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Z oBpcIvF^' MATRIKY
Jubilanti v mesiaci december 2014
Homola Jaroslav
Homolová Anna
Homolová Jozefa
Filipková Eva
Peťko Ján
Murgaš Pavel
Rakytová oťga
Strečková oťga
Homolová Mária
Lichý Peter Ing.
Strečok]án
Vrábová Terézia
Vajda Milan
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68r
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64 r.
62 r.
6I r.
60 r.

lubilantomprajeme
všetkonajlepšiea pevnézdravieI
" ŠrerIsrmeRoKA2014
V roku 2014 sme privítalimedzi nami:
čavojTheo
SlobodníkLukáš
MajeríkBranko
KováčMilan
S]obodník
Šimon
ChabanMiroslav

,.ýF\

.p*$

Priechod č.288
Priechod č. 80
Priechod č.302
Priechod č.187
Priechod č.388
Priechod č. 4

ospcNÉ ozNAMY

|ubilanti v mesiaci ianuár 2015
Bukovčanová Ema
StrečkováAnna
Chaban |án
ČunderlíkBlažej
Slobodníková ol,ga
StrečokDušan
Gregor Vojtech
Slobodníková Marta
Homolová Mária
Kmeť ]ozef
Pastuchová Elena
Ivaničová Zd'ena
Lamper |án
Hroncová Mária
Chabanová Soňa
Kmeťová Anna

86 r.
81,r.
81 r.
B0 r.
74 r.
69 r.
67 r.
65 r.
64 r.
62 r.
62 r.
62 r.
61.r.
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V roku 2014 nás opustili:
StrečokPavol
Gu|ajstrováMária
Murgašová|úlia
Strečokondrej
SlobodníkEduard
CimermanováAurélia
MurgašSlavko
Stachofozef
MurgašDaniel
MurgašEmil

Priechod č. 8
Priechod č.283
Priechod č.227
Priechod č. 45
Priechod č.250
Priechod č. 98
Priechod č. 22
Priechod č.118
Priechod č. 25
Priechod č. 10

Yáženíspoluobčania,
v mene novozvolených poslancov obecnéhozastupitel,UstanovuiúGe zasadnutie obecného zastupitel,stva
swa ďakujem občanom,ktorí v novembroých komunálDňa 2. januára 2015 sa vsále kultúrnehodomu konalo nych volbách využi|isvoje právo voliť a svojim hlasom rozustanovujúcezasadnutie obecnéhozasfupitel'stva,na kito- hodli o našomzvolení.Ďakujemeza dóveru.
rom zložili sl,ub novozvolení poslanci Marek Slobodníl1
V nadchádzajúcichštyrochrokoch sa stávame Vašimi záIng. Pavol Strečok,|án Chaban,Alena Majeríková,Ing. Mi.
stupcami pri spravovanÍvecí verejných v našejobci. Bu.
lan Vaník, a starosta obce Mgr. Stanislav Chaban. Týmto deme sa usilovať o čestnéa transparentnéspravovanie
slávnostn1fonalirtom začali pracovať vo svojich funkciách
obce a otvorenosť k Vám, našim občanom a voličom.
v nasledujúcichštyrochrokoch.
Chceme Vás aj na stránkach obecnéhospravodaja inforPo príhovore starostu obce nasledovala vol,ba zástupcu movaťo rozhodnutiach obecnéhozastupiteťstva.Spoločne
starostu,ktoým sa stal Marek Slobodník.
si prajeme, aby to boli rozhodnutia dobréa múdre,v proZároveřtvyzývame občanov,ktorí by mali záujem praco- spech Iudí.Neváhajte nás preto osloviť so svojimi náwhvaťv niektorej z komisií obecnéhozastupite|,stva:
mi a pripomienkami' Radi si ich vypočuiemea vytvoríme
1) Komisia životného prostredia, výstavby, lesného priestor na diskusiu - nech nám život a dianie v našejobci
a vodnéhohospodársťva;
nie sú l,ahostajné.obsah listu odchádzajícej poslankyne
2] Finančnákomisia;
Márie Homolovej tiežbude témounašichzasadnutí.
3) Komisia na ochranu verejnéhoporiadku;
Na prahu Novéhoroka Vám všet(ýnnprajem vel,a Božie4) Sociálno-zdravotnákomisia,
ho požehnania,zdravia a nech rok 2015 je pre každého
aby sa prihlásili na obecnom úrade,resp. starostu obce.
obyvatel,a našej obce rokom šťastným, naplnen1fonwá-

tAruiinrot5
jomným porozumením a pomocou, úctou a ohl'aduplnosťou jednéhovočidruhému.Nech nám v tom Pán Boh pomáhaI
za poslancov Marek Slobodník

DR!EC||oD'rÝpnrvoorl

du vás na uvedenúskutočnosťvopred upozorňujeme.Dakujemeza pochopenie.

pRIncHoDsKÍ
MIt,Í,
ocHoTNÍct,
v
mene
obecného
úradu v Priechode, v mene všet\ých
UpozonnnwtENApARKovANIEvozIDtEL
Priechoďanov ako aj mene svojom sa Vám chcem všet\ým
Aj po opakovanom upozornení obecnéhoúradu mnohí
poďakovať za vašu ochotu, obetavosť a čas, ktoý ste
majitelia motoroqých vozidiel nerešpektujúpožiadavku,
aby svoje motorovévozid|á neparkovali na chodníkoch,na venovali nácviku divadel'nej hry,,Statlry zmát|<y,'.
Vašimi vystupeniami ste nám spríjemnili vianočné
miestnych komunikáciách a na ta\ých miestach, kde brávečery
ktorénás úprimnepotešili.
prechodu chodcov a taktiežzabezpečeniu
nia bezpečnému
Pochvaly
a kladné ohlasy občanovsú ddkazom toho, že
zimnej údržbe ciest' Z uvedeného dóvodu bola zaslaná
uvedená
divadel,ná
hra sa im vel,mi páčila.Tešímesa na
žiadosťna okresný dopravný inšpektorátna zabezpečenie
ďalšie
Vaše
vystúpenia.
špeciálnych kontrol parkovania motoroqých vozidiel na
vyššieuvedených miestach.Pri zisťovaníporušeniapraviMgr. Stanislav Chaban,starosta obce
diel cestnejpremávky okresný dopravný inšpektorátbude
využivaťinštitútobjektívnejzodpovednosti.Z tohto dóvoPoĎerovenIr
Dostu{I\tovtt{R
Ďakujeme všetlqýml'uďom dobrej vóle, ktorí na sviatok
sV. Štefana - 26. decembra 2014 prijali do svojich
domovov koledníkov Dobrej noviny a štedro prispeli na
podporu misijných diel v africlcých krajinách. Koledníci
navštívili24 rodína na pomoc Afrike vyzbierali 4L2,- € '
Ďakujeme Vámzavaše dary
žeste nás obdarovali.
euyvam dal Pán Boh zdravie,
hojnéBožsképožehnanie
a po smrti večnéspasenie.
prajúkoledníciDobrej noviny

DtvloErnÉ PREDsTAVENIE
Ďakujeme aj našim neúnavným ochotníkom, ktorí
poslednéroky už pravidelne pred Vianocami venujúsvoj
vol,nýčasnacvičovaniudivadelných predstavení,aby nám
ostatným spríjemnili najkrajšiesviatky v roku. Tak tomu
bolo aj tieto Vianoce, pookriali sme pri hre Statky.zmátlry.
o to viac nás teší,ženašidivadelnícisúkrásni, mladí ťudia
- naša mládež.Ďakujeme a prajeme im vy|rvalosť a elán
do d,alšejčinnosti.
rod. Strečková

SpoMITNKA
htl wp'{trnIE oncn

cestu. Keď sa potom vraca|i naspáť,vždy sa '",."'u, ' u;;;"
(bola vedl'a obecného úraduJ. Kde si povypíja|i a potom išli
Pred 7O-timi rokmi došlo k udalosti, ktorá sa navŽdy
po domoch spáť. My sme b1filali blízko pri krčme, tak vtedy
zapísalado dejínobce Priechod.Dňa 16. februára 1945 bola
prišli k nám spať dvaja Rusi a dve partiŽánlry. Nás vydurili
našaobecvypálená.
zizby aoni si tam polahíňali. Vtom časeutekali od Nemcov
Toto smutné ýročie si pripomenieme slávnostným
Mad,ari, bolo ich asi 60 a bývali v starej škole. Nemci dobre
spomienkoým zhromaždenímv pondelok 16. februára
vedeli, že Priechod je hlavným zásobovačom partizánov
2015 o 17:00hod v sálekultúrneho
domu.
a preto sa rozhodli vypáliť našu obec.
Na stretnutie.vásčonajsrdečnejšie
pozývame,najmá našich
Už okolo tretej hodiny ráno obsadili dedinu. Partizáni boli
spoluobčanov,ktorí túto hrózu prežili a na vlastnej koži
prekvapeni neostávalo im nič iné,len utekať do nášho Koppocítilinezmyselnosť
a krutosťvojny.
ca, ktoý bol ostrel'ovaný zo všethÍch strán (vtedy kopec neProsímeich, aby sa so svojimi spomienkamipode|ilis nami,
bol zalesnenýJ. odhaduje sa, že tam padlo okolo 60 partizáktorísme vojnu nezažili.Pietnou spomienkou- symbolickou
nov a Mad,arov. Videli sme ešte ako Rus menom Vasil, ktoý
minútou ticha si uctíme aj obete padlých spoluobčanov,
spal u nás, utekal a striel'al z automatu na dolný koniec.
našichpríbuznýcha priatel'ov.V krátkom programe vystúpia
Zača|ohorieť na hornom konci, asi u Kahancov (č'd. 193),
aj deti zoZŠafolklórna skupina'
tak chlapi začali hasiť,išiel aj náš otec. V dedine sme mali už
hydraný, tak hasiči bra|i hadice a utekali hasiť.Ale keď hadiSpomienky Dominika Slobodníka na vypálenie obce
ce naplnili vodou, tak im ich Nemci rozstriel'ali. Stalo sa to
Priechod 16.2.1945
osudným 20-ročnému |ankovi Chabanovi (LamperovieJ,
,,Ránona svitaní,keď l'udia vstávali, kanóny a pušky už len z hasične si zobral hasičskúsekerku, zapina| si ju na opasok
tak hrmeli.,. Takýmito slovami bol uverejnený článok a utekal. Ked'to Nemec uvidel kričal naňho: ,,Halt.',ale on mu
ovypálení Priechodu včasopiseKanadsý Slovák vroku nerozume|, beža|ďalej a Nemec naňho namieril a pustil dáv.
1946, Aj ja by som sa chcel s vami podeliťo spomienky na ku automatu doňho. To bola tragická obeť tohto pustošenia
tútosmutnúudalosť.
a vypálenia dediny'

Nemci zatlačilipartizánov do hór čonajďalej od hlavnej
cesty,V tomto prípadesmerom na Balážea Kalište.Tieto malédedinkyneboli schopnézásobovaťpotravinamia iným materiálom ýchto partizánov.Preto im našifurmani vozili každý deň za voz sena a rózne potraviny. Po večerochchodili
partizáni na prepady na koňoch khlavnej cestecez Istebnft.
Keď išli na prepad,zobrali si z dediny chlapa'aby im ukázal

Do nášho domu prišiel Ukrajinec, kto{ý bol v nemeckej ar.
máde, dalo sa s ním dorozumieť a mama mu dala slaninu
a chlieb, aby sa najedol a on nám povedal, aby sme si všetko
schovali, lebo idú vypáliť celú dedinu. My sme si v dome nič
neschovávali, lebo sme mali v izbách klembové stropy, tak
sme si mysleli, že nám strop neprehorí.

pnlEcuoDsfÝ$nAvoDrl

niuÁn 'oÉ

otec bežal hasiť hore do dediny len tak nal,ahko oblečený
tak mu mama išla zaniesť zimný kabát, doklady a jedlo. Išla
smerom na horný koniec až do Krížov (číslodomu 37J, lebo
tam Nemci všetkých chlapcov zahnali, ale tam ju nepustili. Na
druhej strane oproti u Vojakov (číslodomu 207J boli len ženy
a deti sústredené,tak tam m musela zostať. My sme doma
zostali sami, Berta (vtedy 18-ročná) ja (13J a brat Paťo (10).
Pred naším domom zastali dvaja Nemci (starší dóstojník
a mladší)a k nim prišiel partizán oblečenýv civile v koženom
kabáte, vedel po nemecky a podával si s nimi ruky, bol to
údajne špión. Nemcov viedo| rovno do nášho domu. My sme
ešte predQýrn stihli vypustiť 17 oviec a kravu na dvor. Išli
rovno do humna a Nemec tam zapálil slamu, ale necha| otvorené vráta na humne, tak ovce akrava vbehli dnu atam sa
zadusili a zhoreli.
Ešte sme videli ako Nemec striekal v našom dome nejakou
tekutinou steny v izbách a tie potom zhoreli. Do pivnice hodil
granát. Keď sme vyšli z domu von, tak sme videli partizána Čecha,volal sa Karel, ktoý bol schovaný u Fruštikov (č.domu 1'10J ako hasí drevo, lebo sa chytalo. Horela už celá dedina, popálené psy behali po dedine aj zreťazami. Nás Nemci
hnali na horný koniec do Vojakov cez tú,prestrelku, bolo to
nebezpečné'
od Vojakov sme vyšli len poobede a videli sme ako Nemci
hna|i všet(ých chlapov a dobytok z dediny pred sebou smerom do Istebníka, do llupče. Ked,sme prišli domov, už bolo
všetko zhorené, už len dotlievali hrady a v humne sme videli
všetok náš statók zhorený, všetko smrdelo. Zhorelo nám
všetko aj vnútri, nezostalo nám absolútne nič,iba to, čo sme
mali na sebe.
Po vypálení Priechodu odišli partizáni k frontu, litor1ýuž bol
smerom na Horehroní.
Po vojne boli vol,by vroku 7946,v ktoých u nás vdedine
nevyhrali komunisti, preto sme sa stali ako dedina pre komunistov nepohodlnými a zmienky o našom vypálení skoro
úplne prehliadali napriek tomu, Že sme boli ako prvá dedina
v okrese vypálená. o vypálení obcí Baláže a Kalište sú vo
všethých dokumentoch podrobné informácie, ale o vypálení
Priechodu sa píšelen okrajovo napriek tomu, Že naši občania
materiálne zásobovali tieto obce a partizánov a boli za to kruto potrestaní.
1.6. február

1945
Priechodská dedina vojnou je zničená
veťkúbiedu trpí v nej moja rodina.

I'
aby sa všetci von z dediny pratali
Ludia utýznení začalipakovať
no ale zo sebou nesmeli ničzobrať
A tak ich zahnali ku kraju dediny
chlapov do Krížov,do Vojakov ženy
A tak z toho miesta dívaťsa museli
jak Nemci s Maďarmi dedinu pálili
Utýnení l,udia žalostneplakali
tam našemozole, ťažkosi wdychali
Dedina horela jak nejaká slama
a hasiťnik nesmel bo bola mu beda
]eden isý mladík hasiť sa pokúsil
no nemec\Í vojak ho viac nepripustil
Ten náš mladý junák ani len netušil
žeby on o chvíl,u dušičkuvypustil
Ten bezcitný vojak jak hrom doňho strelil
junák padol k zemi, viac sa neprecítil
Bol to Janko Chaban sotva dvadsaťročný
z Lamperovie dvora z !ých chlapcovsvalnaých
Mnohí z našich boli ťažkoporanení
ver boli to chvílesúženiačasplný.

.
,

osud partizánov tam tiežbol strašlý
máloktorí ušli z horiacej dediny.
Nemci obsadili tú našu dedinu
všetko čov nej bolo vyšlo na mizinu.
Keď už nepriatelia ten čindokončili
všethýchmužov odtial,zo sebou zajali.
Mužovia zmorení skoro už nežili
keď si ten nemec\ý tábor predstavili.
Matky i s dietkami pre Boha prosili
neberte nám otcov oni sú nevinní
Ale kati toho ničsi nevšímali
ani len nad deťmi l,útostinemali
Tam nejedna matka padla mdlobou na zem
mužu mój premilý uŽ'ťaviac neuzriem
',

Ale Priechod,ania dosť smelosti mali
hneď jak šli po ceste utiecťzamýšl,ali.
Spolu ich zavreli na ten Zvolenský hrad
odkial, podaktorí ušli domov nazad.

Domy aj stodoly tam ležiav popole
len to im ostalo čomali na sebe.

PravdaŽe to bola Ver cesta tÍnistá
cez hory, kamene a mysel,neistá.

Rok tisíc deváťstoštyridsiaý-piaty
február šestnástyto bol deň nešťastný

Tak sa navrátilÍ ku svojim rodinám
do domu bez strechy a ku prázdnym skriniam

Ráno na svitaní keď ludia stávali
pušlrya kanóny užlen tak hrmeli.

Našazem Slovenská krvou je skropená
a smutnými hrobmi husto vy|ožená.

Nemci s partizánmi keď sa tamzrazil'i
tú našudedinu hrozne znivočili

Ale od qýchodu počuťkanónov dunenie
nebojme sa bratia pokoj aj k nám príde.

Miestami už strašnýplameň vyblkoval
a ten náš biedny l,ud od hrózy omdlieval

Autorka : rodáčka z Priechoda-Valovie žijúcav Kanade, táto
báseň bola uverejnená v časopise Kanadslqý Slovák asi v
rokoch 1946-7 po vojne

A pritom tí Nemci taký rozkaz dali

Ar<trvrtvzŠe MŠ
čop novÉvnaŠnlŠrolrRŠxÓlxr
Ani sme sa nenazdali a už je polovica školskéhoroka

20L4/201s za nami. Žiaci dostali ohodnotenie svojej práce v
škole formou ýpisu klasifikácie prospechu a správania za 1'.
polrok.
Azda najváčšiu radosť ma]i naši prváci. Starší spolužiaci
pripravili pre nich slávnosť prijímania medzi školákov. Prvá-

nruiin r0r5
ci z|ožil'islávnostnýsl,ubprváka, splnili množstvoúloh,ktoré
boli dókazom toho, žesa zo škólkarovstali ozajstnížiaci'Na
slávnostisme privítalip. starostua rodičovnašichprvákov.
Karneval
Trošku netradičnýdeň nedel,a 8. február bude našim
karnevaloým dňom. Pozyívamevšet\ých do kultúrneho
PnEčo cHnr{NIŤRoDINU
U Európanov je rodina a túžbapo harmonickom manželstve
stále najvyššiemedzi hodnotami. Keď sa povie rodina, máme
bežne na mysli rodinu postavenú na manželstve muža aŽeny,
tak ako je to aj momentálne definované v našom zákone o
rodine, kde deti majúmožnosťvidieť vzory milujúcej mamy a
láskavého otca' kde muž a žena sú si vo všetkom rovní a hoci
sú odlišní,dopíňa;úsa a spoločnemóžu vytvárať harmonic\Í
vzťah nasmerovaný spoločnou cestou.
V poslednej dobe sa však zača|iobjavovať aj iné pohl,ady,
ktoré na prvé počutie znejú ako snahy o riešenie
zrovnoprávnenia mužov a Žien, či ťažkostímenšín a ich
zrovnoprávnenia. Pri hlbšom skúmaníz nich však vedome či
nevedome plynú ohrozenia manželstva muža a ženy, jeho
r4ínimočnostia hodnoty pre spoločnosť,ohrozenia stabiliý
rodiny, práv rodičov na slobodnú ýchovu detí, či práva detí
na stabilnú rodinu s mamou a otcom.
Naviac, manŽelstvo je stále viac vnímané ako stereotyp,
prežitok či nepotrebný kus papiera, rozvodovosť dosahuje
neakceptovatel'rié hranice, mladí l,udia do rrzťahov vstupujú

domu o 15'oo hod' Určitesa všetci spoločnezabavíme.
Lyžiarslry výcvik
Hneď v pondelok 9. februára sa pójdeme učiťlýovať. Počas celého ýždřta budeme chodiť do lyžiarskeho strediska
Čachovov Selciach.

nepripravení a následne z nich odchádzajú zranení. sú
manželstvoa príprava naň naozaj takézastaraléa nepotrebné?
Sme presvedčení,že manželstvo uzaworené zodpovedne
pred štátnou či náboženskou autoritou ako závázok a sl,ub
prináša manželom váčšiu istotu, že ten druhý bude doňho
nielen na chvíl,u zal,úbený no zostane pri ňom aj v ťaž\ých
časoch.Tak]ýtoprísťubvytvára stabilné prostredie pre oboch
manželov,ako aj pre ich deti.
Chceme patriť ku krajinám, ktoré si vážia rodinu za|oženit
manželstvommužaa ženy ako vzácnu a nenahraditelhú hodnotu'
Silná rodina je nádej pre Slovensko, Európu i celý svet
Referendum o,, ochrane rodiny.. sa uskutočnívsobotu 7.
februára 2015 od 07.oo-22.oo hod. v sále kulturneho domu.
občania, ktorí sú oprávnení hlasovať vreferende avdeň
konania referenda sa nebudú zďržiavaťvmieste svojho bvalého
bydliska si móžu na obecnom úrade vyzdúhnúť hlasovacie
preukazy do št\řrtka5. februára 201'5 (počasstránkoých hodín).
Taktiež oznamujeme choým a bezvládnym občanom,ktorí
majú záujem hlasovať do prenosnej schránky, aby túto
skutočnosť nahlásili na obecnom úrade (tel'č' 4189043),
alebo v deň konania referenda členom okrskovej komisie

(tel.č.:
0907836 981J.

REFERENDUM
o RODINE - praktické rady:
- r e f e r e n d a s az ú č a s t n i t e !
- budeme odpovedať na tieto tri otázky, ktoré budú na
hlasovacom lístku:
]'. Súhlasítes qfon, aby sa manŽelstvom nemohlo nazývať
žiadne iné spo|užitie osób okrem zvázku medzi jedným
mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s Úm, aby párom alebo skupinám osób
rovnakého pohlavia nebolo umožnenéosvojenie (adopciaJ
detí a ich nás]edná qýchova?
3. Súhlasítes Qim, aby školy nemohli výadovať účasťdetí na
vyučovanív oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti saménesúhlasias obsahom vyučovania?
Ak nám na rodine zá|eží,odpovedajme trikrát Át.to t.1.ao
štvorčekaÁt.to vpíšemeznak X.
Ak sa v časekonania referenda nebudete zdržíavaťv obci,
resp. V mieste svojho trvalého bydliska, máte možnosť
hlasovať v hlasovacej miestnosti kdekolVek na Slovensku na
základe hlasovacieho preukazu + oP. Požiadajte oň na
obecnom úrade, resp. V mieste svojho trvalého bydliska.
Hlasovací preukaz Vám m6že prevziať aj iná - Vami
splnomocnená osoba, splnomocnenie nemusí byť úradne
overené. o vydanie hlasovacieho preukazu móžete požiadať
najneskór 2 dni pred konaním referenda'
Určite si vybavte hlasovací preukaz, ak sa v časekonania
referenda budete nachádzať napr. V nemocnici, v kúpel,och
alebo v iných zariadeniach. Ta(fto občania hlasujú do
prenosnej schránky. o svojej vóli hlasovať upovedomte
zdravotnú sestru alebo vedúceho zariadenia. Tí musia s Vami
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obecnýúrad

- aj s viacerymi - spísať Žiadosť a informovať okrskovú
komisiu, ktoráza Vami vyšle svojich dvoch členov.
Povzbuďte aj iných ťudí vo svojom prostredí kde sa
nachádzate, k účastina referende.
Do prenosnej schránky móžu hlasovať aj občania,ktorí sa
pre chorobu nemóžu dostaviť do miestnosti na hlasovanie, aj
ich opatrovatelia, ale aj každý, kto má závažný dóvod.
Dóležité je nahlásiť takýchto občanov už skór na obecný
úrad, č.t. 418 90 43 a|e aj kedykol'vek do skončenia
hlasovania - t.j. do 22,00 hodiny. Asi je vhodnejšie
uprednostniť písomný spósob nahlásenia, aby nedošlo k
pozabudnutiu v prípade telefonickej žiadosti. okrsková
komisia Vás navštívidoma.
|e smutné, že na Slovensku sme došli do štádia, keď sa
treba pýrtaťna tak samozrejmé,ale dóležitéveci:
Súhlasíte....
'''',že manŽelstvo tvorí jeden muž a jedna žena
......že
deti majúvychovávať otec a matka
.'....žerodičia majú právo chrániť svoje deti pred ým, čo
pokladajú za nemorálne.
BohuŽial,,v dnešnej dobe sa potrebujeme jasne vyjadriť aj k
samozrejmým veciam. Príďme preto účasťouna referende
povedaťnahlas:
ToTo PoKLADÁME ZA NoRMÁLNE A NAJLEPŠIE PRE
NAŠUKRA]INU NAŠER0DINY, NAŠEDETI.
Príďme voliť rodinu' aby toto referendum bolo platné, lebo k
tomu je potrebná až 50 Yo - ná účasťvšetkých voličov na
Slovensku. Aby bolo platné- zúčastnimesa!
Beáta Strečková

