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Milí spoluobčania,

po roku tu máme opäť krásne vianočné obdobie, ku ktorému patrí aj láska, radosť a porozumenie. Buďme k sebe
láskavý, rozdávajme všade radosť a snažme sa pochopiť jeden druhého. Robme tak nielen počas Vianoc, ale aj
vo všedné dni. Neobdarúvajme sa iba darčekmi, ktoré síce potešia, no nezahrejú pri srdci tak, ako to, keď Ti
niekto podá pomocnú ruku. Vianoce sú aj obdobím, počas ktorého by sme nemali zabúdať na našich blízkych,
ktorých miesta pri štedrovečernom stole zostanú prázdne. Uctime si ich pamiatku a venujme im svoje modlitby.
Na záver by som Vám chcela v mene celého obecného úradu poďakovať za akúkoľvek spoluprácu a pomoc počas
roka. Prajem Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. 
Lucia Gajdošová

ZMENA ODPOČTOVÉHO A FAKTURAČNÉHO CYKLU

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ZsVS, a.s.)
oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára
2020 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus. V praxi to znamená, že podľa harmonogramu
stanoveného ZsVS, a.s., u odberateľov a producentov so štvrťročným alebo polročným fakturačným cyklom, dôjde k zmene
pri fyzickom odpočte meradla zo štvrťročnej alebo polročnej
periodicity na ročnú. Súvisiaca fakturácia vodného a stočného
bude od 1. januára 2020 realizovaná 1x ročne. ZsVS, a.s. zaradila jednotlivé obce, mestá a ulice do nových harmonogramov
odpočtov, ktoré si môžete pozrieť na www.zsvs.sk.
Zároveň sa mení aj harmonogram preddavkových platieb za
opakované dodávky na 12 mesiacov, ktorý Vám bude poslaný

spolu s vyúčtovacou faktúrou alebo osobitne v období mesiaca január 2020.
V súvislosti s prechodom na ročný odpočtový a fakturačný cyklus ZsVS, a.s. opakovane ponúka možnosť úhrady
prostredníctvom pravidelných mesačných preddavkových
platieb za opakované dodávky vody „vodné“ a odvádzanie
odpadových vôd „stočné“. Úhradu preddavkových platieb je
možné realizovať formou inkasa, trvalým prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Bližšie informácie k preddavkovým platbám nájdete na webovej stránke www.zsvs.sk
a prípadné nejasnosti Vám vysvetlia zamestnanci zákazníckych centier ZsVS, a.s., ktoré sú zriadené v miestach príslušných odštepných závodov.
Pre našu obec je stanovený ročný odpočtový cyklus vodomerov na mesiac OKTÓBER.
OcÚ

OZNAM

Vážení občania, od novembra roku 2019 máte možnosť platiť na obecnom úrade platobnou kartou prostredníctvom terminálu.
OcÚ
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JESEŇ V MŠ
Aj do materskej školy zavítala jeseň v plnej paráde.
S deťmi sme sa o jeseni veľa rozprávali, kreslili, maľovali, zbierali sme pestrofarebné listy, zorganizovali
sme výstavu z ovocia a zeleniny. Prírodu sme nielen
obdivovali ale učili sme deti ju aj chrániť.
Október je mesiac ÚCTY K STARŠÍM. Pri tejto príležitosti sme pripravili s deťmi program pre starých
rodičov. Stretli sa najmladší s najstaršími občanmi.
Spoločne sme si posedeli. Na tejto slávnosti sme si
pripomenuli aj DEŇ JABLKA. Deti spolu so starými

rodičmi maľovali, kreslili, nalepovali papierové jablká. Po zaujímavej aktivite sme sa občerstvili s ovocím a jablkovými dobrotami.
Naši starí rodičia sa potešili v kruhu svojich vnúčat
a spoločne sme prežili jedno obyčajné, ale pritom tak
vzácne popoludnie. Prajeme našim starým rodičom,
aby prežili krásnu jeseň svojho života v kruhu svojich
najmilších.
riaditeľka MŠ

DEŇ MŠ
4. november sa spája aj s prívlastkom Deň materských
škôl na Slovensku. A preto, že svoju škôlku máme veľmi
radi, tak sme sa rozhodli, že jej tento deň patrične pripomenieme. Spolu s deťmi sme si vyrobili sladké pohostenie, ktoré tvorili banány v piškótach namáčané v rozpustenej čokoláde. Pochúťku sme dali zatiaľ do chladničky.
Ďalšou časťou oslavy boli rôzne zaujímavé súťaže, v ktorých sa deti dosýta vyšantili a zabavili. Keď sa všetci
„príjemne“ unavili, prišiel čas na ochutnávku banánovej
dobroty. O jej chuti svedčí aj to, že o chvíľu sme mali
pred sebou iba prázdne taniere. Tento deň bol naozaj sviatočný a veselý pre všetkých členov našej materskej školy.
Zuzana Beňová

ZBER PAPIERA V ZŠ
Naša základná škola organizuje vždy na začiatku školského roka zber papiera, ktorý bol tento rok
od 30. septembra do 11. októbra 2019, teda spolu 2 týždne.
Spolu sme nazbierali 17 277 kg, čo je na jedného žiaka v škole 107,31 kg. V porovnaní s minulým rokom sme vyzbierali tento rok o 865 kg menej papiera.
Z celej školy sa do zberu nezapojilo len 15 žiakov.
Poďakovanie patrí všetkým žiakom, učiteľom a pánovi školníkovi Štefanovi Chrenovi, ktorý papier preberal, vážil, evidoval
a bol ochotný hocikedy prísť prevziať papier.
Veľké poďakovanie patrí tiež vám, milí rodičia, starí rodičia, susedia a známi, bez vás by deti papier určite nemohli
priniesť.
Za získané peniaze zo zberu nakúpi naša škola potrebné vyučovacie pomôcky alebo budú použité pri rôznych školských akciách. Ďakujeme!
Dňa 23. októbra 2019 bolo v našej škole spoločné vyhodnotenie zberu papiera pred celou školu. Vyhodnotenie mala
na starosti p. učiteľka Mgr. J. Kožiaková, ktorá všetkým žiakom, pedagógom, rodičom poďakovala za prinesený papier a zapojenie sa do zberu.
Umiestnenie bolo nasledovné:
2
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Víťazi v rámci tried:
1. stupeň:
2. stupeň:
1.miesto: 4.A
1.miesto: 5.A
2.miesto: 2.A
2.miesto: 9.A
3.miesto: 3.A
3.miesto: 8.A
Triedy, ktoré sa umiestnili na 1. mieste – 4.A, 5.A vyhrávajú buď deň voľna, alebo tortu.
Víťazi - jednotlivci:
2. stupeň:
1. stupeň:
1. miesto: Lukáš Chren (4. ročník) – 987 kg
1. miesto: Karolína Cigánková (5.A ) – 1 845 kg
2. miesto: Jakub Šimek (4.ročník) – 829 kg
(najviac z celej školy)
3. miesto: Nina Ondrejková (3. ročník) - 3 450 kg
2. miesto: Nikola Šimeková (9. ročník) – 802 kg
3. miesto: Lucia Géciová (9. ročník) – 480 kg

Udelenie pochvaly za zber papiera od 200 kg – do 400 kg
1. stupeň:
nad 400 kg – Milan Kohút, Nela Zaťková, Ema Černá
od 200 – do 400 kg -Tamara Valentová, Enrico Čuchta, Filipko Balko
2. stupeň:
od 200 – do 400 kg - Jakub Minár, Sofia Kúseková, Tamara Šurdová, Veronika Siklenková, Sebastián Homola

Všetci žiaci boli odmenení hodnotnými vecnými cenami,
čokoládou a diplomom.
Udelenie pochvaly za zber papiera od 100 kg – do 200
kg si prevzalo 26 žiakov, dostali ďakovný list a čokoládu.
Ďalší zber papiera bude znovu o rok v septembri 2020.
Tešíme sa o rok, Ď A K U J E M E !!!
Mgr. Janette Kožiaková
3
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ÚCTA K STARŠÍM
Opäť sme tu mali OKTÓBER, ktorý dostal prívlastok
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM!
Tento mesiac je vďaka pestrej palete farieb jesennej prírody azda tým najkrajším mesiacom roka. Podobne ako je to
s ročnými obdobiami, je to i s ľudským životom. I človek je
krásny nielen vtedy, keď je mladý, rezko a svižne vykračuje,
ale jeho krásu tvoria i múdrosť a skúsenosti, ktoré mu vekom pribudli. A preto si vás, milí starí rodičia, veľmi vážime
a nevieme si náš život bez vás predstaviť. Sme vďační, že ste

MIKULÁŠ U ŠIMKÁČOV
V predvečer sviatku sv. Mikuláša je na našej základnej škole už niekoľkoročnou veľmi
príjemnou adventnou tradíciou, že celý kolektív učiteľov
a ostatných pracovníkov školy
ostane v škole až do večerných
hodín a vyzdobí vianočný
stromček, ktorý je mikulášskym darčekom a prekvapením pre žiakov.
Aj v tomto roku sme to pre nich robili s láskou a radosťou.
Úradné hodiny počas vianočných sviatkov
23.12.2019 - pondelok . . . . . . . . . . . .  zatvorené
24.12.2019 - utorok . . . . . . . . . . . . . . .  Štedrý deň
25.12.2019 - streda  . . . . . . . . . . . . . . .  1. sviatok vianočný
26.12.2019 - štvrtok  . . . . . . . . . . . . . .  2. sviatok vianočný
27.12.2019 - piatok . . . . . . . . . . . . . . .  zatvorené
28.12.2019 - sobota
29.12 2019 - nedeľa
30.12.2919 - pondelok . . . . . . . . . . . .  zatvorené
31.12.2019 - utorok . . . . . . . . . . . . . . .  zatvorené
01.01.2020 - streda  . . . . . . . . . . . . . . .  zatvorené
02.01.2020 - štvrtok  . . . . . . . . . . . . . .  zatvorené
03.01.2020 - piatok . . . . . . . . . . . . . . .  zatvorené
04.01.2020 - sobota
05.01. 2020 - nedeľa
06.01.2020 - pondelok . . . . . . . . . . . .  zatvorené
07.01. 2020 - utorok . . . . . . . . . . . . . .  od 7:30 do 15:30
Požehnane vianočné sviatky a veľa rodinných a pracovných
úspechov v novom roku 2020 Vám praje kolektív OcÚ.
4

tu s nami, že ste našou pomocou a veľkou oporou. Ani tento
rok sme nezabudli, práve naopak už ďaleko skôr sme mysleli
na to, aký darček im tento rok pripravíme a ako ich srdiečka
potešíme. V stredu 23. októbra 2019 sme sa s našimi starkými stretli a obdarovali sme ich piesňami, básničkami, ale
i hrou na hudobných nástrojoch, či malým divadielkom. Veríme, že sa im program páčil a ešte dlho budú spomínať na
tento krásny deň.
Mgr. G. Turčanová

6. DECEMBER 2019 – SVIATOK
SV. MIKULÁŠA
Aj v tomto roku prišiel našich žiakov pozdraviť
M I K U L Á Š.
Aj malí, aj veľkí sa veľmi potešili,
mnohí zarecitovali básničky alebo zaspievali pesničky.
Najväčšiu radosť však mali všetci z darčekov,
ktoré dostal každý jeden žiak.
Každoročne nám mikulášske prekvapenie pripravia žiaci
9.ročníka.
Inak tomu nebolo ani v piatok 6. decembra.
Ď A K U J E M E milí deviataci!

Mgr. G. Turčanová
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ZLADENÝ...

Nadpis môjho príspevku vás možno pomýli. Vlastne určite
vás pomýli. Skôr by sa nadpis hodil k článku o možnom trende alebo najnovšom štýle v obliekaní. A to, prečo som zvolil
taký nadpis vysvetlím na konci.
Tieto riadky by som chcel ako predseda ŠK ISKRA ŽITAVANY
venovať jednému z mojich predchodcov. V uplynulých dňoch
nás navždy opustil p. Ernest Chren. Jeden z mojich predchodcov na poste predsedu futbalového klubu. Jeden z ľudí, vďaka
ktorému aj dnes ISKRA ešte existuje. Bol predsedom v rokoch
a v čase, ktorý sa s dnešnou dobou nedá porovnať. Bol zapáleným trénerom, rozhodcom, funkcionárom a do posledných dní
svojho života „srdciar futbalu“ ako takého. Je pravda, že neviem
komu z veľkých klubov na svete asi najviac fandil, no z našich
osobných rozhovorov to určite bol VION a ISKRA.
Ujo Ernest, tak ho nazvem familiárne, bol veľkým fanúšikom
a podporovateľom. Je podstatnejšie podporiť, podať pomocnú ruku a povedať „neboj sa bude to dobre“, ako ponúknuť
finančnú pomoc. Ujo Ernest dokázal kritizovať, no zároveň
vedel, aký je šport a hlavne futbal vrtkavý. Vedel však, že nedeľu, čo nedeľu, mame šancu na opravu, šancu na reparát,
kedy sa všetko zlé môže skončiť.
A veru sa aj skončilo... Po zdravotných problémoch prišiel koniec
osobného zápasu a hviezd toho najhlavnejšieho rozhodcu. Hráč,
rozhodca, funkcionár Ernest Chren sa pobral do svojej nebeskej
šatni. Myslím si, že ak bude ISKRA v ďalšom období svojej existencie potrebovať pomoc „tam z hora“, tak lepšieho ombudsmana na nebi ani nemôžeme mať, ako bol a je ujo Ernest.
A na záver vysvetlenie k názvu článku...
Moja dcéra Ninka sa ma pýtala: „Tato, komu ideš na pohreb?“
Po otcovskom vysvetlení mi Ninka povedala: „Áno, už si pamätám, kto to bol. Bol to ten ujo čo vždy chodil na futbal a aj
po dedine pekne oblečený s paličkou a zladený. Vždy mu pasoval
klobúk s oblekom.“
Na moje milé prekvapenie, aj to je pohľad, ktorý na uja Ernesta môžeme mať. Pre niekoho Ernest alebo ujo Ernest, alebo Adi, alebo zrnkár, alebo... Vlastne je to jedno ako, hlavne
nech tá spomienka je dobrá a príjemná!
Ujo Ernest česť Vašej pamiatke! 
predseda ŠK ISKRA
Peter Chren

ODBER KRVI

Výzva Národnej transfúznej služby a MS SČK v miestnom
rozhlase, oslovila 49 darcov. Dňa 14. októbra sa konal v
KSZ v Žitavanoch 23x Spoločný odber krvi. Pod vedením
Bc. L. Tábiovej a MuDr. Š. Valkoviča bola vykonaná zdravotná prehliadka, po ktorej darovalo krv 46 darcov. Po prvýkrát darovala RNDr. Cibirová Marta. Bronzovú Jánskeho
plaketu dosiahla Mgr. E. Hangaiová, J. Školník a striebornú
Jánskeho plaketu M. Valko a I. Horvát. Po odbere krvi bolo
slávnostné posedenie. Žiaci ŠK základnej školy, pod vedením Mgr. E. Pečinkovej, potešili milým kultúrnym programom p. uč. Mgr. A. Absolónovej. MuDr. Š. Valkovič poďakoval darcom za humánny čin a ich čas a vedeniu obce,
záhradkárom a preds. MS p. H. Herdovej za organizáciu.
Výbor SČK pripravil chutné pohostenie a nalievalo sa aj
dobré víno od predsedu ZOSZZ Štefana Orolína. Užitočné
a príjemné dopoludnie splnilo svoj cieľ, a to prinášať obetavosť, lásku, nádej a svetlo chorým. V nasledujúcom roku
plánujeme Spoločný odber krvi dňa 6. apríla.
Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok Vám praje
MS SČK.
podpredsedníčka Anna Valková

SPOMIENKA NA PÁNA PETRA ŠABU
Úprimnú sústrasť chceme prejaviť,
že si pomáhal druhým žiť.
64-krát si s nami krv daroval,
na spoločné odbery vždy chodieval.
Vyprosujeme Ti u Pána veľa milosti,
pokojné odpočívanie vo večnosti.
výbor MS SČK

ŽITAVANČANIA...

Tak ako som v poslednom čísle týchto novín písal o šanci
rekonštruovať tribúnu a sociálne zariadenie na štadióne, tak
dnes môžem túto správu potvrdiť. Žitavany sú jedným z 298
futbalových klubov na Slovensku, ktorému bolo na základe
žiadosti „odklepnutých“ 10.000 eur zo zdrojov SFZ. V žiadosti, ktorú som podával bola špecifikovaná potreba rekonštrukcie tribúny a vytvorenie nového sociálneho zariadenia
v rámci štadióna. Z vlastných zdrojov musí byť spoluúčasť pri
projekte minimálne 3334 eur. Spolu k preinvestovaniu mame
13334 eur. Verím, že po vyhodnotení verejného obstarávania

a samotnej realizácii projektu sa na hody v roku 2020 budeme
môcť stretnúť v športovom areáli a slávnostne spoločne otvoríme zrekonštruovanú tribúnu a nové sociálne zariadenie.
Z pohľadu celej obce sa jedná možno o maličkú vec, no v konečnom dôsledku veľa malých a úspešných projektov vytvára
jeden veľký a hlavne spoločný projekt. V konečnom dôsledku, tým najväčším a najdôležitejším projektom musí byť prosperujúca a vzmáhajúca sa obec Žitavany.
predseda ŠK ISKRA
a poslanec OZ Peter Chren
5
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DEŇ KROJA

BLAHOŽELÁME!

Dňa 26. júna sa dožila krásneho veku 90 rokov Alojzia
Poldiová. Úprimne jej prajeme hlavne pevné zdravie
a ešte roky prežité v kruhu najbližších.

Dňa 7. septembra sa FS POŽITAVAN zúčastnil 2. ročníka DŇA KROJA. Medzi tisíckami účinkujúcich sa aj naša
obec Žitavany zviditeľnila vo folklórnej oblasti. Predstavila
náš charakteristický požitavský kroj a piesne, ktoré sa u nás
spievajú. 
Oľga Homolová

MIKULÁŠ V OBCI

Veku 95 rokov sa dožíva Mária Jenisová zo Šafárikovej ulice. Prajeme aj jej pevné zdravie, radosť zo života
a pekné chvíle strávené s rodinou.OcÚ

Kultúrna komisia s OZ Benát zorganizovali aj tento rok
v obci Mikuláša. Dňa 7. decembra zavítal do športovej
haly a priniesol pre deti okrem sladkej odmeny aj veľa
rozprávok. Do organizácie sa zapojili dospelí aj deti
a stvárnili rôzne rozprávkové postavy. Nechýbala samozrejme skvelá nálada a všetko to, čo k sviatku sv. Mikuláša patrí. 
Lucia Gajdošová
Foto: Paľo ČEPČEK BEST FOTO

ADVENTNÝ VENIEC
Štyri adventné nedele symbolizujú štyri sviece na adventnom venci. Aj vďaka tomu si pripomíname príchod vianočných sviatkov. Nielen v domoch, ale už aj na námestiach
bývajú veľké adventné vence.
Jeden taký, máme aj v Žitavanoch. V nedeľu 1. decembra
ho pán farár Mgr. Stanislav
Caránek požehnal a zapálil
prvú sviecu. OcÚ

POZVÁNKY
Rodičovská rada v spolupráci so základnou školou pozýva všetkýchna
RODIČOVSKÚ ZÁBAVU, ktorá
sa bude konať dňa 8. februára so začiatkom o 19 :00 v športovej hale.
Do tanca bude hrať DJ TURZA
a nebude chýbať ani skvelá večera.
6

Aj ŠK ISKRA ŽITAVANY Vás pozýva na tradičný
PLES ŠPORTOVCOV, ktorý sa koná v športovej
hale dňa 22.2. 2020. Hrá hudobná skupina Black
Band a pripravená je pre Vás takisto chutná večera.
Cena na pár je 30 eur. Predpredaj vstupeniek u Petra
Chrena.
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20. VÝROČIE SPEVÁCKEHO ZBORU NEZÁBUDKY
Dňa 13. októbra sa konal v kostole Narodenia Panny Márie výročný koncert speváckeho zboru Nezábudky. Oslávili
sme 20 rokov fungovania tohto zboru a pri tejto príležitosti pán farár Mgr. Stanislav Caránek posvätil aj nové CD
zboru s názvom MÁM ŤA RÁD. O to špeciálnejšie vám ho dávame do pozornosti, lebo sú na ňom piesne vlastnej
tvorby. Ak ho nemáte a mali by ste záujem, naďalej si ho môžete zakúpiť u vedúcej zboru Marty Kováčovej alebo
v kostole u pani kostolníčky. Cena CD je 5 eur. 
Lucia Gajdošová

UŽ AJ V ŽITAVANOCH MÁME POHYBLIVÝ BETLEHEM...
Koníčkom nášho rodáka Ľubomíra Kordoša bolo už od malička maľovanie a výroba dekoratívnych predmetov.
Vytvára predovšetkým olejomaľby, drevené sochy, kostoly a malé betlehemy, ktoré sa nachádzajú vo viacerých
rodinách na Slovensku. Jeho tvorbu nájdete aj na internetovej stránke predajdielo.sk. Posledným, a azda aj najobdivuhodnejším dielom je pohyblivý betlehem vyrobený z lipového dreva. Zameraný je hlavne na našu obec, na to,
ako sa tu žilo kedysi. Zobrazený je tam náš kostol Narodenia Panny Márie, škola a remeselníci, ktorí v minulosti
pôsobili v našej obci. Výroba pohyblivého betlehemu trvala viac ako jeden rok a ak by ste ho chceli vidieť aj naživo,
zastavte sa u pána Ľ. Kordoša na adrese Opatovecká 368.
Ľubomír Kordoš, Lucia Gajdošová
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MÁRIA FELISOVÁ - PRVÁ VYUČENÁ
CUKRÁRKA V OBCI
Začiatky sú vždy ťažké... Vie o tom svoje aj Mária
Felisová, ktorá sa napriek posmechu svojich spolužiakov a učiteľov na základnej škole, rozhodla vyučiť za cukrárku.

Pani Felisová už od malička rada pečie a varí. Síce sa jej
za to v škole smiali, ale jej snom bolo stať sa cukrárkou.
Rozhodla sa, že tento odbor pôjde študovať do Bratislavy.
Táto práca ju napĺňala a vtedy si uvedomila, že sa rozhodla
správne. V začiatkoch neboli jej zárobkami peniaze, ale veci.
Hrdá je najmä na ručník, ktorý má doma dodnes a s láskou
na tento dar spomína. To, že jej práca bola naozaj dobrá
dokazujú aj ocenenia, ktoré počas školy získala. Zákazky sa
jej postupne hromadili a takou jej prvou veľkou bola svadba. O svoje schopnosti v pečení sa podelila aj so ženami
v Žitavanoch. Začala robiť kurzy v pečení, o ktoré bol v tom
období obrovský záujem. Medzi jej skúsenosti patrí aj práca v zahraničí. S ponukou práce súhlasila, a tak 5 rokov robila kurzy Slovákom žijúcim vo Švajčiarsku. Zaujímali ich
hlavne tradičné slovenské recepty, ako napríklad štrúdle
a koláče. Práca tam bola o to náročnejšia, lebo sa dostala
do židovských rodín, v ktorých je iná mentalita a musela
piecť s ich tradičnými surovinami. Postupne si na to zvykla a dnes je už rada, že mala tú možnosť, vyskúšať si niečo
iné. Počas týchto piatich rokov o zákazníkov na Slovensku
neprišla. Tí sa k nej radi vracajú dodnes. Pečie na rôzne príležitosti, ako sú svadby, oslavy, ale aj obecné akcie. Najradšej
robí klasické rezy (punčové, dobošové, ananásové...).
Nedávne zranenie jej prácu
trochu sťažilo, no napriek
tomu sa nevzdáva a plánuje pokračovať v pečení aj
naďalej. Tí, čo ju poznáme
vieme, že jej zákusky a torty nielen dobre vyzerajú,
ale aj chutia. Dnes je to už
50 rokov, čo sa tomu venuje, a preto by chcela poďakovať všetkým, hlavne celej
rodine, že pri nej celé tie
roky stáli a podporovali ju.


Lucia Gajdošová
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Kolektív cukrárov ZM , r. 1969
Mária Felisová (vpravo hore)

Oznamujem všetkým, ktorí chcú prispieť do novín nejakým
článkom alebo fotografiou, že ďalšia uzávierka bude dňa
21. februára 2020.
ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE!
šéfredaktorka Lucia Gajdošová

