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Stavokomplet, s.r.o.,  Stará Turá

(na foto) 

(pozn. red.: viac v NS . 3/2014)

PRACOVNÝ RUCH NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH



rekonštrukcii strechy bývalej sýpky na Ul. 
Komenského

 novomestská fa Stavin, s.r.o., 

Monolit, s.r.o., Tren ín

RUŠNO NA KOMENSKÉHO ULICI

K OSLOBODENIU VLASTI



KRAJSKÍ POSLANCI ODKLEPLI ZMENY V ŠKOLSTVE

Strednú priemyselnú 
školu, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Stredná odborná 
škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom sa 
stane sú as ou Strednej odbornej školy obcho-
du a služieb, Pieš anská 2262/80, Nové Mesto 
nad Váhom. Stravovanie žiakov a zamestnancov 
bude zabezpe ova  Školská jedále , Jánošíkova 
4 ako sú as  SOŠ obchodu a služieb, Pieš anská 
2262/80, Nové Mesto nad Váhom

VO BA PREZIDENTA V ÍSLACH

 Dr. A. Kore

FESTIVAL SA PRIPRAVUJE NA MATURITU

STAVANIE MÁJA. V predve er 1. mája 
sa na Námestí slobody uskuto nilo tradi né 
stavanie Mája. Dávnu udovú tradíciu prišli do 
centra mesta milými vystúpeniami podpori  DH 
Lieskované a FS Otava pri MsKS v Novom 
Meste nad Váhom a svojou ú as ou popri 
ob anoch i predstavitelia mesta i alší  hostia.



HRI OVÁ ZABODOVALA AUTORSKOU HROU

Snehová krá ovná 

Hri ovské dni divadla – fes-
tival divadla a umenia

zber nebezpe ného odpadu

Zbernom dvore na Ul. banskej v Po až Pia od 
7,00 do 15,00 h,  Str do 18,00 h a  So od 8,00 
do 12, 00 h.

V SKRATKE



KVET TÁLIE PRE GRANDE DAME DIVADLA

 XVII. 
ro níka Festivalu Ani ky Jurkovi ovej

„Bola to 
velikánka! Nadovšetko podporovala svojho 
manžela Jozefa Miloslava Hurbana. Verne stá-
la po jeho boku v ažkých chví ach, kedy on 
a ostatní štúrovci bojovali za náš krásny jazyk 
a krajinu,“

„Krásavica Ani ka Jurkovi ová bola 
múzou všetkým mladým štúrovcom, ktorí spolu 
s ou ú inkovali v hre Slovenského národního 
divadla nitranského,“

„Vtedy som vôbec nepomyslela 
na divadlo. Ve  bola vojna,“ 

„Krá ovná je gazdinou vo svojom krá-
ovstve, gazdiná je zase krá ovnou na svojom 

gazdovstve. Oba typy postáv majú vnútornú 
istotu. Všetko to, o potrebujú, vedia. A vedia 
to robi  dobre, len ich prejav je iný - gestá i 
kultúra vyjadrovania. Inak sú si ve mi podob-
né,“

„Nebála som 
sa ani takých inností, ako je rúbanie dre-
va,“

„Robila by som u ite ku alebo 
lekárku, ale pracova  s matematikou, to nie! 
S tou som sa mordovala,“

MAJÁLES



 
(zoznam volebných okrskov v 3/2014 NS).

PRED NAMI SÚ EUROVO BY

Viete o tom, že ...



DE  MATIEK

Nebo 
a iné ulice

EMÓCIE DALA NA PAPIER A - VYHRALA



  „Vlaky išli 
aj z No-
v é h o 
Mesta nad 
V á h o m 
a v tých 
v l a k o c h 
išli okrem  
iných aj 
moji starí 
r o d i i a , 

ktorých som nikdy nepoznal. Všetkých mojich 
spolužiakov odvádzali do  1. triedy starí rodi ia, len 
m a – mami ka... Rýchlo som pochopil, pre o.“ 
Emóciám sa neubránil riadite  Slovenského 
národného múzea – Múzea židovskej kultúry 
prof. P. Meš an pri uvádzaní u ebnej pomôcky 
do škôl, publikácie Riešenie židovskej otázky 
na Slovensku v rokoch 1938 – 1945, ktorej je 
spoluautorom.
 Absolvent gymnázia, kde pred 50 rokmi ma-
turoval  (4. júna 1964), nie  náhodou si zvolil pre 
prezentáciu tejto publikácie svoju Alma Mater.
 Novomestské gymnázium vzniklo pred 95 
rokmi v aka židovskej  komunite, ktorá v našom 
meste v hojnom po te žila a zve a ovala ho. 
Pre jeho sú asných študentov je - povedané 
slovami M. R. Štefánika, ktorého meno škola ne-
sie, - chrámom love enstva a udskosti, kde sú 
vychovávaní k láske a úcte k u om, k tomu, aby  
im boli cudzie slová nenávis , hanobenie rasy i 
inej farby pleti. 
 Na slová riadite ky najstaršej strednej ško-
ly v meste M. Vitáskovej nadviazal alší zo 
spoluautorov publikácie M. Kor ok, predseda 
Ob ianskeho združenia EDAH. Zdôraznil, že hoci 
sa o holokauste napísalo ve a, išlo vä šinou 
o vedecké knihy. Text novej publikácie nie  je len 
historický, ale každú kapitolu dop ajú výpovede 
tých, ktorí nacistické zverstvá prežili. 
 - To, že túto u ebnú pomôcku dnes uvádza-
me do života, patrí v aka rezortu školstva a oso-
bitne jeho ministrovi, zdup oval slová riadite a 
Múzea židovskej kultúry jeho zástupca M. Kor ok.
 Na slávnostnej udalosti osobne prítom-
ný minister školstva, vedy, výskumu a športu 
D. aplovi  vo svojom príhovore ocenil význam 
promovanej publikácie, ale i školy, ktorá dala 
Slovensku, a nielen jemu, významné osobnos-

ti spolo ensko – kultúrneho a verejného života.  
 Gymnázium, ktoré si tento rok pripomína 
i  90 rokov od  ukon enia realizácie novej budovy, 
navštívili i v minulosti významní spolo ensko – 
kultúrni  a politickí dejatelia. Napr. slávnosti zo 
7. septembra 1924 sa  zú astnil minister medzi-
vojnovej  vlády, novomestský rodák Ivan Markovi . 
Na svojej  pôde škola o. i. privítala Vl. Hurbana, 
syna S. H. Vajanského, ministra školstva 
I. Dérera, ktorý mal blízky  vz ah k tomuto regiónu. 
V r 1933 navštívil GMRŠ diplomat Š. Osuský, 
v 47- om povereník školstva L. Novomeský...
 Pod a slov D. aplovi a GMRŠ je dôkazom 
medzigenera ného súvrstvenia, o potrebuje  
každá škola pre uchovávanie si istého génia loci 
a tradície. 
 Na  tradíciu  kvality, efektívnosti  a úspešnosti 
škola nadväzuje aj v sú asnom období. Pod a  
hodnotenia  patrí k jedným z najlepších stredných 
škôl na Slovensku. Navyše je tu i bilingválne  
gymnázium so španiel inou; jazykom P. Picasa, 
presláveného svojou Holubicou mieru, ktorou pro-
testoval proti vojnovému besneniu a akémuko vek 
násiliu a zverstvám. Takým, akým bol holokaust.
 - Chcem, - prihovoril sa na záver k študentom 
prof. P. Meš an v súvislosti s prezentovanou u eb-
nou pomôckou, - aby z tohto vzišlo, že už nikdy 
vy, ani vaše deti, ani deti vašich detí nebudete 
vrahmi, že už nikdy vy, vaše deti, ani deti vašich 
detí nebudete pasívnymi pozorovate mi toho, ak 
sa nie o deje, ak lovek robí nie o proti loveku.
 Ak s týmto posolstvom odíde táto kniha do  
života, splnili sme  všetci svoju  úlohu, ktorú  sme  
si dali.-

U Ž  N I K D Y  V I A C !



MAJSTROVSTVO MATERSTVA

OSOBNOSTI MÁJA



riadite  OR HaZZ 
v Novom Meste n. V

SV. FLORIÁN POZÝVA I UPOZOR UJE

h adá pre obsadenie pracovnej pozície na TPP

 ŽERIAVNIK, PRACOVNÍK VO VÝROBE     
Nápl  práce:

- Obsluha žeriavu
- Obsluha VZV

- Obsluha ru ného elektrického náradia

Požadujeme:
- Strojárske vzdelanie

- Prax v požadovanej oblasti nie je podmienkou,
  zaškolíme

- Nástup ihne

Ponúkame:
- Stabilné pracovné podmienky

- Motivujúce finan né ohodnotenie
- Možnos  odborného a kariérneho rastu

V prípade Vášho záujmu žiadosti zasielajte 
na adresu: ŽELEZO HRANICE-SK s.r.o.

Tren ianska 17, Nové Mesto n. Váh., 915 01
Zdenko Ková ik – konate                
zdenko@zelezo-hranice.cz

www. katkatours.skwww. katkatours.sk



„Srdce loveka je klamlivé 
nad všetko a zradné je - kto sa v om vyzná?“

SPOMIENKA NA VYNÁLEZ



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!!!

PRVÉ OPATROVATE SKÉ CENTRUM

h adá pre obsadenie pracovnej pozície na TPP

 OBSLUHA PÁLIACEHO STROJA     
Nápl  práce:

- Obsluha páliaceho CNC centra PLAZMA
- Obsluha páliaceho CNC centra KYSLÍK - 

ACETYLÉN

Požadujeme:
- Strojárske vzdelanie

- Prax v požadovanej oblasti nie je podmienkou,
  zaškolíme

- Nástup ihne

Ponúkame:
- Stabilné pracovné podmienky

- Motivujúce finan né ohodnotenie
- Možnos  odborného a kariérneho rastu

V prípade Vášho záujmu žiadosti zasielajte na 
adresu: ŽELEZO HRANICE-SK s.r.o.

Tren ianska 17, Nové Mesto n. Váh., 915 01
Zdenko Ková ik – konate                
zdenko@zelezo-hranice.cz

Pod s nami
na letný tábor detí v stanoch

plný dobrodružstva, hier, kamarátov... 

v dňoch 2. - 9. augusta 2014
 Pri platbe do 30. 5. je cena -  85 €

Miesto Hodruša - Hámre, Štiavnické vrchy
Tábor organizuje Klub K2 a Escape už ôsmy rok.

Viac info, prihláška na www.kcohen.sk/letnytabordeti  
alebo na tel. č.: 0903 118 658.

dddd

 
Nová o ná ambulancia 

objedna  termín na tel.:  
0944/300 879 

www.ocnaambulanciamyjava.sk 



„My, Štefan, z Božej milosti vacovský bis-
kup, sufragán ostrihomského kostola, všetkým... 
dávame  na  známos , že  v sobotu pred  štvr-
tou nede ou po Zm tvychvstaní bola  postavená 
kaplnka v dedine Leskov (Moravské Lieskové), 
ktorá je  fíliou materského kostola  v Novom 
Meste ... So  súhlasom nášho krá a, vždy  vzne-
šeného Žigmunda, nášho najjasnejšieho pána, 
naveky sme  posvätili nielen farský kostol, ale aj  
kaplnku – fíliu, ktorá patrí spomenutým pánom 
v Novom Meste a je vedená materským kosto-
lom prostredníctvom tých Pánov Petra – pre-
pošta a konventu. Ako naše  svedectvo tejto 

udalosti sme  pripevnili pe a . V roku Pána ho-
reuvedenom.“

V Ý R O I E  P O S V I A C K Y  K O S T O L A



KONCERT MANŽELOV HAVLOVCOV

MsKS  Spolo nos  Joga v dennom živote

XVII. KONCERT MKO

 Ozefou 
Omá kech

M. Ficová Lacová, J. Hlavenková Preko-
pová, L. Hor áková ernayová, J. Hýbalová
Ovšáková, P. Pádivá, J. Pia ková, M. Rázusová
Nociarová, I. Žirková a návratistky J. Dicová -
Ondrejková, M. Pavlechová a Z. Malcová. 

K. Samuel ík 
: D. Jókaiová - D. Hnat, U. Ulmann

F. Sora, A. Solera, F. 
Schuberta, J.S. Bacha a alších

DUO JAMAHA

VÝSTAVA

VE ERNÝ KONCERT

VODNÉ HLADINY - HLADINY DUŠE

Vzájomnos  je 
dôležitejšia ako úspech

PÁLENICA BORISA FILANA

GITAROVÉ FÓRUM MLADÝCH TALENTOV

VZÁJOMNOS  
JE DÔLEŽITEJŠIA AKO ÚSPECH

 Divadielka galéria

DIVADIELKO GALÉRIA

VETROPLACH GAŠPARKO



LAUREÁT Festivalu
Hri ovské divadlo z Hri ovej

Maja Zdurna Fabriková
najlepší ženský herecký výkon 

Maja Zdurna Fabriková

najlepší návrh scény Mi-
roslavovi Benkovi 

alentovaný a pozoruhodný 
ženský herecký výkon Dáši Reisin-
gerovej

za talentovaný a pozoruhodný 
mužský herecký výkon Vladimír Vereš za 
postavu Fe a  a Ján Šarkézy za postavu Tichona 
Jevstignejeva 

za hudobnú zložku 

Viera Šusteková a Peter  Ka-
vický

vynikajúcu súhru ženskej asti 

Záhorác-
keho divadla zo Senice

Pamätný list MS a ceny zástupkyne primáto-
ra mesta PhDr. K. Hejbalovej a N0C v Bratislave 

 
DS KUS Zvolen v Kulpíne, Srbsko

Pamätný list MS a ceny: MO MS v Novom 
Meste nad Váhom a NOC v Bratislave 

Slovenské 
divadlo „VHV“ v Starej Pazove, Srbsko 

Pamätný list MS a ceny: MO MS v Novom 
Meste nad Váhom a NOC v Bratislave

OD KIS 
Kysá  zo Srbska

VÝSLEDKY FESTIVALU A. JURKOVI OVEJ

KU R Z Y  V  MÁJI

JUDr. 
A. Ru kayovej sídliacej 

PRÁVNA PORAD A

KLUBY V MÁJI
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Zo širokej a pestrej májovej ponuky � lmov vás upozor ujeme na štyri, 
ktoré sú inšpirované ve mi populárnymi knižnými predlohami.

 

 

  POZVÁNKA DO KINA



SÚDNE RIEŠENIE 
OBCHODNO -  PRÁVNYCH SPOROV (II . )



POLÍCIA DE OM

NAŠA NOVÁ ŠTUDOV A

pre deti materských škôl a žiakov I. stup a de  
plný zábavy, radosti, ale  i napätia, adrenalínu 
a sladkých odmien



Zachrá  zvieratá, zachrá  svet!

PaedDr. Jaroslav Je ábek

Mgr. Danielou  Luptákovou

COMENIUS 2012 -  2014



Foto: Tomáš Dvoran, žiak IX.A triedy

Týžd a modrého 
gombíka (TMG)

Jaro Bekr 
Martin Pyco Rausch

VYTANCUJME DE OM  Z UGANDY PITNÚ VODU!

CELÁ V BIELOM
Nežná

Ako nevesta pred  oltárom
Celá v bielom...

Stojí hrdá... tichá
Oddaná májovým cie om

Zeme odkaz vníma
Celým telom:
akaj, kráska!
Do káš sa

Vtá ky, h a, pískajú ti
Árie pohody

A krátia akanie
Na sladké plody

A potom... potom...
Už príde, o má prís

ervený sladký zisk
Buc até gu ô ky

Sfarbia de om líca, rú ky
Na  uškách zavisnú...

Na ústo kách zvýsknu...
Zaskvú sa prelestne, rozsypané v piesni

erešni ky, erešni ky, erešne...
M. Chajmová



ÚMRTIA V MARCI

O iam si odišiel, v srdciach si zostal...

V máji oslávia svoje životné jubileá
BLAHOŽELÁME 

S P O M Í N A M E

títo naši spoluob ania:

Marek i manský a Katarína Kotianová
Peter Hikel a Martina Gablovská 

Ing. Eduard Baláž a Adriana Koš álová
Ivan Basaraba a Vladimíra Ondrej íková

Ivan Malek a Renáta Seevaldová

SOBÁŠE V MARCI

UVÍTANIA A KRSTY V MARCI



as  plynie, ale  spomienky zostávajú.

Smutno je bez Teba, chýbaš nám všetkým, už ni  nie je také, ako bolo predtým.

as  plynie...



PRI NÁVŠTEVE POOKREJÚ NA TELE I NA DUŠI

MLADÝCH NETREBA HÁDZA  DO JEDNÉHO VRECA

Lukáš Gregorovi , Jakub Rýdzi 
 Lukáš Uhlík Eriky 

Šulha ovej  Martiny Be ovej

DVOJI KY MEDZI NAJLEPŠÍMI „SO KÁRMI“



o je láska k matke alebo k otcovi? o je 
láska k sestre alebo k bratovi? o je láska devy 
k milému svojemu? Ni !, Ni ! - proti láske k národu 
mojemu.

Spomienková 
slávnos  pri príležitosti 165. výro ia  narodenia  

. V. Riznera (1849 – 1913)

J. Juráka
M. Kubovicová, 

T. Bla áková a Š. Psotný

Bibliografiu písomníctva slo-
venského od najstarších ias do roku 1900

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOS  NA .V.RIZNERA



PASCE, PASCE, PASTI KY
 Rozprával  mi ten príbeh pri šálke aju s me-
dom v jedno letné dopoludnie, ke  vychutnáva  
vegetovanie s pocitom, že tí ostatní sú pripútaní 
k storakým povinnostiam pracovného d a, je také 
sladké. Vtedy som nevedel, že toto takmer dra-
matické rozprávanie raz aj napíšem. No a práve 
som za al. 
 V živote to tak chodí. lovek má skoro ten 
najlepší úmysel a všetko dopadne naopak. Za al 
pozvo ne. 
 - Chcel som si to vyskúša . Ozaj iba skúsi . 
A nech mi žiadny chlap nehovorí, že by si to tiež 
rád nevyskúšal. Samozrejme, keby sa nehanbil, 
alebo nebál. No ja som, na rozdiel od vä šiny tých 
u ahaných, ve ne  uštvaných, dôležitých a doma  
tak asto mali kých, odvahu nabral. Vlastne sme 
sa do –  do toho masážneho salónu - vybrali dva-
ja, no priate a z toho bláznivého trapasu radšej 
vynechám, ur ite mi bude len  pov a ný.-
 Chví u mechanicky miešal lyži kou šálku 
kávy, akoby ešte nebol rozhodnutý, i vôbec 
pokra ova .      
 - Bol to jeden z tých zašitých pajzlíkov, 
zvonku celkom nenápadných, kde vo vnútri svieti 
ervené a fialové svetlo, takže všetci  naokolo 

hrajú farbami ako fosforové rybi ky. Teda pros-
tredie akože noblesné aj tie diev atá, až som si 
pripadal ako Bohuš v známom eskom filme. Na 
umelecký úvod  bol aj tanec okolo ty e, hudba, 
ladnos  pohybov, povzbudivé  lákavé úsmevy, no 
ako sa hovorí  - predkrm. Lenže na to som predsa 
neprišiel. Skrátim to. Dostal som sa do rúk asi 25 
- ro nej blondínke  a rovno do kúpe ne. Stál som 
tam nahý ako Adam a naozaj sa  hanbil. Ony vám 
to tie potvory vedia. Pripravia si zákazníka ako na 
tanieri. Majú to v malí ku. O akávaný raj sa  blížil. 
Nerozhodne postávajúceho pred ve kou poste ou 
ma blondínka  posme ovala, volajúcimi pohyb-
mi rúk posme ovala a jej vlá ne telo s ubovalo 
všetko to, na o som sem  taký kus šiel. Neviem, 
aký som mal v tej chvíli systolický tlak,  ale ur ite 
vyletel pekne vysoko. Kone ne som sa rozhodol. -                                                                  
 Zapálil si cigaretu a v pohnutí vykríkol, akoby 
situáciu prežíval znovu. 
 - Infarkt!!! Ke  som ho vtedy nedostal,  tak 
už ho nedostanem. - Nabral dych, vypúlil o i 
a celú situáciu mal opä   pred sebou. Ako v scéne 
z ak ného filmu!  
 - Vo dverách sa objavili maskovaní ozbrojen-

ci. „K stene! Oprie  sa rukami o múr! Rozkro i  
sa!  Kdesi pod pravým rebrom som zacítil kovovo 
chladný dotyk. Zalialo ma horko. Tesne okolo 
toho, o tu nechcem priamo pomenova , sa 
obšmietala uslintaná papu a statného vl iaka. 
O uchával ma, akoby nie o h adal. Sta ilo, aby 
otvoril tú ve kú tlamu...., ach Bože! Po tvári mi 
stekal pot a ruky ako z adu. Bál som sa o 
aj len poškriaba . Chlapi pobehovali po izbe, 
rozhadzovali veci na všetky strany, hotová spúš . 
V tom mi to došlo. Drogy.  Kriste Ježiší .. , tí debili 
si zmysleli h ada  kokaín  práve v de , ke  sa 
sem raz za život vyberiem ja. Bolo mi do pla u. 

o som ja komu urobil! Že vraj cesta do raja! 
 Neviem, ako dlho to trvalo. Ten odporný 
psisko sa nebezpe ne blízo obšmietal okolo 
m a, až sa mi chví ami dotkol zadku. B ! Tak 
ten pocit neprajem ani najhoršiemu nepriate ovi. 
Priznávam, že vtedy som sa po dlhej dobe modlil. 

o ja som všetko pos uboval! Lenže oby ste 
v takej situácii nes úbili?! Práve som v duchu asi 
štvrtýkrát odprosoval moju zákonitú za ne isté 
úmysly, ke  zazneli úse né povely, dupot na 
schodoch a rozprestrelo sa ticho. Chlapi v kuk-
lách, z ktorých im svietili o i ako ich vl iakom, 
zmizli, ako prišli. Akcia skon ila. Aj pre m a. 
Peniaze nám nevrátili a všetky chute nás nadobro 
prešli.-                                                                                                                                          
 Káva bola dopitá, v popolníku tri ohorky 
z cigariet. Chlipkal som svoj studený aj a akal, 
i ešte nie o povie. 

 - S odstupom asu už spím pomerne dobre. 
Ešte dnes sa mi však ob as stane, že ich  ve er 
ako naozaj vidím medzi dverami a tá ierna uslin-
taná  ide ucha  drogy.  -
 Tak to som mu nezávidel. A o k tomu 
ešte doda ? Ak niekto v tomto príbehu as-
po  trochu uvidí úsmev, nájde ho. Ak v om 
uvidí iba pohoršenie, nájde ho. Ak v om pos-
trehne  trochu pou enia,  nuž, je to na om.                                                                                                                                            
Pred pár d ami som videl obidva diely tak vyh-
roteno kontroverzne prijatého filmu dánske-
ho režiséra Larsa von Trriera: Nymfomanka. 
S absolútnym presved ením som si po vzhliad-
nutí povedal: H adal v loveku Boha a h adal 
v loveku diabla. Bodaj by sa všetci tí ostatní - 
filmoví zabáva i - aspo  z asti tak snažili h ada  
pravdu o loveku, ako on. Svet by aspo  o trošinku 
zmúdrel.                                        Milan Hurtík



PRVÝ MÁJ, SVIATOK ŽENSKÉHO FUTBALU NA POVAŽÍ

Dospelí  - Sere

Dospelí - Vrbové

St. dorast - Jaslovské Bohunice
 Ml. dorast - Jaslovské Bohunice

St. dorast - V. Kýr
 Ml. dorast - V. Kýr

St. dorast - Šurany
Ml. dorast - Šurany

St. žiaci - Zemianske Kosto any
 Ml. žiaci - Zemianske  Kosto any

St. žiaci  - Nováky
Ml. žiaci – Nováky

St. žiaci – Svinná
 Ml. žiaci – Svinná

FUTBAL

1. kola Atletickej  ligy – 
sú aže družstiev mužov a žien SAZ 2014.



Jediná otázka:

 Odpove : 

DUŠAN BARTOVI  SEDEMDESIATRO NÝ



POZVÁNKA NA MEMORIÁL PAVLA IRKU
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Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA

2014
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