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XVIII. JAVORINA, JAVORINA ... FOTOOBJEKTÍVOM

  akovné listy

Kvalitný 
produkt Podjavoriny

Významná osobnos   Podjavoriny

ocene-
nie prevzala Ing. A. Halinárová, primátorka Starej Turej

viac na  str. 4 – 5

v okuliaroch  pri 
oce ovaní spolu 
s viceprimátorkou 
mesta PhDr. K. Hej-
balovou a preds. OZ 
Javor Ing. J. Harga-
šom, PhD.



NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY

zloženie s ubu 
poslanca MsZ 

Investi ného zámeru mesta realizova  
kúpu 67 nájomných bytov v bytovom dome 
s názvom stavby Konverzia kasární na bytový 
dom II – 67 b.j. na Ul. J.Kréna

Ing. D. Macúchom 
Ing. J. Trstenským 

podrobnejšie na  
inom mieste

NOVÉ AKTIVITY V NOVOM ROKU

pozn. red.



VO BA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA

(tla ivá - na MsÚ, II. poschodie, . dv. 325).

UPOZORNENIE



ZÁPISY BUDÚCICH PRVÁKOV A ŠKÔLKÁROV

MŠ na  Po ovníckej  ul
Ul. Hurbanovej, J. Kollára 

25, Ul. Hviezdoslavovej, J. Hollého, Dibrovovej ul. 
a  J. Kollára 4

ROK UDOVÍTA ŠTÚRA

200. výro ia 
narodenia



PODJAVORINA S PÄ KOU



Kvalitný produkt Podjavoriny

Ing. J. Bublavý
Ing. J. Trebatická

M.Vladová

 Mgr. M. Mizerákovej
Terezou Porubskou

T. Bla áková



PRVÝ JANUÁR NESTIHOL, AJ TAK JE PRVÝ



PRE DOSTUPNOS  VEREJNEJ SPRÁVY PRE OB ANA

JEDENÁSTKA NA ŠTVORKE



nové klientske centrum
Jeho slávnos-

tné otvorenie sa konalo 23. januára za ú asti 
podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta 
Kali áka.

podate a OÚ, poklad a, 
Živnostenské podnikanie, Cestná doprava 
a pozemné komunikácie, Kataster a podate a 
katastra, Životné prostredie (vodné hospodár-
stvo, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia 
a ochrana prírody), Pozemkový a lesný odbor 
a Osved ovanie listín a podpisov na listinách, 
žiados  o zmenu mena alebo priezviska – po-
danie, apostille

lena komisie pre verejný poriadok 
a bezpe nos  pri MsZ

do 23. februára



VLA AJŠOK V KULTÚRE V ÍSLACH
Oddelenie výstavníckej innosti a ZU  

Odd. práce s profesionálnym umením

Novomestského spra-
vodajcu

MsK . V. Riznera 

Z galaprogramu titulom Kvalitný produkt Podjavo-Z galaprogramu titulom Kvalitný produkt Podjavo-
riny ocenneného FS OTAVA, foto Mgr. J. Šišovskýriny ocenneného FS OTAVA, foto Mgr. J. Šišovský



„Chcela by som nie o vedie  o tvojej rodine 
a o tebe, ke  si bol taký malý ako ja.“

„Jedným slovom, boli sme jedno srdce 
a jedna duša, s mnohými spolo ne strávenými 
chví ami, i v ažkých asoch vojny, pozna ených 
najprv diktatúrou a potom chudobou. Naša vzá-
jomná láska i rados  z jednoduchých vecí bola 
silou, ktorá nám umož ovala preži  i tieto situ-
ácie. Zdá sa mi, že toto bolo ve mi dôležité: ra-
dos  z jednoduchých vecí sa šírila zo srdca toho 
druhého. Vyrastali sme v presved ení, že je 
dobré by  lovekom, lebo sme videli Božiu dob-
rotu, odrážajúcu sa v rodi och a súrodencoch. 
Pravdu povediac, ke  sa snažím predstavi  si 
raj, vždy sa mi zdá, že sa ponáša na as môj-
ho detstva a mladosti. 
 V tejto atmosfére dôvery, radosti a lásky 
sme boli š astní a myslím si, že raj by mohol 
by  podobný obdobiu mojej mladosti. Preto dú-
fam, že idem „domov”, krá ajúc v ústrety „druhej 
strane sveta”.

RODINA AKO KÚSOK RAJA

Kino Považan



ODIŠIEL DRAHOSLAV MACHALA

PRED 70 ROKMI ZASTRELILI 27 ANTIFAŠISTOV





ME - TRADEX

K ú ová služba

všetky autok ú e
zámky a kovania

Ul. 1. mája
a dom služieb

FONTÁNA na Námestí slobody
 traf ika    
 zmenáre  
 drobné dar eky  
 zlatníctvo 
 bistro Me-Kong - ázi jská kuchy a
 terasa s ponukou ázi jských špecialí t
 bankomat

KNIHA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM II. DIEL 
UŽ V PREDAJI TU!!!

va a 
s penou, glóbus, Simpsonová, snehuliak, vlo ka 
a slnko.  Pinokio, kostli-
vec, Simpson, policajt, hokejista a  Spievankovo

PO CENY SI PRIŠLI AJ SIMPSON A SIMPSONOVÁPO CENY SI PRIŠLI AJ SIMPSON A SIMPSONOVÁ

www. katkatours.skwww. katkatours.sk

VLA AJŠOK V CIRKVÁCH
Apoštolskej cirkvi

Evanjelická cirkev a.v. 

Rímskokatolícka cirkev



druhý koncert jarného 
abonentného cyklu

J. Haydna, F. Schuberta, C. Debussyho, F. Cho-
pina a E. Sucho a

VE ERNÝ KONCERT

VÝSTAVY

bábkár-
sky súbor

JEŽOVA KOŽA

Z DEPOZITU GALÉRIE 
PETRA MATEJKU

TANE NÉ PREDSTAVENIE

HS RYTMUS Z OSLIAN A HOSTIA

ECCE HOMO - H A, LOVEK!

Jánom Dedíkom

KURZY VO FEBRUÁRI

KLUBY VO FEBRUÁRI
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PRÁVNA PORAD A

DIVADLO HLAVINA Z RADOŠINY: OCHUTNÁVKA

V  A T M O S F É R E  V I A N O C  . . .

12. decembra 

(1)

 (2)
16. decembra 

(3)

28. decembra

H Rovenec
M. Mizerákovej T. Porubskou Deti 
zo Spojenej školy sv. Jozefa

(4)



(Dokon enie  v budúcom ísle.)                     

DA OVÉ LICENCIE

teplákovo – pyžamový 
ples CV



 Zázra ná bonbo-
niéra alebo Sladké rozprávky kuchára Ka-
kavka

Príbehy z Gaz-
dovstva Uhliská „kde medzi horami po roz-
ahlých lúkach cválajú kone, pasú sa stat-

né býky a vzduch vonia lú nymi kvetmi“

„prežúvajú, 
ale - o je dôležité – aj prežívajú svoje každoden-
né príbehy.“

PRÍBEHY Z GAZDOVSTVA UHLISKÁ

 Tradi né bezplatné  darovanie krvi, ktoré sa 
plne  udomácnilo na Gymnáziu M. R. Štefáni-
ka v Novom Meste nad Váhom, bude 9. februá-
ra od 8,00 h pokra ova  Valentínskou kvapkou 
krvi. Aj takýmto spôsobom, viac ako valentín-
kou, možno prejavi  lásku k loveku. Organi-
zátori radi privítajú každého darcu, aj nová ika 
v odbere krvi, ktorý sa k tomuto vysoko humán-
nemu skutku podujme  po prvý raz.           -jp-



 V siedmej triede  sme  písali slohovú prácu 
na tému Môj najkrajší de . Zdalo sa mi to fád-
ne, a tak som opísal Moju najkrajšiu noc. Prvý 
a poslednýkrát  ma v škole  neminula  dvojka 
z chovania. Vtedy som si uvedomil, že fantázii 
sa síce medze nekladú, len jej nesmie nikto na-
ozaj uveri .  
 Už od mali ka jej hovorili  Romy. Dostala 
meno pod a rodi mi fanaticky obdivovanej  he-
re ke Romy Schneiderovej. A tak pre všetkých 
bola Romy. Okrem zriedkavých prípadov, ke  ju 
z rozli ných  dôvodov museli  okríknú : Romy-
na!!! Ale to sa jej vždy dotklo. Preto  vä šinou 
platilo to prvé. i by raz mohla z Romy by  umel-
ky a, to doma  síce ešte nevedeli,  no obrázky 
pôvabnej naturalizovanej  Francúzsky sa už 
od mali ka nau ila vníma  ako svoj vzor. - Po-
zri, aká je krásna, -  asto jej matka ukazovala  
jemnú dokonalú  tvár v nádeji, že to raz možno 
ovplyvní celý Romynin život. i to bol dôsledok  
pravidelného vnímania  onej istej  krásy,  matki-
nou túžbou alebo  zdedenými génmi (aj ke  i tie 
boli pre rodi ov istou hádankou), Romy v sebe 
objavila talent. Za ala si  pospevova . Spo iatku 
sa ve mi  rýchlo  nau ila všetky  kolovrátkové  
popevky,  pri  ktorých  predvádzala  nemotorný 
detský tanec,  vymýš ala  naivnú vlastnú cho-
reogra  u, o oby ajne kon ila pádom na zem. 
Matka  ju s  nádejou za ala pozorova . Aj v škôl-
ke  jej ve mi rýchlo pod a obrázku nalepeného 
na skrinke  prischlo: Spievajúce ka iatko.                                                                                                                           

Vlohy sa vynárali oraz viac
 Prvýkrát som Romy po ul spieva  na sú a-
ži domácich talentov, kde sa každý zo všetkých 
síl snažil kopírova  obdivované vzory v nádeji, 
že práve tie mu pomôžu vyhra . Bola zo všet-
kých najmenšia. Zmes emotívnosti, odhodlania  
a pôvabnej drzosti ukrytej za takmer ešte stále 
škôlkárskou  postavi kou, o v tej chvíli vyžaro-
vala energiu hodnú aj predsední ky  ôsmej trie-
dy. De  letel za d om a ona si už za ala všíma , 
ako beží as. Ako rýchlo jej rastú vlasy, nechty, 
ako ve mi rýchlo sa nau ila  hovori , písa , íta , 
obdivova , pohoršova  sa, nadáva , ako rýchlo 
menila lavice i názory na to i na ono.  
 V ten de  mi nostalgicky zavanul pach sta-
rej školskej budovy, o pamätala ešte lazaret 

z druhej svetovej vojny i neodmyslite nú fajku 
v ústach dobráckeho Dominika Štub u - Zá-
mostského, na ktorého som vzhliadal vždy so 
zbožnou úctou. Krá ajúc ticho dlhou chodbou 
na prízemí  ítal som:  I. B,  II. A,  I.C ... Vnímal  
unavený hlas u ite a, m kvu  sústredenos , nevi-
dite ný šuchot  guli kových pier  po papierových 
stránkach  i kradmé, zasnené poh ady väz ov 
drevených lavíc. Ve  za oknami tak pestro dý-
chal jarný život. Po opatrnom zaklopaní  bez 
akania pootvoril som dvere. Trieda zvä ša 

diev enských  hláv sklonených nad zošitmi, na 
ktoré im  padali  jemné dlhé vlasy. Okamih vzru-
chu  a spestrenia vo vle úcej sa  monotónnosti. 
U ite ov spýtavý poh ad,  po chvíli  jednej  z nich 
prikývol.                                                                                                                                         
 Romy  podrástla. Zachovávala si  ešte svoj 
kolísavý krok roztopašného malého ka iatka, o 
je okamžite všade doma, no už vedela nasadi  
vážnu tvár, ktorá rýchlo zváži všetko pre i  proti.                                                                                                                                            
 – No, ale...u ite ka spevu  mi hovorí, že si 
nesmiem namáha  hlasivky, musím dodržova  
techniku a hygienu hlasu  a ... Už, už  zo m a 
vyletelo:  Romyna, netáraj... - 
        Okolie ju za ínalo vníma  ako talent                                                                                                                  
 Štúdium bolo pre u denná samozrejmos . 
Uvažovala tak bystro, že myšlienky jej asto
predbiehali slová, ako to u chytrých, trochu 
neurotických duší býva, až jej niekedy nebolo 
rozumie . - Janeviemmožnosabudemvenova u-
meniu možnonovinár ine, ke m abavíto kovecí 
... t  ... -  Mávala sklon ponori  sa chví kami do 
 lozo  e, pretože  obdivovala inakos , takú od-
lišnú od všetkých tých, o sa navzájom záujma-
mi, zmýš aním i obliekaním podobajú ako vajce 
vajcu. Lenže doma vštepovaný zmysel pre re-
alitu ju v as  nasmeroval orientova  sa celkom 
prakticky. Vybera  si nekomplikované, a vždy to  
výhodnejšie. Od istého asu sa dôležitou pre 

u stala viera. Utiekala sa k nej v predtuche za-
slúženej odmeny na onom alebo v tom lepšom 
prípade už na  tomto svete. Nemohla vedie , že 
viera je len vtedy vierou, ak za u ne akáme 
žiadnu odmenu. Za ala veri  aj svetským záleži-
tostiam - vo svoj talent, pevnej vôli, svojej š ast-
nej hviezde. No predovšetkým v to, že existuje 
niekto alebo nie o - tam hore. Že práve ona si 

O  L A B U T I ,  O  S P I E V A L A



zaslúži, aby na u za al viac myslie , aby  bola 
vypo utá, dostalo sa jej ochrany a pomoci. Že 
ten hore, o o nej všetko vie,  ju nesklame. Že 
s jeho láskou si zaslúži viac, ako od neprajného 
osudu dostáva. Modlila sa a asom pochopila, 
že na modlitbu síce nikdy neprichádza odpove , 
ale i s týmto poznaním sa cítila š astná. Možno 
na to poznanie myslela i v tom malom dedin-
skom kostole, skoro tak adovom ako vzduch  
vonku, v ktorom jej istý sopránový hlas vytvá-
rajúci obrazce pary oblažil  krvácajúce srdce 
i hlboké, poznaním utrápené o i  Ukrižovaného. 
Jedinému elektrickému  ohrieva u, ktorý mal pri 
oltári ohrieva  tú krásnu viano nú chví u,  mu-
selo by  zima  tak ako nám. Hrali a spievali sme 
a peniaze, o vyzbierali do košíka,  rozdelili 
presne  na šes  astí,  k tomu pár pohárikov, o 
zahriali i pohladili skrehnuté duše  aj usmievavé-
ho pána farára. Požehnané zasnežené Vianoce.  
        Vid la sem mého, holoúbka sivého, 

let l  dólú...
 Nie je dnes ako v era. Aj ke  sa to tak môže 
zda . Ešte jedno leto si  mala zatancova  vo ne, 
slobodne. Ten teplý ve er pred búrkou, ke  se-
die  sa dalo len tak na ahko, voda vo fontáne ti-
cho šumela, prskala a hrala svetlami, spieva  sa 
žiadalo skoro od radosti. Z chví kovej slobody, 
zastaveného asu, vo nosti, o vždy môže trva  
iba chví u. Okamihu krátkeho  ako letmý  poh ad 
na  tichú vodnú hladinu,  po ktorej nevšímavo s ne-
prítomným poh adom plávajú ve ké biele labute.  
                  Romyna bude zubárkou
 Je z nej Bratislav anka, o má za sebou 

viac ako polovicu stomatológie i pokusy prera-
zi .  Kastingy, konkurzy v šoubiznise, sú aže, 
h adanie..  - Treba zlepši  prechod pri modulácii, 
zdokonali  výraz, zmeni  štýl, vedie  sa preda ...  
 - Možno, sle na, nabudúce, ozveme sa 
vám, dáme vám vedie  - .  Dokáza   si, vyskúša ,  
pozna , pochopi  a možno nutne strati  ve a 
z ilúzií. Treba sa vedie  obraca . Ni  nie je zadar-
mo. A nakoniec,  peniaze sa musia da  zarobi  aj 
inak. Bože, a  tak ich v tomto svete slobody stále 
treba! Pomaly bude treba plati  aj za dýchanie. 
Treba rozmýš a  prakticky. Premyslie  veci.  Ma  
pred sebou plány, vedie , o na o je dobré. 
Vidie  dopredu. Ma  auto, šoferák, vidie  a po-
zna  svet. Ve  tak to robia všetci. Skrátka ži  
a beža . O tom je predsa život. as, ke  bude 
ži  z minulosti,  je ešte  ve mi, ve mi aleko.                                                                                                                                           
 Tisíce sekúnd a minút.., nekone né more 
inností, omylov,  aby na svete vznikol jeden lo-

vek. A pri tom ako ahko sa z tohto sveta môže 
vymaza .                                                                                                           

Záver  
 Už som ju mesiace nevidel. Vraj je v Ka-
nade. Takmer pred koncom prerušila štúdium 
a robí operku. Tak tá sloboda je predsa len na 
nie o dobrá. lovek si zmyslí, sadne na lieta-
dlo a po me ho! Svet sa zmenšuje, rýchlos  sa  
zvä šuje. Také prúdové lietadlo za sebou v mihu 
zanechá školu, spolužiakov, spomienky.  Detskú 
izbu, v zgajúcu stolicu pri po íta i, poh ad z pa-
nelákového okna na malú kaplnku, starý kostol, 
fontánu, piesne...  A iné drobné veci.

                                           Milan Hurtík

AKANKU (I S MALENÍ KOM) AKAL ÚSPECH



VÝSLEDOK: DO 1,5 TONY RECYKLOVANÉHO ODPADU

„Vzh adom na to, s akým úspechom 
sa stretol tento pilotný projekt, je viac ako 
pravdepodobné, že v tomto roku ho rozšírime. 
Sme presved ení, že spolo ným úsilím sa nám 
podarí zvýši  množstvo separovaného odpadu 
na Slovensku,“ 

 „Nejde o to, ko ko kilogra-
mov sa vyzbieralo, dôležitá je najmä skuto nos , 
že tento elektroodpad neskon il v kontajneroch 
v zmesovom komunálnom odpade. Práve s ma-
lými kusmi elektroodpadu idú obyvatelia má-
lokedy na zberný dvor a ak sa ich potrebujú 

zbavi , rýchlo ich vyhadzujú do kontajnerov 
na sídliskách. Pritom takýto elektroodpad ob-
sahuje množstvo drahých a vzácnych prvkov, 
ktoré môžu by  v aka recyklácii znovu vrátené 
do výrobného procesu,“

„Ve mi nás to teší. Projekt Zelený Kaufland 
pre nás dopadol vysoko nad o akávanie, preto 

akujeme spolo nosti Kaufland za nadštan-
dardnú ústretovos ,“



KLUB POZÝVA MEDZI  SEBA SENIOROV

BAVLNENÁ, DREVENÁ, MEDENÁ, DIAMANTOVÁ
 Svätý Valentín  (14. februára), stojí pri všet-
kých za úbených, ktorých spája láska. Tá neraz 
vyústi do manželstva.
 Svadba je významným okamžikom v živote 
vari každého loveka, i ke , žia , v dnešnej do-
be krátko i dlhší as po nej zaznamenávame 
vysokú rozvodovos . Bez toho, aby sme chce-
li tento nežiaduci jav propagova , manželská 
dvojica môže viackrát za život zaži  svadobnú 
atmosféru. Pod a  po tu spolo ne prežitých rokov 
rozlišujeme nieko ko svadieb. De  sobáša je 
zelenou svadbou. Jej symbolom je myrta v sva-
dobnom venci. Bavlnenou svadbou ozna ujeme 
rok prežitý v manželstve. Manželia by si mali 
vzájomne darova  vreckovky. Piatemu výro iu 
spolo ného života prislúcha ozna enie  drevená 
svadba s odporú aním darova  si nejaké drob-
nosti z dreva. Zinková svadba po 6,5 roku 
manželstva pripomína, že i manželský zväzok 
sa  musí ob as „vylešti “ tak ako zinok. V tento 
de  by  mali by  partneri k sebe  zvláš  nežní.  
Po siedmich rokoch sa slávi medená svadba. 
Traduje sa, že manželia  by si mali medzi se-
bou vymeni  medenú mincu alebo dar ek ako 
zálohu na budúcu š astie. Po 8 rokoch manžel-
stva dostáva svadba prívlastok plechová. Muž 
a žena sa vtedy obdarúvajú drobnými lesklými 
kuchynskými predmetmi, napr. lyži kou, formi -
kou na mú nik a pod. 10. výro ie  svadby je 
v znamení ružovej. Manžel by mal manželke 
darova  kyticu ruží. Niklová svadba po 12,5 roku 
upozor uje, aby sme nezabudli na  udržiavanie 
svojho osobného lesku. Sklená svadba náleží 15 
– ro nému manželstvu.  Vz ahy medzi manželmi 
by mali by  jasné a priezra né ako sklo. Manželia 

by sa  mali vzájomne teši  zo sklených dar e-
kov. Po 20 rokoch spolo ného života by mali 
manželia na  svojej porcelánovej svadbe hos om 
servírova  jedlo na  novej porcelánovej súprave. 
Po štvr storo í by sa malo na striebornej svadbe 
manželov zís  celé príbuzenstvo. Myrtový veniec 
by mal nahradi  strieborný. Perlová  svadba  po 

alších piatich rokoch symbolizuje, že spolo ne  
prežité roky na seba nadväzujú ako perly v ná-
hrdelníku. Žena by mala  dosta  dar aspo  s jed-
nou perlou, trebárs umelou. anovú svadbu pred-
stavuje 35 spolo ných rokov manželstva, ako 
dar eky sú vhodné anové obrusy. Hliníková 
svadba po 37,5 roku sved í o trvalosti š astia 
manželskej dvojice. Rubínová svadba po 40 ro-
koch predur uje ako dar svadobný prste  s ru-
bínom, s farbou lásky a vášne. Zlatá svadba po 
50 rokoch manželstva priam „núka“ vymeni  si 
staré zlaté prstene za nové, ktoré padnú ako
uliate na rokmi predsa len zmenené prsty na  ru-
kách. Diamantová svadba po šiestich desa ro-
iach manželstva predstavuje istotu, že ni  ne-

môže ohrozi  pevnos  manželského zväzku. Dary 
sa pri tejto príležitosti nedávajú, pretože cesta 
za ich nákupom je už namáhavá. Ke  sa dvojica 
dožije kamennej svadby - 65,5 roka - bude vraj 
ur ite ži  alších pä  rokov. Blahodarná svadba 
po spolo ných 70 rokoch sa má pripomína  
skromne a v striedmosti s gratuláciou najbližších. 
Korunová svadba sa slávi po trištvrtestoro nici 
spolo ného manželského zväzku. Bolo by iste  
krásne slávi  takúto svadbu, napokon aj všetky 
predchádzajúce, ak dvaja udia spolu so svojou 
rodinou prežijú svoj život v láske a spokojnosti 
a vzájomnej  úcte.                                             -r-



SMÚTO NÉ PO AKOVANIA

S O B Á Š 
V  D E C E M B R I

Ú M R T I A  V  D E C E M B R I

Vo februári oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluob ania:
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Ing. Martin Galbavý a Mária Udvardyová

UVÍTANIA A KRSTY V DECEMBRI



VE KÁ CENA ROTAVY

O ve kú cenu 
mesta Rotava

Laura Mikušová, Miriam 
Skovajsová a Dominik Kraj ovic

Laura Mikušová

zlatú medailu Miriam 
Skovajsová

2. 
mieste Dominik Kraj ovic

tre om mieste

Smutno je bez Teba, chýbaš  nám všetkým

Je to už 13 rokov, no rana v srdci zostáva
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NA ADE USPEL I DOMÁCI KLUB

Bronislava Dobiášová

Jakub Krš ák

Janke Ochránkovej

Adelka 
Cigániková

ATLÉTI Z POLÍ DO HALY

Tomáš Grajciarik
Tadeáš Hiadlovský

Anita Sta-
chová

T. Grajciarik 
T. Hiadlovský

Martin Kraj ovic



MUŽSTVO OVB OBHÁJILO VLA AJŠIE VÍ AZSTVO

do skupín A a B, 

.

Najlepším brankárom
Janko Kraj ík

najlepšieho strelca Adriána 
uriša



Viano ným futsalovým turna-
jom 2014

Memoriál Ivana Stana

Skupinu A
skupinu B

1.Varion, 2. Top Speed a 3. AS 
69

Z VÍ AZSTVA NA VIANO NOM TURNAJI SA TEŠIL VARION



DRUHÝ CHARITATÍVNY PLES FOTOOBJEKTÍVOM



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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