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OBEC ZÍSKA PENIAZE 
ZA ODPREDAJ POZEMKU

DHZ MALI V ZÁVERE ROKA 
PLNÝ DIÁR

18. októbra sa uskutočnilo vyhodnote-
nie verejnej obchodnej súťaže, na po-
zemok, ktorý obec ponúkla do odpre-
daja. O nehnuteľnosť prejavila záujem 
iba jedna právnická osoba. Tej zastu-
piteľstvo, vzhľadom na ponúknutú 
suma, ktorá prevyšuje cenu stanovenú 
znaleckým posudkom, odpovedalo na 
zámer odpredaja kladne. Ide o poze-
mok situovaný oproti materskej škole 
v susedstve p. Bednára. 

Hasiči boli koncom októbra podrobe-
ní kontrole, ktorá priniesla ich po-
výšenie. Išlo o kontrolu z okresného 
riaditeľstva. Na jej základe sa mohol 
obecný DHZ uchádzať o účasť v sku-
pine B, do ktorej sa úspešným vý-
sledkom prehliadky opäť zaradil z C 
skupiny. Ide o kvalitatívno-výkon-
nostné hodnotenie hasičských druž-
stiev. Vyhláška, ktorá sa venuje práve 
tejto problematike vysvetľuje, že pre-
radením do vyššej skupiny sa zvyšu-
je akcieschopnosť jednotky a zároveň 
sa týmto krokom zvyšuje aj príspe-
vok od Ministerstva vnútra SR. Ďalšia 
kontrola pre DHZ sa uskutočnila 4. 11. 
2022. Bola sústredená na hasičské vo-
zidlo IVECO, ktoré má obec od štátu 
zapožičané. Išlo o prehliadku inven-
táru a stavu vozidla, ktorá dopadla bez 
problémov. Program DHZ bol v závere 
roka teda bohatý a zavŕšila ho členská 
schôdza zo dňa 17. 12. 2022. Starosta 
obce: „Máme vynovenú zbrojnicu aj vo-
zový park. Môžeme očakávať ročné do-
tácie vo výške 3000 € z MV SR, z ktorých 
opäť zveľadíme inventár. Predsedníčka 
DHZ je veľmi aktívna, rovnako ako stroj-
níci a ďalší zapálení členovia. Je však dô-
ležité povedať, že DHZ sa otvára aj ďalším 
členom a vyslovene ich pozýva do svojich 
radov. Môže ísť o deti, dorast aj dospelých. 
Záujmu zo strany nových tvárí sa bude 
zbor určite tešiť. Zmysluplných aktivít je v 
tejto oblasti naozaj dosť.“

KOMPOSTÁREŇ OBEC 
DOFINANCUJE ZO SVOJHO, 
ABY NEPRIŠLA O VEĽKÚ 
INVESTÍCIU
Projekt kompostárne je v pohybe. Len 
nedávno do obce pre tento účel pri-
budol traktor s vlečkou, hnedé zberné 
nádoby, čerpadlo aj nádoba na „šťavy 
z kompostu“. Problém projektu je na 
strane dodávky výstavby kompostár-
ne. Firma to za dané peniaze postaviť 
nevie, na čo ale seriózne upozornila 
vopred. Na programe je tak nová ve-
rejná súťaž. V hre je totiž projekt, na 
ktorý obec získala takmer štyristo ti-
síc eur a preto je v jej záujme penia-
ze efektívne využiť a zámer úspešne 
zrealizovať. Kompostáreň stále ráta 
s realizáciou v roku 2023 a hneď po 
spustení prevádzky, bude občanom 
objasnený objem služieb, ktoré budú 
môcť využívať.

CENA ZA VÝVOZ ODPADU 
(OPRAVA ÚDAJOV 
Z MINULÉHO ČÍSLA)

V predchádzajúcom vydaní novín Naše 
Matiašovce sme v článku s názvom: 
ZVÝŠENIE CIEN ZA VÝVOZ ODPADU 
mylne uviedli, že lístok za odpady stál 
4,30 €, správna suma predstavovala 
4,70 €. Za túto informáciu sa ospra-
vedlňujeme. Avšak tiež uvádzame, že 
od 1.1.2023 nebude stáť lístok za od-
pady 7,00 €, ale  7,50 €, ktorého výš-
ka vznikla na základe finálnej cenovej 
ponuky zbernej spoločnosti na zák-
lade výsledku verejného obstarávania 
pre rok 2023 a 2024. Čiže máme kon-
trahovanú výšku poplatku až na dva 
roky a veríme, že sa to počas trvania 
zmluvy nebude meniť. Pri náraste cien 
energií a služieb a tovarov všeobecne, 
bolo očakávané aj narastanie cien vý-
vozu odpadu. Obec však v tejto oblas-
ti hospodári priaznivo, vďaka vysokej 
miere triedenia odpadu a tiež neďa-
lekej prítomnosti zberného dvora p. 
Bolcaroviča. Obci tiež pomáha aj orga-
nizovanie zberu šatstva a pneumatík. 
Starosta obce: „Chcem poďakovať ob-
čanom, ktorí poctivo separujú. Pomáhajú 
tak znížiť obsah komunálneho odpadu, čo 
pomáha v konečnom dôsledku nám všet-
kým.“  Ak by obec triedila menej, ob-
jem smetí by bol ďaleko väčší, čo by sa 
odrazilo na cene odpadu. 
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Z ROKOVANÍ OBECNÝCH 
ZASTUPITEĽSTIEV

Dňa 18.11.2022 Obecné zastupiteľstvo:
- Odvolalo starých členov štábov a komisií zriadených pri obci z radov poslancov OZ,
- Vymenovalo nových členov štábov a komisií zriadených pri obci z radov poslancov OZ,
- Schválilo podpis o Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke v projekte kompostárne,
- Schválilo zámenu pozemkov pre rozšírenie komunikácie na ul. Južná,
- Schválilo tvorbu rezervy pre prípadné problémy s projektom komunitného centra,
- Schválilo poskytnutie dotácie pre jazdecký oddiel Kežmarok pre deti z našej obce,
- Hľadalo riešenia vo veci cien za vývozy odpadov od 1.1.2023,
- Nesúhlasilo so zapojením sa obce do projektu historickej mapy okresu Kežmarok,
- Súhlasilo s pokračovaním tvorby obecného kalendára,
- Schválilo spôsoby fakturácie vodného na ul. Potok,
- Rokovalo o postupe obce vo veci prístupovej komunikácie do lokality Slunko,
- Schválilo dotáciu pre Spišskú katolícku charitu,

Dňa 15.12.2022 Obecné zastupiteľstvo:
- Schválilo zmenu rozpočtu č. 3,
- Schválilo rozpočet obce na rok 2023 a na roky 2024 a 2025,
- Schválilo VZN č. 13/2022 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach,
- Schválilo VZN č. 14/2022 o poplatku za odpady,
- Schválilo VZN č. 15/2022 o výške dotácií pre školy a školské zariadenia v obci,
- Vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce,
- Schválilo predaj pozemkov na ul. Južná na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže,
- Neschválilo poskytnutie dotácie pre OZ Po stopách Gorala,
- Poverilo starostu obce zaslať list majiteľovi pozemku za účelom odkúpenia pozemku
 pod prístupovou komunikáciou do lokality Slunko,
- Rokovalo o žiadosti záujemcu o nájom budovy Klubu mládeže,
- Schválilo predaj pozemku na výstavbu rodinného domu na ul. Južná,
- Prerokovalo úsporné opatrenia v dôsledku zvyšovania cien energií.

OBEC SI VYMENÍ POZEMKY 
S KRAJOM

Posledný týždeň októbra sa starosta 
obce stretol s geodetom z VÚC PSK so 
zámerom zamerania pozemkov v in-
traviláne obce, ktoré prejdú z vlastníc-
tva obecnej samosprávy na Prešovský 
samosprávny kraj. Ide o pragmatické 
riešenie, ktoré kraju následne umož-
ní do tohto majetku investovať. Obec 
však nebude na tejto akcii škodná. Kraj 
na oplátku vymení krajské pozemky, 
ktoré zefektívnia činnosť samosprávy 
a jej zámery. Marián Štefaňák: „Jedno-
ducho povedané, ostanú nám napríklad 
pozemky popri hlavnej ceste, od bielej 
čiary až po záhradky domov. Ak by sme 
tak chceli realizovať kanalizáciu, vodo-
vod, či chodníky... Všetko čo je pod tele-
som cesty bude zase krajské. Kraj tiež obci 
v rámci výmeny prenechá pozemky kedysi 
plánované na výstavbu nového mosta do 
Zálesia. Výmena prinesie aj zisk prístupo-
vej cesty do lokality „Pod Oblozkom“, kde 
je plánovaná individuálna bytová výstav-
ba.“  

KOMUNITNÉ CENTRUM 
– POKRAČOVANIE 

Ministerstvo vnútra zaslalo obci vy-
jadrenie k súčasnému neblahému sta-
vu s dokončením komunitného centra. 
Obec podľa ministerstva môže urobiť 
nové verejné obstarávanie na nezre-
alizovanú časť projektu, ale potrebné 
materiály a práce bude musieť do-
platiť z vlastných zdrojov. Výsledná a 
konečná suma bude jasná po realizácii 
verejného obstarávania.

Projekt však ráta s ukončením v roku 
2023. Budova bude následne dostup-
ná všetkým komunitám v obci, mlá-
deži, dôchodcom aj aktivitám obča-
nov v produktívnom veku. Účelom je 
priestor pre rôznorodé záujmové ak-
tivity občanov, prípadne hostí obce. 
Obec však stále rieši recidívu po vzťa-
hu s nedávnym dodávateľom, čo v 
mnohých situáciách prináša náročné 
situácie. 

ODBOČKU DO ZÁLESIA 
CHCE TENTO ROK 
VYRIEŠIŤ KRAJ

Koncom roka absolvoval starosta obce 
stretnutie so županom Prešovského 
samosprávneho kraja v záujme rieše-
nia rázcestia do obce Zálesie (odbočka 
z hlavnej cesty). Obci bola preukáza-
ná vôľa riešiť túto križovatku, kto-
rá je však zatiaľ komplikovaná ma-
jetkovo-vlastníckymi záležitosťami. 
Na danú stavbu bolo vydané územné 
rozhodnutie na umiestnenie stav-
by. Proces postupuje do druhej fázy, 
a to vydania stavebného povolenia, 
kde sa VÚC aktuálne snaží vysporia-
dať právnu stránku realizácie novej 
križovatky. Pôjde o križovatku tvaru 
písmena T s dostatočným rozsahom aj 
pre väčšie vozidlá. Odhadované pro-
striedky na prvú časť investície pred-
stavujú približne 200 000 €. Projekt sa 
má realizovať v dvoch etapách, ktoré 
zohľadnia najprv samotnú križovatku 
a následne aj rozšírenie cesty spájajú-
cej križovatku a most, na ktorú plánu-
je vyčleniť zastupiteľstvo PSK ďalšie 
zdroje. 
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KALENDÁRIUM ZAUJÍMAVÝCH UDALOSTÍ OBCE 

26. 10. 2022 sa uskutočnilo posedenie pri príle-
žitosti mesiaca úcty k starším. Podujatie sa 

tešilo hojnej účasti. 

4. 11. 2022 zložili na ustanovujúcom zastupiteľ-
stve sľub novozvolení poslanci, prvé pracovné 

zastupiteľstvo bolo zvolané na 18. 11. 2022 

11. 11. 2022 sa  v Matiašovciach uskutočnili re-
kolekcie Spišskostarovesského a Staroľubov-

nianského dekanátu za účasti približne 40 kňazov. 
Pre obec išlo o významnú udalosť z hľadiska duchov-
ného života. 

4. 12. 2022 navštívil obec Mikuláš, ktorý prešiel 
s konským záprahom po všetkých uliciach a 

rozdal spolu viac ako 170 balíčkov, ktoré predstavo-
vali pozornosť pre deti z obce, ale možnosť zúčastniť 
sa rozdávania balíčkov, mali aj prípadné návštevy.

16. 12. 2022 sa uskutočnilo stretnutie Regionál-
neho združenia tatranských a podtatranských 

obcí. Konalo sa v ŽDIARI za účasti zastúpenia z našej 
obce. Stretnutie prinieslo niekoľko nových aktuál-
nych tém pre tunajšie samosprávy. 

23. 12. 2022 potešila obec významná správa o 
schválení dotácie. Pôjde o realizáciu zateple-

nia obecného úradu. Peniaze na tento projekt po-
skytne Slovenská inovačná a energetická agentúra. 
Vymenené budú napríklad okná a dvere, chystá sa aj 
rozsiahle zateplenie podláh. Zateplí sa plášť budovy, 
odizoluje sa podkrovie a vymení sa plynové kúrenie 
za úsporné a výkonnejšie riešenie vrátane osadenia 
fotovoltaických panelov na strechu budovy. 

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE...
Tradične sa vám prihovárame, aby 
sme priblížili dianie u nás v mater-
skej škole. Vôbec sa nechceme chvá-
liť, ale ide to ako po „masle“. Deti 
si zvykli na denný režim materskej 
školy a nové jedlá. Dokonca už máme 
pravidelne deti ,ktoré stoja v rade na 
dupľu. Detičky v triede Včielok už 
vôbec nepotrebujú pomáhať s oblie-
kaním a vyzliekaním. Aj Lienočky 
to začínajú hravo zvládať. Týždenné 
aktivity plánujeme podľa školského 
vzdelávacieho programu „Zvedavé 
Slniečka“, o ktorých sú naši rodičia 
pravidelne informovaní. 

Uplynulé roky boli úplne iné, ale tento 
je našťastie zase v „normále“. Koneč-
ne sme mohli potešiť vystúpením na-

šich starkých v Kultúrnom dome bás-
ničkami, krátkou scénkou a drobnou 
pozornosťou. PRETOŽE úctu k starším 
vštepujeme celý rok, nielen jeden me-
siac v roku.   Dúfame, že sme vám vy-
čarili úsmev a potešili srdiečka. I tento 
rok sa naša materská škola zapojila do 
celoslovenského projektu „ Koľko lás-
ky sa zmestí do krabice od topánok“. 
Ďakujeme, že rodičia prispeli k dobro-
činnej výzve, a tak deti dokázali zaba-
liť 7 krabíc lásky.

Tento rok si deti založili vlastný ad-
ventný kalendár, každý nakreslil ob-
rázok, ktorý vložili do roliek papiera 
a nechýbala aj drobná sladkosť. Veľmi 
dôkladne sme sa pripravovali na prí-
chod Mikuláša, vyrábali sme ozdoby a 

deti pomáhali vyzdobiť priestory MŠ. 
Ale hlavne Mikuláša potešili progra-
mom a on ich odmenil balíčkom 
s dobrotami. 

So starým rokom sme sa už rozlúčili 
v menšom počte, kvôli chorobnos-
ti, ale dúfame že vianočnú pohodu to 
u vás doma  veľmi neohrozilo.

Na záver Vám prajeme, nech Božie po-
žehnanie a radosť života naplní každý 
váš deň, nech vaša rodina nespozná 
v tomto roku súženie, starosti a prob-
lémy. Vaše príbytky nech navštívi 
šťastie, láska a zdravie, ktoré vás budú 
sprevádzať každým vaším krokom.

Kolektív Materskej školy
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5 000 eur. Pri žrebovaní sme ani tentoraz 
nemali šťastie.

Iné aktivity:
1. Pri príležitosti Svetového dňa sporenia  
žiaci na hodinách matematiky riešili slovné 
úlohy s danou problematikou. 
2. V KD  sme vystúpili s nacvičeným 
programom pri príležitosti mesiaca úcty k 
starším.
3. Po dvoch rokoch nás v škole opäť navští-
vil Mikuláš s balíčkami sladkostí pre žiakov 
a lízankami pre učiteľov. 

Žiaci si oddýchli počas zimných prázdnin, 
ktoré trvali od 22. decembra 2022 do 5. ja-
nuára 2023. Vyučovanie sa začne v ponde-
lok 9. januára 2023. 
Podrobné informácie s fotografiami si mô-
žete nájsť na webovej stránke školy zsma-
tiasovce.edupage.org.

Občasník, 12. ročník
Vydáva Obec Matiašovce,
Hlavná 74/43, Matiašovce,
IČO 00326399. 

Vyrobilo RAMAGU, o. z.
SNP 30, Sp. Stará Ves
IČO: 50250507, DIČ: 1081026870
Január 2023

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

PaedDr. Elena Galovičová, 
riaditeľka školy

Vážení čitatelia občasníka Naše Matiašov-
ce, v mojom príspevku  Vás chcem v krát-
kosti oboznámiť s aktivitami, ktoré sme 
pripravili pre  deti od októbra do decembra 
2022. Mesiac október sme začali krúžko-
vou činnosťou. Žiaci navštevujú športový a 
tanečno-pohybový krúžok.

Aktivity zamerané na tvorivé písanie
a rozvoj čitateľskej gramotnosti:
1. Žiaci 2. až 4. ročníka  písali:
Prvú ročníkovú prácu na tému „Spomienky 
na školu v prírode “.
Druhú ročníkovú prácu na tému „Moje vy-
snívané Vianoce“.
2. Žiaci 2. až 4. ročníka riešili:
TEST 1 -  74 % priemerná úspešnosť žia-
kov 2. ročníka, 78 % 3. ročníka, 65 % 
4. ročníka.
TEST 2 -  86 % priemerná úspešnosť žia-
kov 2. ročníka, 100 % 3. ročníka, 81 % 
4. ročníka.
Plný počet bodov získali žiaci Tomáš Lo-
pata, Simona Jendrejčáková, Viktor Vese-
lovský (2.roč.), Patrícia Galliková a Nikola 
Rušinová (3. roč.).
TEST 3 -  95 % priemerná úspešnosť žia-
kov 2. ročníka, 96 % 3. ročníka a 74 % 
4. ročníka.
Plný počet bodov získali žiaci Simona Jen-
drejčáková, Laura Rušinová, Miriam Ruši-
nová, Viktor Veselovský (2. roč.) a Nikola 
Rušinová (3. roč.)  
3. Pani učiteľky čítajú deťom goralské roz-
právky.

Aktivity zamerané na výchovu
k bezpečnému správaniu:
Uskutočnili sme ďalšie vzdelávanie žiakov 
v školskom projekte Správame sa bezpeč-
ne. Vybrali sme si témy Opatrne s náradím!  
a  Niekto zvoní pri dverách (neznámy člo-
vek). Žiaci sa oboznámili, ako sa v daných 
situáciách majú správať bezpečne.
Aktivity zamerané na zdravé stravovanie:
1. V spolupráci s mamičkami uskutočňu-
jeme v každom mesiaci  jeden Týždeň so 
zdravou desiatou – žiaci nosia do školy 
zdravé jedlo, ovocie, zeleninu. 
2. Pokračujeme v projekte Školské ovocie.
3. Zapojili sme sa do projektu Školské 
mlieko.
3. Zdravie v pohári  sme spojili s aktivitou 
Školský mliečny deň a deťom sme zakúpili 
mlieko. 

Zapojenie sa do celoslovenských aktivít:
1. Školské kolo Pytagoriády pre žiakov 3. 
a 4. ročníka – úspešní riešitelia- Alex Čar-
nogurský, Lilien Galovičová, Rita Gurovi-
čová, Jakub Zibura (4. roč.) a Patrícia Gal-
liková (3. roč.). Do okresného kola, ktoré 
sa uskutoční v Kežmarku,  môžu postúpiť 
najviac traja riešitelia z jednej školy v da-
nom ročníku. Kto to bude, určia organizá-
tori. 
2. Ypsilon – slovina je hra, zapojilo sa 17 
žiakov, výsledky sa dozvieme v januári. 
3. Po druhýkrát sme sa zapojili do výtvarnej 
súťaže „Môj farebný svet“ s TJ Zákopčie. 
Zo zberu papiera sme všetkým žiakom za-
kúpili pohľadnice-maľovanky, ktoré deti 
vyfarbili a odoslali sme ich na adresu TJ. 
Pri losovaní sa šťastie usmialo na Lenku 
Rušinovú (4. roč.), ktorá vyhrala pastelky.
4. V spolupráci so ZŠ Veľká Franková sme 
pokračovali v aktivite „Záložka do knihy 
spája“. 

5. Testovanie žiakov 1. a 3. ročníka, v kto-
rom sme zisťovali ich fyzickú zdatnosť.
6. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže 
„Chutné maľovanie“.

Aktivity zamerané na športovanie:
1. V októbri sme uskutočnili prvý ročník 
aktivity „Týždeň školskej mobility“. Do 
aktivity sa zapojilo 23 žiakov, ktorí prišli 
počas týždňa aspoň 1 deň do školy na bi-
cykli alebo kolobežke.  Po skončení týždňa 
sme všetkých aktívnych športovcov  odme-
nili cukríkmi podľa pravidla 1 deň na bi-
cykli = 1 cukrík. Deviati  žiaci (Jozef, Tomáš 
M., Marián, Laura, Viktor, Patrícia, Lilien, 
Jakub, Alex) prišli do školy na bicykloch 
alebo kolobežkách  počas celého trvania 
aktivity. Tí si okrem cukríkov odniesli aj 
reflexné prvky.
2. Pri príležitosti Svetového dňa behu si 
žiaci na multifunkčnom ihrisku otestova-
li svoju fyzickú kondíciu a precvičili rôzne 
druhy štartu pri behaní. 
3. V rámci Európskeho týždňa boja pro-
ti drogám „Zober loptu a nie drogy!“ sme 
využili loptu v rôznych činnostiach a súťa-
žiach s ňou.
4. Potešili sme sa, že nám nasnežilo a hneď 
sme to využili a urobili  Ihrisko plné detí – 
zima a spojili ho s aktivitou „Postavím si 
snehuliaka“.

Aktivity spojené s vyučovaním
anglického jazyka:
1. V októbri sme sa zapojili do štvrtého roč-
níka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový 
WocaBee šampionát. Súťaž prebiehala pod 
záštitou Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a súťažilo sa online v 
aplikácii na učenie slovíčok s názvom Wo-
caBee. Žiaci sa v aplikácii učia novú slov-
nú zásobu vrátane výslovnosti moderným 
a veľmi efektívnym spôsobom. V súťaži sa 
hodnotila usilovnosť žiakov v učení cudzích 
jazykov meraná počtom bodov získaných 
za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci 
precvičovali, tým viac bodov (za správne 
odpovede) získali a viac sa aj naučili. Každá 
trieda súťažila ako tím, takže v jazykoch sa 
zlepšovali skutočne všetci žiaci. Žiaci súťa-
žili v okresnom kole šampionátu, v ktorom 
mohli získať zaujímavé ceny pre seba a pre 
školu príspevok na modernizáciu vyučova-
nia. Šťastie v žrebovaní sme však nemali. 
Do okresného kola sa zapojilo iba 5 škôl z 
nášho okresu. Celkovo bolo prihlásených 
46 tried, z toho bolo len 5 tried z 1. stupňa 
ZŠ, 4 ročníky z našej školy a jeden ročník 
zo ZŠ v Slovenskej Vsi. Čo je potešujúce, 
naši žiaci si viedli vynikajúco. Štvrtáci ob-
sadili 7. miesto, predbehlo ich len 6 tried z 
2. stupňa ZŠ. Druháci obsadili 13. miesto, 
tretiaci 26. a prváci 27. miesto.  Zároveň 
sme jedinou školou, ktorá zapojila do sú-
ťaže  všetkých žiakov 1. stupňa ZŠ a jedinou 
zapojenou školou v Zamagurí.
2. V novembri sme sa zapojili do mesač-
nej súťaže s WocaBee. Úlohou žiakov bolo 
v dňoch od 28. novembra do 30. novem-
bra nahrať každý deň 250 bodov. Naše deti 
tento počet bodov  hravo zvládli. Žiaci sú-
ťažili tiež o zaujímavé ceny. Nikto z nich 
nebol vyžrebovaný. 
3. A v  decembri sme sa ešte zapojili do Via-
nočnej WocaBee súťaže. Učiteľka angličtiny 
pripravila žiakom  balíky slovíčok s via-
nočnou tematikou, tie museli žiaci splniť a 
boli zaradení do súťaže o ceny v hodnote 

OBECNÁ DEMOGRAFICKÁ 
ŠTATISTIKA ZA POSLEDNÝ 
KVARTÁL 2022
Narodenie: 1 dievčatko
Úmrtie: 2; 1 muž a 1 žena
Prisťahovanie: 0
Odsťahovanie: 2 muži, 3 ženy


