
I.3. Fotografická dokumentácia 

                        

 

1.  Diaľkový pohľad na PZ zo severovýchodu na juhozápad ( bralo nad 

kameňolomom )                                  

                        

 



2.  Diaľkový pohľad na PZ zo severovýchodu na juhozápad ( bralo nad 

kameňolomom )                                  

                       

3. Diaľkový pohľad na PZ z vyvýšeniny v južnej časti obce na západ  

                               

                         

4. Diaľkový pohľad z juhozápadnej hranice PZ na severovýchod    



                   

5. Diaľkový pohľad z interiéru PZ na juhovýchod     

 

                        

 

6. Diaľkový pohľad z interiéru PZ na severovýchod     

 



                       

7. Uličný pohľad PZ z juhovýchodu na severozápad 

 

                        

8. Uličný pohľad PZ z juhovýchodu na severozápad 



                         

9.  Uličný pohľad PZ z juhovýchodu na severozápad 

 

                        

10. Uličný pohľad PZ zo severozápadu na juhovýchod 



                       

11. Uličný pohľad PZ zo severozápadu na juhovýchod 

 

                        

12. Pohľad na centrum obce ( obecný úrad a zborový dom)  

                 



                       

 

13. Pohľad na centrum obce (zborový dom)  

 

                        

 

14. Uličný pohľad PZ zo severozápadu na juhovýchod 

 



                        

 

15. Pohľad na centrum obce ( obchod a požiarna zbrojnica)  

 

                        

 

16. Studňa 



                       

17. Koryto potoka   

                                            

18. Detail okna 



                                            

19. Detail okna 

                        

20. Detail výzdoby okien 



                         

21. Detail komínovej hlavice 

 

                       

22. Detail strešného štítu 



                        

23. Detail strešného štítu 

 

                       

24. Detail strešného štítu 



                        

25. Detail zdobenia podstrešnej rímsy 

 

                        

26. Detail hákov na náradie 



                        

27. Detail nadokenného prekladu 

 

                        

28. Detail datovania na dome č. 23 ( rok 1896 ) 



                         

29. Detail tabule na kováčskej vyhni 

 

                        

 

30. Detail oplotenia 

 



                        

 

31. Detail oplotenia 

 

                        

 

32. Studňa na parc. 258/2 

 



Historická fotodokumentácia 

 

 

                      

33. Hlinený štvorpriestorový roľnícky dom, č. 136 

 

                       

34. Hlinený štvorpriestorový roľnícky dom, č. 136 



                                                 

35. Pivnica, hlinenno-kamenná stavba so slamenou strechou 

                        

36. Obytný hlinený viacpriestorový dom s došteným štítom, č. 8 

 



                                                

1. Obytný dom z nepálenej tehly s dreveným štítom, podstrešie nesú tri kruhové 

stĺpy 

 

 

                         

38. Starý dom z roku 1860 pokrytý slamou 



                                          

39. Plán roľníckej usadlosti s uzavretým dvorom, č. 67 

                                        

40. Priečelie omietnutého dreveného obyt. domu s predeleným pitvorom 

Porovnanie historických fotografií zo súčasnosťou 



                           

Dom č. 79, p. č. 239  v roku 1963 

                

Dom č. 79, p. č. 239  v roku 2005 



Porovnanie historických fotografií zo súčasnosťou                                                                                                                                                                                 

            

Dom č. 86, p. č. 257  v roku 1963 
 

 

                                   

Dom č. 86, p. č. 257  v roku 2005 
 

 

 

            Porovnanie historických fotografií zo súčasnosťou    

                            



                    

Dom č. 28, p. č. 91  v roku 1986 
 

                    

Dom č. 28, p. č. 91  v roku 2005 
 


