
 

 

  

 
                   

 

10 rokov  
mesiac čo mesiac prichádza do vašich domovov skromný a nevtieravý Podhorský hlásnik. Prvé číslo 
vyšlo v januári 2004  za pôsobenia starostu  Pavla Masného  v snahe informovať všetkých obyvateľov 
o dianí v obci – o tom, čo bolo a čo sa plánuje - a vytvárať tak z našej obce jednu veľkú rodinu, kde sú 
všetci informovaní a nemusia sa vytvárať zbytočné dohady.  

Podhorie je malá obec bez historických pamiatok, nie sú tú historické budovy, ani kostol, ani 
žiadny pamätník. Jediná pamiatka je storočný kamenný kríž. Máme tu však ľudí, ktorí svojím životom 
históriu vytvárajú a  ktorí majú srdce na správnom mieste. Preto je hlásnik o ľuďoch. A hovorí pravdu 
o ľuďoch. Čo dokázali, vytvorili, pretrpeli, vydržali, čo jeden pre druhého urobili...  Každý podľa 
svojich darov a schopností. V každom človeku je kus dobra, len ho treba objaviť. Každý človek si 
zaslúži úctu, každý túži po láske a pochopení. Toto chcel hlásnik sprostredkovať aj druhým, aby sme 
si jeden druhého vážili, boli k sebe ohľaduplní, chápajúci a odpúšťajúci... Aby sme boli ľudskí.  

Supluje aj funkciu obecnej 

kroniky,  lebo zachytáva život v obci – 

narodenia, sobáše, úmrtia,  práce, akcie 

a udalosti, ktoré sa tu odohrávajú počas 
celého roka.  

V posledných ročníkoch sa hlásnik 
začal zaoberať mapovaním ľudí, ktorí žili 
v našej obci pri  sčítaní ľudu v roku 1938 

v jednotlivých domoch , podľa možnosti 
sa snaží doložiť údaje fotografiami a tiež 
aj osudom rodín, ktoré tu bývali. Tieto 
údaje môžu v budúcnosti pomôcť 
mnohým nájsť svoje korene.  

Pri tejto príležitosti patrí naše 
vrelé poďakovanie všetkým, ktorí ochotne 
poskytli fotografie a doplňujúce 
informácie. 

Ďakujeme všetkým našim čitateľom za priazeň a prajeme radostné a požehnané Vianoce! 
                                                                                             Zuzana Masná a Eva Masná  

P.S. Názory, pripomienky a návrhy z príležitosti 10. narodenín Podhorského hlásnika sú v prílohe. 
Ďakujeme sponzorom za farebnú tlač jubilejného čísla. 

Chcem radšej päť slov povedať, 
rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť,  
aby aj bratia všetko porozumeli, 
než nezrozumiteľných slov riecť tisíce. /Proglas/ 



SLOVO STAROSTU       
V prvom rade chcem poďakovať môjmu zástupcovi Antonovi Chobotovi za 
zodpovednú koordináciu prác pri výstavbe nových vodovodných rozvodov, 
túto úlohu vynikajúco zvládol.  
Upozorňujeme občanov, najmä na dolnom konci obce, na zvýšený tlak vo 
vodovodnom potrubí. Žiadame  občanov, aby si kontrolovali či im niekde 
nevyteká voda. Odporúčame zakúpiť si regulačné ventily.  
Ďakujem redaktorkám a distribútorkám nášho obecného mesačníka za ich 
desaťročnú kreatívnu a obetavú prácu pre dobro celej našej obce a prajem im 

do ďalších rokov veľa zdravia, optimizmu a chuti do práce. 
Prajem všetkým radostné Vianoce a teším sa na stretnutie rodín v KD. 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorí zo dňa 28.11.2013 

Poslanci na zasadnutí OZ schválili: 
-VZN č. 1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 
-VZN č. 3/2014 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby 

-VZN č. 4/2014 o záväzných zásadách a usporiadaniach územia obce 

-VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ 

-VZN č. 6/2014 o o miestnom poplatku za komunálne služby 

-VZN č. 7/2014 o dočasnom obmedzení alebo užívaní v čase nedostatku vody a o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou 

Poslanci neschválili VZN č. 2/2014 o používaní miestnych komunikácií 
Poslanci schválili: - obecný rozpočet na rok 2014 

-vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní 
-dotáciu z rozpočtu obce pre TJ ŠK Podhorie 

-realizáciu verejného osvetlenia na jar 2014 z rozpočtu obce 

Poslanci zobrali na vedomie a súhlasia s rozšírením verejného rozhlasu na jar 2014. 

Viliam Masný oboznámil poslancov s prácou Dobrovoľného hasičského zboru v Podhorí. 
Anna Horčičáková konštatovala, že občania si plnia svoje povinnosti, v obci sú len 2 neplatiči dane.  
 

OCENENIE ANNE HORČIČÁKOVEJ 

Riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline PhDr. Soňa Řeháková pri príležitosti 60. 
výročia vzniku KKS poďakovala a ocenila prácu pani Anny Horčičákovej listom, v ktorom vyjadruje:  

„... obdiv a poďakovanie nielen za Vašu obdivuhodnú tvorivosť, ale aj za Vašu prácu, ktorú už 
niekoľko rokov venujete kultúrno–osvetovej činnosti. 

V súčasnosti neustále prispievate na úseku kultúry a humanity. Rozhodujúcou mierou sa 
podieľate na rozvoji miestnej kultúry a stále žijete aktívnym kultúrno-spoločenským životom.  

Dovoľte mi poďakovať ... za všetko dobré a krásne, čím ste prispeli k rozkvetu kultúry Vašej 
obce i žilinského regiónu.“  Srdečne blahoželáme! 
 

ODPIS SPOTREBY VODY  Poverený pracovník Juraj Stenchlák  vykoná odpis vody z vodomerov v 
dňoch 28., 29., a 30.12.2013. Žiada občanov, aby sprístupnili vodomery.  Stav vodomerov môžete 
nahlásiť aj na č. tel. 5970009, 5006298, 5006299, 0910987898, alebo na mail: podhorie@stonline.sk  

 

SLÁVNOSTNÉ UVÍTANIE DO ŽIVOTA našich najmladších spoluobčanov, narodených 

v decembri 2012 až v októbri 2013 sa uskutočnilo v obradnej 

miestnosti kultúrneho domu v piatok 15. novembra 2013. Deti 

a ich rodičov pozdravil starosta obce slávnostným príhovorom. 
Rodičia sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si pamätný list 
a malý darček. Kultúrnym programom prispeli deti z materskej 

školy a Terezka Gelatková krátkymi sláčikovými skladbami. Na 
záver bolo posedenie pri malom občerstvení.  
Najmladší občania: Nina Ondrejková, Šimon Šustek, Vivien 

Vdovcová, Marek Gaňa, Jakub Trnovec, Ema Slámová, Lucia 
Juríčková, Michal Kováč, Natália Salášeková, Agáta Vlčková. 



STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
V sobotu 7. decembra o 14.oo hodine sa deti na strede obce stretli 

s Mikulášom. Spoločne rozsvietili vianočný stromček. Mikuláš sa 

prihovoril deťom a potom sa pýtal detí, čo o ňom vedia oni. Deti 
mohli zaspievať pesničku alebo zarecitovať básničku. Každé dieťa 
obdaroval balíčkom sladkostí.  Nechýbal pri tom ani čert, ani anjel. 
Podujatie svojím spevom obohatila skupina Šupejovci, moderovala 

Anna Horčičáková. Ďakujeme sponzorom: Firma DOXX, Ing. Jozef 
Breziansky, Michal Konušík, Obec Podhorie. 
 

VIANOČNÉ STRETNUTIE RODÍN 

našej obce, pri ktorom sa stretnú všetci ľudia dobrej vôle ešte v 
slávnostnej sviatočnej nálade a pohode sa tradične uskutoční 
v nedeľu 29.12.2013 po Vianociach  o 15.00 hodine v kultúrnom 
dome. Kultúrny program pripravuje mládež našej obce, spievať 
bude Podhorčan a na kapustnicu a vianočný punč vás všetkých 
srdečne pozýva starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.  

 

KDE SÚ STROMY, TAM JE DOBRÝ VZDUCH A ŽIVOTODARNÁ VODA.  

Toto vedeli aj naši predkovia, ktorí pred sto rokmi vysádzali stromy v lokalite Brezie. Bol to najbližší 
ihličnatý porast pri obci. Dnes je to však 
minulosťou. Smreky boli napadnuté 
kôrovcom, preto sa museli vyťažiť.  
Rúbaniská sa vysádzali novými 
stromčekmi. Brigádnici vysadili  16.600 

kusov sadeníc buka lesného v lokalite 

Brezie, Jarečky a Čierna hora. Stromčeky 
nestačí len vysadiť. Musia sa ošetriť 
náterom proti zhrýzaniu zverou a označiť 
kolíkmi, aby sa nezničili pri kosení trávy. 

Vysadené stromčeky majú veľa 
nepriateľov. Zhrýzajú ich srny, vyrývajú diviaky, zadupú jelene alebo podhryzú hlodavce. Niekedy 

môžu vyschnúť pre nedostatok vlahy... Kým malý stromček vyrastie, prejde veľa času a musí aj veľa 
vydržať. Vysádzanie stromov je ušľachtilá práca, úžitok z nej budú mať aj nasledujúce generácie. Foto: 

Brigádničky chystajúce sa v studenom novembrovom ráne do práce v lokalite Jarečky. 

 

DOM č. 25 – Oprava /v minulom čísle boli uvedené nesprávne údaje o manželovi Agáty a o Antónii, že bola slobodná. 
Ospravedlňujeme sa./ Mali ešte sestru Agátu, ktorá sa vydala do Lietavy za Martina Belana, mali troch synov Albína, 
Františka a Róberta. Máriu, ktorá sa vydala do Bytčice za vdovca, deti nemala. Paulínu, ktorá sa vydala za Turjana, Antóniu, 
ktorá sa vydala za Justína Súlovca a slobodného brata Rehora.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Družstevníčky na fotografii: Pavlína Makuková, Mária Koššová,  Anna Stenchláková, Alojzia Zábojníková, Terézia Ručková, 
Mária Brezániová ,Mária Horníková, Jozefína Kováčová, Štefámia Masná/, Dorota Súlovcová, Zuzana Kováčová.  



DOM č. 26 

V dome číslo 26 býval v roku 1938 Juraj Zábojník /1863/ a jeho štyri deti: 
Anton /1902/, ktorého volali aj Tomáš, zomrel slobodný, Eva /1895/, to bola 
taká malá ženička, tiež bola slobodná, Mária /1901/ mala syna Libora a vydala 

sa do Lúčky a syn Jozef /1904/ s manželkou Alojziou, rod. Sedliaková /1911/. 
Mali troch synov. Štefan žije v Ružomberku, Ferdin s manželkou Petrinou ostali 
v Podhorí, majú dcéru Helenu vydatú do Babkova a syna Jaroslava,  a najmladší 
je Anton, ktorý žije  na Kysuciach.  
Na fotografii: Alojzia Zábojníková   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
DOM č. 28 

V dome číslo 28 bývala v roku 1938 Anna Gelatková /1861/, Eva Ručková, rod. Madajová /1876/, 
Štefan Ruček /1903/ s Manželkou Teréziou, rod. Martiniaková /1905/, 
ktorá pochádzala zo Skalitého, ich dcéra Irena /1925/, ktorá sa vydala do 
Majera za Vincenta Belanca a syn Anton /1929/, ktorý sa oženil s Irenou, 

rod. Chobotovou z Lietavskej Závadky.  Mali deti: dcéru Ľudmilu, ktorá sa 
vydala za Ladislava Súlovca, postavili si dom na Hornom konci v Podhorí 
a majú dcéru Katku, synov Miroslava a Vladimíra a najmladšiu Danku. 
Druhá dcéra Anna sa vydala do Rosiny a má dvojičky Zuzku a Moniku 

a syna Tomáša. Syn Miroslav sa priženil do Brezian, má synov Miroslava a  
Tomáša a dcéru Marcelu. Anton má manželku z Brezian, bývajú 
v rodičovskom dome a majú dcéru Gabrielu a syna Michala.                      
Na fotografiii: Štefan Ruček 

DOM č. 29 

V dome číslo 29 býval v roku 1938 Juraj 

Stenchlák /1885/, ktorého fotografia sa 
nezachovala, ale ktorého si ľudia pamätajú 
ako motlitebníka, ktorý viedol ľudové 
modlitby a púte,  jeho manželka Eva, rod. 
Lašová /1883/, ich syn Pavel /1909/ 
s manželkou Annou, rod. Barčiaková /1911/. 
Dcéra Agneša /1911/ sa vydala za Ondreja 
Masného – Dobleja. Mali šesť detí: Pavla, 

Jaroslava, Angelu, Dominika, Antona a Augustína. 
Pavel s Annou mali deti Máriu /1934/ a Štefana 
/1936/. Neskôr sa im narodil ešte syn Oliver /1941/. 
Mária sa vydala do Lietavy do Chládkov, Štefan sa 
oženil s Viktóriou Chobotovou, postavili si nový 
dom a mali synov Juraja a Jaroslava. 

V rodičovskom dome ostal bývať syn Oliver so 

svojou manželkou Ľudmilou a synmi Petrom a 

Oliverom . Ľudmila zavčasu zomrela a Oliverovi 

s výchovou synov pomáhala jeho mama Anna. 
Na fotografii: rodičovský dom, Pavel a Anna Stenchlákovci. 

 
PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, výkonná redaktorka Ing. Eva Masná, technická redaktorka, tlač a distribúcia Zuzana 
Masná, email:  podhorskyhlasnik@gmail.com , elekronická verzia  na www.obecpodhorie.info 



DESAŤ ROKOV HLÁSNIKA – čo o ňom napísali:  

Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu v Žiline: Mesačník Podhorský hlásnik vychádza už 
10 rokov. Je určený priamo obyvateľom obce a rodákom, ktorí už bývajú mimo. Prináša údaje 
z aktuálneho života v obci, akciách, života v škole a iných udalostiach v obci. Aj to je súčasť dejín 
obce a iste v budúcnosti to využijú pre dokumentáciu rokov, ktoré sa nám zdajú v súčasnosti možno 
ako menej podstatné, ale majú veľký význam i pre budúce generácie.  Z pohľadu historika a archivára 
sú veľmi cenné aj údaje z histórie obce, kde sú okrem textov  o rôznych udalostiach z minulosti 

 i texty o  obyvateľoch, ktorí bývali v jednotlivých domoch, spojené i fotografiami. Hlásnik je písaný 
veľmi dobre, prehľadne a  je  príkladom toho, že i pri menších finančných nákladoch na vydanie sa 

dajú vydávať veľmi kvalitné a obsahom bohaté noviny. Nech sa Vám naďalej darí písať tak pekne, ako 
doteraz.   

 

Ing.arch. Peter Krajč: Ja ako "poloobyvateľ " Podhoria vítam možnosť prečítať si o živote obce z 
Podhorského hlásnika. Už keď som držal v ruke prvé číslo tohto mesačníka bol som milo prekvapený, 
čo všetko sa v takej malej obci deje. Mohol som sa dočítať o zaujímavostiach nielen zo súčasnosti, ale 
zároveň nakuknúť aj do dávnejšej doby, kedy sa v Podhorí žilo určite ťažšie ako dnes. Rôzne 
pozvánky na športové, kultúrne a spoločenské podujatia ma presviedčajú o tom, že ľuďom aj v tejto 
uponáhľanej  dobe nechýba chuť sa stretávať, vymieňať si skúsenosti, zdieľať životné osudy, alebo len 
tak vytvárať obecné spoločenstvo. Hoci nie som trvalým obyvateľom obce zdieľam hlboký pocit 
spolupatričnosti aj vďaka ľudsky podaným článkom z Podhorského hlásnika. Dobrota, aká sa dnes už 
nevidí, a hlboký rozmer životných múdrostí by si určite zaslúžili väčšiu reklamu a možno aj vyšší 
náklad. Pri príležitosti ukončenia 10. ročníka Podhorského hlásnika celej redakčnej rade prajem veľa 
radosti pri príprave ďalšej desiatky, neúnavnú odhodlanosť k prekonávaniu prekážok a plnosť Božieho 
požehnania. 
 

Tomáš Bielik, vysokoškolák: Srdečne gratulujem Podhorskému hlásniku k desiatemu výročiu 
založenia. Som veľmi rád, že v našej obci vychádza mesačník s informatívno-spoločenským 
zameraním, ktorý ponúka vždy aktuálne informácie zo života našej obce, ale aj priestor pre zaujímavé 
životné príbehy, významné udalosti či  dobové fotografie z čias dávno minulých, ktoré si zaslúžia 
pozornosť aj dnes. Práve vďaka "historickej rubrike" si môžeme zvlášť my - mladí vytvoriť lepší obraz 
o súdobom živote, ktorý prežívali naši starí rodičia na miestach, na ktorých dnes žijeme i my. 
Podhorský hlásnik výrazne pozdvihuje renomé obce, nie každá obec sa totiž môže pochváliť svojimi 
vlastnými novinami. Za zmienku a poďakovanie stojí aj fakt, že je doručený každému občanovi 
zadarmo do poštovej schránky. Vzhľadom aj na túto skutočnosť verím, že aj z pohľadu ekonomických 
dôvodov nie je vydávanie tohto dielka jednoduché. Zároveň si  veľmi dobre uvedomujem, že toto 
všetko by nebolo možné bez obetavej, kreatívnej  a neúnavnej práce šikovných redaktoriek, pred 
ktorými skláňam poklonu. Prajem im veľa zdravia, tvorivých síl a pozoruhodných podnetov  do 

ďalších, minimálne desiatich rokov vydavateľskej činnosti.   

stála čitateľka M.M. s rodinou: Podhorský hlásnik sa stal pre našu rodinu neoddeliteľnou súčasťou 
života obce. Vždy ho celý prečítame a zistíme čo je nové, čo sa chystá, zároveň sa povzbudíme 
nejakým úvodným príbehom a nahliadneme aj do minulosti obce. 
Páčili sa nám príbehy ľudí, reportáže podľa čísla domov, výbery zo školskej kroniky, vždy aktuálne 
príbehy a povzbudenia. 

Sme radi, že svoje miesto tam má vždy aj slovíčko od starostu, štatistika obce, chystané akcie. 
Vážime si, že v našej obci sú ochotní ľudia, ktorí myslia aj na druhých a takto sa nás snažia spájať do 
jednej "Podhorskej rodiny". 

Ďakujeme redakcii aj distribútorom a všetkým, ktorí sú s hlásnikom akokoľvek spojení. 
Veľa sily a chuti v ďalšej práci! 

Anna Bujňáková: Veľká vďaka všetkým, ktorí sa na tvorbe hlásnika podieľajú od jeho zrodu až 
podnes. 

Je veľkým prínosom  duchovným, informačným a sprítomňujúcim minulosť obyvateľom pôvodným, 
ale aj tým, ktorí si tu našli nový domov. 



Zuzana Svitanová: V našej rodinke je podhorský hlásnik niečo, bez čoho si už život v tejto obci 
neviem ani predstaviť.  Nie je to len ďalší papier na kope medzi reklamami, ale vždy, keď sa objaví 
v schránke, hltavo ho preštudujem, pretože mi prináša niekedy jediné informácie o tom, čo a kedy sa 
bude v obci diať. Bývame hore na kopci nad družstvom a keďže tu nemáme rozhlas, hlásnik je často 
jediným zdrojom, z ktorého sa dozviem, kedy bude Mikuláš, MDD, kto sa narodil, zomrel, čo sa 
preberalo na OZ, či ako dopadli voľby. Veľmi rada mám aj zamyslenia a stále nechápem, kde na také 
krásne myšlienky a príbehy chodíte :). A ešte niečo. Pre niekoho, kto tu vyrástol, sú to možno banality, 

ale ja, vďaka hlásniku, spoznávam ľudí, priezviská, zvyky, dávam si dokopy rodinné väzby a postupne 
si tu čoraz viac zvykám a necítim sa už iba ako „cudzár“, ale ako súčasť dediny. 
V mene celej svojej rodinky sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tvorcom Podhorského 
hlásnika za všetku obetu a námahu, ktorú do svojej práce vkladajú na úkor svojho voľného času. 
Výhrady nemám žiadne, len ma už dávnejšie napadlo, že by bolo dobré uverejňovať inzerciu typu 
„pomôžme si navzájom“: darujem jabĺčka- treba si ich prísť obrať, nepožičal by niekto stroj na 
tepovanie kobercov, darujem detské oblečenie, hľadám niekoho na príležitostné stráženie deti, vie 
niekto háčkovať a mohol by mi poradiť, darujem sadu nepoužívaných pohárov, darujem za odvoz 
starší nábytok, som študent a hľadám brigádu... 
 

Marta Šupejová: Je to dobre, že hlásnik vychádza, všetci ho celý prečítame. Podozvedáme sa, čo sa 
robí v dedine, aj na obecnom úrade, aj v rodinách, ako to bolo v tých dávnejších dobách. Radi čítame 
aj prvú stranu, je to veľké povzbudenie, aj ponaučenie. Aj Michal ho rád číta, aj Kvetka, keď príde, 
vždy si ho prečíta a povie, že by bolo dobré mať niečo také aj v Lietave.  

 

Emília Danechová: Je to celkom fajn, celkom dobré, rodáci si to ešte viac vážia, ako domáci, lebo 
občas pošlem niektoré výtlačky aj ďalej..., je to dobré, všeličo sa tam človek dozvie. 

Anna Lušňáková, Krajské kultúrne stredisko v Žiline  
Krajské kultúrne stredisko v Žiline sa pravidelne oboznamuje s Vaším obecným mesačníkom 
Podhorský hlásnik. Veľmi nás teší, že nám ho pravidelne zasielate a tým sme sa stali svedkami 
všestranného diania vo Vašej obci. Čo sa týka obsahovej stránky, je v nej zahrnutá nielen história, ale 
aj súčasnosť a samozrejme i fotodokumentácia, ktorá korešponduje s daným textom.  
Do budúcna by sme odporúčali zamyslieť sa, či by sa mesačník nemohol tlačiť na kvalitnejšom 
papieri. Navrhovali by sme spojiť sa s Obecným úradom v Podhorí, či by nezahrnul do obecného 
rozpočtu finančné prostriedky určené na tento účel.  
Do ďalšej vydavateľskej práce Vám želáme veľa spokojných čitateľov, lebo Vaša práca má 
nezastupiteľné miesto pri poskytovaní informácií o tom, čo sa deje vo Vašej obci.  
Prajeme Vám do ďalších rokov veľa zdravia a tvorivých nápadov pri vydávaní Vášho Podhorského 
hlásnika. 

Anna Horčičáková, OÚ Podhorie:  Chceme Vám  poďakovať nielen za Vašu tvorivosť, ale aj za 

Vašu mravčiu prácu, ktorú už desať rokov  venujete Podhorskému hlásniku. Za čas, ktorý sa nedá 
spočítať, za nápady, myšlienky, ktoré boli Vaše. Za množstvo fotografií, za pútavé príbehy, za 

zverejnenie školskej kroniky a v neposlednom rade i za kroniku našej obce - ich obyvateľov a domov. 
Chceme poďakovať aj  za tlač a distribúciu pani Zuzane Masnej. Do ďalších rokov prajeme ešte veľa 
dobrých  nápadov.  

Nataša Lajdová, Krajská knižnica v Žiline: Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií 
Krajskej knižnice v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja má za úlohu 
archivovať obecné noviny okresov Žilina a Bytča. Chceli by sme sa Vám touto cestou poďakovať za 
pravidelné zasielanie Vášho mesačníka Podhorský hlásnik, v ktorom sa vždy dozvieme najnovšie 
informácie a históriu o Vašej obci. Tieto informácie sú využívané širokou čitateľskou verejnosťou 
Krajskej knižnice v Žiline.  Želáme Vám pekné Vianoce a veľa tvorivých myšlienok v roku 2014. 

 Všetkým srdečne ďakujeme! 


