
Predpokladaný
kalendár podujatí:

11. február
Fašiangové slávnosti

29. apríl
Pálenie Ďura

(atrakcie pre deti)

30. apríl
Stavanie mája

28. máj
Sv. omša Vŕšky

Jún
Hasičská súťaž

30. jún - 2. júl
Hody v obci

(René Rendy, Drietomanka)

August
Vatra zvrchovanosti

Október
Jesenné slávnosti

21. október
Stretnutie s občanmi 

nad 70 rokov

10. december 
Mikuláš v obci
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Úvod 
Tešili sme sa, že po covide prídu lepšie dni. Radosť nám spravilo 
zlato Vlhovej a bronz našich hokejistov na olympiáde. Potom 
opäť pohroma – vojna na Ukrajine. Prílev nešťastných ľudí z Ukra-
jiny, energetická kríza a enormné zvyšovanie pohonných hmôt, 
potravín a vlastne všetkého. Ľudia si to všetko zaplatia. V tejto 
zložitej dobe si Slovenská republika pripomína 30. výročie jej 
vzniku. Naša obec slávi jubileum 830. výročie prvej písomnej 
zmienky. Dôvodov na oslavu by bolo dosť. Tak si len prajme 
príchod lepších dní, aby viac rezonovali oslavy jubileí nad 
starosťami všedných dní.  

www.kamenicany.sk



Čo sa dialo v roku 2022: 
Hneď v januári sme súťažili cez portál Tendernet firmu na realizáciu hrubej stavby skladu DHZ. 
Najlepšiu cenovú ponuku predložila firma DUBASTAV s.r.o., s ktorou sme podpísali zmluvu o dielo. 
Keďže počasie bolo mierne, hneď od februára sa začalo na stavbe pracovať. Cenovo aj materiálovo 
sme to stihli v poslednej chvíli. Keďže ceny rástli, tak ďalšie stavebné činnosti sme súťažili jednotlivo 
pre čo najväčšiu úsporu financií. Celú stavbu sme počas roka dostali do takej fázy, že v mesiaci 
november prišlo k presťahovaniu hasičskej techniky do nového skladu. Práce nás budú čakať aj
v ďalšom roku, ale budova je už funkčná. Na pozemku za obecným úradom sme pristúpili
k postaveniu dvoch kotercov určených na odchyt túlavých psov. Je to oceľová konštrukcia obitá 
drevotrieskou a zváranou sieťovinou. Bola to prezieravá vec, nakoľko sme tam umiestnili už
minimálne desať psov! Tu treba podotknúť, že boli tam aj mladé štence. Nezodpovední ľudia, ktorí 
ich dokážu vyhodiť na ulicu, by si zaslúžili trest. Preto, ak by ktokoľvek videl niekoho vyhadzovať 
psíkov v obci, kontaktujte nás na obecnom úrade. Z kamerového systému by sa to dalo dohľadať. 
Od mája sa skončili protipandemické opatrenia a mohli sme realizovať aj kultúrno-spoločenské 
akcie. Bola odslúžená sv. omša na Vŕškoch, uskutočnila sa hasičská súťaž, počas ktorej k nám na 
bicykloch prišli legendy Československej cyklistiky. Z nich spomeniem aspoň Kamila Haťapku, 
Antona Novosada, Petra Prívaru a pánov Bartoníčka a Smolíka. V júli boli hodové dni, počas ktorých 
vystupovala aj dychová hudba Mistříňanka. 30. výročie zvrchovanosti slovenského národa sme 
oslávili pálením vatry zvrchovanosti s prítomnosťou p. Andreja Danka, predsedou SNS.  Na jeseň 
boli jesenné slávnosti. Začiatkom decembra sa cez Občianske združenie Kameničany zorganizoval 
zájazd do Wieliczky a Krakowa na vianočné trhy. O týždeň na to navštívil našu obec Mikuláš, ktorý 
spolu s deťmi rozsvietil vianočný stromček pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Predvianočnú atmosféru 
dopĺňala hudobná skupina z Bolešova, varenie punču a ochutnávka koláčov, ktoré piekli naši obča-
nia. Je dobré, že sa nám život začal vracať do normálnych koľají. Len je škoda, že sa dejú veci, ktoré 
nevieme ovplyvniť, a majú dosah na naše životy ako je vojna na Ukrajine a energetická kríza
v Európe.  
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Slovo starostu: 
V minulom roku sa na konci októbra konali komunálne voľby do orgánov samosprávy obcí. Na 
starostu som bol jediným kandidátom a do obecného zastupiteľstva prešli všetci bývalí 
poslanci. Je to dobrý obraz vnímania činnosti a fungovania obce v predošlom období. Aj do 
ďalších rokov budeme pracovať tak, aby boli zabezpečené všetky potreby občanov a aj kultúr-
no-spoločenské vyžitie. Samozrejme dnešná doba stavia aj veľa otáznikov. Čakajú nás podpisy 
nových zmlúv na dodávku elektriny a plynu pre obec. Navýšeniu cien sa určite nevyhneme. 
Dopad zvýšených cien energií a pohonných hmôt sa okamžite odráža aj na vývoze komunál-
neho odpadu a triedeného odpadu v obci. Ešte nevieme, ako sa na podielových daniach pre-
javí rodičovský príspevok, ktorý štát sľubuje rodičom tzv. „krúžkovným“. Následkom toho obce 
a mestá v minulom roku prešli do štrajkovej pohotovosti. Čo plánujeme v tomto roku o odpa-
dovom hospodárstve a o kultúrnych akciách sú samostatné články. Ja si len prajem, aby veci 
dopadli lepšie, ako sa rysujú. 
 



Nakladanie s odpadom: 
Stály problém a večný nárast, tak sa dá najlepšie charakterizovať odpadové hospodárstvo. Po 
prepočítaní nákladov na vývoz komunálneho odpadu a ich porovnaním s výberom poplatku, 
nebolo možné inak vyhodnotiť situáciu, len zdvihnúť výšku poplatku. Opäť je stanovený tak, 
že len vyrovnáme minuloročné náklady. Napriek tomu, že sa v obci rozšírili možnosti separácie 
odpadu a percento vytriedenia stúpa, žiaľ, stále fungujeme v režime, že aj množstvo komunál-
neho odpadu narastá. Najlepšie by bolo prejsť na vážený zber, kde cez čipovú značku na
smetnej nádobe odsledujeme množstvá pri každom rodinnom dome. Potom sa môžeme 
zaoberať aj poskytnutím úľav na poplatkoch pre občanov, ktorí komunálny odpad minimal-
izujú. Spoločnosť Marius Pedersen nás informovala, že o dva roky by sme mohli prejsť na tento 
spôsob zberu odpadov. Od tohto roka prišla do platnosti novela zákona pre rodinné domy,
z ktorej plynie povinnosť nulovej donáškovej služby. Z toho dôvodu mali byť do domácností 
distribuované vrecia nasledovne: žlté na plasty, tak ako doteraz, modré určené na papier (novi-
ny, letáky, kartóny, papierovú lepenku, atď.). Na prvý kvartál tohto roka sa to zatiaľ odkladá. Ako 
nás informovala spoločnosť zabezpečujúca zber odpadov Marius Pedersen, je to povinnosť 
organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), a doposiaľ od nich neevidujú požiadavku na zave-
denie tejto donáškovej vzdialenosti . No proste, zasa ide len o peniaze a o to, kto to zaplatí. Až 
sa spoločnosti dohodnú, budeme vás informovať aj prostredníctvom informačných letákov, 
ktoré budú doručené do každej domácnosti.  
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DHZ Kameničany:
V úvode chcem v mene celého dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZ) Kameniča-
ny popriať všetkým obyvateľom našej obce do nového roka hlavne pevné zdravie, kopu 
šťastia, veľa rodinnej pohody bez nečakaných udalostí a žiadny nekontrolovaný oheň.
Rok 2022 bol turbulentný, to hlavne pri zvyšovaní cien vo všetkých odvetviach. V tomto 
roku bolo zaznamenané taktiež nadmerné sucho, ktoré sa podpísalo pod vyschnutie 
mnohých studní v širokom okolí. Vznikli problémy aj pri zavlažovaní záhrad, trávnikov, 
ale i poľnohospodárskych plodín. V rámci obce Kameničany nedošlo k žiadnemu 
nekontrolovateľnému požiaru trávnatých porastov ani slamy. Svedčí o tom vysoká dis-
ciplína všetkých Vás, za čo ďakujeme. Požiare našu obec v minulom roku obchádzali, 
no 29.10.2022 sme sa zúčastnili taktického cvičenia pod taktovkou Pavla Prnu (Veliteľ 
DHZ Bolešov). Na tomto cvičení bola vysoká účasť z okolitých obcí. Okrem nás a DHZ 
Bolešov sa zúčastnili cvičenia DHZ Nemšová, DHZ Ľuborča, DHZ Kľúčové a DHZ Horné 
Sŕnie. Toto cvičenie prebiehalo v katastri obce Bolešov pri vodnej nádrži Gilianka. 
Úlohou bolo nájsť civilné osoby v horiacom lese a dopraviť vodu z vodnej nádrže na 
uhasenie horiaceho lesa. Členovia DHZ Kameničany s použitím výbavy z protipovod- 
ňového vozíka boli nasadení na brehu vodnej nádrže odkiaľ prostredníctvom pláva-
júceho čerpadla a kalového čerpadla plnili  hasičské vozidlá, ktoré boli na trase k horia-
cemu miestu. Na záver cvičenia sme si otestovali prípravu protipovodňovej bariéry na 
hrádzi vodnej nádrže. Ako ste si už mnohí určite všimli, sklad DHZ v areáli kultúrneho 
stánku je takmer hotový. Technika a celé vybavenie je už presťahované v budove. 
Počas roka 2023 bude dokončené zateplenie a okolie budovy spolu s oplotením. Do 
novej zbrojnice nám chýba už len auto, ktoré by určite pomohlo pri presunoch, zása-
hoch, ale aj cvičeniach a účastiach na súťažiach. Aktuálne poskytujú súkromné vozidlo 
členovia DHZ. Naša predstava je o terénnom aute do 3,5 tony, aby mohlo v prípade nut-
nosti poslúžiť aj obci pri poriadaní  obecných akcií a iných aktivitách. Čo sa týka vybave-
nia zbrojnice, plánujeme v blízkej dobe kúpu motorovej píly, sadu vysielačiek a skom-
pletovať zásahové obleky v počte 5ks. Poriadanie kultúrnych udalostí v obci je jednou
z úloh DHZ. Preto chceme v nastolenom trende pokračovať a touto cestou Vás chceme 
pozvať na pálenie Ďura, ktoré sa bude konať 29.4.2023 v areáli športového areálu. 
Pokračovať budeme tradičnou “Hasičskou Súťažou o Pohár Starostu obce” kde termín 
bude upresnený v blízkej dobe. Podieľať sa budeme aj na poriadaní hodových slávností 
v roku 2023 kedy naša obec oslávi 830. výročie. Urobíme všetko preto, aby oslavy
prebehli tak, ako sa na 830. výročie patrí. Jediný vážny problém, s ktorým v DHZ 
Kameničany bojujeme, je nízky záujem, prevažne mladších o členstvo v DHZ. Budeme 
radi ak by ktokoľvek mal záujem stať sa členom a zapájať sa do aktivít, ktoré v obci 
robíme.                   Andrej Barták.
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Jednota dôchodcov
Seniorský vek tají múdrosť, strieborný vlas skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas
a mozoľnaté ruky prežili už veľa bolesti. Len srdce je čisté, mladé a dobré, štedro rozdáva lásku 
a nerado o priazeň žobre. Dobre vieme, aký bol minulý rok, takmer všetko na svete dopadlo 
inak, než si ľudia naplánovali. To, čo sme v našich zemepisných šírkach považovali za nemožné, 
sa stalo skutočnosťou. Prišiel COVID-19 a všetko obrátil naruby aj činnosti a aktivity každej 
organizácie. Radi pripomíname aspoň tie podujatia JD, ktoré sa podarilo uskutočniť. Je to ako 
prestrieť obrus na stôl a pripraviť sa na stretnutie s blízkymi ľuďmi. Pripraviť pre nich aj 
pohostenie aj útulné posedenie a tešiť sa na spoločné chvíle. Lebo človek potrebuje priateľov, 
potrebuje si dopriať pekné chvíle, potrebuje sa na niečo tešiť. Našich šesť členov absolvovalo 
rekondično-liečebné pobyty v Trenčianskych Tepliciach, Lúčkach a Piešťanoch. Vo Vitanovej
a okolí boli traja členovia. Pre migrantov z Ukrajiny sme dvakrát piekli koláče, dali 1 kg kávy
a keksy. V máji sme chodili ku kaplnke na ruženec a tiež sme pripravovali kaplnku a jej okolie 
na sv. omšu. Nakoľko v minulom roku bolo pätnásť rokov od založenia JD v našej obci, mali 
sme posedenie za účasti okresnej predsedníčky p. Hejdukovej a p. Cibikovej, ktorá bola pri
zakladaní organizácie, tiež p. starostu. Na počúvanie nám hrala p. Bagínová. Okrem toho sme 
sa ešte dvakrát stretli, tiež pri posedení rozdali maličké vianočné darčeky a celkom pred 
koncom roka bolo päť členov na posedení v Dúlove. Chcem poďakovať p. starostovi a všetkým 
členom JD za porozumenie, pochopenie a ústretovosť. Veď i keď máme zvráskavené ruky
a tvár nám zostarla, čaká to každého, pretože každý zostarne alebo mladý zomrie. Beda tomu, 
kto sa z toho smeje. Ja vám z celého srdca prajem, aby ste múdro zostarli. 
                   Jolana Dubničková 

FK Slovan Kameničany
Kríza vo futbale v Kameničanoch pokračuje ďalej. Po jesennej časti v ročníku 2021/22 skončilo 
družstvo na poslednom mieste, nezískali sme ani jeden bod, všetky zápasy sme prehrali.  
V jarnej časti súťaže pokračovalo družstvo v nevyrovnaných výkonoch, hra a ani výsledky 
zápasov neboli uspokojivé, opäť sme všetky zápasy prehrali a tak sme skončili na poslednom 
mieste bez získania čo i len jedného bodu!     
Zvažovali sme, či má vôbec zmysel pokračovať a znova sa prihlásiť do nového ročníka. 
Nakoniec,  po dohode a finančnej podpore Obecného úradu a miestnych sponzorov - za čo im 
ďakujeme, sme družstvo mužov do súťaže prihlásili. Hlavným problémom je zaistiť dostatočný 
počet hráčov, keďže nemáme vlastných odchovancov, musíme získať hráčov z iných klubov. 
Podarilo sa nám zabezpečiť zopár nových hráčov na hosťovanie a tak sme nový ročník 2022/23 
mohli začať. Začali sme celkom dobre, prvý zápas sme remizovali a tak konečne získali aspoň 
bod. Hra družstva bola lepšia ako na jar, ale aj tak sme veľa zápasov vysoko prehrali. Získali sme 
iba tri body za tri remízy a po jesennej časti sme na poslednom mieste v tabuľke. Už môžeme 
len dúfať, že sa hra a výsledky mužstva na jar zlepšia a získame viac bodov ako na jeseň.  
                 Milan Monček 
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ZO CHPH Kameničany, Sezóna 2022
Ukončila sa závodná sezóna poštových holubov 2022, čas rýchlo ubiehal a blížila sa vianočná 
doba. Doba sviatočná, kedy sa všetci ľudia snažia obdarovávať svojich blízkych. Aj mne sa 
splnilo moje želanie a pod stromčekom som našiel knihu „Almanach chovateľa poštových
holubov“.  Obsiahla kniha s obsahom 720 strán a viac ako 1000 fotografií. Hneď po prvom 
otvorení a prečítaní si pár stránok o histórii chovu poštových holubov som zostal v tichom 
údive, veď tento ušľachtilý tvor bol využívaný pre ľudské potreby už v 5. storočí pred n.l. 
Využívali sa na rôzne prenosy správ.  Najviac zásluh mali  počas vojen, kde prenosom správ 
zachránili životy tisícom ľudí. Postupne nastúpila priemyselná revolúcia a ľudia začali zabúdať 
na históriu a aj ušľachtilé činy týchto tvorov. Holubom sa začali venovať nadšenci, ktorí majú 
ešte chov zvierat v srdciach. Pár nadšencov sa zoskupilo v r. 1985 aj v obci Kameničany. Mo-
mentálne združuje ZO CHPH Kameničany 22 chovateľov. Vekový priemer sa blíži k 70.rokom. 
Kde je naša mládež? Po tomto mojom úvode by som Vás chcel oboznámiť s účinkovaním 
našich členov ZO Kameničany počas sezóny 2022. Závody starých holubov prebiehali od 1.5. do 
31.7.2022. Umiestnenie chovateľov v ZO Kameničany : 1. Monček Pavol, 2. Poljak Jozef, 3. Pilný 
Anton, 4. Pšenek Milan, 5,. Huňa Emil
Súťaž s mladými holubami: 1. Monček Pavol, 2. Pšenek Milan, 3. Pilný Anton, 4. Suchánek Milan, 
5. Poljak Jozef
Individuálne úspechy:  1. miesto v rámci OZ TN vyhral holúbok 21-0611-17 z 2585 nasadených 
kusov chovateľa Mončeka Pavla. 
V roku 2022 sme odsúhlasili pretek GOTHA /N.P./ ako „Memorial Jarka Bagína“ zakladateľa 
nášho klubu. 1. ročník vyhral náš najmladší chovateľ, Pšenek Milan, s holubom č. Sk19-0611-244. 
Cenu daroval p. Horečný.
Začiatkom decembra 2022 sa po 3 rokoch konala výstava oblastného združenia CHPHV 
Trenčín v Hornej Súči. Krásne podujatie v peknom prostredí. Na tomto podujatí nás reprezen-
tovalo 18 ks holúbkov našich chovateľov.
Okrem súťaženia v oblastnom združení TN, časť našich chovateľov je organizovaná aj v Slo- 
venskom maratón derby klube, kde sme tento rok odleteli 3 preteky z Bruselu – vzdialenosť 
cca 1020 km. Tu sa najlepšie darilo chovateľovi Poljakovi, ktorého holúbky z Burselu 2. obsadili 
1.,7.,9.,28. miesto. Ich priemerná rýchlosť bola cca 90 km/hod.
Prajem všetkým ľuďom veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a veľa zdravých úsudkov do nad-
chádzajúceho obdobia. 
S pozdravom „Letu zdar“      predseda  ZO CHPH Kameničany, Jozef Poljak 
                 

Informácia z MAS Vršatec
Na jar tohto roku bude ukončený projekt cezhraničnej spolupráce s MAS Hříběcí hory a našou 
MAS.  Výstupom projektu  s názvom „Kúzlo príbehov“ bude nielen publikácia s príbehmi, ktoré 
majú svoje korene na území MAS Vršatec, ale tiež prepojenie niekoľkých základných a základ-
ných umeleckých škôl. Deti zo zapojených škôl (SKS Nemšová, ZUŠ Nemšová, ZŠ s MŠ Pruské, 
ZŠ s MŠ Dulov a ZŠ s MŠ Mikušovce) budú ilustrovať spísané príbehy a tiež si ich budú vzá-
jomne medzi českou a slovenskou stranou prezentovať v rámci živého online stretnutia. 
Cieľom  celého projektu je vzbudiť v mladej generácii spolupatričnosť  s územím a hrdosť na 
miesta, odkiaľ pochádzajú. 
S týmto cieľom budú  na konkrétnych miestach umiestnené QR kódy  so zvukovou stopou 
príbehov, ktoré sa k územiu viažu. Umiestnenie QR kódov bude uvedené aj v turistickej 
brožúre s mapkami.
V rámci projektu prebehne  päť workshopov, ktoré sa budú venovať problematike cestovného 
ruchu, marketingu, destinačného manažmentu a miestne zakotveného učenia. Tieto akcie sú 
prístupné verejnosti, preto sa neváhajte zaregistrovať a zúčastniť sa. Záznamy z workshopov 
nájdete na našich webových stránkach www.masvrsatec.sk.  



OZ Kameničany
Jedným z hlavných poslaní občianskeho združenia OZ Kameničany je podpora sociálneho, 
kultúrneho a športového života v našej obci a jej okolí. Prečo sa vraciam k základným 
stanovám OZ? Za posledné zložité obdobie sme nemali možnosť vytvárať veľa príležitostí na 
tak doležitú vec ako sú vzájomné kontakty. O to viac to bolo citeľné počas pandemického 
obdobia. Ak sa však ku zmene pripojí dobrá partia organizátorov, štedrých sponzorov a prajné 
počasie, Šarkaniáda resp. Jesenné Slávnosti  sa musia vždy vydariť. Nebolo tomu inak ani tento 
rok. Veľké poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli hodnotnými cenami, všetkým, 
ktorí pridali ruku k dielu ale aj tým, ktorí nás prišli podporiť svojou účasťou. Neukončili sme 
jednu a už sme začali plánovať novú akciu... Výlet do kráľovského mesta Krakow,  spojený
s návštevou soľnej bane Wieliczka bol nezabudnuteľným, i keď náročným výletom aj pre 
mladšie ročníky. Soľná Baňa Wieliczka, jedna z najväčších v Európe,  je hlboká 327 m, dlhá prib-
ližne 300 km a má deväť podlaží. Pre turistov je sprístupnená 3,5 km dlhá trasa. Na tejto trase 
sa nachádzajú sochy od baníkov, ale aj súčasných umelcov. Dokonca aj kryštáliky v lustroch sú 
vyrobené zo soľnej skaly. Po prehliadke nás čakali vianočné trhy v Krakowe, kto mal záujem 
mohol stihnúť aj obhliadku hradu Wawel, katedrály a prekrásnych poľských kostolov. 
Ako som spomínala, jedna akcia sa plánuje počas konanie tej prebiehajúcej, preto sme ,,za 
jazdy,, (autobusom)  pripravovali Vianočný koncert bolešovskej skupiny Bosoráci spojený
s príchodom sv. Mikulaša, rozsvietením stromčeka a ochutnávkou vianočných dobrôt a punču. 
Atmosféra bola skutočne vianočná.
Opätovne sa chceme v mene OZ srdečne poďakovať za finančnú pomoc pánom
S. a V. Hrnčiarikovcom, firme Famart, Fimad  a taktiež za Vaše príspevky do tomboly. Za 
údržbu areálu ihriska p. F. Minarechovi a realizáciu všetkých akcií najmä p. J. Veselej, p. M. Gall-
ovej, p. L. Jakušovej,p. Slamkovej, p. Vojtášovej, sl. Lucke Piatrikovej, sl. Timejke Baginovej
a mnohým ďalším.
Tí, ktorí sa ešte nerozhodli ako použiť podiel z daní, ponúkame možnosť prispieť na aktivity
a podporiť fungovanie obce aj týmto spôsobom. Tlačivo pre darovanie 2% je k dispozícii na OÚ 
Kameničany alebo na web stranke kamenicany.sk.               Lívia Ficlová
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Čo nás čaká v roku 2023
Na začiatku roka sa očakávali zálohové platby na elektrinu a plyn, ktorých sme sa dočkali. 
A riadne navýšených – až 4X! Komunikovali sme so spol. SSE aj Združením miest a obcí Slo- 
venska, aby sa s tým niečo urobilo. Dostali sme odpoveď, že by malo fungovať sľubované zas-
tropovanie cien elektriny na 199€/MWh a plynu na 99€/m3. Aj tak to bude minimálne dvoj- 
násobné navýšenie. Na stavbe skladu DHZ sa stále pracuje. Najbližšie nás čaká zateplenie, 
následne fasáda, oplotenie a konečná úprava terénu. Pokračovať sa bude aj v príprave a inži- 
nieringu projektu a majetkovému usporiadaniu pozemkov pod cyklotrasou Kameničany. 
Bolešov, Borčice Nemšová, ku ktorej sme obdržali na konci roka 2022 projektovú doku-
mentáciu potrebnú k územnému rozhodnutiu. Mala by byť vyhlásená výzva cez MAS Vršatec, 
kde chceme podať dobudovanie obecného parku v rekreačnej zóne obce. Táto výzva sa však 
stále odkladá, tak uvidíme. Určite nás čakajú aj iné drobné úpravy a opravy, ktoré sa prihlásia 
aj samé. Hlavne, aby sme sa udržali z ekonomickej stránky, pretože zvýšené ceny energií sa 
postupne premietnu do všetkých služieb a tovarov. 
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Na záver:
Poďakovanie patrí občanom, ktorí prispeli svojimi článkami. Neprešlo jazykovou úpravou, 
necenzúrované. Vydané Obecným úradom Kameničany. 
Design: Martin Daško

Zoznam obyvateľov prihlásených 
na pobyt v obci

Prisťahovalo sa: 8 obyvateľov
Odhlásili sa: 14 obyvatelia

Narodení: 5 detí
Navždy nás opustilo: 5 občanov

Stav k 31. 12. 2022 na trvalý pobyt:
549 obyvateľov

zapálenie Vatry zvrchovanosti
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