od vianočných gulí, zvončekov, anjelikov a rôznych ozdôb cez svietniky, svietnikové domčeky, medovníky 
a pohľadnice. Hoci nám tento rok príliš neprialo počasie, napriek tomu ste nás prišli podporiť aj v chladnom a upršanom počasí, za čo 
Vám ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Niektorí ste si kúpili malú drobnosť pre seba, podaktorí nakúpili milé pozornosti pod vianočný 
stromček pre mamičku či otecka a veru aj srdce nejedného starého rodiča sa poteší z milej pozornosti. Výťaţok z predaja sa pouţije 
pre deti zo ZŠ v našej obci.  

 

 
 

 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Plán úloh 2018: 

 Výroba ţeleznej konštrukcie na amfiteátri v centre obce (altánky) 

 Zrekonštruovanie vstupu do zberného dvora, spevnenie plochy, výroba brány 

 Rekonštrukcia kuchyne v SD+ rekonštrukcia vstupných dverí 

 Osadenie zatrávňovačov pred SD+ vydláţdenie zadného vstupu do SD 

 Rekonštrukcia domu smútku- okná, fasáda, dvere  

 Výstavba niekoľkých parkovísk na bytovkách  

ZREALIZOVANÉ !!! 

 
 
 

Plán úloh 2019: 
 Začatie všetých administratívných úkonov potrebných na  začatie realizácie vodovodu ul. Ruţičková 

 Začatie realizácie rekonštrukcie MŠ 

 Oprava vstupu do školskej jedálne 

 Výmena oplotenia na cintoríne, západna strana 

 Vypracovanie prejektu na IBV ul. Koncova, Na Kopoaničky 

 Vybudovanie nového vstupu do školskej druţiny 

 
Kontaktné údaje 

 

ÚRADNÉ HODINY  KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Pondelok: 7:30 – 16:00           Adresa: Dolnokamenčianska 1/57 

Utorok: nestránkový deň     972 44  Kamenec pod Vtáčnikom 

Streda: 7:30 – 16:00   Telefón: 046 546 5015, -016, -156, -153 

Štvrtok: 7:30 – 16:00   E-mail: podatelna@kamenec.sk 

Piatok: 7:30 – 13:00     

 
Starosta obce 
Starostom obce Kamenec pod Vtáčnikom je Ing. Dušan ĎURIŠ. 
Tel: 046 546 5016, E-mail: starosta@kamenec.sk 
Hlavný kontrolór 
Hlavným kontrolórom obce Kamenec pod Vtáčnikom je Jozefína PAULÍČKOVÁ. 
Zamestnanci obecného úradu 

 Dana BORKOVÁ 

Účtovníctvo, mzdy, personalistika, opatrovateľská sluţba, pokladňa. 
Tel: 046 546 5156, E-mail: info@kamenec.sk 

 Soňa KOŢÁKOVÁ  

Správa daní a poplatkov, overovanie podpisov a listín, výrub stromov, evidencia psov, odpady. 
Tel: 046 546 5016, E-mail: dane@kamenec.sk 

 Darina TONHAJZEROVÁ  

Stavebná agenda, bytové hospodárstvo, slobodný prístup k informáciám, autodoprava. 
Tel: 046 546 5015, E-mail: administrativa@kamenec.sk 

Ing. Iveta RYBÁROVÁ  

Podateľňa, register obyvateľov (ohlasovňa), kancelária starostu obce, internetová stránka obce. 
Tel: 046 546 5015, E-mail: podatelna@kamenec.sk 

 Ivan MINICH 

Správca obecného majetku a budov, správca dvora. 
Tel: 0911 300 002  

 Marek SLÁVIČEK  

PRAGA V3S, drobné stavebné práce, poriadok v obci.  

 Ľubomír TONHAJZER 

Správca Domu smútku, drobné stavebné práce, poriadok v obci.  

 Viliam Rybár 

Odborné stavebné práce, zámočník 

mailto:podatelna@kamenec.sk
http://www.kamenec.sk/index.php/2013/11/23/starosta-obce/
mailto:starosta@kamenec.sk
http://www.kamenec.sk/index.php/2014/04/13/hlavny-kontrolor-obce1/
mailto:info@kamenec.sk
mailto:dane@kamenec.sk
mailto:administrativa@kamenec.sk
mailto:podatelna@kamenec.sk
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Výsledky komunálnych volieb 

Kandidáti na funkciu starostu obce - Počet platných hlasov 

1. Ing. Dušan Ďuriš, 617      
2. JUDr. Marián Mikula, 171 
3. Peter Pisár, 214 
    

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 

24. Marián Ţiak, 530 (predseda komisie športu) 
1. Ing. arch. Sláva Dadová, 464 (predseda komisie výstavby a verejných prác) 
23. Ing. Ján Vojdáš, 441 (predseda komisie ţivotného prostredia a ekológie) 
12. Eduard Nechala, 431 (predseda komisie školstva, komisie na ochranu verejného záujmu) 
15. Bc. Monika Paţická, 376 (predseda kultúrnej komisie) 
18. Daniel Pisár, 364 (predseda komisie obchodu, sluţieb a ochrany verejného poriadku) 
4. Eva Fábryová, 360 (odstúpila) 
16. PhDr. Michaela Pilch Vlková, 320 (predseda finančnej komisie) 
5. Ing. Ľubica Fábryová, 270 
 
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 
   
11. Mgr. Denisa Laurová, 255 
7. Dominik Hájovský, 251 
9. Ing. Veronika Jakalová, 245 
21. Dirk Schwartz, 241 
2. Michal Fábry, 236 
13. Jozef Nechala, 230 
17. Branislav Pisár, 223 
10. Adriana Jánošková, 191 
6. Zdenka Gunišová, 150 
3. Vladimír Fábry, 135 
14. Štefan Olejka, 129 
8. Anton Hodál, 118 
20. Ján Rybár, 96 
19. Igor Plachý, 74 
22. Adrián Ulluri, 48 
 

Dňa 4.12. 2018 sa v Spoločenskom dome konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci 
pod Vtáčnikom. Po zloţení sľubu starostu obce Ing. Dušana Ďuriša, zloţili sľub aj novozvolení poslanci: Ing. 
arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Bc. Monika Paţická, PhDr 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Ţiak. Starosta obce sa poďakoval poslancom, ktorí 
neboli zvolení, resp. sa vzdali poslaneckého mandátu, odovzdal im ďakovné listy a malú pozornosť. 
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Povesť spod Vtáčnika 
 

Náhorná plošina andezitového brala na kóte 880 metrov týčiaca sa nad Kamencom pod Vtáčnikom je odpradávna 
opradená mnohými udalosťami a príhodami, ktoré navždy ostanú zahalené rúškom tajomstva. Na tomto strategickom 
mieste už v 1. tisícročí pred našim letopočtom ľud lužickej   kultúry  vybudoval  obranné  hradisko,  kde sa v čase 
nebezpečenstva ukrýval pred nepriateľom. Tento charakter hradisko nestratilo ani po neskoršom     príchode   Keltov   z 
Porýnia,   či   Dákov   z Rumunska.   Funkciu   obranného hradiska si táto lokalita zachovala aj počas expanzívneho 
osídľovania a presídľovania obyvateľstva. Prvé slovanské kmene na teritórium hornej Nitry prenikli už v priebehu 7. 
storočia a začiatkom 8. storočia. V takejto podobe hradisko pretrvávalo až  do konca 11.   storočia,   keď     Maďari   
rozšírili   svoj   uhorský   štát   na   celé   územie   Slovenska. Archeologické   výskumy   v tejto   oblasti,   ako   i artefakty   
nájdené   v blízkom   okolí potvrdzujú, že niekedy v 12., resp. 13. storočí  tu bola vybudovaná pevnosť s funkciou 
strážneho   hrádku   alebo   možno   i staršieho   pánskeho   sídla.   Mnohí   naši   občania s ľútosťou hovoria, že napriek 
bohatej histórii, sa k našej obci neviaže žiadna povesť. Nie je to pravda. Jej dej sa odohráva v 14. storočí za panovania 
kráľa Ľudovíta I. Veľkého, uhorského a poľského kráľa (žil v rokoch 1326- 1382), Horné Kostoľany, ako sa vtedy Kamenec 
nazýval patrili rodu Kostolányiovcov. Ponorme sa do oných čias a prežime príbeh, tak ako o ňom hovorí povesť. 

Praotcovia rodu Kostolányiovcov rytieri Klement a Paška žili 
pokojne v susedstve. Boli to rytieri bojovnej povahy, ale navzájom sa 
ctili. No takí neboli už ich potomkovia. Medzi ich synmi nastali roztržky o 
panstvo kostolianskej zemi. Paškov potomok Tomáš  si nárokoval na 
celé Horné Kostoľany. Medzi bratrancami nastala skutočná vojna, v 
ktorej zahynul jeden Klementov vnuk. Vlastný bratranec mu vrazil kopiju 
do srdca. „Takto to nenechám“ zúril brat zabitého. Osedlal kone a 
ponáhľal sa do Budína, aby podal žalobu. V tej dobe kráľ Ľudovít I. 
Veľký, premiestnil  svoj dvor   do Budína  do  paláca,  ktorý  ľud nazval   
hradom Atilovým. V paláci sídlil i najvyšší sudca Nándor. Ku nemu sa 
náhlil Čankon so sťažnosťou. No ani Tomáš nezaháľal. Obaja 
Kostolányiovci  skoro v tom istom čase dorazili na kráľovský dvor. Tu 
ich prial najvyšší sudca Nándor. Obaja ukazovali a predkladali staré 

listiny, na základe ktorých sa snažili uplatniť právo na svoj majetok. Sudca by najradšej dal za pravdu Čankovi, veď   
Tomáš   predsa   len   zabil   svojho   bratranca.   Čo   však,   ak   má   pravdu   Tomáš   a týmto rozhodnutím by mu 
ublížil?  Sudca Nándor, už riešil množstvo majetkových sporov, ale taký zložitý ešte nie. Preto požiadal panovníka o 
audienciu. Ľudovít Veľký si so záujmom vypočul sudcovo hlásenie  a dlho sa zamyslel. „Keď sa veci majú takto“ vravel 
kráľ, vtedy je len jedna možnosť rozhodnutia. Nech ukážu kto si Horné Kostoľany zaslúži a ja rozhodnem. Tento pokyn 
znamenalo jediné SÚBOJ!  Najvyšší  sudca    si  pozval  oboch  Kostolanyiovcov  a obrátil  sa  k Tomášovi“  Čankon  sa 
sťažuje, že si v boji o Horné Kostoľany zabil jeho brata- krv za krv. „Prijímam!“, tvrdo vyhlásil Tomáš. Na druhý deň ráno 
fanfáry ohlásili na Atilovom hrade súboj rytierov. Na tomto divadle nechýbali ani poprední šľachtici, ktorí sa v tom čase 
nachádzali na kráľovskom dvore. Bol tam kráľovský strážca pokladu Lipovský, hlavný župan, sedmohradský vojvoda a 
mnohí ďalší. Stranou stála bohato zdobená zlatá stolička. Vždy, keď donesú zlatú stoličku znamená to, že aj sám kráľ 
chce vidieť súboj. To už museli byť urastení mládenci, keď na nich bol zvedavý aj kráľ. Obaja sa dohodli na pästnom 
súboji, ale na koňoch. Avšak beda tomu, ktorého  dobre   mierená  rana   zrazí k zemi. Podľa súbojových  pravidiel  víťaz   
môže okamžite zabiť svojho protivníka. Nové mohutné znenie bubnov ohlásilo, že kráľ sa dostavil na miesto súboja. Súboj 
sa mal čoskoro začať. Obaja súperi  v úplnom rytierskom odení, na krásnych čiernych plnokrvníkoch sa   postavili   proti   
sebe   ,   ruky   majú   úplne   prázdne,   ich   mierumilovné   dýky   odpočívali v pošvách. Súboj sa začal, padli prvé údery,   
a po prvej zrážke s krvavou tvárou cúvol ako prvý Čankon. Bolo vidieť, že v rytierskych súbojoch má väčšie skúsenosti 
Tomáš, pevnou rukou odrazil aj druhý Čankonov výpad.   Už celú hodinu prebiehal súboj na život a smrť. Čankon čoraz 
ťažšie dýchal. Tomáš prešiel do útoku a mieril na Čankona. Už-už padal z koňa a v srdci cítil Tomášovu dýku, ktorá 
vyhasila život jeho bratovi. V tú chvíľu zjavila sa pred krvou zaliatou tvárou podoba jeho brata. Pozbieral všetky sily a vrhol 
sa proti Tomášovi. Akoby  zázrak  zdvojnásobil   jeho  sily.  Nečakaným   útokom  bol  Tomáš  odrazený   a spadol z koňa. 
Čankom s vytasenou dýkou sa ponáhľal proti otrasenému Tomášovi...  

Tu prerušujeme naše rozprávanie  a chceme do deja interaktívne zapojiť aj vás váţení naši čitatelia. Napíšte nám, ako sa celý 
tento príbeh  skončil. Vaše odpovede stačí napísať na lístok a doručiť na obecný úrad p. Ivete Rybárovej, alebo mailom: 
novinykamenec@yahoo.com.  Veľmi nás poteší, ak v krátkosti zhodnotíte toto číslo našich novín, prípadne, čo by ste si v 
niektorom z budúcich čísel radi prečítali. Z došlých odpovedí  vylosujeme  jedného  z vás,   ktorý   od   redakcie   dostane   
hodnotnú   knihu (Povesti o slovenských hradoch 2, Ján Domasta).   Svoje odpovede pošlite do konca mesiaca január 2019. 
Výherca bude zverejnený na obecnej stánke a na facebooku 1.2.2019. Celý príbeh uverejníme na obecnej stránke 
www.kamenec.sk                                                                                                                                                                         Redakcia 

http://www.kamenec.sk/
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Antistresová omaľovanka 

SÚŤAŢ!!! 

 

Vyfarbi domček a prines na Obecný úrad do 31.1.2019 s označeným menom a kontaktom.  3 
najkrajšie vymaľované budú odmenené krásnymi omaľovankami s nálepkami pre deti. 
Výhercovia budú zverejnení na obecnej stránke a na facebooku 1.2.2019. Ţeláme veľa štastia.  
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Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. 

Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. 

Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky želá  

starosta, poslanci a 

 zamestnaci Obecného úradu a redakčná rada 
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