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NOVINY OBČANOV OBCE MNÍŠEK NAD HNILCOM

ZADARMO
Vážení občania,
na začiatku kalendárneho roka 2005 sa chcem poďakovať každému z Vás, ktorí ste poctivo pracovali a
statočne žili, všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k napĺňaniu spoločného dobra, k šíreniu lásky,
úcty, porozumenia a pokoja medzi ľuďmi.
Zaželajme si aby láska a tolerancia zostali aj do budúcnosti tým krédom, z ktorého čerpáme pre seba zdroj
životnej energie.Snažme sa pri činnosti, ktorú podnikáme, vždy myslieť nielen na seba, ale i na tých, ktorí žijú s nami
a vedľa nás.
V osobnom i pracovnom živote Vám želám, aby ste v sebe, vo svojom okolí hľadali a nachádzali ľudskosť
ako pravý a najskutočnejší rozmer našej existencie. Aby sme šťastie a pokoj nosili vo svojich srdciach po celý rok,
aby boli našim cieľom našich každodenných skutkov.
VŠETKÝM OBČANOM NAŠEJ OBCE ŽELÁM ÚSPEŠNÝ ROK 2005.
starosta obce

19. NOVEMBER 2004

ŽIADOSŤ O DOTÁCIE
V marci minulého roku obec žiadala dotáciu na rekonštrukciu
domu č.304 ( stará škola ).
Našim zámerom bolo vytvoriť 9 nových bytov pre našich
občanov. Krajský stavebý úrad žiadosť posúdil a zistil, že predložená
žiadosť spĺňa podmienky pre poskytnutie dotácie. Ale Ministerstvo
výstavby SR oznámilo, že je nedostatok finančných prostriedkov pre rok
2004 a žiadosť nám bola vrátená.
Pre rok 2005 chceme o dotáciu požiadať znovu, pretože pre
rok 2005 sú upravené pravidlá pre poskytovanie dotácií.

PORUCHA NA VODÁRNIČKE

Na 19. november tak skoro nezabudnú obyvatelia niektorých
častí našej obce, ktorých najviac postihla veterná smršť. Prevrátila
niekoľko stromov, postŕhala strešnú krytinu, porozbíjala okná.
Na niektorých miestach boli neprejazdné komunikácie v
smere na Švedlár a bola zastavená dodávka elektrickej energie na
niekoľko hodín

PITNÁ VODA V OBCI
Vedenie obce sa už viac rokov pokúša o zabezpečenie pitnej
vody pre obyvateľov. Projektová dokumentácia bola spracovaná v
predchádzajúcich rokoch. Vybavené je aj stavebné povolenie. So
samotnou výstavbou sa už započalo tiež. Zrealizovali sa záchyty 2
prameňov pod Orlím vrchom a uložených je 2000m potrubia od
prameňov. Ide o kvalitnú podzemnú vodu. Výdatnosť prameňov bola
napr. 1.1.2005 nasledovná: prameň č. 1 1,2 l/s, prameň č.2 0,8l/s, čiže
za 24 hodín to je 173m3 vody. Úlohou obecného úradu je teraz získať
finančné prostriedky, aby sa už tohto roku mohlo vo výstavbe
pokračovať.

BANKOMAT V OBCI?
Obecný úrad zisťoval možnosť zriadiť v obci bankomat a za
tým účelom sme oslovili niekoľko bánk. Ako jediná na našu výzvu
reagovala Poštová banka, ktorá nám oznámila, že naša lokalita je pre
zriadenie bankomatu podľa analýzy neefektívna.

Celý november trápila obyvateľov obce i školu, ktorí sú
napojení na miestnu vodárničku porucha na tejto vodárničke, ktorú
odstraňovali zamestnanci Obecného úradu.

V ROKU 2004 SA V NAŠEJ OBCI NARODILI
Anabela Bandyová, Emília Horváthová,
Hilda Lorincová, Palóma Plachetková,
Bohuš Žiga, Lenka Kötelešová
Vlastimil Plachetka, Kamila Horváthová,
Denisa Plachetková, Aurel Pavol Plachetka,
Olívia Plachetková, Zuzana Rusnáková,
Tamara Ďurdíková, Dávid Šariška,
Jozef Šariška, Ľudmila Šarišková,
Norbert Tulej, Michaela Lanyiová,
Annamária Bandyová, Jakub Theisz, Boris Brettschneider,
Martina Plachetková, Tomáš Horváth

V ROKU 2004 V NAŠEJ OBCI ZOMRELI
Blanka Žigová, Ladislav Stoklas, Blanka Bandiová,
Štefan Sasák, Viliam Krisztián, Margita Vašková,
Anna Švedová, Irma Plachetková, Michal Alcznauer,
Adolf Plachetka, Mária Grossová, Mária Andorová,
Anna Poliaková, Ľudovít Šveda, Hilda Žoldáková,
Ľudovít Plachetka, Alžbeta Székelyová, Ľudovít Köhler,
Pavlína Žigová, Ján Witkovský, Magdaléna Zeremčanová

ČESŤ ICH PAMIATKE!
K 1. januáru 2005 má obec Mníšek nad Hnilcom 1695
obyvateľov.
Na spoločnú cestu životom vykročili 4 manželské páry.

Detský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom,
vyjadrujúci záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na
základných školách. Projekt nám vytvára priestor pre kvalitnejšie
využitie voľného času našich detí, ktorý podľa názoru nie je adekvátne
vyplnený činnosťami, ktoré by mali korešpondovať s vekom detí a ich
mravným vyzretím.
Detský parlament pri ZŠ v Mníšku nad Hnilcom pracuje už
celých 5 rokov pod vedením Mgr. Ľ. Mihalíkovej a A. Pavlíkovej. Svojou
činnosťou prispieva k výchove detí v čase mimo vyučovania. Deti pod
dohľadom pedagógov sami plánujú, pripravujú a aj realizujú rôzne
aktivity.
V školskom roku 2004/2005 to boli napríklad tieto:
ŠARKANIÁDA, ktorá sa uskutočnila v mesiaci september. Úlohou detí
bolo vlastnoručne zhotoviť šarkana, s ktorým potom súťažili v
disciplínach: O najkrajšieho šarkana, O najvyššie lietajúceho šarkana,
O najväčšieho šarkana a O najmänšieho šarkana. Kolektív triedy mohol
súťažiť v disciplíne O najväčší počet šarkanov.
BESEDA, na ktorú sme si prizvali v októbri MUDr. Andreu Baštrnákovú,
ktorá pracuje na internom oddelení v Gelnickej nemocnici. Pani
doktorka prišla mladším žiakom porozprávať o zdravej výžive a
správnej starostlivosti o svoje telo.
V decembri sa uskutočnili dve akcie. 8. Decembra sme v
našej telocvični privítali MIKULÁŠA, ANJELA i ČERTA. Každá trieda si
pripravila malé vystúpenie, za ktoré ich potom Mikuláš odmenil štedrým
sladkým balíčkom. 17.decembra detská a odborná porota vyhodnotila
okresnú súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu, ktorej sa zúčastnilo 5
škôl z okresu Gelnica: Prakovce, Helcmanovce, Mníšek nad Hnilcom,
Smolník, Závadka. Víťazné pohľadnice sú vystavené v areáli ZŠ.
Na január sme pripravili súťaž o NAJZAUJÍMAVEJŠIE
LOGO ŠKOLY. Úlohou všetkých detí je vymyslieť logo, symbol, ktorý by
najviac vystihoval našu školu. Všetky práce detí budú opäť vystavené v
areáli našej školy.
Do konca školského roku detský parlament pripravuje tieto
akcie:
BESEDA S OCHRANÁRMI PRÍRODY
SUPERSTAR 2005
TOP MAJSTER 2005
DEŇ DETÍ
V závere by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám
svojimi príspevkami pomáhajú realizovať náš projekt.

ani tohto roku neodmietol pozvanie našej kultúrnej
komisie a na veľkú radosť detí k nám znovu zavítal ...

BUDE NA SMOLNÍCKEJ ULICI 40-TKA?
V záujme vyššej
bezpečnosti občanov a zníženia
nehodovosti v našej obci sme Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej
Novej Vsi žiadali o obmedzenie najvyššej povolenej rýchlosti na 40km/h
na Smolníckej ulici, kde sa už stalo niekoľko dopravných nehôd.
S týmto našim návrhom dopravný inšpektorát nesúhlasil,
pretože tento úsek cesty nie je u nich evidovaný ako nehodovostný
úsek, alebo úsek cesty so zvýšeným počtom dopravných nehôd.

PRE DÔCHODCOV OBCE
SOCIÁLNY PROGRAM
STRAVA PRE DÔCHODCOV V OBECNEJ REŠTAURÁCII:
Stravná jednotka je 65,-Sk, z toho dôchodcovia platia 55,-Sk a obec
dopláca na každý obed 10.-Sk.
Je možnosť donášky domov po dohode s pracovníčkami reštaurácie.
PALIVOVÉ DREVO:
Nárok na palivové drevo majú títo občania:
1. 60 a viacročný jednotlivec, manželský pár - ak muž má aspoň 70 a
žena 65 rokov a bývajú sami.
2. 55 a viacročný jednotlivec ak je ZŤP, manželský pár ak muž je
ZŤP a má aspoň 60 a manželka 55 rokov a bývajú sami.
3. 50 a viacročný jednotlivec ak je ZŤPs, manželský pár ak muž je ZŤPs
a má aspoň 55 a manželka 50 rokov a bývajú sami.
Žiadosť je potrebné predložiť najneskôr do 30. marca príslušného
roka!

VIANOCE, VIANOCE, TÍŠKO SNEŽÍ V NÁS,
VIANOCE, VIANOCE, KONEČNE SÚ ZAS...
Tóny tejto krásnej vianočnej piesne ukončili verejné
vystúpenie žiakov ZŠ v Mníšku nad Hnilcom pod názvom STRATENÝ
ANJEL, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. decembra 2004 v miestnom
Kultúrnom dome.
Estrádnym programom plným tancov nás sprevádzali dve
postavičky: ANJEL a REPER. Hlavnou myšlienkou bol kontrast dvoch
relatívne rozdielnych svetov, imaginárneho neba a skutočného sveta, v
ktorom dnešné deti vyrastajú. Anjela stvárnila KLAUDIA THEISZOVÁ
a do úlohy Repera sa vynikajúco vžila PETRA HUŽVÁROVÁ, obe sú
žiačkami 6. Triedy.
Poďakovanie patrí všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa
na príprave podieľali.

... DANE - DANE - DANE ...
MIESTNE DANE A POPLATKY

Obecné zastupiteľstvo v Mníšku nad Hnilcom na svojom
zasadnutí 15. decembra schválilo Všeobecné záväzné nariadenie obce
kde rozhodlo, že na území našej obce sa v roku 2005 budú povinne
platiť tieto dane:
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ ZA PSA
DAŇ ZA VYUŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

ÚSPECH CVIČNEJ FIRMY 8násť s.r.o.
7. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM, BRATISLAVA
Cvičná firma 8násť spol. s r.o., sídli pri Obchodnej akadémii
v Prakovciach - je jedným z predmetov na tejto škole. Založili ju 18
spoločníci 4. novembra 2003. Zaoberá sa stavbou domov na kľúč a
predajom cukrárenských výrobkov.
V dňoch od 22.-24.11. sa riaditeľ - Radovan Hojstrič,
sekretárka - Martina Olschlägerová, vedúca právneho oddelenia - Anna
Vašková, vedúca finančného oddelenia - Blanka Sviečková, vedúci
výrobného oddelenia - Ján Palko a zástupca marketingu - Ivan
Muránsky zúčastnili 7. ročníka medzinárodného veľtrhu cvičných
firiem v Bratislave. Veľtrh sa konal v priestoroch bývalého PKO a
zúčastnilo sa na ňom 78 cvičných firiem, z ktorých 13 bolo zahraničných
- Fínsko a Rakúsko.
22.11. - pondelok sa od 17,00 - 20,00 hod. v priestoroch
bývalého PKO pripravovali stánky, v ktorých reprezentovali svoju
činnosť cvičné firmy počas veľtrhu. Materiál na výzdobu stánkov si
doniesli zástupcovia každej firmy.
23.11. - utorok sa od 9,00 - 17,00 hod. konala prezentácia v
jednotlivých stánkoch, prostredníctvom katalógov, propagačných
materiálov a prezentáciou na počítači. Jednotlivé firmy sa mohli lepšie
zviditeľniť a podať o sebe viac informácií o svojej činnosti na pódiu, kde
mali možnosť predstaviť svoju firmu prostredníctvom rôznych
tanečných čísel alebo prezentáciou na počítači.
Cvičná firma 8násť s.r.o., mala tiež záujem podať informácie o
svojej činnosti a to prezentáciou na počítači v slovenskom,
nemeckom a anglickom jazyku.
24.11. - streda, v tento deň sa prezentácia cvičných firiem
konala od 9,00 - 14,30 hod.. Zástupcovia cvičných firiem vykonávali tie
isté činnosti ako v predošlý deň.
Počas veľtrhu sa k stánkom dostala aj porota, a to však
nenápadným spôsobom, pretože nik netušil kto je jej členom. So
zástupcami firiem komunikovali v cudzích jazykoch a hodnotili ich
správanie ku klientom, katalógy a propagačné materiály.
Výsledky o umiestnení vyhlásili o 15,00 hod. členovia zo
Slovenského centra cvičných firiem v Bratislave. Na
dlhoočakávané výsledky sa tešila aj cvičná firma 8násť s.r.o..
Po troch dňoch snahy odchádzali zástupcovia tejto firmy s
úspešným 7. miestom, ktoré
bolo
doposiaľ najlepším
umiestnením na Obchodnej akadémii v Prakovciach.

10. FAŠIANGOVÝ PLES

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ ( POZEMKY, STAVBY, BYTY)
Daňovníkom dane z nehnuteľnosti je - vlastník alebo správca
( zapísaný v katastri nehnuteľnosti, ktorý nodobudol vlastnícke práva,
napr. dedením, darovaním, kúpou, vydržaním a pod.)
POZEMKY: orná pôda, trvalé trávne porasty, lúky, záhrady,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ( podľa LHP ),
zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy.
STAVBY: stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo hlavnej stavby, stavby na pôdohospodársku produkciu,
sklenníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
idividuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže, priemyselné stavby,
stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu, ostatné stavby.
Základ dane a sadzby dane sú uvedené vo Všeobecnom záväznom
nariadení obce. Oproti predchádzajúcim rokom sa daň na rok 2005
zvýšila o 10%.
UPOZORNENIE! Fyzická alebo právnická osoba v priebehu
zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti
rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa ,
keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.
DAŇOVÉ PRIZNANIE k dani z nehnuteľností je daňovník
povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára
zdaňovacieho obdobia. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky
skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a sám si daň vypočítať.
Vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná do 31. marca zdaňovacieho
obdobia.
DAŇ ZA PSA
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.
Sadzba dane je 120,-Sk za jedného psa a kalendárny rok. Daň je
splatná do 31. Januára. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti, ako aj všetky zmeny v priebehu roka.
POPLATOK ZA ODPAD
Poplatok platí poplatník ktorým je:
- osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Poplatok od poplatníka vo výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok
ručí vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve
viacerých spoluvlastníkov, alebo ak ide bytový dom, poplatok vyberá a
za vybraný poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak nedošlo k
určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok vyberie.
Sadzba poplatku je 170,-Sk ročne za 1 osobu.
Splatnosť poplatku je priebežne počas roka.
Obec popplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí
za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v určenom období
dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,, z dôvodu výkonu
základnej vojenskej služby alebo neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

ÚRADNÉ HODINY

OBECNÝ ÚRAD MNÍŠEK NAD HNILCOM
Reštaurácia a Obec Mníšek nad Hnilcom Vás srdečne
pozýva na jubilejný 10. fašiangový ples, tentoraz spestrený
vystúpením ľudového rozprávača. Ples sa uskutoční 5. februára

2005 v sále Obecného úradu.
Vstupné je 300,-Sk na osobu.
Do tanca hrá skupina ELEMENT

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

7,00 -11,30 12,00 - 15,00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
7,00 - 11,30 12,00 - 16,00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
7,00 - 11,30 12,00 - 14,00

UPOZORNENIE PRE 15NÁSŤ ROČNÝCH
UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV, KTORÍ SI PO DOVŔŠENÍ
15. ROKU VEKU BUDÚ PODÁVAŤ ŽIADOSŤ O VYDANIE
OBČIANSKÉHO PREUKAZU:
1.
Na Obecnom úrade si požiadajú o vydanie prihlasovacej
karty na trvalý pobyt, k tomu je potrebné priniesť RODNÝ LIST, a to
osobne, pretože žiadateľ sa na úrade musí do karty podpísať.
2.
Na políciu v Gelnici je potrebné okrem už spomenutej
prihlasovacej karty z Obecného úradu predložiť: 2 FOTOGRAFIE
( 3x3,5cm ) a RODNÝ LIST.
Vydanie prvého občianského preukazu je bez poplatku.

ÚZKOKOĽAJNÁ ŽELEZNIČNÁ VLEČKA

VOLEJBALOVÝ A FUTBALOVÝ TURNAJ

MNÍŠEK NAD HN. - SMOLNÍCKA HUTA
Z dostupných prameňov o tejto unikátnej pamiatke sa
dozvedáme, že bola postavená ešte pred rokom 1870 a bola súkromnou
úzkokoľajnou železničkou, ktorá viedla až od Margecian. Dá sa
predpokladať, že prvé vozne boli ťahané konskými poťahmi a železnička
bola silnou konkurenciou volským poťahom.
Po vybudovaní trate Košice - Bohumín (1869-1871) v roku 1873
sa spodná časť od Margecian po Gelnicu prebudovala a prepojila sa k
normálnemu rozchodu. Vrchná časť z Gelnice po Smolnícku Hutu ostala
naďalej úzkokoľajná. Touto železničkou sa prepravoval rôzny tovar ako
vysokopercentný pyrit - Kíz, drevo, rezivo, materiál pre Tabakovú fabriku v
Smolníku a pod. V roku 1931 sa trať poštátnila. Na veľkej stanici v Gelnici
bola zriadená prekládka tovaru. Tu bolo zamestnaných okolo 100 ľudí.
Zaujímavosťou je, že v 30-tych rokoch bola vo Švedlári zberňa mlieka, ktorá
transportovala mlieko do Košíc. Vzdialenosť, ktorú museli povozníci
prekonať do Mníška na stanicu, kde sa prekladalo mlieko na úzkokoľajku,
ďalšie preloženie v Gelnici a Margecanoch spôsobovalo to, že v letných
mesiacoch došlo mlieko do Košíc kyslé.
Vybudovaním trate Margecany - Červená skala v r. 1931-1936
ostala úzkokoľajka len Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta v celkovej
dĺžke 8,911 km. Tovar sa pracne prekladal na zriadenej prekládke v Mníšku.
Jedným zo žijúcich pamätníkov tejto namáhavej práce je pán Ján Šveda z
Gruntu.
Táto úzkokoľajná trať bola zrušená v päťdesiatych rokoch. Dnes
nám túto pamiatku pripomína železničný zvršok, ktorý slúži ako cesta a dva
železničné mosty. Ako spomienka nám ostávajú nezabudnuteľné príbehy z
tých čias. V Smolníckej Hute mala názov ,,Dos Hëtná Bánaj”, ako zaužívaná
stávka medzi mládežou, kto bude rýchlejší a príde do stanice skôr. Do
zabudnutia zapadla aj tragédia neb. pána J. Weága, krajčíra, ktorý ako
chlapec prišiel o dolné končatiny pod vláčikom. V pamäti ostáva i predpoveď
,,Štadujkál”, ktorá podľa povesti prišla na svet so zubami a vlasmi. Viac rokov
bola nemá a zaostávajúca vo vývoji. Žila len z milodarov. V 13-tich rokoch
začala hovoriť a predpovedala rôzne proroctvá. Viacero z nich sa splnili,
niektoré ešte nie, že cez Mníšek pôjde ohnivý kôň, ktorý bude bežať a sršať
iskry. Zachoval sa aj kratučky opis železničky v knihe od Alberta Haasa z
roku 1989. Aj p. G. Zavadzký podchytil vo svojej knihe Mníšek nad Hnilcom
kúsok histórie tejto dominanty našej obce.
Pre zlacnenie odvozu kalamitného dreva bola postavená lesná
železnička v Smolníku o rozchode koľajníc 760mm. Dĺžka trate merala
16,5km. Parný rušeň typ Szev 162 vyrobil Arnold Jung v roku 1893 s kotlom o
pretlaku 1,2 Mpa. Guľatina bola dopravovaná z Backen Grundu a z okolitých
dolín do Smolníckej Huty.
Ešte v 60-tych rokoch bolo možné vidieť na Nálepkovskej píle
odstavenú malú parnú lokomotívu, ktorá pravdepodobne slúžila na dovoz
guľatiny možno až z Henclovej. O tejto železničke sa mi nepodarilo nič
bližšieho vypátrať. Možno sa nájdu zanietenci, ktorí sa pokúsia spracovať
materiál o týchto vymoženostiach techniky a prinesú viac svetla do zašlej
slávy úzkorozchodných železničiek v našom regióne.

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU: SKLO, PET fľaše
15.2. 19.4. 21.6. 16.8. 18.10. 13.12.
Sklo musí byť biele, farebné, alebo miešané, nesmie byť
znečistené od farieb, motorových olejov a iných nečistôt.
PET fľaše musia byť bezfarebné, bledomodré, zelené, t.j.
fľaše od minerálnych vôd a malinoviek. Nesmú byť fľaše od octu,
aviváže, motorového a stolového oleja.
V prípade, že vytriedené zložky budú znečistené nežiadúcim
odpadom, nebude Vám separovaný odpad odobratý!
OSTATNÝ ODPAD sa vyváža každý nepárny táždeň v
pondelok.

Športová komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Mníšku
nad Hnilcom usporiadala počas zimných prázdnin volejbalový a
futbalový turnaj.

VÝMENA OKIEN V AZERBAJDŽANE

ČO POVIEŠ NA MOJE
NOVÉ BRZDY ?!???
NEŠTARTUJE ???

RODINNÁ DOVOLENKA

PAŽRAVÁ VEVERIČKA. NUTELLA JE NUTELLA
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