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Úvod

Verili by ste pred rokom, v akej situácii sa budeme dnes nachádzať? Ak 
boli roky predtým tiež rôzne lepšie, horšie, úspešné, menej úspešné, tak 
ten posledný rok bol ako z inej galaxie. Ešte, že sme stihli fašiangy, po 
nich prišli dažde, vyliaty potok, utrhnutá cesta na Vŕškoch, no a nakoniec 
vírus, aký si nikto nepamätá. No a od minuloročného marca sa všetko 
prispôsobuje len situácii, ako sa vyvíja korona kríza. V lete sme si trošku 
vydýchli a od októbra znova samé nariadenia, pokyny a príkazy a zatiaľ 
tri kolá testovania občanov, najnovšie pomenované skríning. Nuž, poze-
rajme sa radšej dopredu a verme, že tieto dni raz skončia a uvidíme sa aj 
na iných spoločných akciách, ako je len „dobrovoľné testovanie“. 

- spomienka na Fašiangy 2020

Predbežný
kalendár podujatí:

február
bez Fašiangov

30. apríl
Stavanie mája

23. máj
Sv. omša Vŕšky

jún
Sviatok MDD

Hasičská súťaž

3.- 5. júl
Hody v obci

Koncert Ščamba

Október
Jesenné slávnosti

23. október
Stretnutie s občanmi nad 

70 rokov

5. december 
Mikuláš v obci
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Slovo starostu
Vážení spoluobčania, žijeme v zvláštnej dobe. Ak som vlani písal, že žijeme vo vyspelom svete, plnom rôz-
nych výdobytkov doby, ale že sa začína vytrácať ľudskosť a vzájomná ochota si pomôcť , určite som netušil, 
že táto pretechnizovanosť a globalizácia spôsobia, že sme svedkami ako rýchlo a všade po celom svete 
sa rozlezie neviditeľný vírus a spôsobí divadlo a chaos. Obráti náš život naruby. Akí sme len moderní  a akí 
len ľahko zraniteľní. Takže aj našej obce sa tieto udalosti dotkli a museli sme sa im prispôsobovať. Aj popri 
týchto starostiach sme sa snažili v obci porobiť, čo treba a aby základné služby pre Vás občanov fungovali. 
Ako to len opatrenia dovoľovali, pristúpili sme v apríli k zatepľovaniu a vybudovaniu kúrenia v športových 
kabínach. Do týchto kabín sme v novembri zakúpili stolnotenisový stôl, aby sme v tejto dobe umožnili hlav-
ne mládeži aspoň nejaký šport a pohyb. Bez účasti občanov stál v našej obci aj máj. Omša na Vŕškoch sa 
nekonala, zrušená bola aj hasičská súťaž v júni a tiež aj oslava MDD pre deti. Od júla sa opatrenia trochu 
uvoľnili, bola u nás hodová svätá omša a aj tanečná zábava. Kapelu Ščamba, ktorá mala u nás vystupovať , 
sme vzhľadom na situáciu preložili o rok neskôr. Po lete sa situácia znova zhoršila, a preto sa neorganizovali 
jesenné slávnosti a ani stretnutie s občanmi nad 70 rokov. Mikulášsku akciu pre deti sme tiež riešili netra-
dične. Vydržali sme a verme, že tento rok 2021, aspoň v jeho druhej polovici prinesie obrat k lepšiemu. 

Prestavba a vybudovanie kúrenia v športových kabínach
V roku 2019 nám bola poskytnutá dotácia z ministerstva financií, o ktorú sme požiadali vo výške 9 900 eur. 
Prostriedky sme žiadali na zateplenie a vybudovanie kúrenia v kabínach pri ihrisku. V roku 2020 sme po 
uzavretí  verejného obstarávania cez Tendernet pristúpili k realizácii. Víťazom verejnej súťaže sa stala firma 
Dubastav. Hodnota zákazky bola vyhlásená na 12 544 eur bez DPH. V rámci prác sa realizovalo zateplenie 
budovy, ukončené novou fasádou. Prerábali sa aj ochranné mreže. Pristúpilo sa aj k oprave a zatepleniu plo-
chej strechy, kde bola natiahnutá vrstva fatrafol. V samotnom vnútri kabín sa realizovalo ústredné vykuro-
vanie napojené na elektrický kotol. Týmto sa kabíny stávajú celoročne využiteľné. Na jeseň sa kúpil do kabín 
stolnotenisový stôl a pokiaľ to situácia umožňovala mohla sa tam, hlavne mládež, športovo vyžiť. Nakoľko 
sa podarilo oživiť aj futbalový klub, verme, že nám prerobené kabíny budú prospešné. 



Hasičský rok 2020
S povzbudením do Nového roka 2021 chceme všetkým občanom našej obce popriať hlavne veľa zdravia, 
pretože momentálna situácia, ktorá vo svete panuje, je zvláštna a mnohí z nás si ju pred rokom ani nedo-
kázali predstaviť. Musíme však veriť, že ten nový rok bude lepší a vráti sa do pôvodných koľají a my sa zasa 
budeme môcť venovať aktivitám, ktoré momentálne nemôžeme vykonávať. V rámci hasičských činností 
v obci sa v roku 2020 neudial žiadny nekontrolovateľný požiar, no snažili sme sa vykonať pomocné brigády 
na ktorých sme sa zúčastnili. Rok 2020 bol z pohľadu úhrnu zrážok veľmi silný a mali sme niekoľko situácii, 
kde bolo vyliatie potoka z koryta v zastavanej časti obce na spadnutie, no nakoniec sa voda nevyliala. Pri 
týchto situáciach sme schopní použiť protipovodňový vozík, ktorý je vybavený ochrannou bariérou a rôz-
nymi druhmi čerpadiel. Vozík sme použili pri čistení a preplachovaní odvodňovacieho kanála popod hlavnú 
cestu na hornom konci hlavnej cesty pri Jaroslavovi Kotrasovi, ktorá prebehla 24. mája 2020. Pre pande-
mickú situáciu sa nepodarilo v roku 2020 zorganizovať hasičskú súťaž v obci, ktorá symbolizovala začiatok 
leta v obci. Do roka 2021 vstupujeme taktiež s veľkou neistotou a o usporiadaní verejných udalostí v obci sa 
zatiaľ nezamýšľame. DHZ zorganizovala v predošlom roku zábavu v letnom kultúrnom stánku počas hodov, 
kde už boli zavedené protipandemické opatrenia. Tým, že celá táto akcia sa konala vo vonkajších priesto-
roch a v obmedzenom počte návštevníkov, prebehla v poriadku a bez ujmy na zdraví za čo sme boli veľmi 
vďační.
Ochota členov DHZ pomôcť sa potvrdila pri viacerých kolách celoplošného testovania, ktoré sa konalo prvé-
ho a ôsmeho novembra 2020 v našej obci. Viacerí z členov sa zúčastnili hlavne pri usmerňovaní obyvateľov 
na miesto testovania, dodržiavanie bezpečných rozostupov, dezinfekciu priestorov a samozrejme prípravu 
priestorov spolu s následným  vyprataním po dokončení samotného procesu testovania. Poslednou novin-
kou na konci roka 2020, ktorá sa po dlhodobom snažení uskutočnila s podporou starostu obce a zastupi-
teľstva je kúpa novej hasičskej mašiny. Tento stroj bol postavený na mieru podľa našich požiadaviek, ktoré 
sme si zadali a z ktorých sme vychádzali na základe skúseností z predošlých súťaží. Mašina je vo farbách 
obce. Je to reprezentatívny stroj, ktorý sa môže porovnávať na súťažiach všetkých typov naprieč celému 
Slovensku a Morave.  Výroba tohoto stroja bola kvôli aktuálnej situácii s pandémiou posunutá o niekoľko 
mesiacov. Plán bol, prebrať si mašinu v priebehu mája, poprípade júna, aby sme ju mohli počas leta vyu-
žívať na súťažiach. No nepodarilo sa, stroj sme si boli vyzdvihnúť až na konci novembra. Bohužiaľ sme ju 
už nestihli vyskúšať v plnom nasadení s vodou. Zostáva nám preto veľká motivácia do nasledujúceho leta, 
aby sme predviedli našu šikovnosť, súdržnosť, chuť súťažiť a prezentovať našu obec tou najlepšou formou.
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FK Slovan Kameničany 

ObFZ PB z dôvodu šírenia KORONAVÍRUSU COVID- 19, na základe rozhodnutia ÚSTREDNÉHO 
KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR, uznesenia vlády SLOVENSKEJ REPUBLIKY  a odporučenia SFZ, všetky 
plánované stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 v oblastných súťažiach odlo-
žil na neurčito. Nakoniec sa jarná časť vôbec nezačala, takže sa ročník 2019/20 nedohral, nikto 
nepostúpil ani nevypadol. Začiatkom leta sa šírenie koronavírusu spomalilo, a tak sa, za sprís-
nených opatrení, nový ročník 2020/21 napokon mohol  začať v plánovanom termíne. V našom 
klube v minulom roku mnoho hráčov ukončilo aktívnu činnosť, niektorým skončilo hosťovanie 
alebo prestúpili do iných klubov. Nanovo vytvorený  výbor musel, v prvom rade, riešiť problém 
s nedostatkom hráčov. Napokon sa nám podarilo získať dostatočný počet hráčov, hlavne z TJ 
Slovan Bolešov. A tak sme s finančnou podporou Obecného úradu a miestnych sponzorov - zo 
čo im ďakujeme,  mohli pokračovať v novom ročníku 2020/21 opäť v 7. lige. Keďže je družstvo 
zložené prevažne z mladých hráčov, ktorí ešte len zbierajú skúsenosti, hra ani výsledky zápasov 
neboli príliš oslnivé. Podarilo sa nám vyhrať iba jeden zápas a v tabuľke sme na predposlednom 
7. meste. Jesenná časť súťaže so po odohratí 8. kola opäť prerušila. Dňa 12.10.2020 ObFZ PB, 
z dôvodu šírenia KORONAVÍRUSU COVID- 19, všetky súťaže mládeže a mužov riadené ObFZ 
pozastavil a odložil na neurčito. Ako a kedy sa bude v tomto roku pokračovať, je otázne. Všetko 
závisí od toho ako sa bude vyvíjať situácia so šírením KORONAVÍRUSU COVID- 19.

Roky nezastavíš
Keď som pred rokom písala príspevok do Vareškára, pozastavila som sa nad magickým číslom a ešte aj 
priestupným rokom. Želala som všetkým požehnaný rok, aby sme ho prežili v zdraví. Pri gratulácií automa-
ticky prajeme zdravie, občas sme si mysleli, že by nám mohli zaželať i niečo viac. Keď sme sa však prehupli 
do roku 2020, prianie zdravia bolo čoraz častejšie a pokornejšie. Teraz sa modlíme, aby sme v zdraví túto 
pliagu prežili. Bohužiaľ, pred Vianocami nás nečakane opustil náš člen Ferko Hlúšek, ktorého sme mali 
všetci radi, ktorý svojím spevom obohacoval naše posedenia. Ferko, nech ti je Pán milosrdný. Epidémia 
nám znemožnila kolektívne sa stretávať, medzi sebou komunikovať. Toto sme vymenili za telefóny, tu si 
však nemôžeme podať ruky, objať sa. Celý rok bol ťažký, všetci sme zľakaní nevieme čo bude ďalej, z te-
levízie a rozhlasu počúvame samé dezinformácie, cez okno nevidno ani vtáčika letáčika, nieto človiečika. 
Hoci rok bol neprajný a planý, predsa osem našich členov absolvovalo kúpeľnú liečbu v Trenčianskych Tep-
liciach, Nimnici a Lúčkach. Stihli sme aj fašiangové a letné posedenie pri kabínach. Pred Vianocami sme 
rozdali našim členom malú pozornosť. Jednota dôchodcov na Slovensku si minulý rok pripomínala 30. vý-
ročie založenia, ďakujeme prvým zakladateľom ,ale aj všetkým našim členom. JDS prajem do ďalších rokov, 
veľa súdržnosti, pochopenia, dobrých nápadov a tiež schopných a obetavých funkcionárov. Minulý rok nás 
nešetril a začiatok toho nového nás poriadne skúša. Sú chvíle, keď to s nami naozaj zamáva a cítime, že už 
ďalej nevládzeme, čo si budeme klamať, všetko na nás dolieha , vyhliadky do budúcna sú mizerné, ale čo sa 
dá robiť, aj keď kráčame, príde čas, kedy zakopneme a spadneme. Všetko je jednoduchšie, keď nám má kto 
podať pomocnú ruku. Ja Vám i sebe prajem veľmi veľa pomocných rúk, ktoré nás zdvihnú a posunú ďalej. 
Pekné chvíle priatelia, nech vo Vašom najbližšom okolí panuje pohoda a nech nás čo najskôr prekvapia dni 
väčšej ústretovosti, pochopenia a hlavne „ZDRAVIA“.     Jolana Dubničková
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Oznam pre majiteľov psov

Na dedine máme dvory a do dvorov patria psy. V našej obci máme dosť týchto našich 
štvornohých miláčikov. Chceme však apelovať na majiteľov, aby pri prechádzkach s nimi 
používali vôdzky a dodržiavali nariadenia podľa VZN o chovaní psov. Problémom, ktorý 
sa však tiež vyskytuje je samovoľný pohyb psov a dokonca napádanie občanov. Žiadame 
majiteľov psov, aby zabránili útekom svojich psov. Ak sa situácia nezlepší, pristúpime 
k riešeniu a pokutovaniu týchto prípadov. 

Ohliadnutie za sezónou chovateľov PH v r. 2020

Úvodom by som chcel pozdraviť všetkých spoluobčanov. Rád by som Vás v stručnosti poinformoval o našej 
činnosti. Hneď na jar nás náhle opustil novoprijatý člen Pavol Riečický z Trenčianskej Teplej – česť jeho 
pamiatke. Chvíľu na to skončil s aktívnou činnosťou zakladateľ nášho klubu, zároveň aj jeden z najúspeš-
nejších chovateľov PH v rámci klubu, oblasti ale aj celej SR , p. Jaroslav Bagín.  V ďalšom pokračovaní jeho 
srdcovky mu zabránil jeho zdravotný stav. Aj napriek tomu veľmi rád za nami príde do nášho strediska, 
kde sa nám snaží poradiť a porozprávať sa o ďalšej činnosti.  Za všetko, čo pán Bagin urobil pre náš klub 
a pomoc chovateľom, či už dobrou radou ale aj chovným materiálom mu vyslovujem vrúcne poďakovanie 
v mene všetkých členov nášho klubu. A teraz už prejdem k vyhodnoteniu tejto náročnej sezóny, ktorá bola 
popretkávaná rôznymi opatreniami v rámci boja proti pandémii COVID 19. 
V rámci pretekov starých holubov sa v majstrovstve ZO CHPH Kameničany v roku 2020 najlepšie darilo 
týmto chovateľom: 1. Monček Pavol 5256 b., 2. Poljak Jozef – 4727 b, 3. Huňa Emil – 4154 b,   4. Pilný A+J, 
5. Bezecný.
V rámci OZ Trenčín s cca 190 chov. 16. Monček, 28. Poljak, 33. Bezecný, 34. Huňa 
Preteky mláďať: 1. Huňa Emil 1074 b. , 2. Pšenek Milan  995 b,3. Monček Pavol 899b., 4. Bezecný, 5. Poljak. 
V rámci OZ  34. Pšenek Milan, 35. Monček Pavol , 36 Huňa Emil. Tu vidíme pokles v rámci OZ CHPH Trenčín, 
čo môžem vysvetliť aj ukončením aktívnej činnosti najlepších dvoch chovateľov uplynulých sezón p. Barto-
ška a p. Bagína J. Popri tomto súťažení sa viacerí naši chovatelia zúčastnili aj v súťaži kráľovskej disciplíny 
– maratónske preteky PH.  Tu si počíňali už tradične veľmi dobre. V generálnom majstrovstve MDKS sa 
umiestnili nasledovne: 3. Poljak Jozef, 5. Pilný Anton, 7. Kopačka Jozef, 14. Horečný Jozef. 

V súťaži ESO holub za 1 rok- 4c 17M55-1155//Poljak 5.c 16 M55-195 – Pilný A. , v kategórii eso holub za 
2  roky – 1.c. 16M55-195, Pilný  , 2.c. 15M55-1165 Pilný, 4.c.  15M55-1045-Poljak, 9.c. 15M55-1333- 
Monček.
Nechcem viac rozoberať rôzne kategórie, keďže sa nekonali žiadne výstavy a iné spoločenské podujatia. 
Všetkým ľudom chcem popriať hlavne veľa zdravia, šťastia , vzájomného pochopenia a zodpovedného sprá-
vania počas tejto neľahkej situácie.
S pozdravom letu zdar, predseda ZO CHPH Kameničany – p. Jozef Poljak 
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Situácia v odpadovom hospodárstve obce 
V oblasti odpadového hospodárstva a v nakladaní s odpadom sa dejú neustále zmeny a novelizácie. 
Nebude tomu inak ani v tomto roku. Pre nás v obci je najdôležitejšou zmenou, že celý systém,ako ko-
munálny odpad tak aj triedený zber bude realizovaný spoločnosťou Marius-Pedersen.  Jednak je to dané 
polohou ich skládky Luštek, ale aj cenovo najvýhodnejšou ponukou zberu. K tejto zmene nás donútili 
aj problémy, ktoré nás sprevádzali v minulom roku. Pri triedenom zbere sme boli zbernou spoločnos-
ťou my ako obec. Za to nám určité prostriedky preplácala OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov), 
podľa sumy na jedného občana. Terajšia situácia sa zmení v tom, že zber bude riadiť Marius-Pedersen 
a im to bude preplácať OZV priamo. Tiež pri veľkoobjemovom zbere nám vtedajší zmluvný partner 
nevedel odobrať hlavne matrace a mali sme s tým len problémy. Máme prísľub a zmluvu,že toto by 
sa stať nemalo. V rámci triedeného zberu chceme pridať ďalšie komodity , umiestnením kontajnerov 
v obci. Budeme na tom pracovať od začiatku roka a o novinkách Vás vždy budeme informovať. Od roku 
2021 sú obce povinné triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. To znamená, že by mala mať 
každá domácnosť ďalšiu zberovú nádobu s objemom 120 litrov s frekvenciou vývozu minimálne raz za 
14 dní. Nariadenie je jedna vec, ale samotná realizácia však opäť zaťaží len obecný rozpočet, a samo-
zrejme, prenieslo by sa to aj vo zvýšení poplatku. Neviem, či v letných mesiacoch 14 dňové čakanie na 
vývoz skysnutej polievky bude zrovna príjemné. V súčasnosti podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch 
sa povinnosť zberu komunálneho odpadu pre biologicko rozložiteľný kuchynský odpad nevzťahuje na 
obec , ktorá preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. Na základe tohto 
odporúčania a vzhľadom na to, že sme v roku 2019 rozdali kompostéry do domácností bude riešením 
umiestňovať takýto odpad do kompostérov. Ideálne je jedlom neplytvať.
Komuálny odpad, sa v našej obci, bude vyvážať v stredu.

Testovanie v obci

V dňoch 1. a 8. novembra 2020 sa uskutočnili v našej obci dve kolá testovania občanov anti-
génovými testami na ochorenie Covid-19. Toto testovanie sme realizovali pod záštitou Armády 
Slovenskej republiky v priestoroch letného kultúrneho stánku. Počas týchto dní (vždy v nedeľu) 
bol na našej stránke obce odkaz na link, kde si cez kamerový systém mohli občania pozrieť 
situáciu priamo na mieste. V daných dňoch sme ako obec dopadli veľmi dobre. Vždy bol u u 
nás zachytený len jeden pozitívny prípad, a to v prvom kole testovania nebol ani z našej obce. 
Napriek tejto celoplošnej akcii, celková situácia sa neustále zhoršovala a nelichotivý stav pre-
trváva až dodnes. Našťastie, začína sa aplikovať vakcína proti tomuto ochoreniu. Pokiaľ sa však 
nezaočkuje dostatočný počet ľudí, budeme pokračovať v opatreniach a plošných testovaniach. 
*Koncom roka 2020 bola konečne vyvinutá a schválená vakcína na toto ochorenie, ktorá však 
svet rozdelila na dva tábory. Jedni sa radovali, že je tu konečne nádej na návrat do lepších čias, 
kdežto druhí silne spochybňovali obsah a následky tejto vakcíny. Dúfam, že každý sa bude 
môcť slobodne rozhodnúť, či sa dá, alebo nedá zaočkovať. Nesúďme rozhodnutia iných,  sme 
tu sami za seba a každý máme právo výberu ...
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Čo čakať od roku 2021?

Veríme, že sa situácia zlepší a dopredu sa posunú veci, ktoré vlani zostali stáť. Od februára mi-
nulého roku je podaná žiadosť o Nenávratný finančný prostriedok cez MAS Vršatec na Obecný 
parčík pri oddychovej zóne. Tento rok by sa to mohlo vyhodnotiť .Na prestavbu letného kultúr-
neho stánku, na ktorú sme podali dovolanie, sme sa odpovedi, žiaľ, tiež ešte nedočkali. Minulý 
rok sa do obce kúpila nová traktorová kosačka aj s príslušenstvom. Keďže aj naši dobrovoľní 
hasiči zakúpili novú súťažnú mašinu PS 12-ku, máme problém s uskladnením techniky. Po od-
súhlasení zastupiteľstvom chceme pristúpiť k výstavbe nového objektu v areály letného kul-
túrneho stánku. Mala byť realizovaná až po jeho prestavbe, ale keďže sa nič nedeje a priesto-
ry nám chýbajú, chceme začať v tomto roku. V súčasnosti sa vybavuje povolenie o výnimku 
z ochranného pásma vysokého napätia v SSE- distribúcia. Do zrenovovaných kabín sa zakúpil 
stolnotenisový stôl na voľnočasové aktivity pre našu mládež.
Uvidíme, aké ďalšie možnosti nám tento rok prinesie. 

Mimoriadna situácia na potoku
Rok 2020 bol aj v tom iný, že sme v ňom zaznamenali výrazný nárast zrážok, a to spôsobilo nezvyčajnú situ-
áciu na potoku z Vŕškov. Potok, ktorý tiekol do obce len sporadicky sa viackrát stal nebezpečným. Už 5. feb-
ruára po dažďoch utrhlo cestu pod Matejom a tá upadla do svahu. No najhoršia situácia nás čakala 3. marca, 
kedy sa po zrážkach opäť potok začal vylievať v zastavanej časti obce. Bola vyhlásená mimoriadna situácia, 
ktorá trvala tri dni. Muselo sa technikou narušiť koryto potoka a voda vypustiť na roľu. Na obhliadku boli 
prizvaní aj zástupcovia PVS () s o sídlom v Nimnici, ktorí sú vlastníkmi potoka. Bola prisľúbená aj úprava , ale 
ako čas plynul, nedialo sa nič. Na jeseň sa situácia s potokom a jeho ohrozením zopakovala znova. Vedenie 
PVS iniciovalo zvolanie protipovodňovej komisie cez okresný úrad v Ilave. Prvý termín, žiaľ, pre korona vírus 
na OÚ Ilava bol zrušený, tak čakáme na ďalší termín. V náväznosti na problémy s cestou na Vŕšky, ktorá 
vplyvom dažďov a jej stáleho premočenia podlieha sadaniu a trhaniu do svahov potoka. Dobrovoľnou aktivi-
tou občanov s prispetím obecného úradu a miestnych podnikateľov (Štefan Piatrik, bratia Hrnčiarikovci) sa 
pristúpilo k realizácii odvodňovacích žľabov. Zatiaľ sa realizovali dva takéto žľaby, ktoré tečúcu vodu z cesty 
odvádzajú do potoka. Žľaby sa do cesty vykopali, následne sa zalial spodok, vložil sa drevený kasec a zaliali 
boky. Po zatvrdnutí sa namontovala mreža. Je) záujem pokračovať vo vytvorení ďalších dvoch žľabov. 
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Na záver:
Poďakovanie patrí občanom, ktorí prispeli svojimi článkami. Neprešlo jazykovou úpravou, necenzúrované. 
Vydané Obecným úradom Kameničany. 
Prepis textov: Mgr. Andrea Bartáková, Design: Martin Daško

Netradičný Mikuláš
Pre opatrenia súvisiace s pandémiou sme museli aj obecného Mikuláša prispôsobiť realite. V spoluprá-
ci s predsedníčlou Občianskeho združenia sme dospeli k názoru, že keďže nemôžu prísť deti na obecný 
úrad, príde Mikuláš k nim. A tak v sobotu, 5. decembra rozdal deťom v obci darčeky sám Mikuláš osob-
ne s jeho doprovodom anjelov. Akcia bola prijatá pozitívne, tak nad formou do budúcna budeme musieť 
porozmýšľať. 
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