KAMENIČANY

820. výročie prvej písomnej zmienky

príhovor
STAROSTU
Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám v tomto sviatočnom čase.
Hody v Kameničanoch oslavujeme na sviatok sv
Cyrila a Metoda 5. júla. V tomto roku si pripomíname
1150. výročie príchodu týchto vierozvestcov na naše
územie. Zároveň tento rok oslavujeme aj 820. výročie
1. písomnej zmienky o obci Kameničany. Tieto udalosti
ste už určite všetci zaregistrovali, lebo celý tento rok
prebieha v zamení týchto osláv a vyvrcholením by mal
byť hodový víkend od 5. do 7. júla 2013.
Už v novembri minulého roku som predostrel
myšlienku pripraviť kultúrny program a vydať tlačenú
publikáciu. Postupne sme dotiahli konkrétnu podobu a aj keď sme museli niečo
korigovať, verím, že bude čo počúvať a pozerať. Touto brožúrkou chceme nadviazať na
monografiu vydanú pri príležitosti 800.výročia. V monografii bola zmapovaná história
obce, heraldický znak a katastrálne mapy. My chceme skôr priblížiť ostatných 20 rokov.
Žijeme v svete plnom kontrastov. Sme súčasťou vyspelej spoločnosti, ale žijeme
uponáhľaný život, máme európske ceny, ale nie platy. A čo ma asi najviac mrzí, že
v našej spoločnosti ako keby sa ľudia čím ďalej tým viac uzatvárali do seba.
Som rád, že v našej obci sa stále nachádzajú občania, ktorí majú záujem o dianie
v obci a sú ochotní do fungovania obce sa zapojiť. Ak Nemci sú strojový národ, Česi zase
racionálny, tak Slováci boli vždy emotívny. Veď nie nadarmo sa hovorilo o slovenskej
pohostinnosti a spontánnosti.
Preto Vás všetkých chcem pozvať na našu slávnosť, zahoďme každodenné starosti,
pozvyme príbuzných, známych alebo aj susedov a prežime príjemný víkend.
Nech nám Pán Boh požehná, počasie nám to nepokazí a každý nech si príjemné
spomienky uchová.
Igor Daško

Štatistické údaje:
k 31. 5. 2013 žije v obci 528 obyvateľov, z toho 207 mužov, 267 žien,
115 detí predproduktívny vek, 320 produktívny vek, 93 poproduktívny vek
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historické
FAKTY
V kráľovskej listine z roku 1193 uhorský kráľ Béla III. daroval Vrazlovi, veliteľovi hradnej
posádky v Trenčíne dva voľné chotáre – Kameničany a Predmier za služby poskytnuté
pri vojenskej výprave proti Byzantskej ríši. Listina bola uvedená v pôvodnom znení
latinsky CODEX DIPLOMATICUS ET EPISTULA-RIS SLOVACIAE (Slovenský diplomatár)
časť I. roky 805 – 1235 vyd. SAV Bratislava v roku 1971. Zachovala sa iba v odpisoch.
Datovanie listiny spadá na koniec 12. storočia. Je to obdobie vrcholného stredoveku
a križiackych vojen. Južným susedom Uhorska v tom čase bola Byzantská ríša, ktorej
moc už upadala. Výprava spomínaná v listine na územie Byzantskej ríše niekde v oblasti
Bosny alebo Dalmácie bola úspešná, preto sa po nej bohato odmeňovalo. Vrazlo
a jeho brat Stojza “strážcovia hradu Trenčína, zdatní vojaci“ takto pochvalne sú v listine
nazvaní boli zrejme príslušníci starej vojenskej šľachty, ktorých funkcia strážcov hradu
Trenčína bola asi dedičná sa vojny zúčastnili asi v čele vlastného alebo krajinského
oddielu. Údaj, že bratia mali už v roku 1193 dedičné pozemky v Dubnici a Ostraticiach
vedie ku kontinuite s veľkomoravskou dobou ak uvážime, že u šľachty sa majetky
dedili po stáročia. Tu máme nepriamy dôkaz hospodárskeho osídlenia vážskeho údolia
a Trenčína ako mocensko - správneho centra už v dobe veľkomoravskej.
Rozloha darovaného pozemku v Kameničanoch je oveľa väčšia ako je dnešné
katastrálne územie resp. chotár.

ČO SME NAŠLI V KRONIKE
Rok 1940 začal silnými mrazmi –25 až –36 stupňov, snehová vrstva až 2 metre. Najväčšie
škody na ovocných stromoch, vyhynulo veľa zveri od hladu, jarabice úplne, zajace na 50 %.
24. 3. 1940 obloha bola ožiarená žiarou od severu. Obyvatelia si to vysvetľovali ako „Trest Boží
pred hrôzou vojny“
Konečne je 1. máj 1962. Rozhlas od skorého rána vyhrával občanom, celá obec v sviatočnej
nálade. Ovenčené vozy prichystané odviezť manifestantov na oslavy do Ilavy. Nikto z prítomných nečakal ako osudne sa to pre niektorých našich občanov skončí. Ide sa na traktoroch a
autách, spolu po hradskej ide konvoj JRD. Prišla osudná chvíľa – Pruské. Práve pred Garajom
(obvodný lekár) stojí tam autobus. Náš traktorista Anton Piatrik, práve ho obchodí a tu sa to
stalo, čo nikto nečakal. Vlečka sa prevrátila, všetci prítomní sa našli v priekope. Našťastie, nikto
neprišiel o život.
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naša história
SLOVENSKA
1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda
Je dokázané, že pred rokom 833 bolo na strednom Dunaji nitrianske kniežatstvo.
V tom roku knieža Mojmír I. zjednotil na rozhraní germánsko-slovanského sveta
moravsko-slovenské kmene do štátu, opierajúceho sa o Moravu a Dunaj, uznávajúceho
zvrchovanosť Frankov bez hlbšieho záujmu čo sa práve u nich deje. Mojmír dovolil,
aby sa z Bavorska šírila kresťanská kultúra, čo sa však u nižších vrstiev obyvateľstva
stretávalo s ťažkosťami. Slováci nerozumeli nemým Nemcom. Frankovia skutoční, či
len pomyseľní vládcovia Európy po páde Ríma mali záujem aj starostlivosť o „východné
územia“ . Kráľ Ľudovít Nemec násilím odstránil Mojmíra a dosadil na hlavný stolec
Rastislava, ktorého považovali za prístupnejšieho plniť ich požiadavky. No pomýlili sa.
Po niekoľkých bitkách medzi slovanskými a franskými vojskami sa Rastislav rozhodol
definitívne skoncovať s bavorským vplyvom vo svojej dŕžave. Najprv sa obrátil na pápeža
do Ríma s prosbou o učiteľov – bez odozvy a tak sa Rastislav obrátil na byzantského
cisára Michala III. Byzantský cisár sa tejto príležitosti rád chopil a Rastislavovi poslal
v roku 863 solúnskych bratov Konštantína a Metoda so slovami:“ Boh videl tvoju vieru
a horlivosť... a zjavil písmená pre váš jazyk, aby ste sa aj vy pripočítali k národom veľkým,
ktorí Boha slávia svojim rodným jazykom“. Vtedy po príchode sv. Cyrila a Metoda, sa na
scéne našich dejín objavuje dvojramenný kríž, aby sa jeho tieňa domáci veľmoži báli
viac ako jedného kríža.
Bratia prišli na Veľkú Moravu roku 863 (podľa tradície 5. júla 863). Na účely misie (podľa
ojedinelých názorov už skôr v 50. rokoch v kláštore Polychron) vytvoril Konštantín nové
písmo – hlaholiku, grafického systému špeciálne uspôsobeného pre slovanský jazyk.
Ďalej spolu s Metodom pred odchodom na Veľkú Moravu aj po ňom zhotovili viacero
prekladov a vlastných textov; tzv. staroslovienčina (stará cirkevná slovančina), čiže
kultivovaná macedónčina z okolia Solúna, bola zvolená za jazyk, ktorý sa bude počas
misie a na preklady používať. Staroslovienčina počas veľkomoravskej misie získala veľa
prvkov západoslovanských (od 10. stor. slovenských a moravských) nárečí používaných
na Veľkej Morave. Napríklad vtedajšia verzia hlaholiky obsahuje aj jedno písmeno
(hlásku dz), ktorá sa vtedy používala len na území dnešného Slovenska. Vďaka tejto
činnosti sa bratia považujú za zakladateľov slovanskej literatúry. Okrem toho Konštantín
možno priniesol so sebou na Veľkú Moravu symbol byzantského dvojkríža (ktorý je
dnes v slovenskom znaku).
Od začiatku svojho pobytu na Veľkej Morave museli čeliť kritike bavorských (čiže
východofranských) kňazov, predstaviteľov západného (čiže nie byzantského) kresťanstva,
ktorí sa obávali, že stratia v krajine vplyv. Roku 863 Konštantín založil tzv. Veľkomoravské
učilište, v ktorom sa vychovávali budúci slovanskí kňazi a administratívni pracovníci,
a ktoré sa stalo centrom slovanskej literatúry. Roku 885 mali asi 200 absolventov.
Poloha učilišťa je neznáma, ale podľa archeologických nálezov existovala cirkevná
škola na hrade Devín. Vedúcim učilišťa bol Konštantín. Vo februári 869 Konštantín v
Ríme zomrel a krátko predtým prijal mníšske meno „Cyril“. Pochovaný bol v Ríme, a to
aj napriek tomu, že jeho starší brat nástojil na prenesení ostatkov do vlasti.
Spory medzi Metodom a Svätoplukom sa vyhrotili v roku 885, keď Metod navrhol za
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svojho nástupcu kňaza Gorazda. Skôr, ako sa mohol spor vyriešiť, arcibiskup Metod
zomrel. Na smrteľnej posteli určil (neskôr svätého) Gorazda pochádzajúceho z
dnešného Slovenska za svojho nástupcu vo Veľkomoravskom učilišti a 6. apríla 885
Metod zomrel na Veľkej Morave, kde bol pochovaný v (dnes neznámom) hlavnom
kostole štátu. Po Metodovej smrti sa dostal na čelo veľkomoravského duchovenstva
Wiching, ktorý so Svätoplukovým súhlasom dal uväzniť Metodových žiakov a neskôr ich
vypovedal z krajiny. Ich odchodom však organizácia veľkomoravskej cirkvi nezanikla,
udržala sa až do pádu Veľkej Moravy.
Je dôležité, aby sme sa o históriu zaujímali a fakty z nej preberali. Keby ktorýkoľvek
z iných národov Európy a sveta mohol o svojich začiatkoch predložiť slová –„aby
ste sa aj vy pripočítali k národom veľkým“ – mal by ich vytesané na múroch svojich
najvýznamnejších stavieb a deti by ich museli naspamäť recitovať od základnej školy.
Dvojramenný kríž symbol Slovákom priam prikazoval: buďte spravodliví!
A pokiaľ takí boli darilo sa im, pokiaľ nie...
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20 rokov v spätnom
ZRKADLE
Obec Kameničany sa odčlenila a osamostatnila v roku 1190. Dlhých 20 rokov ju viedol
ako starosta p. Jozef Štefanec. Od roku 1993, kedy bola vydaná prvá monografia, obec
prešla obnovou a mnohými zmenami. V roku 1994 sa začala plynofikácia, ktorá bola
dokončená v roku 1995 a tým mohlo prísť k pripájaniu rodinných domov. V roku 1997
prebehla úprava cintorína a pokládka dlažby na chodník cez cintorín. V roku 1999
pribudlo aj parkovisko pred cintorínom. Stali sme sa členom združenia Vlára – Váh.
V roku 2000 sa uskutočnila centrálna oprava lávky cez rieku Váh.
Od roku 2001 sa začalo v obci s výstavbou chodníkov pre peších v časti dedina,
v ďalšom roku 2002 sa pokračovalo na úseku od predajne potravín smerom na Slavnicu.
V roku 2003 sa pokračovalo chodníkom k cintorínu a celá časť pri hlavnej ceste
na hradskej. Treba spomenúť, že v roku 2002 bol prijatý územný plán obce, ktorý
výrazne pomohol k výstavbe rodinných domov a rozšíreniu IBV. V roku 2003 sme
vstúpili do Mikroregiónu Biele Karpaty.
Rok 2004 bol významný tým, že sa zaznamenala výstavba dvoch tenisových kurtov,
čím sa zatraktívnila pre obec lokalita pri futbalovom ihrisku. Viacerých brigád sa
zúčastňovali naši občania. V tomto roku sa pri ceste na Vŕšky, na tzv. PENKÁCH
zorganizovala výstavba kaplnky Panny Márie. V roku 2005 sa zrealizovala výstavba
chodníka k Váhu. Od roku 2006 až do roku 2008 sa budovala infraštruktúra k novej
IBV Važina. Postupne sa zaviedla elektrika, voda a plyn. V roku 2009 sa uskutočnilo
prestrešenie domu smútku, začalo sa s výstavbou a oplotením detského ihriska pri
tenisových kurtoch. Stali sme sa členmi MAS Vršatec. V roku 2010 sa pokračovalo
vo výstavbe detského ihriska, zrealizovala sa asfaltová plocha na volejbal a nohejbal
a v lete sa začala rekonštrukcia budovy obecného úradu. V tomto roku vo voľbách
do samosprávy sa starostom stal Igor Daško. V roku 2011 sa pokračovalo a dokončila
sa rekonštrukcia obecného úradu, s tým súvisela aj samotná výbava a zariadenie
spoločenskej miestnosti obecného úradu. Bola vytvorená a spustená oficiána stránka
obce. V roku 2012 sa zrealizovala rekonštrukcia miestnej komunikácie od zastávky
po hranicu s obcou Slavnica a vybudovali sme chodník od zastávky na hradskú, pričom
sa skrášlilo okolie pri zastávke a vymenila sa samotá zastávka. V tomto jubilejnom
roku 2013 sme pristúpili k vybudovaniu skladových priestorov hasičskej a komunálnej
techniky a pripravujeme zámer na vybudovanie rekreačnej zóny pri ihrisku. Ale o tom
už na inom mieste.
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kultúra v obci
AKO IDE ROK
Lipa Malolistá z Kameničian
2. MIESTO V ANKETE STROM ROKA NA SLOVENSKU
ZA ROK 2011
VYHLÁSENEJ NADÁCIOU EKOPOLIS
Lokalita, kde sa navrhovaný strom nachádza: Obec Kameničany (centrum)
Rod a druh stromu: Latinský názov: Tilia cordata
Parametre stromu: Vek: 500 rokov, obvod kmeňa: 5,5 m, výška: 22 m
Dôvod, prečo bola lipa navrhutá: Naše ,,Zelené Srdce“
Strom sa nachádza v centre obce Kameničany, na križovatke tratí.... na malom zelenom
ostrovčeku medzi cestami... Vo vnútri pňa staručkej lipy je bútľavina, ktorá ešte
v nedávnej minulosti slúžila ako „kontajner“ , kde mnohokrát, najmä mládež, odhadzovala
odpadky...slúžila tiež ako dobrá skrýša pri detských hrách na schovávačku...
Je vôbec zázrakom, že napriek pokročilému veku a minimálnej starostlivosti
v minulom období sa lipa každoročne po zime zobúdza a ako srdce bije v našej
dedinke.
V súčastnosti je pri nej autobusová zastávka, možno práve preto, že sa ľudia v minulosti
často a radi pristavili a popásli oči pohľadom na hustú korunu obsiatu voňavým liečivým
kvetom. Radi by sme prispeli k tomu, aby toto „srdiečko tĺklo“ ešte dlhé roky...
Z prihlásených stromov vybrala odborná porota 12 finalistov. Medzi najstarších
spomedzi finalistov patril chránený 500-ročný gaštan jedlý z Častej (okres Pezinok),
najväčší gaštan na Slovensku a rovnako stará lipa malolistá z Kameničian (okres Ilava),
ktorej koruna pripomína srdce. Vo finále boli najpočetnejšie zastúpené lipy - až tri.
Hlasovať za svoj strom mohol každý, prostredníctvom SMS správy hlasovacieho lístka,
pohľadnice alebo priamo na internete. Naša lipa sa umiestnila na prekrásnom 2. mieste
s počtom hlasov 1384 ( len 300 hlasov za 1. miestom ) a získala finančný príspevok
na jej ošetrenie v celkovej sume 333 eur. Dňa 20. októbra 2011 sa zúčastnili zástupcovnia
našej obce slávnostného vyhodnotenia súťaže Strom roka 2011, ktoré sa konalo
v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave.
Ešte v roku 2011 bola uskutočnená sanácia 3 líp ( 2 pri kaplnke ) vrátane rezu
a bezpečnostného viazania odbornou dendrologickou spoločnosťou.
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kultúrny život
V OBCI
Kameničany ako jedna z menších obcí na Považí vyniká svojimi kultúrnymi podujatiami,
ktoré sa už pár rokov usporadúvajú pravidelne.
Jedná sa o Fašiangy spojené so sprievodom masiek, Detský karneval, stavanie Mája,
slávnosť MDD, Hodové slávnosti so sprievodným programom, Jesenné slávnosti Šarkaniáda, príchod svätého Mikuláša

Fašiangy
Boli vždy hlavne sviatkami mládeže!
Symbolom tohto obdobia je hojnosť
– či už jedla, alebo zábavy pred dlhým
štyridsaťdňovým pôstom. Aj v našej
obci je tomu tak. Každoročne, v sobotu
pred začiatkom pôstu je usporadúvaný
Fašiangový sprievod masiek s hudobným
doprovodom idúcim z domu do domu
potešiť obyvateľov ľudovou piesňou
a tancom. Odmenou im býva kúsok slaniny,
vajíčka, pálenka, alebo i nejaký peniaz.
Večer sa opäť všetci schádzajú a pokračujú
v tanci na Fašiangovej zábave.
Druhým rokom sa v tento deň organizuje
tradičná zakáľačka. Akcia, ktorú už v dnešnej
dobe má málokto možnosť zažiť-vidieť.
Je spojená s ochutnávkou domácich
výrobkov akými sú jaternice, domáca
kapustnica, pečené mäso.
Na druhý deň, ktorým je zväčša nedeľa
je prichystaný pre deti Karneval. Pohľad
na nádherné farebné kostýmy, diskotéka,
ale i tombola je to, čo poteší nielen malé
deti ale i dospelých.

Stavanie Mája
Máj-symbol víťazstva jari nad zimou je
strom ovenčený stužkami, ktorý v minulosti
stavali mládenci pred 1. májom pred tie
domy, kde bývala dievka súca na vydaj.
Dnes už tento zvyk upadá, no v obciach
ako je i naša sa stavia máj za hudobného
doprovodu mužmi v centre obce, ktorú
zdobí po celý mesiac.
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MDD
Sviatok určený všetkým deťom slávime
zväčša v prvú júnovú nedeľu. Súťažné
disciplíny, hudba, sladké odmeny, jazda
na koníku, maľovanie na tvár, ale aj
spoločná opekačka vedia vždy spríjemniť
toto nedeľné popoludnie. Čas, kedy sa
radi stretneme a porozprávame z ľuďmi
žijúcimi v našom okolí. Detský úsmev je
tou najkrajšou odmenou za prípravu tohto
podujatia.

Hody
Slávnostný deň, kedy sa už od roku 1969
každoročne pri príležitosti sviatku svätého
Cyrila a Metoda slávi svätá omša pred
kaplnkou zasvätenou týmto vierozvestcom.
Na túto svätú omšu prichádzajú rodáci
z Kameničian, rodiny a známi. Po svätej
omši sa rozchádzajú k slávnostnému
obedu. V poobedných hodinách býva
tradične usporadúvaný futbalový turnaj. V
posledných dvoch rokoch boli pozitívne
ohlasy na výstavu starožitných predmetov
a starých fotografií z obce.

Jesenné slávnosti
Príjemné, zväčša októbrové nedeľné
popoludnie strávené pri hudbe, s možnosťou
pokochať sa pohľadom na lietajúce šarkany,
zajazdiť si na koni, prípadne obdivovať
výjazd hasičov, výcvik psovodov, alebo
prácu leteckých modelárov. Spoločná
opekačka je tiež obľúbenou sprievodnou
akciou tohto podujatia. V jeden rok
šarkaniádu vystriedala tekviciáda a výtvory
z dýň boli naozaj nádhernou výzdobou
ihriska ešte dlho po akcii.

Príchod svätého Mikuláša
Bezpochyby patrí k udalostiam, ktoré sa
zapisujú navždy do spomienok detí. Balíček
sladkostí od tohto milého „dedka“, zdobenie
stromčeka a medovníčkov je to na čo sa
deti z našej obce tešia každoročne .
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dobrovoľný hasičský zväz
KAMENIČANY
Zväz požiarnej ochrany založili v r. 1947 agilní občania a mal až 60 členov. Vzniklo aj
dievčenské družstvo, ktoré dosiahlo v okrese pekné umiestnenie. Drevená zbrojnica
s ručnou striekačkou stávala pri lipe, vo dvore obecného úradu postavili garáž pre
motorovú striekačku. Požiarnici sa zúčastňovali súťaží a získali veľa diplomov a uznaní.
Naposledy v našej obci museli hasiči zasahovať v roku 1971. Pri požiari rodiny
Hudcovskej a Gašparovej zasahovali požiarnici z Dubnice a Bolešova. Väčší požiar bol
u rodiny Minarechovej, ktorým zhorela strecha. Kým bol veliteľom hasičov Milan Daňo
hasičský zväz fungoval a odkedy je mimo našej obce už požiarnici aktívne nefungovali.
Až v roku 2011 sa stal veliteľom Juraj Bagin a dobrovoľný hasičský zbor začal vykonávať
preventívne protipožiarne kontroly. V roku 2012 sa naplánovala výstavba prístrešku za
obecným úradom, ktorá bude slúžiť na uskladnenie požiarnej a komunálnej techniky.
V tomto roku sa začala stavba prístrešku a na jeseň by mala byť dokončená, kde by mala
požiarna stanica PS-12 prezimovať.

ČO SME NAŠLI V KRONIKE
Píše sa deň 1.9.1968. Je poobede asi 15.30, čo k nám prišli sovietski vojaci – miesto určenia
– pasienok u Váhu a to za kríčkami. Urobili si stanové mestečko. Ľudia pracujú normálne,
vojaci nikoho nekontrolujú, zdržujú sa na určenom mieste. Koncom septembra vojaci čistia
potok na Záhumní. Na futbalových zápasoch sa ako diváci zúčastňujú aj vojaci. Príchodom
zimy odišli vojská preč.
Posviacka kaplnky sv. Cyrila a Metoda v strede obce sa konala 5. júla 1969 za prítomnosti
bolešovského farára p. Teodora Ferenciho. Prišlo veľa ľudí z obce i okolia, pri omši hrala
dychová hudba z Ľuborče, večer bola tanečná zábava v kultúrnom dome.
„Odteraz každoročne budú sa odbavovať aj KAMENICKÉ HODY“
Pri dobrej vôli občanov, vykonalo sa pekné dielo, obec dostala peknejší vzhľad.
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futbalový klub
KAMENIČANY
V našej obci sa založil futbalový klub v roku 1947, to znamená, že už 65 rokov sa chlapci
naháňajú po ihrisku za futbalovou loptou. Nie vždy sa nám darilo uspokojiť našich
divákov, ale boli časy keď naše prvé mužstvo hralo II. triedu a dokonca jeden ročník
aj I. triedu. Momentálne hráme III A. triedu.
Nevýhodou je, že už niekoľko rokov nemáme žiacke a ani dorastenecké družstvo,
takže musíme získavať nových hráčov od iných futbalových klubov. Aj z tohto dôvodu
nehrávajú, v posledných rokoch, v našom mužstve domáci hráči ale väčšinou hráči
z okolitých lokalít hlavne zo Slavnice, Bolešova a Dubnice n/V.
Veríme, že s podporou OÚ Kameničany a miestnych podnikateľov, ktorí nám
v posledných rokoch prispievajú na činnosť a zveľadenie športového areálu, budeme
dosahovať čoraz lepšie výsledky.

Horný rad zľava: Štefanec-tréner, Minárech, Príbela, Visolajský, Buday P., Buday J.,
Šlesar O., Malovec, Čerepan,
Dolný rad zľava: Slivka, Horňák, Varga, Pagáč, Horváth, Šlesar J., Tomanica

ČO SME NAŠLI V KRONIKE
A teraz sa vrátime o 20 rokov naspäť a pripomenieme si ako boli v novinách POVAŽIE opísané
slávnosti 800. výročia našej obce.
Dvojdňové oslavy v nedeľu a pondelok 4.-5. júla 1993 boli naozaj veľkolepé. Začali sa ranným
nedeľným budíčkom, potom bol sprievod dychovou hudbou Nemšovanka a miestnymi
hasičmi, príhovor starostu a vystúpenie speváckeho súboru. V kaplnke bola slávnostná sv.
omša. Popoludní bolo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva s hosťami z okolia
i rodákmi až z ďalekej Kanady. Na športovom popoludní vystúpili seniori a Aeroklub Slavnica
usporiadal prelety motorových lietadiel a zoskok parašutistov. Večer hrala Nemšovanka
a vystúpil folklórny súbor Považan. Na ceste z Východnej sa akoby náhodou v Kameničanoch
zastavila Darinka Laščiaková, ktorá do programu prispela peknými slovenskými piesňami.
Nemožno nepomenúť konferenciéra a imitátora našich hercov Jozefa Dobríka.
V pondelok, na sviatok našich vierozvestcov koncertovala v Kameničanoch dychovka
Sedmerovanka a vystúpil ľudový akordeónový súbor Melódia z Považskej Bystrice.
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slovenský zväz chovateľov
POŠTOVÝCH HOLUBOV
Organizácia chovateľov poštových holubov (CHPH) v Kameničanoch bola založená
v roku 1985. Na prvej ustanovujúcej schôdzi boli prítomní členovia: Bagin Jaroslav,
Bagin Ľudovít, Daško Augustín, Duvač Pavol, Ing. Kopačka Jozef, Tomanica Štefan,
Tomanica Vladimír, Štefanec Štefan, Špirka Štefan. Bol zvolený výbor, predsedom sa
stal Bagin Jaroslav. Dôvod založenia ZO CHPH Kameničany: chovatelia poštových
holubov z našej obce a okolia boli organizovaní v ZO CHPH Nemšová, ktorá patrí
do okresu Trenčín, nakoľko vyššie menovaní chovatelia pochádzali z okresu Považská
Bystrica, z nariadenia rajonizácie museli sme Nemšovú opustiť a založiť ZO CHPH
v Kameničanoch, t.j. v okrese Považská Bystrica. ZO pracovala ústretovo a spoľahlivo
ku svojim členom. V ďalších rokoch sa do našej organizácie hlásia noví členovia z obce
Prejta, Sedmerovec, Pruské - Bohunice, Bolešov. Môžeme konštatovať, že členstvo
pribúdalo do súčasného stavu 23 členov. Naša ZO je začlenená do oblastného
združenia Trenčín, ktorá združuje 11 základných organizácií a má 187 členov. Sú to ZO
chovateľov poštových holubov z Podolia, Nového Mesta nad Váhom, Bošáca, Bierovce,
Trenčianska Turná, Horňany, Horná Súča, Nemšová, Dubnica nad Váhom, Kameničany,
Trenčín. Slovenský zväz združuje približne 4 000 členov. Naša organizácia je jedna z
najväčších v združení Trenčín. Združenie Trenčín vlastní špeciálne nákladné auto MAN,
ktoré slúži na prepravu poštových holubov s kapacitou pre 4 tis holubov. Naša činnosť
spočíva hlavne z pretekov holubov. Preteky štartujeme v nasledujúcich mestách:
Veľké Meziričí 178 km, Humpolec 233 km, Benešov 289 km, Slaný 348 km, Plzeň 366
km, Žatec 386 km, Gotha (NSR) 597 km, Hanover NSR) 735 km, Ostende (Belgicko)
1130 km - celkove 19 pretekov v roku 2013. Z týchto pretekov holuby prinášajú víťazstvá
a body. Z nasadeného počtu holubov boduje prvých 20 % holubov. Zo získaných bodov
sa zostavujú majstrovstvá:
• v organizácii
• pásiem
• oblastné združenie
• majstrovstvo Slovenska
Najlepších holubov vystavujeme v oblastných výstavách, na celoslovenskej výstave, z
ktorej víťazi postúpia na svetovú olympiádu, ktorá sa koná každé dva roky. V roku 2013
sa konala na Slovensku v Nitre.
Úspechy našich chovateľov:
Majstri oblastného združenia Trenčín
1977 Bagin Jaroslav
1981 Ing. Kopačka Jozef
1983 Bagin Jaroslav
1986 Bagin Jaroslav OZ Považská Bystrica
2011 Ing. Bartošek Ladislav
Majstri Slovenska
2010 Ing. Bartošek Ladislav – DT
1989 Bagin Jaroslav - 8. miesto
Majstrovstvo ČSFR
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1992 Bagin Jaroslav – 7. miesto (zo 14 tis. chovateľov)
Olympiáda Grécko Atény
r. 2004 9. cena na Slovensku a holub reprezentoval SR a Kameničany na zahájení
olympiády (bolo zo Slovenska vypustených 516 holubov)
Významný úspech dosiahol chovateľ Bagin Jaroslav v roku 1992 s holubami na preteku
Brusel 1011 km. Preteku sa zúčastnili SR, Rakúsko a Maďarsko. Baginova holubica
88-S-22054 získala 1. cenu. Chovateľ bol ocenený rakúskym zväzom vecnými cenami.
Naši chovatelia sú členmi v maratón klube, kde dosahujú dobré výsledky. V roku 2012
vyhral ing. Kopačka s holubicou 09-55M-1932 za medzinárodnej účasti z preteku
Lieš – Belgicko 1. cenu a bol finančne odmenený v sume 250,- €.
V tomto článku by som chcel oboznámiť občanov a širokú verejnosť o poštovom
holubovi, ktorý má od prírody dar a schopnosť orientácie. Je schopný sa zorientovať
a nabrať správny smer vo veľkej vzdialenosti od svojho holubníka. Napr. z Belgicka,
Francúzska, Nemecka atď. Obdivuhodná je jeho fyzická kondícia a vytrvalosť. Dokáže
tisíc kilometrovú vzdialenosť prekonať za neuveriteľných 15 hodín. Keď sa takýto holub
narodí – vyliahne po 10 dňoch sa mu navlečie na hohu krúžok s jeho rodnými číslami.
Keď dospeje na druhú nohu mu chovateľ pripne čip, ktorý slúži pri preteku, keď pri
prílete domov ho zaznamená elektronická čítačka. Z týchto údajov sa vypočíta rýchlosť
holuba a zoradí sa poradie podľa rýchlosti.
Týmto článkom som sa pokúsil napísať o živote členov v organizácii CHPH v
Kameničanoch. Naša organizácia žije v duchu dobrého spolunažívania. Členovia
obohatia svoj život o dobré športové zážitky. V závere môjho článku sa musím vrátiť
do roku 1985, keď sme z donútenia museli založiť organizáciu CHPH. Ako sa hovorí,
každé zlo sa končí dobrom a o dva roky naša organizácia bude oslavovať 30. výročie
založenia. Prajem všetkým členom našej organizácie veľa veľa zdravia a základnej
organizácii dlhhé trvanie a životaschopnosť.
„Športujme, pretekajme ale ostaňme priateľmi“
Letu zdar
								Bagin Jaroslav
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jednota dôchodcov
KAMENIČANY
Dovoľte v skratke predstaviť Jednotu Dôchodcov Slovenska ( JDS ) – základnú
organizáciu v Kameničanoch. JDS bola v našej obci založená 7.8.2007 hlavne preto,
že po roku 1989 prestali u nás existovať všetky zložky, a naši občania sa nemali kde
stretávať. A to verte, že v našej dedinke je veľa ľudí, ktorí majú záujem sa stretávať,
a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje.
Počet členov v základnej organizácií sa pohybuje okolo 40. Sme dôchodcovia z času na čas jeden odíde, druhý príde. Aktuálne máme 44 členov.
Vďaka príspevku členov a obecného úradu sme získali financie na rôzne druhy akcií,
ktoré sme poriadali:
Akcie:
•
každoročné fašiangové posedenia s výročnou schôdzou – v roku 2013
za účasti krajskej predsedníčky JDS p. Prokešovej
•
každoročné posedenia na Deň otcov
•
stretnutia 3. generácií na MDD – varenie gulášu
•
prednáška pri príležitosti prijatia Eura
•
každoročná návšteva výstavy kvetov v Trenčíne - záhradkári
•
brigáda pri vysekávaní kríkov pri potoku v roku 2012 a úprava zeleného
ostrovčeka pri hl. ceste
•
úprava cintorína – výsadba drevených kvetináčov, ozdobnej vázy a osadenie
smetných košov
•
mesiac máj – modlenie sa sv. ruženca pri kaplnke
•
návšteva kúpeľov v Nimnici, v Turč. Tepliciach, v Tr. Tepliciach
•
finančná pomoc pre obce postihnuté záplavami
•
účasť na oslavách 10. výročia založenia OO JDS v Ilave
•
účasť na schôdzi a posedení rady predsedov na Vršatci
•
pomoc pri výstavbe detského ihriska a účasť na brigádach
•
celoročné upratovanie kaplnky pri Penkách a jej okolia
•
upratovanie kostola
•
úprava a upratovanie okolia autobusovej zastávky
•
každoročná účasť na Krajských športových hrách seniorov v Novej Dubnici
nám priniesla medaily a úspechy.
•
kúpanie v Mederi, v Podhájskej
•
pomoc pri usporiadaní hodov v obci
•
účasť členov na predvádzacích akciách - výťažok pre JDS
•
posedenia v októbri – mesiac úcty k starším
•
2x účasť na súťaži vo varení gulášu ,, Zliechovský kotlík‘‘
•
spoločné koncoročné posedenie v roku 2011 financované prostredníctvom
projektu ,,Darujte Vianoce‘‘ - Konto Orange za účasti poslancov, členov JDS,
spojené s odovzdaním darčekových predmetov pre invalidov z obce
•
účasť na súťaži MAS Vršatec v pečení - kategória slaného pečiva p. J. Dubničková ( 1. miesto )
•
každoročné katarínske posedenia: v roku 2012 spojené s finančnou zbierkou
pre dvojičky E.a A. Veselých
•
každoročné odovzdávanie vianočných oblátok a pozdravom pre členov JDS
14

KAMENIČANY

820. výročie prvej písomnej zmienky

•
•

účasť na projekte ,,Zelená pre seniorov‘‘ z Konta Orange - účať na školení
základnej obsluhy počítača a internetu vrátane výroby nábytku pre obecný úrad
predsilvestrovská zábava v Tuchyni – na tejto akcii bola naša organizácia
odmenená ďakovným listom od Okresnej organizácie JDS

Krajské športové hry v Novej Dubnici

Posedenie v miestnosti bývalého obecného úradu
Chceme veľmi pekne poďakovať bývalému aj súčasnému zastupiteľstvu OÚ za finančnú
podporu, čím nám umožnili naše stretnutia, i tým ľuďom, ktorí boli nápomocní
pri našich akciách.
Mnohí mladí majú názor, že zo starších už nie je osoh, ale verte, každý raz zostarne
a určite zmení názor...
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v rozvoji obce pomáhajú aj
EUROFONDY
V roku 2009 starosta s obecným zastupiteľstvom podali žiadosť o nenávratný finančný
príspevok (NFP) v rámci Programov rozvoja vidieka SR 2007-2013 podopatrenie č. 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvaateľstvo na Rekonštrukciu obecného úradu. Táto
žiadosť bola úspešná a v roku 2010 sa pristúpilo k podpisu zmluvy z Pôdohospodárskej
Platobnej Agentúry, kde celková čiastka NFP bola vo výške 147 784,35 eur. V auguste
2010 nastúpila stavebná firma DUO-STAV k realizácii tohto diela. Stavebné práce boli
ukončené v apríli 2011 a stavba bola skolaudovaná v máji 2011. Budova obecného úradu
dostala touto rekonštrukciou novú tvár, získali sme aj nové priestory. Na poschodí je
väčšia spoločenská miestnosť, ktorá umožňuje stretnutia zložkám, rodinné oslavy,
prípadne kary. Na štítovej stene je umiestnený erb obce.

V roku 2011 starosta obce a obecné zastupiteľstvo obce podali žiadosť o NFP cez
Miestnu akčnú skupinu (MAS) Vršatec z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí na Rekonštrukciu miestnych komunikácií a
dobudovanie chdníka od autobusovej zastávky na hradskú. Žiadosť bola tiež úspešná
a v marci 2012 prišlo k podpisu zmluvy s PPA na NFP v hodnote 89 689,63 eur.
V júli 2012 sa začalo so samotnou rekonštrukciou cesty na Slavnicu, ktorá bola vo
veľmi zlom stave, tiež sa zrealizoval chodník na hradskú. Práce zrealizovala firma
STAVCEST, s.r.o. Trenčín. Tým sa zokruhovalo prepojenie obce chodníkom. V decembri
2012 bola stavba skolaudovaná.
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čo nám spestruje bežný
ŽIVOT
Výstava dobových predmetov
V roku 2011 na hody sme usporiadali
v spolupráci s DZO výstavku dobových
predmetov, ktorá sa stretla s nevídaným
záujmom, aj keď bolo počasie v tom
roku na tento dátum mimoriadne
nepriaznivé a dúfam, že budeme
pokračovať v podobných aktivitách.

Vzácny dar pre našu obec
Dňa 15. 2. 2013 pred začiatkom
zasadnutia OZ prišiel náš občan
p. Jaroslav Minarech a daroval obci
vlastnoručne
zhotovenú
fujaru.
Zároveň nám tento pre Slovensko
charakteristický
hudobný
nástroj
predviedol a zanôtil pár tónov. Týmto
sa mu chceme v mene obce poďakovať
za tento hodnotný a vzácny dar.

Zima v roku 2013
Zima v roku 2013 bola veľmi dlhá a
bohatá na sneh, až natoľko, že 1. 4.
2013 na Veľkonočný pondelok chlapci
a chlapi pri šibačke zažili netypickú
scenériu „všade okolo sneh“, dokonca
ho museli traktory odhŕňať.
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čo nové v obci,
ČO BY SME CHCELI
V publikácii ste sa dozvedeli čo to z histórie, z obdobia posledných 20 rokov, ako
využívame eurofondy a aj zložky sa prezentovali. Takže treba doplniť čím žije obec
v poslednom období, alebo čo do budúcnosti.
Po rekonštrukcii úradu sa vyskytol problém so skladovými priestormi.
Nemáme kde uskladniť komunálnu a hasičskú techniku. V podstate rok sme čakali,
či sa nepodarí získať prostriedky z dotačných programov. No ani v jednom z dvoch
projektov sme neboli podporení. Preto sme sa do budovania týchto priestorov
pustili svojpomocne. Projekt a dohľad zobral starosta na seba. Brigád sa zúčastňujú
naši občania, máme šikovných poslancov, ktorí pracujú v stavebníctve a ochotných
členov dobrovoľného hasičského zboru. Ďalších pomocníkov radi privítame. Ohľadom
materiálu, betón a štrky nám sponzorsky daroval p. Trnka, s drevom pomohli p. Dlesk
a p. Hrnčiarik, okná nám daruje p. Vojtech, výrobca okien, bránu a mreže si vyrobíme
zo zostávajúceho materiálu svojpomocne. Možno pre niekoho takáto forma nie je
trendy, ale nám to ušetrí nemalé prostriedky.
Keď sme pri sponzoroch, treba spomenúť aj cestu pri detskom ihrisku k športovým
kabínam, ktorú sme v spolupráci s nimi zabetónovali. Spomenieme aj Ing. Figúra a firmu
FIMAD, ktorý zasponzoroval oceľové konštrukcie za brány aj so sieťou, p. Račkovič,
ktorý organizačne pomáha futbalistom. Tiež vďaka sponzorom máme aj nové stoličky
v spoločenskej miestnosti OÚ. Je jasné, že nemôžeme žiadať príspevky stále, ale keď je
ochota a chuť, treba ju len privítať a vážiť si ju.
V súčastnosti chystáme projekt rekreačnej zóny pri ihrisku. Prebieha verejné obstarávanie.
Chceme vybudovať zónu oddychu. Súčasťou areálu bude veľký altánok aj s vybavením,
ohnisko a poprepájané to bude chodníkmi. Chceme tam osadiť drevenú sochu a do
budúcnosti založiť tradíciu v osádzaní ďalších rezbárskych diel. Možno sa to bude zdať
pre niekoho zbytočné a radšej by sme privítali prostriedky na rekonštrukciu športových
kabín, ale na tie sa výzva nevzťahovala. Jednalo sa výlučne o verejný priestor alebo
rekreačnú zónu. Projekt bude podávaný cez MAS Vršatec. Z menších prác chceme
do hodov natrieť strechu a fasádu na kaplnke, tiež vymeniť pletivo a natrieť fasádu na
letnom kultúrnom stánku. Na kaplnku nám prispeje cez minirekonštrukcie MAS Vršatec.
Z väčších investícií do budúcnosti bude treba zabezpečiť prostriedky na opravu
komunikácií vo vlastníctve obce, určite bude potrebná aj rekonštrukcia verejného
osvetlenia a rozhlasu. A potom nás čaká doriešiť čo s letným kultúrnym stánkom.
Toto je téma na širšiu diskusiu, lebo len opláštiť terajší stav nám nepomôže. Treba
pripravovať pojekt s viacúčelovým využitím tohto objektu, resp. priestranstva. Tiež bude
čím ďalej zložitejšie udržiavať lávku cez Váh. Problémom pri získavaní prostriedkov
z eurofodov, je to, že sa nachádza mimo katastra obce. Preto sme ponúkli mestu
Dubnica nad Váhom spoluúčasť na jej udržiavaní. V tomto procese sme však ešte len na
začiatku. Samotná lávka ako atrakcia pre cykloturistov a turistov musí byť len prínosom.
Taktiež sa zamýšľame nad skrášlením cintorína, chceli by sme hlavne vymeniť bránu
od Hradskej a ohradiť aj vstup od dediny. Popri budovateľských aktivitách sme radi,
že sa udržiava živé kultúrno-spoločenské dianie v obci. Zastrešujeme akcie pre deti:
karneval, MDD, Mikuláš. V poslaneckom zbore sú šikovní ľudia, ktorí to s deťmi vedia.
Tiež udržiavame tradíciu Fašiangov už aj so zabíjačkou, stavanie mája, hody, jesenné
slávnosti. Tiež ako je už inde spomínané, bolo založené Občianske združenie (OZ)
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Kameničany. V podstate skoro každý, kto sa v obci angažuje, je členom združenia, každá
zložka tam má svoje zastúpenie a ďalší záujemcovia majú dvere otvorené. Vidíme v tom
priestor na stretávanie občanov, ktorí takto môžu pomôcť sebe aj obci. V budúcom
roku by sme chceli žiadať o 2% z daní pre toto OZ. Z týchto prostriedkov budeme môcť
organizovať napr. turistické, poznávacie alebo relaxačné výlety.
Mimo obecných aktivít v súčastnosti sa chystá pre spoločnosť NWT búracie povolenie
v areáli PD Bolešov v dvore Kameničany, kde náväzne na to je pripravený zámer na
výstavbu veľkokapacitného sklenníka na pestovanie rajčín. Veríme, že v prípade záujmu
si tam prácu nájdu hlavne naši občania. Možno je ešte veľa iných aktivít a problémov, s
ktorými sa dennodenne stretávame, ale dúfame, že to hlavné je tu spomenuté.
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výstavba ihriska a ďaľšie aktivity
DZO KAMENIČANY
Na základe iniciatívy rodičov bolo vytvorené Dobrovoľné združenie občanov ( DZO )
v Kameničanoch, ktorí sa spoločne schádzajú a plánujú projekty pre zlepšenie kvality
života obyvateľov v obci. Nakoľko sme menšia obec bez vlastnej škôlky, školy, prípadne
klubovne pre deti, združenie považovalo za nevyhnutné vybudovať svojpomocne - za
pomoci dobrovoľníkov, nadačných projektov, sponzorov a podpory obce multifunkčnú
hraciu plochu s ihriskom pre deti od 0-15 rokov / 80 detí v obci /. Pre deti, rodičov
a ostatných občanov je ihrisko miestom pre relax, spoločné spoznávanie a rozvoj
komunitného života v obci.
Ihrisko bolo budované v 3 etapách s finančným prispením neziskových organizácii:
1. Etapa rok - 2009 - Konto Orange, n.f. ( príspevok na detské preliezačky )
2. Etapa rok
- 2010 Stredoeurópska nadácia - CEF v spolupráci
so spoločnoťou Slovnaft a.s. ( príspevok na asfaltovú plochu )
3. Etapa rok - 2010 - SAŽP – Program obnovy dediny ( príspevok na mobiliár
a zeleň )
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OÚ Kameničany
Materiál na oplotenie areálu, finančná spoluúčasť na projektoch.
Obecná zbierka uskutočnená k MDD: 113,- EUR
Svojou dobrovoľníckou činnosťou prispeli občania z našej obce.
Celkové náklady na výstavbu ihriska vrátane sponzorských darov, sponzorskej dodávky
materiálu, služieb, príspevkov nadácií a dobrovoľníckej činnosti boli vyčíslené na viac
ako 20.000 eur.
DZO už niekoľko rokov každoročne organizuje v spolupráci s OÚ Kameničany akcie:
Príchod Mikuláša, Karneval pre deti, MDD, Jesenné Slávnosti, Strom Roka 2011, počas
hodových slávností - organizácia výstavy dobových predmetov v roku 2011 a súťaž
historických fotografií v roku 2012. V spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska
v Kameničanoch sme úspešne zrealizovali projekty Konta Orange - Darujte Vianoce
a Zelená pre seniorov ( PC vybavenie na OÚ a elektronická kronika na web stránke).
V októbri 2012 sme boli oficiálne zaregistrovaní Ministerstvom vnútra SR pod návom
Občianske združenie Kameničany, ktoré zastrešuje ďalšie aktívne zložky v obci –
dobrovoľný hasičský zbor, futbalový klub a JDS.
Hlavným poslaním združenia bude využívanie historického, kultúrneho a prírodného
potenciálu obce Kameničany. Hlavné body záujmu budú v oblastiach rozvoja
cestovného ruchu, agroturistiky, občianskej vybavenosti, vytváranie podmienok pre
rozvoj a obnovu obce, podpora sociálneho, kultúrneho a športového života, ochrana
a tvorba životného prostredia, podpora ekologického spôsobu života a zdravého
životného štýlu, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a podpora pocitu
zodpovednosti za prírodne, historické a kultúrne dedičstvo voči budúcim generáciám.
Týmto pozývame všetkých záujemcov, ktorí by radi prispeli svojou dobrovoľníckou
činnosťou do plánovaných projektov k rozvoju obce a majú záujem o členstvo.

ČO SME NAŠLI V KRONIKE
V roku 1972 sa konečne začalo s výstavbou športových kabín a domu smútku, domurovali
sa múry a stavba odpočívala do jari 1973. V tomto roku sa počítalo, že prác na dome smútku
budú sa zúčastňovať starší občania a na športových kabínach mládež. Dokončovacie práce
sa preťahovali, ale zásluhou funkcionárov obce podarilo sa dom smútku a športové kabíny
ukončiť a dať do užívania. Slávnostné ukončenie a otvorenie bolo za prítomnosti zástupcov
okresu TJ a obyvateľov. Sprievod išiel zo stredu dediny až na ihrisko za doprovodu dychovej
hudby.
Od roku 1973 do roku 1990 bola obec Kameničany spádovou obcou a patrila pod Bolešov.
Po nežnej revolúcii v roku 1989 prišlo v spoločnosti k uvoľneniu napätia a demokratizačný
proces, ktorého vyvrcholením bolo v roku 1990 odčlenenie spádových obcí, teda aj Kameničian od obce Bolešov.Ako samostatná obec sme začali fungovať od roku 1991.
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základné informácie
O OBCI

Obec Kameničany leží na strednom Považí, na pravom brehu rieky Váh. Územie
obce je súčasťou Ilavskej kotliny a zo západu je ohraničená pohorím Bielych Karpát.
Obec leží medzi obcami Slavnica a Bolešov, v severnom okraji západoslovenskej nížiny.
Administratívno – právne je začlenená do okresu Ilava.
Nadmorská Výška obce je 237 metrov. Rozloha obce: 508 ha.
V obci sa neustále dejú pozitívne zmeny, ktorými míľovými krokmi zveľaďujeme svoje
územia. Medzi najvýznamnejšie patrí rekonštrukcia Domu smútku a vybudovanie
tenisových kurtov, ktoré sú umiestnené v neobývanej časti za domami a tak sa zvyšuje
ich atraktivita, pričom nechávajú otvorené možnosti rozšírenia športového areálu.
Ďalšie úspešné projekty sa viazali k vybudovaniu chodníkov a kompletnej rekonštrukcii
obecného úradu, ktorý tvorí svojou polohou malé centrum obce.
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výstava
FOTOGRAFIÍ
V roku 2012 na hody bola usporiadaná výstava fotografií našej obce od našich občanov.
Výstava bola pri tejto príležitosti sprístupnená v spoločenskej miestnosti obecného
úradu a na základe hlasovania návštevníkov výstavy vzišlo nasledovné poradie.

1. miesto

2. miesto

3. miesto

4. miesto

6. miesto

5. miesto
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