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Trenčín, 23. október 2017 
Počas slávnostného galavečera si ocenenie odnieslo 6 výnimočných osobností obce 
Kanianka 
 
Výnimočné osobnosti z oblasti školstva a vzdelávania, športu a kultúry a odbornej žurnalistiky oceňovali 

v obci Kanianka (okres Prievidza) počas slávnostného galaprogramu. Priestor v ňom dostali vystúpenia 

ocenených, ale aj domácich umelcov. 

 

Dom kultúry v obci Kanianka v piatok 20. októbra 2017 vo svojich priestoroch privítal výnimočné 

osobnosti, ktoré sa zaslúžili o šírenie dobrého mena obce aj za hranicami kraja. Obecné 

zastupiteľstvo na čele so starostom Ivorom Husárom vybralo 6 výnimočných osobností, ktoré si prišli 

prevziať ocenenie počas slávnostného galavečera. V kategóriách školstvo a vzdelávanie, šport 

a kultúra, odborná žurnalistika a vzorný príklad si odniesli ocenenie 3 zástupcovia mladšej a 3 

zástupcovia staršej generácie. „Naša obec patrí k najdynamickejším obciam okresu Prievidza a zároveň 

aj Trenčianskeho kraja. Pravidelne gazdujeme s prebytkovým rozpočtom, v tomto roku sa nám podarilo 

zrealizovať veľké množstvo investícií a dovolím si povedať, že máme byť na čo hrdí. Čerešničkou na 

torte sú však naši ľudia, títo ocenení a ďalší občania našej obce, ktorými sa môžeme pochváliť. Je to 

niečo naviac na čo sme hrdí a čo si vážime,“ zdôraznil starosta obce Ivor Husár.  

 

Z rúk starostu obce si ocenenie odniesla Michaela Cmarková, druhá vicemiss Slovensko za rok 2017, 

v zastúpení brata Vladimíra Cmarka, trénerka fitness Jelena Melesčenková, v zastúpení Jany 

Klečánekovej a vedúca folklórneho súboru Kolovrátok Veronika Foltánová. Ocenenie si prevzala aj 

tanečná skupina Briliant na čele s trénerkou Janou Klečánekovou, autor viacerých odborných 

a historických publikácií z oblasti športu a telovýchovy v regióne hornej Nitry Florián Leitman 

a účastník priamych bojov 2. svetovej vojny, člen partizánskeho oddielu a držiteľ množstva ocenení 

Štefan Urík. K významnému oceneniu prišiel osobnostiam zablahoželať aj predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Všetci, ktorí boli ocenení majú jedno spoločné – robia veci 

s láskou, z vlastného presvedčenia a každý v niečom vyniká. Veľmi si vážim takýchto ľudí a zároveň 

ďakujem obci, že oceňuje osobnosti, ktoré šíria dobré meno obce aj za hranicami kraja,“ povedal 

trenčiansky župan.  

 

Druhá najväčšia obec v Trenčianskom kraji a najväčšia v okrese Prievidza má bohatú základňu 

talentov, ktoré si zaslúžia, aby ich poznala aj široká verejnosť. Cieľom obce bolo, podľa slov starostu, 

nastaviť latku pre ďalšie generácie obyvateľov. Vedenie obce im bude v prekračovaní a dvíhaní 

pomyselnej latky pomáhať aj v budúcnosti a v tradícii oceňovania výnimočných rodákov chce 

pokračovať aj naďalej.  
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