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BEZPLATNÉ

Vážení a milí spoluobčania !
Opäť sa stretávame po uplynutí dlhšej, možno pre niektorých búrlivej dobe,
ktorá so sebou priniesla množstvo nových zmien – či už sa Vás týkali
individuálne, alebo naopak – zasiahli aj do verejnej stránky nášho života
v našej obci. Priaznivosť, alebo jej pravý opak nechám na zvážení každého
z Vás, s ohľadom na rozdielnosť Vašich názorov. Určite každý z Vás postrehol
tempo a spleť udalostí uplynulých dní, ako aj relatívne rýchlo sa končiaci rok
„2015“, ktorého záver bol budovaný a sprevádzaný mesiacom December a bol
pripomienkou blížiacich sa sviatkov, taktiež „Vianočných trhov“ v našej obci
a zároveň predstavoval rozlúčku so starým „Bradatým rokom“...
Podstatné je, aby sme neupadli do letargie a dívali sa ďalej – vnímali
možnosti a dávali priestor novým víziám a cieľom. Čaká nás vskutku nabitý
rok „2016“, ktorý bude plný samotných realizácií – taktiež aj takých, ku
ktorým je potrebné mať zdravý úsudok, ale aj odvahu naplniť kroky, ku
ktorým je už len ťažko odhodlať sa.
Veci, ku ktorým sme sa zaviazali majú jasnú štruktúru plánu, ktorá ich
bude praktizovať. Postupná revitalizácia celého námestia s vybudovaním
chodníkov a opravou miestnych komunikácii. Samozrejme, prioritou je pre
nás vytvorenie nových pracovných príležitostí v areáli bývalej tabakovej
továrne.
Je nám daný priestor a čas a preto ho chceme využiť podľa našich cieľov
a predstáv čo najlepšie.
Na záver mi ešte dovoľte, aby som Vám poprial pri príležitosti blížiacich sa
„Veľkonočných sviatkov“ príjemné prežitie v kruhu rodiny a tých najbližších,
ktoré sú pre Vás najdôležitejší. A samozrejme všetkým ženám a slečnám –
veľa vody, ktorá Vás udrží po celý rok zdravé – svieže a krásne.
S pozdravom Váš starosta
Radoslav Dlugoš .. Ajo ☺..
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DOTÁCIA
Ako sme už informovali širokú verejnosť, obci Smolník bola poskytnutá účelová dotácia
z Ministerstva financií Slovenskej republiky na individuálne potreby obcí vo výške 13. 500,-€. Dotácia je účelovo určená na čiastočnú úhradu nákladov akcie : Oprava a rekonštrukcia
miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Smolník. S opravou a rekonštrukciou miestnych
komunikácii (cesta nad zvonicou a ulička k bytovým domom č.40 - 43) sa začne v priebehu
mesiaca Máj 2016.
PRACOVNÉ STRETNUTIE
Dňa 26. februára 2016 sa konalo pracovné stretnutie starostu obce Smolník Radoslava Dlugoša
s poslancami Obecného zastupiteľstva, na ktorom sa diskutovalo o stave a kapacitnej
využiteľnosti Zariadenia opatrovateľskej služby, starosta obce taktiež informoval o aktuálnej
situácii týkajúcej sa „TABAKOVEJ TOVÁRNE“, ktorá je momentálne v štádiu riešení,
diskusií a stretnutí s potencionálnym investorom. Témou diskusie na pracovnom stretnutí bolo
aj súčasné umiestnenie Unimobuniek a s tým súvisiace skutočnosti.
HOSPODÁRENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI LESY SMOLNÍK s.r.o.
Obchodná spoločnosť Lesy Smolník s.r.o. hospodári podľa platného Plánu Starostlivosti
o Lesy (PSL), platného pre obdobie r. 2013 – 2022. V danom roku 2015 sa vyťažilo 7 194 m3
dreva z toho 3 277 m3 bola ťažba náhodná. Odvoz činil 7 093m3 drevnej hmoty a priemerné
speňaženie bolo 51,76 eur/m3. Počas roka pracovali dve ťažbové skupiny a sezónne práce
vykonávali tri pracovníčky na živnosť. Prečistky robila jedna pracovná skupina. V roku 2015
bolo zalesnených 10,70 ha plôch umelou obnovou, hygiena lesa sa vykonala na 11,90 ha ,
ochrana proti burine vyžínaním tvorila 31,89 ha a ochrana proti zveri obhryzom bola prevedená
na 48,59 ha. Výchova mladín - prečistkami bola vykonaná na 46,06 ha lesa . Lesy Smolník
s.r.o. pripravila zoznam porastov v ktorých je možná samovýroba palivového dreva za
výhodných platových podmienok. Lístok na samovýrobu je možné si zakúpiť na Lesy Smolník
s.r.o. Palivové drevo sa bude pripravovať a predávať zo skladov Lesy Smolník s.r.o
a záujemcovia sa môžu prihlásiť na učtárni Lesy Smolník s.r.o.
Ing. Roland Franko OLH
REŠTAURÁCIA ALŽBETIN DOM
Prevádzka Alžbetin dom v roku 2015 usporiadala 56 akcií, z toho 2 svadby, 1 poľovnícky ples,
menšie posedenia, kary, rodinné a fašiangové oslavy. V období od 1.1.2015 do 31.12.2015
bolo vydaných 18 696 obedov, z toho 14 412 pre dôchodcov. „ Z pivovaru rovno na stôl – tu
čapujeme nepasterizovaný Šariš tankovou technológiou „ - aj to je novinka od marca 2015 pre
návštevníkov a milovníkov dobrého piva... Počas letných mesiacov je každoročne v prevádzke
aj Bufet na Jazere Úhorná. Personál Reštaurácie Alžbetin Dom sa v uplynulom roku podieľal
na všetkých akciách, ktoré organizovala obec (Zabíjačka, Tajch Tag, Horský beh, Banícky deň
atď.) a je plne k dispozícii svojim zákazníkom, ako aj návštevníkom našej obce poskytovaním
kvalitných a profesionálnych služieb. Na webovej stránke obce máte k dispozícii fotografie
slávnostných tabúl, ktoré pripravujeme podľa požiadaviek našich zákazníkov na rôzne akcie.
Daniela Kluknavská

Strana 3

Smolnícke noviny
CENNÍK PALIVOVÉHO DREVA

21.marec 2016

Strana 4

Smolnícke noviny

21.marec 2016

AKTIVITY ZŠ s MŠ SMOLNÍK
Ani sme sa nenazdali a v našej škole nám ubehol prvý polrok. Ako vždy aj teraz bol
tento čas naplnený množstvom podujatí pre našich žiakov, ale aj pre rodičov a priateľov
školy.
Našou snahou je pritiahnuť naše deti k vzdelaniu organizovaním zaujímavých
tvorivých dielní, besied, exkurzií či stretnutí, kde si môžu sami na vlastnej koži vyskúšať,
že učenie je hračka a že učiť sa môže byť aj zaujímavé a zábavné. Len tak na okraj
spomeniem – bábkové divadlo, Deň jabĺk, Vianočná besiedka, S ďalekohľadom na cestách,
Mikuláš, Steelpark Košice, Hrobka faraóna Tutanchamóna, Noc výskumníkov, beseda
o prérijných indiánoch, návšteva klziska, návšteva knižnice v SNV.
Naši žiaci, ako pravidelne, tak aj teraz vyhrávali okresné vedomostné súťaže –
dejepisná olympiáda, pytagoriáda, matematická olympiáda, streľba zo vzduchovky,
florbal...
Príprava žiakov na súťaže a samotná organizácia si vyžaduje množstvo práce, ktorú
učitelia robia až po ukončení vyučovania vo svojom voľnom čase na úkor vlastných rodín,
za čo im patrí veľké ďakujem.
Samostatnou kapitolou je rekonštrukcia komunitného centra.
V podstate od júna 2014, kedy som pripravil a podal projekt rekonštrukcie bývalej
hospodárskej budovy, cez schválenie projektu a získanie dotácie v novembri 2014, stavebné
práce, ktoré sa uskutočnili počas prázdnin až po dnešok tvorí zriadenie komunitného centra
podstatnú časť života našej školy. S radosťou môžem povedať, že aj vďaka pomoci obce
a jej zamestnancov, ktorí v komunitnom centre pomáhajú pri ďalších prácach, sme sa
priblížili k cieľu. Niektoré činnosti v centre už prebiehajú od začiatku školského roka, avšak
je nutné čím skôr dokončiť sprevádzkovanie hygienických zariadení a postupne aj
priestorov pre šatne, sauny a sprchy, aby bolo možné centrum zaregistrovať do siete
sociálnych zariadení.
Limitom všetkých prác je množstvo finančných prostriedkov, ktoré môžeme použiť
na dokončenie centra. Tieto prostriedky zabezpečujeme z rozpočtu školy, sponzorských
príspevkov a vlastných zdrojov, preto sa môže dokončenie centra posunúť až na obdobie
leta alebo jesene, prípadne aj na neskôr.
Mgr. Mikuláš Barna
Riaditeľ ZŠ s MŠ Smolník
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KULÚRNE A ŠPORTOVÉ AKTIVITY V NAŠEJ OBCI
... aký

bol posledný mesiac roku 2015 v našej obci ...

VIANOČNÁ BESIEDKA &VIANOČNÉ TRHY

VÝSTUP NA OSADNÍK

MIKULÁŠ
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FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

V sobotu 23. januára 2016 sa v našej obci už štvrtýkrát konala Fašiangová zabíjačka, ktorú
zorganizovala Obchodná spoločnosť Lesy Smolník s.r.o. v spolupráci s Reštauráciou
Alžbetin Dom a obcou Smolník. Počasie nám ukázalo svoju silu a aj napriek slnečným
lúčom bolo v priebehu celého dňa chladno a veterno. Zabíjačkové špeciality, polievky,
škvarkové pagáče, šišky a “Butterpranfain” chutili všetkým návštevníkom…. Pán Pavol
Zvirinský so svojou heligónkou a peknými piesňami rozdával dobrú náladu až do večerných
hodín. ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa naša Fašiangová zabíjačka opäť
vydarila !

II. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE SMOLNÍK
V sobotu 6. februára 2016 sa v Reštaurácii Alžbetin Dom konal II. Reprezentačný ples obce
Smolník. Príjemná atmosféra, skvelá hudobná skupina SONET, kultúrne vystúpenie
SALSA CALIENTE, atraktívna tombola, chutné menu – to všetko bolo zárukou dôstojne
stráveného plesového večera…
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VÝROČNÉ SCHÔDZE OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ OBCE SMOLNÍK
Začiatok každého roka je tiež obdobím bilancovania uplynulého roka. Niektoré občianske združenia
našej obce už majú svoje výročné schôdze za sebou, takže Vám ponúkame to najhlavnejšie z ich činností...
VÝROČNÁ SPRÁVA DHZ ZA ROK 2015

Dobrovoľný hasičský zbor Smolník plnil aj počas rok 2015 svoje základné poslanie,
ktorým je pomáhať a chrániť dobrovoľne, za akýchkoľvek nepriaznivých podmienok. Rok
2015 bol rokom dynamickým a plný zmien. V jarných mesiacoch, keď je riziko vzniku
požiarov a výskytu živelných pohrôm najväčšie, opustilo naše DHZ 16 členov. Členom,
ktorí sa členstva nevzdali ostala náročná úloha. Treba povedať, že sa jej zhostili s plným
nasadením. Bez problémov zvládli počiatočný nápor úloh a aby toho nebolo málo, tak na
žiadosť Okresného výboru DHZ sme zorganizovali okrskovú súťaž v hasičskom športe.
Súťažilo 12 družstiev. Treba pochváliť našich súťažiacich hasičov, ktorí obsadili pekné
štvrté miesto. Aj táto súťaž prispela k zviditeľneniu našej obce a aktivovalo spoločenské
dianie v Smolníku. O toto by malo ísť každému, kto v našej krásnej obci žije. Táto akcia
nenechala chladnou ani riaditeľku okresného výboru DHZ a udelila poďakovanie všetkým
členom nášho hasičského zboru Smolník. Na našich tvárach sa očakávaná spokojnosť
neobjavila. Príprave venovali okolo 32 hodín a od tretieho miesta ich delil len minimálny
časový rozdiel. O trinásť dní neskôr štartovalo naše družstvo v zložení : Hudák K., Franko
H., Franko Š., Martyniuk E., Tokarčík M., Ridzoň M., Brech O., Macejko M., pod vedením
veliteľa p. Hudáka Františka. Táto súťaž ukázala, aká je dôležitá nielen kvalitná príprava,
ale aj kvalitná technika. Dalo im to nové skúsenosti a chuť pracovať.
Dňa 27.08 bol rozsiahli požiar „Smolníckej píly“, pričom sa likvidácie rozsiahleho požiaru
zúčastnili aj členovia DHZ Smolník. V roku 2015 naši hasiči zasahovali ešte pri jednom
malom lesnom požiari a pri požiari dielne rodinného domu. Okrem toho hasiči Obce
Smolník zabezpečujú rôzne spoločenské a kultúrne podujatia. Týchto sa prevažne
zúčastňujú : p. Hudák František, p. Ridzoň Martin, p. Kolesár Pavol, p. Franko Ján.
Požiarne družstvo v počte jedenásť členov absolvovalo odbornú prípravu, ktorá sa končila
skúškou odbornej spôsobilosti. Skúšku úspešne zvládli, takže v DHZ Smolník je jedenásť
plne kvalifikovaných hasičov. Počas roka sa priebežne venovali údržbe zvereného majetku,
pričom bez nároku na odmenu odpracovali 190hodín. V súčasnosti sa na členov
dobrovoľných hasičských zborov kladú zvýšené nároky po kvalitatívnej a kvalifikačnej
stránke. Plnia úlohu silových zložiek pri záchrane života a majetku, za čo im patrí veľká
vďaka.

DHZ Smolník
Ing. Rolnad Franko - tajomník
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AKTIVITY V KARPATSKO – NEMECKOM SPOLKU

Tak ako každý rok aj tentoraz hodnotíme svoju činnosť a pripravujeme si plány na ďalší rok
2016. V závere roka po úspešnom domácom projekte sme sa na pozvanie primátora a
miestnej skupiny z Gelnice zúčastnili na vianočnom večernom koncerte v okresnom meste
Gelnica. Koncert sa konal pri príležitosti otvorenia vianočných trhov. Spievali sme
nemecké vianočné piesne. Dvojhodinový koncert spestrili rôzne folklórne skupiny z okresu
Gelnica. Na záver sme všetci spolu zaspievali pieseň Tichá noc svätá noc. Bol to prekrásny
zážitok pre všetkých účastníkov, keď spievalo celé námestie.
Taktiež sme sa zúčastnili v adventnom čase v Starej Vode na bohoslužbe v novom
rímskokatolíckom kostole, kde sme spievali vianočné piesne. Týmito akciami sme zavŕšili
našu kultúrnu činnosť v minulom roku.
Tento rok sme sa spolu stretli pri výbere a nácvikoch piesní na nasledujúce obdobie. V
závere fašiangového obdobia sme spolu strávili pondelkový večer pri výborných fánkách od
našich členiek. Chceme aj naďalej zachovávať tradície našich nemeckých predkov. História
Smolníka je veľmi bohatá čo sa spomína aj v poslednom čísle časopisu Historickej revue v
článku Zlaté časy baníctva.
Otomár Vasilco
predseda KNS - Smolník
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Správa o činnosti ZO SZZP v Smolníku za rok 2015
Práca nášho zväzu sa počas celého roku odvíjala od programu – Plánu práce, ktorý sme
schválili na HČS, ktorá sa konala dňa 15.2.2015 v Alžbetinom Dome.
V prvom štvrťroku 2015 sa uskutočnila dvakrát výborová schôdza, HČS a Fašiangový
večierok, na ktorom sa zúčastnilo 37 našich členov. Večierok sa tradične koná na náklady
zúčastnených.
V druhom štvrťroku sme mali výborovú schôdzu, usporiadali sme výlet do Egru, kde
sme chodili po pamiatkach a boli sme aj na miestnom kúpalisku. Naši členovia sa boli
kúpať na kúpalisku Vrbov. Vitálnejšie členky nášho zväzu boli na pochode: Duchovná cesta
zo Smolníka do Štóskych kúpeľov.
Tretí štvrťrok bol bohatší na program, trikrát sme mali výborovú schôdzu, uskutočnil sa
výlet na Levočskú horu pre starších, ktorí chcú každoročne putovať do Levoče, v Levoči
sme tiež navštívili kostol Sv. Jakuba. 3.9. sme uskutočnili okresnú akciu „Športovo –
zábavný deň“ na Jazere Úhorná. Zúčastnili sme sa okresných akcií „Sami sebe“ a „Slnko
svieti i nám“.
V štvrtom štvrťroku sme mali dvakrát výborovú schôdzu, usporiadali sme Katarínsky
večierok, ktorý bol hradený zúčastnenými osobami. Zúčastnili sme sa okresných akcií :
„Stolný tenis“ - Jaklovce, „Kráčame vpred“ – Mníšek nad Hnilcom, „Mikuláš“ –
Kluknava, „Náš deň“ – Nálepkovo a Obecného „Vianočného stolnotenisového turnaja“ –
Smolník.
Počas celého roka sme sa zúčastňovali obecných osláv s programom, ktorý pripravila
skupina „Nádej“. Navštívili sme našich ťažko chorých členov a tiež členov, ktorí sa dožili
80 rokov života. Niektorí naši členovia sa zúčastnili rekondičných pobytov, ktoré
organizovala Okresná rada. Naše členky chodia na pochody, ktoré organizuje Obec
Smolník, ale aj naša organizácia počas celého roka.
Ako predseda našej ZO sa chcem poďakovať členom výboru, ako aj ostatným členom za
pomoc pri našich akciách.
Ďakujem vedeniu obce Smolník, obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o., Urbariátu
v Úhornej ako aj Obecným zastupiteľstvám obcí : Smolník, Smolnícka Huta a Úhorná za
dotácie a všestrannú pomoc.
Ivan Romančík, predseda SZZP
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Banícky spolok Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta
Cieľom nášho spolku je obnovenie, rozvíjanie a udržiavanie tradície baníckych zvykov
v regióne obcí Smolník a Smolnícka Huta. V uplynulom roku sme pokračovali
v organizovaní aktivít a tradícií účasťou na sv. omši 1. mája – Poklona Jozefa robotníka.
Členovia nášho spolku sa so svojím kulinárskym tímom prezentovali aj na súťaži vo varení
gulášu TAJCH TAG. Zúčastnili sme sa 8. Stretnutia banských miest a obcí v Banskej
Bystrici, kde nechýbali naši permoníci s klopačkou a deti s insígniami. Začiatok septembra
patrí oslavám Baníckeho dňa, ktorý začal už v dopoludňajších hodinách futbalovým
turnajom. Pokračoval stretnutím zúčastnených pred pamätníkom banských nešťastí na
miestnom cintoríne a alegorickým sprievodom obcou Smolník, kde nám každoročne
vyhráva do pochodu Seľanka. Náš sprievod spestrili už po druhýkrát mažoretky Shining
Stars. Po slávnostnom otvorení Baníckeho dňa nasledoval bohatý kultúrny program, do
ktorého sa každoročne zapájajú občianske združenia obce Smolník. Počas tohtoročného
Baníckeho dňa boli prezentované dobové fotografie a historické predmety z oblasti
baníctva, ale aj z tabakovej továrne.
Banícky spolok v spolupráci s obcou Smolník zriadili historickú miestnosť, ktorú
záujemcovia môžu navštíviť a prezrieť si zaujímavosti z histórie baníctva a našej obce.
Prijali sme pozvanie na oslavu Dňa baníkov v Gelnici. Boli sme účastníkmi znovu
vysvätenia Hrobu neznámeho baníka, ktorý zahynul pri závale v bani, v lokalite Wangort.
Taktiež sme sa zúčastnili posvätenia kríža sv. Barbory v Gelnici. Ďalšou našou aktivitou je
banícka ofera – sv. Katarína. V tomto roku sa bude konať 9. Stretnutie banských miest
a obcí v Gelnici, preto chceme byť nápomocní pri organizovaní tohto podujatia. Taktiež
budeme pokračovať v realizácii náučného banského chodníka – osadením Informačných
tabúľ v obci Smolník, Smolnícka Huta – v bývalých priestoroch areálu Bane a na Jazere
Úhorná.
Jarka Kolesárová
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DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE SMOLNÍK

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2015
z toho
občanov (nad 15 rokov)
detí (do 15 rokov)
Priemerný vek :

1 036
922
114

42.28 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2015 :
Deti : (do 15 rokov)
dievčatá :
chlapci :
Spolu :

51
63
114

Mládež : (od 15 do 18 rokov)
dievčatá :
chlapci :
Spolu :

15
17
32

Dospelí :
ženy :
muži :
Spolu :

435
455
890

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
Prihlásených :
z toho
občanov :
detí :
z toho
narodených :
Odhlásených :
Zomrelých :
Celkový úbytok :

24
12
12
6
22
11

9
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VEĽKONOČNÉ PRIANIE
Milí spoluobčania a návštevníci našej obce,
prajem Vám všetkým pokojné a požehnané Veľkonočné sviatky, nech sú Vaše srdcia
naplnené láskou a porozumením, nech sú Vaše domovy plné šťastia a radosti !
Prajem všetkým, aby Vám hrejivé slnečné lúče priniesli nielen v tieto sviatočné dni, ale
počas celého roka veľa optimizmu, prajem každému hlavne pevné zdravie, nech sú aj
Vaše všedné dni popretkávané úsmevom a spokojnosťou .
Radoslav Dlugoš
starosta obce Smolník

OZNAMY
Mesto Gelnica, v zastúpení mestskej firmy Správa domov Gelnica, s.r.o., v rámci
skvalitňovania služieb pre obyvateľov mesta Gelnica a priľahlých obcí v hnileckej doline otvára
dňa 01.03.2016 novú prevádzku s názvom Pohrebná služba Gelnica
Vybavenie všetkých náležitostí súvisiacich s prevozom, pohrebom, ako aj so všetkými
smútočnými potrebami bude dostupné na jednom mieste,a to v Dome smútku na ulici Cintorínska
27, 056 01 Gelnica. Túto službu bude poskytovať odborne zaškolený personál. K prevozom bude
slúžiť nové špeciálne vozidlo, ktoré spĺňa prísne podmienky pre výkon tejto služby.
Bližšie informácie na kontaktných číslach: 053/48 21 484, 0907 126 566 a e–mailovej adrese:
cintorin.gelnica@gmail.com

ZMENA !

Lekár : MUDr. YACOOB Mahboob

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Ordinačné hodiny :
07:00 – 14:00 hod.
07:00 – 14:00 hod.
07:00 – 13:00 hod.
07:00 – 14:00 hod.
07:00 – 11:00 hod.

Odbery : Pondelok a Streda od 07:00 do 07:30 hod.
Prevencia a očkovanie : Streda a Štvrtok od 11:00 do 13:00
Naliehavé stavy oznámiť lekárovi na tel. č. : 0905411557
NAJBLIŽŠIE AKCIE :
02.-03.04.2016
1.5.2016
15.5.2016
21.5.2016
02.07.2016

Strelecké preteky SAFTA
RKK Smolník – Poklona Sv. Jozefa Robotníka
Deň matiek
Vitalcity Sky Race
TAJCH TAG – Jazero Úhorná
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