Úvodom....
Prednedávnom začal nový školský rok a už sú za nami aj Vianoce.
Dúfame, že prázdniny sa vám vydarili. Už pár dní
z nového roka 2019 sme si ukrojili, ale väčšina je ešte
pred nami. Prajeme vám, aby bol tento rok pre vás
šťastný a úspešný!!! A nech sa vám toto naše číslo
dobre číta.
vaša redakcia

Prečo máme radi prázdniny
Najlepšie na prázdninách je to, že je voľno. Ale prázdniny sú aj o zážitkoch a výletoch.
Niektorí sedeli doma, pomáhali alebo sa učili. Koniec prázdnin alebo rozlúčka s prázdninami
je ťažká, vždy sa ale niečo musí začať a niečo skončiť. Aj školský rok sa musí začať, ale aj
skončiť.
Adam Vilim

Burza
stredných škôl

Deviataci Benedikt Pilát, Sebastián Firek a Ján
Čechan pri stánku jednej zo stredných škôl

Žiaci ôsmeho a deviateho
ročníka sa zúčastnili na burze
stredných škôl v Aréne Poprad. Každý
si pozrel školu, o ktorú prejavuje
záujem. Okrem škôl tam boli firmy,

ktoré ponúkali ľuďom prácu. Burza je dobrá pre žiakov
ZŠ, ktorí sa vôbec nevedia rozhodnúť, akým smerom ísť
ďalej. Boli tam stredné školy napr. SSOŠ Poprad-Veľká ,
SOŠ Matejovce, SZŠ Poprad, SOŠ lesnícka Bijacovce, SOŠ
lesnícka Liptovský Hrádok, Tatranská Akadémia,...
Myslím si, že každý si prišiel na svoje a ak nie, tak aspoň
vie, kde má smerovať svoje záujmy. SEDRIK :D
Budúca kaderníčka Klára krášli svoju
sestru deviatačku Karolínu Zemanovú
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Výsledky komunálnych volieb v našej obci zo dňa 10.11.2018 :
Starosta:
Poslanci :

Stanislav Kubaský
Ján Gorka, Ing. Ján Fridman, Marián Cvaniga, Martin Mišianik,
Miroslav Čuba, Ing. Mária Ilenčíková, Matúš Cvaniga,
Mgr. Henrich Barilla
Volebná účasť : 68,51% voličov /48,68% na Slovensku/
Martina

Oslava stého výročia vzniku 1. ČSR
P. učiteľka Katarína Rothová nám na dejepise
povedala, že dňa 28.10.2018 Česi i Slováci oslávia
100. výročie vzniku Československej republiky. Žiaci 9.
ročníka si tento sviatok pripomenuli 29.10.2018 na
dejepise. 30.10.2018 sme mali voľno, parlament
vyhlásil jednorazový štátny sviatok (výročie
Martinskej deklarácie, Slováci sa pripojili k Čechom).
Hlavnou témou našej vyučovacej hodiny bol teda
vznik ČSR. Rozprávali sme sa o udalostiach, ktoré mu
predchádzali, o významných osobnostiach tejto doby.
Pozreli sme si aj aktuálny film. Aj naše oblečenie
v tento deň bolo tematické, bolo v bielo-modro-červenej farbe.

SEDRIK :D

Máme radi tanec
Každý pondelok a štvrtok máme tanečnú. Teraz si skúšame moderný a ľudový tanec.
Moderný tanec, ktorý teraz skúšame, má názov Bable up a ľudový tanec má názov Nečudujte
sa mi. Sú to veľmi ľahké tance, síce trocha dlhé, ale to vôbec nevadí. Chodia tam aj moje
spolužiačky, ale aj žiačky iných tried. Tento
krúžok je veľmi ľahký a náučný. Pani učiteľka,
ktorá nás učí /p. uč. Hurajtová/, je veľmi milá
a veľmi veľa nás naučí za jednu hodinu. Mali
sme už aj súťaž. Moderných tancov sme sa už
naučili približne sedem- osem a ľudových tak približne tiež sedem - osem. Tanečný krúžok je
pre mňa veľmi zábavný. Na tanečný krúžok už chodím tretí rok.
Julka Zemanová
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Žiaci školského parlamentu dňa 2.10. 2018 usporiadali

Čiapkový deň. Všetci

v tento deň mali prísť s čiapkami alebo inými pokrývkami hlavy. Pýtali sme sa žiakov
z niektorých ročníkov na
ich názor:

Vanessa (8. roč.) :
Čiapkový deň bol super,
bola to príjemná zmena
a aspoň sme sa mohli
vyhovárať na prehriate
mozgy 

Debora (8.roč.): Bola to
super vymyslená
jednodňová akcia , trošku sme sa aj zapotili,
hlavne tí, ktorí mali
baranice
Adam (7.roč.) : Bolo to
fajn....Naozaj dobrý nápad
Piataci /hore/ a druháci sa vyparádili

P.uč. Skokanová : Myslím, že to bolo príjemné spestrenie vyučovania. Takže sa mi to páčilo.
Lucka (4. roč.) : Dobré, až na to, že som si zabudla čiapku...
Samo (8.roč) : Bolo to v poho......Super nápad
Dida (8.roč) : Good 
Ďurmek (8.roč.) : Bolo to super, aj keď mi v čiapke bolo celkom horúco...

Maťa&Vaňa
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7 vecí, ktoré nepotrebujeme vedieť
1. Priemerný hot dog zjeme na 6 hryzov.
2. Ak by Zem nemala Mesiac, naše dni by trvali 6 hodín.
3. V New Yorku postavili mrakodrap bez okien.
4. V skafandri sa nedá pískať.
5. Na celom svete existuje viac ako 350
druhov cestovín.
6. Maľovanie Mony Lisy trvalo Leonardovi da Vincimu 12
rokov.
7. V Berlíne môžete navštíviť dokopy 175 múzeí.

Debbie /Zdroj : internet/

Protidrogová prednáška
Dňa 11.10. sa uskutočnila na prvých dvoch hodinách zaujímavá prednáška. Na prvej hodine
sme boli my (ôsmaci) a deviataci. Prednášku viedol Peter z organizácie Slovensko bez drog.
Neviem, ako na tom boli ostatní, ale pre mňa to bolo obrovské prekvapenie, pretože nám
o prednáške nikto nepovedal. Bolo to ale príjemné prekvapenie, aspoň sme mali o hodinu
menej. Presunuli sme sa do počítačovej miestnosti, kde už sedeli deviataci. Pred tabuľou stál
neznámy chlap, ktorý sa nám neskôr aj predstavil. Potom začal svoju prednášku. Na začiatok
sme mali aj menšiu aktivitu. Na konci nám dokonca aj rozdal malé brožúrky a stali sme sa,
pomocou sľubu, protidrogovými šerifmi. Potom sme sa vrátili do tried. Na ďalšej hodine
prednášku
absolvovali aj
siedmaci so
šiestakmi.
Bolo to super
a dosť poučné. No.....uvidí
sa o pár rokov, kto si
z toho niečo
zobral

-Vaňa

Ôsmaci a deviataci pri sľube
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Účelové cvičenie
Dňa 17.10.2018 sme mali účelové cvičenie. Prvý stupeň bol pri kríži. Po ceste sme si povedali,
ako sa máme pohybovať v obci. Na mieste si všetci vybrali svoje miesta na sedenie a dali si
desiatu. Po tom, ako všetci dojedli, tak sa rozbehli dole kopcom. Niekto sa začal aj váľať po
zemi a tak sa potom pridali všetci. Po asi dvoch hodinách sme už išli domov a tí, ktorí
obedujú v škole, išli na obed a ostatní išli domov. Bolo tam veľmi dobre.
Lucia Mačejáková
Druhý stupeň išiel na účelové cvičenie smerom k Výhonu. Keď sme tam prišli, tak sme sa
usadili a sme sa mohli najesť. Potom pani učiteľka Hurčalová po okolí rozniesla papieriky s
kúskami vety. Orientovali sme sa podľa kompasu a mapky, kde boli napísané súradnice.
Najprv išli deviataci, potom ôsmaci a spolu išli siedmaci a šiestaci. Po tomto cvičení sme išli
naspäť a tí, ktorí neboli prihlásení na obed, tak išli domov.
Adam Vilim

Máme šikovných prvákov
Naše ministerstvo školstva sa rozhodlo otestovať
prvákov v športovej zdatnosti a zistiť ich predpoklady
pre rôzne druhy športov. Pán učiteľ Rodák spolu s
telocvikármi z Važca a Štrby tri dni preverovali, ako sú
na tom naši najmenší, každý deň na inej škole. Do
šuňavskej telocvične prišli 25.10. Čo všetko museli
deti zvládnuť ? Bolo to pomerne náročné :
-beep test – prebehovanie stanovených dĺžok za
určený čas, zisťuje sa, koľko dĺžok dieťa
prebehne
-predklon v sede – ako to zvládnu
-výdrž v zhybe na hrazde na čas
-skok do diaľky z miesta
-ľah – sed za minútu
-zostava s tyčou – 3x opakovať a meria sa čas
-kotúľanie 3 lôpt
- člnkový beh 4x10 m
-vlajková naháňačka – deti mali vzadu v nohaviciach
zastrčenú šatku /chvost/, museli si dávať
pozor, aby im ju spolužiak nevzal a takisto sa snažiť
inému chvost ukradnúť
Pán učiteľ pochválil našich prvákov, povedal, že boli
spomedzi troch testovaných škôl najlepší. Tieto deti
budú testované opäť o dva roky a prváci sa budú
testovať každý školský rok.
AS
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Na našej chate
Boli sme na chate 19.10.2018. Chatu máme pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Bola som tam
prvýkrát. Bolo nás 15. Kráčali sme veľkým kopcom. Opekali sme si tam mäso a hranolky. Mali
sme tam aj guláš. Bolo tam dobre.
Lea Chlebovcová

Úcta k šedinám V jednu októbrovú nedeľu /28.10.2018/ sa konalo v kultúrnom
dome vystúpenie Úcta k šedinám. Prišli tam deti, s cieľom darovať menší darček
svojim starým rodičom. Niektorí básňou, divadielkom, spevom alebo hrou na nejaký
hudobný nástroj. Všetci, ktorí vystupovali, do toho dali všetko a dúfajú, že sa to páčilo
ľuďom, ktorí tam prišli. Marry T.
V programe účinkovali aj Podtatranskí Alexandrovci. Boli v bielych oblekoch. Veľmi pekne
spievali. Ja som nesedela v hľadisku, ale stála, lebo som v programe hrala na flaute. Mali
veľmi pekný koncert. Lucia

Jesenné prázdniny
Vďaka jednorazovému štátnemu sviatku 30.10.2018/ výročie Martinskej deklarácie/ trvali
jesenné prázdniny o čosi dlhšie /od 30.10. do
4.11.2018/. Prázdniny si musel každý užiť, ale boli aj
sviatky, na Dušičky sa chodilo na cintoríny a taktiež
na pobožnosti. A v nižnej časti obce bol aj odpust. Aj
keď prázdniny ubehli ako voda, dúfam, že si ich
každý užil. Adam Vilim

V jaskyni

3.11. 2018 som bola s mojou

tetou

v Belianskej jaskyni. Hovorili nám tam, že
jedna
socha /kvapeľ/ vyrastie za 15 rokov. Videli
sme
Jazierko šťastia, Zelené jazero, Biele jazero a všelijaké sochy. Na stene visel netopier,
a v Bielom jazierku plávala malá jašterica. Bolo tam mínus 10. Ukážka trvala 1hod. 30 min.
Bolo to veľmi pekné a zaujímavé. Julka Zemanová
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Lego krúžok
V pondelok, keď prídeme na lego krúžok, zoberieme si
škatuľu s legom a tak, ako sme rozdelení, tak si začneme
stavať. Niekedy nám pán učiteľ povie, čo máme stavať.
Inokedy si staviame, čo chceme. V škatuli od lega máme
aj návod a niekto skladá aj podľa neho. Staviame
napríklad: dom, chatu, scénu Česko - Slovensko má
talent, hotel, obchod. Na lego krúžku je s nami pán
učiteľ Miroslav Dugas. Chodíme naň my štvrtáci a chodí
tam aj jeden druhák.
Ema Mišianiková

Zľava: Jakub Házy, Martin Mišianik
a Michal Miždoš so svojím dielkom.

EXKURZIA – Banská Bystrica
/9. ročník/
Na tejto exkurzii sme sa chystali navštíviť múzeum SNP. Predpokladám, že exkurzia zaujala
skôr chlapcov, no aj dievčatá sa tu dozvedeli veľa zaujímavostí. Ako sme stáli pred vstupom
do múzea, mohli sme si všimnúť, že predstavuje tvar rozpoleného srdca. Po tom, ako sme
vošli dnu, nám pán sprievodca porozprával zopár zaujímavostí o samotnom múzeu, aj
o tom, čo všetko dnes uvidíme. Na samotnej prehliadke sme mohli vidieť veľa uniforiem,
ktoré nosili vyššie postavení ľudia, ale aj tí nižšie postavení alebo úplne normálni chudobní
ľudia, až po väzenské a koncentračné odevy. Mohli sme vidieť aj veľa zbraní a vecí, ktoré
ľudia používali každodenne a hlavne sme sa dozvedeli veľa vecí ohľadom našej histórie,
Hitlerovi,
vojne,
koncentračných
táboroch a veľa iného. Bolo to dosť
zaujímavé, no niekedy až bizarné
a prekvapujúce, akí zlí dokážu byť ľudia.
Neskôr nám ukázali aj zopár medailí,
ocenení, ktoré mohli získať ľudia.
Väčšina, teda skoro všetky, patrili
mužom, až na jednu medailu, ktorú
mohla získať žena za určitý počet detí.
Túto cenu odovzdával Hitler matke a jej
deti si neskôr vzal do svojej armády. No
a nakoniec sme sa vybrali si ešte
poobzerať nejaké vojnové stroje a to hlavne tanky, potom nasledoval rozchod, ktorý bol tiež
super a cesta domov vlakom. Exkurzia bola celkovo fajn a celkom sa mi páčila. Soňa.Š.
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Naša dedinka Šuňava
Každý z nás má určite rád našu dedinku pod Tatrami ,,Šuňavu“. Jej názov vznikol zo
šumiacich lesov alebo pekného hája. Viete, kedy vlastne dedina vznikla? Alebo vznikla skôr
Vyšná Šuňava alebo Nižná Šuňava ?
Vyšná Šuňava vznikla okolo roku 1298 na území darovanom Bohumírovi z Liptova. Nižná
Šuňava je mladšia, pravdepodobne začiatkom 15. storočia ju postavilo štiavnické opátstvo.
Dôležité udalosti ...

ROK

UDALOSŤ

pred 1398-

postavený Kostol sv. Šimona a Júdu v Nižnej Šuňave – zbúrali ho husiti

1765-

postavený Kostol všetkých svätých v barokovom slohu jezuitmi

1832-

postavený dnešný Kostol sv. Mikuláša Jánom Nepomukom Habovským,
dekanom a hranovnickým farárom

1846-

hladový rok

1848-

naše obce patrili pod Spišskú župu

1848-

postavená nová murovaná škola v Nižnej Šuňave na mieste drevenej školy

1852-

veľký požiar v Nižnej Šuňave – za obeť padlo 52 domov a chlapec Ján
Lukačko

1892-

založenie dobrovoľnej hasičskej organizácie v Nižnej Šuňave (zakladateľ
Michal Cuník-Kvaka)

1893-

postavená rímskokatolícka škola vo Vyšnej Šuňave (fungovala do r. 1940)

1906-

postavený vodovod vo Vyšnej Šuňave (prameň pod Stavcom)

1914-

vypuknutie 1.svetovej vojny – obyvatelia bojovali v rakúsko-uhorskej
armáde na všetkých frontoch
začiatok výstavby novej školy

1935-
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1939-

postavená budova fary v Nižnej Šuňave

29.1.1945

boli obce oslobodené Červenou armádou

1958-

založené JRD vo Vyšnej Šuňave

1959-

založené JRD v Nižnej Šuňave

1988-

postavený kultúrny dom

1990-1994

realizácia prístavby školy

1996-

prvé oficiálne Obecné televízne vysielanie

2003-

vybudovaný park s osvetlením

2005-

vybudované detské ihrisko v parku na Trojičnom námestí

Naša dedina má veľmi dlhú históriu ... Ani nevieš, ale možno tvoji starí, prastarí alebo
praprastarí rodičia pre dedinu niečo dôležité urobili a teraz im môžeme za to vysloviť jedno
veľké ĎAKUJEM. Skúste sa doma porozprávať o histórii alebo zážitkoch starých rodičov
a prastarých rodičov v Šuňave. Ja som sa dozvedel o tom veľa, pretože môj prastarý otec
/ Ján HANDZUŠ 85.r/ sa zaslúžil o spojenie Vyšnej a Nižnej Šuňavy.
SEDRIK:D
/zdroj : kniha Šuňava 1298-2001, internet. AS/

Ôsmaci na exkurzii
24. októbra sme sa my, ôsmaci, vybrali pod dohľadom pani učiteľky Hurčalovej a pána
zástupcu na exkurziu do Nitry. Keďže sme na zastávkach museli byť o 5.00, vstávali sme
veľmi skoro. Akonáhle prišiel pre nás autobus, nasadli sme a nechali sa odviezť na vlakovú
stanicu v Štrbe. Tam sme čakali cca 20 minút, keď oznámili príchod nášho vlaku. Všetci sme
sa tam rýchlo nadšene nahrnuli, až mám pocit, že sme zopár ľudí prevalcovali. Naša cesta
trvala asi 4 hodiny, a nakoniec sme dorazili do Nitry. Tam sme šli pešo do
Poľnohospodárskeho múzea, kde sme sa zdržali celkom dlho. Takže náš rozchod v
nákupnom centre trval iba pol hodinu. O to viac bolo srandy. Potom sme sa ponáhľali do
vlaku, tentokrát ale cesta nebola veľmi pokojná, pretože sme prestupovali. Domov sme prišli
okolo 22:25. Väčšinu času sme cestovali, ale aj tak sme si so sebou odniesli veľa skvelých
zážitkov. Hlavne z vlaku :) -Vaňa
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Incident v 8.triede
Práve nám skončila druhá hodina, čo bola matematika. Polovica triedy
sa rozpŕchla na chodbu. Iba pár ľudí ostalo v triede. S babami sme na
chodbe rozoberali práve napísanú písomku, keď tu zrazu vyšli chlapci
z triedy. Niektorí sa smiali, iní sa tvárili pobavene alebo vystrašene.
Dievčatá sme nechápali, čo sa stalo, keď k nám do triedy začali chodiť
žiaci z iných tried. Rozhodli sme sa, že tam pôjdeme. Vošli sme dnu
a uvideli chlapcov stáť okolo stola a smiať sa. Prišli sme bližšie a chytili sme sa za hlavu
a následne sa rozosmiali. Stál tam jeden žiak s kusom lavice v ruke. Niekto si spravil srandu
a povedal, že ide učiteľka. Žiak sa zľakol a kus lavice, ktorý predtým držal v ruke, položil na
lavicu, každý sa začal smiať. Nakoniec sa nič hrozné nestalo a lavica sa vymenila.
S pozdravom Arry

Ferdo Mravec V našej dedine sa konalo

divadelné predstavenie, v ktorom hrala jedna

známa postavička menom Ferdo Mravec. Bolo to všetko o ňom. Bolo to veľmi pekné
divadlo. Prišiel tam celý prvý stupeň a samozrejme aj škôlkari, ktorí si to veľmi užili. Bolo to
veľmi pekné aj niekedy smiešne. Boli tam aj veľmi pekné postavičky, ako napríklad koník aj
sused Slimák. Veľmi pekná bola aj scéna.Toto divadlo sa uskutočnilo dňa 24.9.2018 v utorok.
Lucia Mačejákova

O Slovensku
Slovensko susedí s piatimi štátmi: Poľskom, Českom,
Rakúskom, Maďarskom a Ukrajinou.
Bratislava je hlavné mesto Slovenska a je tam a
najznámejší hrad.
Toto je mapa Slovenska.

Srdcom Slovenska je Banská Bystrica.
Košice mali byť hlavné mesto Slovenska.

Lea Chlebovcová
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Mikuláš s pomocníkmi v 6. ročníku

Mikuláš prišiel
i tento rok
Dňa 5.12. bol v škôlke aj
v škole Mikuláš. Chodil
s dvoma čertmi a dvoma
anjelmi. Keď prišiel do
triedy, tak dal žiakom
balíčky, ale tí mu museli
zaspievať. V škôlke to bolo
podobne, lenže tam mali
pripravený program všetky
deti naraz. Žiaci základnej školy dostali v tento deň i tanečný darček. So svojou skvelou
Screen dancing show /tanec s obrazom/ sa predstavil u nás už druhýkrát výborný tanečník
Miroslav Bruise Žilka. Vynikajúco mu na pódiu pomáhali i Kristínka Omastová /4.r./ a Peter
Smolár /3.r./.
Mikuláš neminul ani náš kostol, kde rozdával deťom po čokoláde. Adam

Vianočný
punč

Muzikanti Peter Smolár /3.r./ a Jakub Házy /4.r./

15.12.2018 bola sobota, pri
obecnom úrade sa konal
Vianočný punč. V kultúrnom
dome vystupovali deti ZUŠ,
ktoré tancovali spievali a hrali
na hudobných nástrojoch.
Potom, keď skončil koncert, tak deti si zobrali svoje ozdoby, ktoré si urobili v škole alebo
doma, a spolu so svojimi triednymi učiteľmi ozdobili každý jeden stromček v parku.
Nevyhodnocoval sa najkrajší stromček, v pondelok dostala v škole každá trieda tortu a tí,
ktorí sa aktívne ozdobovania zúčastnili, boli odmenení i čokoládou.
Ema Mišianiková
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Zima
Zima, zima zimička
zamrzla už vodička.
Postavíme snehuliaka,
takého veľkého zmrzliačika.
Zima je veselá
to som si vždy myslela,
aj teraz to viem
rada vám to rozpoviem,
že zima je krásna
a úžasná,
ale je to len láska dočasná.
Lebo potom je už desná,
dokonca až príšerná.

Echo
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Stalo sa aj ....
Školský rok sa začal 3. septembra 2018 slávnostným nástupom a príhovormi v areáli školy
pred telocvičňou.*** Na jesenných exkurziách boli žiaci 2. stupňa
takto : piataci v Košiciach /foto na titulnej strane/, šiestaci
v Bratislave , siedmaci v Prahe, ôsmaci v Nitre a deviataci
v Banskej Bystrici. *** V septembri mali šiestaci na biológii
s p. uč. Kopáčovou ovocno-zeleninový deň
***V októbri pripravila p. uč. Muchová pre šiestakov čitateľský
maratón. Jedna z účastníčok – Martina : čítali sme knihu
o Harrym Potterovi, pozerali rôzne ukážky o pavúkoch. Hrali sme
hru Čokoláda, súťažili v kvíze o Harrym Potterovi, po kvíze sme
dostali ocenenia a sladkosti. Jedli sme chipsy a cukríky. Veľmi sme sa zabavili, o zábavu sa
nám postarala p.uč. Muchová.
***22.11.2018 sa konalo celoslovenské testovanie piatakov .
Celkové výsledky ešte známe nie sú, naši piataci napísali testy zo
SJL na 66,67% a z MAT na 57,98%. ***30.11.2018 zorganizoval
žiacky parlament Čierno-biely deň, na oblečenie zvolili všetci
takúto kombináciu farieb. ***Školské kolo pytagoriády
prebehlo 12. a 13. decembra. Úspešnými
riešiteľmi boli tretiaci Marek Marton
a Lukáš Bega, štvrtáčka Julka Zemanová,
šiestak Marcel Dravecký, siedmaci Zarka
Glajzová a Vladko Porada a ôsmak Michal
Marton. Na okresné kolo pôjde Marek,
Julka, Marcel, Zarka a Michal.
***Dramatický krúžok potešil pred
Vianocami dôchodcov v Seniorparku
v Spišskom Bystrom.
***21.12.2018 v posledný školský deň kalendárneho roka sme sa sviatočne naladili
v kultúrnom dome skvelým vianočným programom v réžii p. uč. Muchovej a Rothovej
/prinesieme v budúcom čísle/ ***Zimné prázdniny trvali od 22.12.2018 do 7.1.2019.
Vyučovanie v novom roku začalo 8. januára ***13. januára 2019 sa konal v obci Zimný
športový deň / prečítate si v budúcom čísle/
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Čierno- biely deň v 5. ročníku

Čitateľský maratón u šiestakov

Miroslav Bruise Žilka a jeho Screen
dancing, zatancoval i Peťko Smolár /3.r./

Deti zo škôlky si pripravili pre
Mikuláša krásny program
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Šiestaci a deviataci pri svojich
vyzdobených stromčekoch

Šťastné a veselé Vianoce popriali deviataci
všetkým peknou piesňou vo vianočnom
programe v kultúrnom dome
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