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POZVÁNKA
41. R O Č N Í K
PALÁRIKOVA RAKOVÁ

22. – 27. apríl 2008
Raková – Čadca

41. národná súťaţná prehliadka ochotníckych divadelných
súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby
usporiadaná s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky pri príleţitosti 350. výročia prvej písomnej zmienky
o Obci Raková a 230. výročia udelenia mestských výsad Mestu
Čadca
PROGRAM

Utorok 22. apríl
Dom kultúry Čadca 9.00 a 11.00 h.
Zoja Mikotová: PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, pohostinné
predstavenie.

Streda 23. apríl
Dom kultúry Čadca 10.00 h
Dagmar Štekláčová/Eva Matysová:
ROZPRÁVKA O MAKOVOM ZRNIEČKU
Detský divadelný súbor EVA Čadca, pohostinné predstavenie.
Palárikova ulica Čadca 14.00 h
Miro Mihaľ: JÁNOŠÍK A 2000 ZBOJNÍKOV
Vranovské chodúľové divadlo Vranov nad Topľou pohostinné
predstavenie.

Štvrtok 24. apríl
Dom kultúry Čadca 9.00 h
Vlado Mores: PREDPOSLEDNÝ SÚD
Divadelný súbor Jána Palárika Čadca, súťaţné predstavenie
Dom kultúry Čadca 12.00 h
Štefan Králik: TRASOVISKO
Divadelný súbor Malá múza Ilava, súťaţné predstavenie
Kultúrny dom Jána Palárika Raková 9.00 a 11.00 h
Dagmar Štekláčová/Eva Matysová
ROZPRÁVKA O MAKOVOM ZRNIEČKU
Detský divadelný súbor EVA Čadca, pohostinné predstavenie
Raková
15.30 h Slávnostný sprievod obcou a pietny akt
pri Pamätníku Jána Palárika

16.30 h Slávnostná sv. omša v kostole Narodenia Panny Márie
Kultúrny dom Jána Palárika Raková 17.30 h
Jozef Moravčík: RAJDA MAJDA
Divadlo na hambálku Malacky, súťaţné predstavenie

apríl 2008

Piatok 25. apríl
Kultúrny dom Jána Palárika Raková 11.00 h
Ján Chalupka: ŠTYRI SVADBY NA JEDNOM POHREBE
Divadlo VHV Báčsky Petrovec, Srbsko pohostinné predstavenie
Dom kultúry Čadca 9.00 h
Osvald Zahradník: SÓLO PRE BICIE (HODINY)
Divadelný súbor Hviezdoslav Spišská Nová Ves, súťaţné
predstavenie
Dom kultúry Čadca 12.00 h
Jaroslav Lacko. NA JEDNOM DVORE
Divadelný súbor Daxner Tisovec, súťaţné predstavenie
Dom kultúry Čadca 18.00 h
Ján Chalupka: ŠTYRI SVADBY NA JEDNOM POHREBE
Divadlo VHV Báčsky Petrovec, Srbsko
laureát Medzinárodného divadelného festivalu DIDA Pivnica
2007 pohostinné predstavenie
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 41. Palárikovej Rakovej
Nedeľa 27. apríl
10.30 h Rímsko-katolický kostol Raková
Chrámový koncert MSZ Kysuca Čadca
14.00 h
Kultúrny dom Jána Palárika Raková
Jaroslav Lacko: DEDIČSTVO
Divadelný súbor Terézie Vansovej Rimavská Píla, Tisovec
pohostinné predstavenie
Obecný úrad Raková 20. apríl o 14.00 h
Vernisáţ výstavy Maľovaný svet Ireny Zemaníkovej
insitná tvorba rakovskej maliarky
Výstava bude k nahliadnutiu v dňoch 20. – 27. apríla 2008.
Obecný úrad Raková 22. apríl o 9.00 h
Monika Gerbócová: Vrešťadlo, účinkuje Iveta Liptáková –
Divadlo spod Spišského hradu, organizované bábkové
divadelné predstavenia pre deti materských škôl v Rakovej.
Ďalšie výstavy v rámci 41. ročníka Palárikovej Rakovej
►Čadca od udelenia mestských výsad, 1778 – 2008
Dom kultúry Čadca, 21. – 27. apríl
►Filip Lašut – 40 rokov s ochotníkmi
Dom kultúry Čadca, 21. – 27. apríl
►Ja a divadlo – detské výtvarné práce
Obecný úrad a Kultúrny dom J. Palárika Raková
►Výtvarné spektrum 2008
Kysucká galéria – kaštieľ Oščadnica, 4. apríl – 11. máj
Srdečne Vás váţení občania pozývame na kultúrne podujatia.
Veríme, ţe sa zapojíte do sprievodu a týmto vzdáte úctu
rodákovi obce Jánovi Palárikovi.
SRDCE 41. PALÁRIKOVEJ RAKOVEJ BIJE PRE
VŠETKÝCH.
PRÍĎTE, TEŠÍME SA NA VÁS.
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ČINNOSŤ SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ KOMISIE
ZRIADENEJ PRI OBECNOM ÚRADE
Sociálno-zdravotná komisia sa riadi zákonom č. 195/1998
Z.z. v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje právne
vzťahy pri poskytovaní sociálnej pomoci, ktorej cieľom je
zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana sociálnu
núdzu a zabezpečiť integráciu občana do spoločnosti. Sociálnozdravotná komisia okrem iného má za úlohu poskytnúť pomoc
občanom, ktorí sa ocitnú v situácii, kde sa nemôţu o seba
postarať /starí, osamelí, bezdetní a chorí občania/, ktorí
potrebujú opatrovateľskú sluţbu. Rodiny, ktoré majú takýchto
blízkych chorých, majú moţnosť poţiadať o zaopatrovací
príspevok na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci .
V prípade nepriznania
tohto príspevku môţu poţiadať
o opatrovateľskú sluţbu, ktorú poskytuje Obecný úrad
v originálnych kompetenciách, ale v obmedzenom počte hodín.
Opatrovateľskú sluţbu moţno poskytnúť:
a/ občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje
pomoc inej osoby pri zabezpečovaní:
-nevyhnutých ţivotných úkonov
-nevyhnutných prác v domácnosti alebo
-kontaktu so spoločenským prostredím najmä sprievodom,
tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby
a predčítaním
b/ dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak
osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôţu
z váţnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia alebo
občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
c/ matke, ak sa jej:
-súčasne narodili 3 deti a viac
-alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
d/
opatrovateľskú sluţbu nemoţno poskytovať občanovi,
ktorému:
-sa poskytuje peňaţný príspevok na osobnú asistenciu
-sa poskytuje celodenné, osobné riadne opatrovanie
- je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou
chorobou a pri ochorení touto nákazou
Ţiadosť si ţiadateľ podá sám alebo prostredníctvom inej
osoby na Obecnom úrade v Rakovej na predpísanom tlačive.
Ţiadosť musí obsahovať tieto náleţitosti:
- vyplnené tlačivo ţiadosti, potvrdené lekárom
- potvrdenie o príjme ţiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
/manţel, manţelka deti/ v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
podaná ţiadosť a za posledných 12 mesiacov pred podaním
ţiadosti
-u dôchodcov fotokópiu
posledného rozhodnutia o výške
dôchodku a rozhodnutia o dôchodku za predchádzajúci rok
-čestné vyhlásenie o majetku
-čestné vyhlásenie, ţe nepoberá zaopatrovací príspevok
Na základe ţiadosti členovia komisie s pracovníčkou odd.
soc. veci navštívia ţiadateľa a posúdia, či je ţiadosť
opodstatnená. V prípade zriadenia opatrovateľskej sluţby je
opatrovaný povinný zaplatiť úhradu, alebo jej časť za úkony
opatrovateľskej sluţby, pokiaľ jeho príjem nedosahuje výšku 1,2
násobku ţivotného minima 6.152,- Sk.
Takmer kaţdý človek sa stretne vo svojom ţivote so
starými a bezvládnymi ľuďmi, ale mali by sme si uvedomiť, ţe
čo dostaneme, máme aj dať a to tým, ţe sluţbu takýmto ľuďom
by sme mali poskytnúť bez nároku na odmenu. Ako príklad
môţeme uviesť rozprávku o 3 grošoch – jeden poţičiame, druhý
vrátime a tretí zostane na ţivobytie.

Sociálno-zdravotná komisia sa zaoberá aj vyhľadávacou
činnosťou, aby zabezpečila občanovi, ktorý potrebuje pomoc
opatrovateľky.
Úlohou sociálno-zdravotnej komisie počas roka 2008 je aj:
monitorovať bezdomovcov v obci
- získavať dobrovoľných bezplatných návštevníkov
k osamelým a chorým občanom v našej obci
- zorganizovať posedenie s dôchodcami
- navštíviť 2 x v roku v domovoch dôchodcov našich
umiestnených občanov
- navštíviť 90-ročných jubilantov a nad 90-rokov prestárlych
občanov
- kontrolovať plnenie povinnosti opatrovateliek v obci počas
roka
- zorganizovať prednášku – bylinky a ich vyuţitie
- zorganizovať prednášku – zdravotná výchova dutiny ústnej
v školskom a predškolskom zariadení
- prehodnocovanie ţiadosti o sociálnu výpomoc
- prehodnotiť s OÚ moţnosť zriadiť dom dôchodcov.
Aforizmy:
- Nezveruj ľuďom do rúk šťastie, mohlo by sa stať, ţe by
vám ho zabudli vrátiť
- Aj veľké deti potrebujú lásku
- Najlepším spôsobom poznania seba je úsilie porozumieť
iným
- Sú takí iniciatívni hrobári, ktorí kopú ľuďom hroby uţ za
ţivota.
Mária Mahútová, preds.komisie

Z ČINNOSTI A PLÁNOV TURISTICKÉHO KLUBU
POLOM RAKOVÁ PRE ROK 2008
NOVOROČNÝ VÝSTUP NA VEĽKÝ POLOM
Turisti Polomu Raková zahájili svoju činnosť v roku 2008 uţ
v prvý deň Nového roku. Ako ináč - tradičným Novoročným
výstupom na Veľký Polom- 1.067 m.n.m. Tohto roku to bol uţ
15. ročník výstupu na najvyšší vrchol našej obce, ktorý je
zároveň spätý aj s 15. výročím vzniku Slovenskej republiky. Je
to zároveň aj príleţitosť redukcie prebytočných kilogramov po
Vianočných sviatkoch a Silvestri. Aj tohto roku sa uţ
medzinárodného výstupu zúčastnilo okolo 200 účastníkov zo
Slovenska, Čiech a Poľska. Prítomný bol i starosta Mostov
u Jablunkova p. Prochádzka. Po krátkom príhovore a prípitku
zazneli nad peknou vatrou spievané hymny všetkých troch
štátov, ale i novoročné vinše či vianočné koledy. V priateľskej
atmosfére a srdečných prianí do Nového roku sa účastníci
rozchádzali do svojich domovov. Pre tých, ktorí nemali
naponáhlo, bolo pripravené posedenie pri kapustnici
v rekreačnom zariadení Dolina.
TURISTICKÝ PLES
Ţe sa vedia turisti zabávať, prezentovali 26.1.2008 na 15 –tom
turistickom plese. Decentne vyobliekané páry sa veľmi rýchlo
roztancovali a splynuli s turisticky vystrojenou časťou
účastníkov plesu hneď v prvom kole. Aţ do samého rána to bola
jedna veľká rodina, ktorá má svoju atmosféru snáď iba na
turistickom plese. A keď skupina V+K Systém v neskorých
ranných hodinách dohrala poslednú skladbu pri odchode z plesu
bolo opakovane počuť: „ O rok musíme prísť zas !“
pokračovanie – strana 3=>
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BEŢKY – BIELY KRÍŢ – RAKOVÁ
10.2.2008 – Jednu z mala zasneţených nedieľ vyuţívame
konečne na beţky. Trasu od Bieleho kríţa po vrcholkoch Beskýd
cez Malý Polom, Muřinkov vrch popod Veľký Polom, Kamennú
chatu popri Medvedej skale aţ na Korcháň absolvujú členovia
TK Polom v pohode a príjemnej atmosfére, ktorú vedia dodať
hory.
ZA VEĽKONOČNÝM VAJÍČKOM
Veľkonočný pondelok si uţ pár rokov prisvojil akciu „Za
Veľkonočným vajíčkom“. Aj tohto roku sa na pravé poludnie
zišla partia turistov na rakovskom letisku a vytýčili si trasu smer
Husárik – Zákopčie- Raková. Po krátkom občerstvení na
obnovenom hoteli Husárik sa skupina presunula na často
navštevovanú čistinku nad Zákopčím. Je len samozrejmosťou, ţe
vajíčka nemohli chýbať. Tentokrát boli pripravované na panvici
so slaninkou, cibuľou a hubami. V prírode skutočná „bašta.“
A to sa ešte vo veľkej pahrebe dopiekli „hrubé“ jelitá. Po
uhasení ohňa hoci za tmy veselý presun šibačov a vyšibaných
do Rakovej.
Ďalšie akcie, ktoré sú v pláne TK Polom:
20.4. – 100 jarných kilometrov – zahájenie letnej turistickej
sezóny – Vrchrieka
4.5. – Jarná púť do Horní Lomné
24.5. – Stretnutie s turistami zo Starej Vsi n. Ondřejnici
v Rakovej
5.7. – Najvyššie vrcholy kysuckých obcí- trasa: KlokočovPodvysoká-Olešná Staškov-Raková
26.7. – Turistický Country bál – stretnutie turistov Kysúc
v Areáli zdravia v Rakovej
1.-3.8. – Terchová – Jánošíkove dni
9. – 10.8. – Varta turistickej vzájomnosti a priateľstva –
obnovené stretnutia turistov zo Slovenska a Čiech po 75.rokoch
pri vatre- V.Polom
14.9. – Jesenná púť do Horní Lomné
5.10. – Výstup na Bahanu
25.10. – Záver letnej turistickej sezóny – Vojtov vrch
Akcie, ktoré nemajú pevný termín:
- Brigáda v Areáli zdravia a časti toku rieky Kysuca –
apríl
- Za medvedím cesnakom – máj
- Autobusový zájazd( Malé Karpaty) – máj – jún
- Cyklotúra – kysucká trasa
- Kozička – tradičná opekačka v prírode – máj
- Autobusový zájazd (ČR-Praded) – september – október
- Jesenná dvojdňová cyklotúra – okolie Starej Vsi n.
Ondřejnicí
František Broš, tajomník TK Polom Raková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA TRSTENÁ
ZŠ Raková – Trstená má v šk. roku 2007/2008 58 ţiakov v 4
triedach, dve oddelenia školského klubu navštevuje 35 ţiakov.
Náročnosť výchovno – vyučovacieho procesu je veľká, obsah
a rozsah učiva narastá. Pedagogický zbor je plne kvalifikovaný
a snahou vyučujúcich je maximálne sa venovať ţiakom, aby
všetci prospievali. Čo sa nám zatiaľ aj darí.
Po skončení vyučovania deti rozvíjajú svoje záujmy v 6
krúţkoch – anglický jazyk, počítačový, športový, turistický,
literárno – dramatický a šikovníček. Aktivity ţiakov zaujímajú
natoľko, ţe viacerí ţiaci navštevujú 3 – 4 krúţky.
Okrem krúţkových aktivít organizujeme aj ďalšie doplnkové
a mimovyučovacie akcie.

V októbri absolvovali ţiaci 4. ročníka dvojtýţdňový plavecký
výcvik, vedený kvalifikovaným plavčíkom. Všetci štvrtáci
zvládli základné techniky plávania.
V rámci učiva Prírodovedy o vesmíre navštívili ţiaci 3. a 4.
ročníka Kysuckú hvezdáreň v KNM.
Filip Repčák a Marcel Bojko boli ocenení Kysuckým osvetovým
strediskom v Čadci za veľmi pekné jesenné šarkany – umiestnili
sa na 2.mieste v rámci okresu.
V decembri sme pre deti organizovali pútavé predvianočné
aktivity, niektoré organizované Domom kultúry v Čadci:
Mikulášska besiedka, Vianočná burza, Vianoce s Kelčovanom,
Maľujem Vianoce.
V januári prebehol na našej škole zápis do 1. ročníka pre
školský rok 2008/2009.
31.1.2008 sme ukončili úspešne I. polrok školského roka. Ţiaci
dostali vysvedčenia a po náročnej polročnej práci si mohli trošku
vydýchnuť, prospeli všetci ţiaci školy a mali jednodňové
polročné prázdniny / 1.2.2008/.
Fašiangové obdobie sme zavŕšili karnevalom v maskách. Masky
boli naozaj krásne, nechýbala hudba, dobrá nálada, veľa
zaujímavých súťaţí. Kaţdý ţiak získal odmenu a sladkosť.
V marci, mesiaci knihy sme pre deti pripravili okrem
recitačnej súťaţe, návštevy kniţníc, besedy o prečítanej knihe,
ilustrácie kníh aj nočnú akciu pod názvom „Andersenova noc“.
Mgr. Jarmila Larišová, riaditeľka ZŠ

SPRÁVA CINTORÍNOV INFORMUJE
-

pokračovanie z februára –

Príde v ţivote taká chvíľa, ţe sa musíte navţdy rozlúčiť
s tým, s ktorým ste preţili časť ţivota a mali ho radi. Nedá sa
však nič robiť a pozostalým nič iného nezostáva len zosnulému
zabezpečiť dôstojnú rozlúčku. Stretávame sa často s tým, ţe
niektorí pozostalí nevedia kam skôr skočiť, za kým ísť a čo treba
vybaviť.
Podľa práce a skúseností doporučujeme:
Pri úmrtí doma:
Okamţite kontaktovať lekára, ktorý vystaví list o prehliadke
mŕtveho, prípadne doporučí prevoz na súdnu pitvu. V takomto
prípade zabezpečiť cestou pohrebnej sluţby prevoz do
nemocnice. Následne zabezpečiť výkop hrobového miesta –
osobne kontaktovať s OKVS p. Grečmalom Stanislavom Raková
U Vraţla, prípadne p. Kajánkom Antonom Raková Fojstvo, resp.
informačné centrum na Obecnom úrade v Rakovej. Ďalej
Informovať pána farára, dať zvoniť u p. Kotuľovej Raková
U Vraţla a potom zabezpečiť u pohrebnej sluţby rakvu, vence,
stuhy, príp. kríţik a moţnosť dopravy do chladiaceho boxu do
Dome nádeje v Rakovej. Cestou pána farára zabezpečiť
organistku a miništrantov a dohodnúť dátum poslednej rozlúčky
so zosnulým.
Pri úmrtí v nemocnici:
Úmrtný list Vám vystaví matrika v mieste úmrtia na základe
listu o prehliadke mŕtveho, alebo Vám ho vybaví príslušná
pohrebná sluţba.
Chceli by sme ešte pripomenúť, ţe pokiaľ bude záujem
pozostalých, môţeme i cestou miestneho rozhlasu formou
smútočnej relácie oznámiť našim občanom s kým, kedy a kde sa
koná rozlúčka so zosnulým. Tieţ môţeme zahrať i smútočne
piesne a skladby počas sprievodu z kostola do Domu nádeje v
Rakovej. V závere chcem podotknúť, ţe tieto riadky sa mi ťaţko
píšu, ale vzhľadom na malú informovanosť našich občanov som
ich napísanie povaţoval za nutné.

/SG/
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FUTBAL
Prvý aprílový víkend sa konečne dočkali futbalu i priaznivci v Rakovej. Uţ
v sobotu 5. apríla cestovali mladší a starší ţiaci- účastníci III. ligy k poprednému
muţstvu svojich tabuliek a to do Rajca. Starší ţiaci podľahli domácim v pomere 5:1
a mladší ţiaci uhrali prijateľný výsledok keď po dobrom výkone prehrali 2:1.
V sobotu 5-teho mali hrací deň i dorastenci – účastníci prvej triedy, ktorí podľa
rozlosovania mali hostiť dorastencov z Nesluše. Títo sa však na zápas nedostavili
a tak Rakovania zvíťazili kontumačne 3:0.
Najviac sme sa však tešili na zápas dospelých – účastníka V. ligy, ktorí privítali na
domácom ihrisku muţstvo Bánovej B – Brezany. Zápas mal skôr remízový charaktertak dokonca skončil i prvý polčas. V tomto si vytvorili naši muţi 2-3 šance, ktoré
však nezuţitkovali. Toto sa však nedá povedať o hosťoch, ktorí sa v druhom polčase
po faule nášho Kováčika ujali vedenia z penalty, no a tak aj skončil celý zápas, ktorý
sme prehrali v pomere 0:1.
Na jeseň sme ešte predohrávali prvý jarný zápas v Radoli, ktorý sme prehrali 4:0.
O výkone nášho muţstva sa zdrţíme komentára. Teraz Vám prinášame vylosovania
našich muţstiev jarnej časti súťaţného ročníka 2007/08:
KOLO

DÁTUM

STRETNUTIE

VÝKOP

S ÚSMEVOM

Väzeň má v cele
na stene obrovskú
fotografiu manţelky.
Dozorca sa ho so súcitom pýta:
„ Prečo ju tam máš ?
To ju tak veľmi miluješ ?“
„Nie, ale keď sa na ňu pozriem,
som celkom rád, ţe som tu.“

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
VITAJ DIEŤA

ODCHOD

MUŢSTIEV
16

13.4.2008

Strečno-Raková

15.30 h.

17

20.4.2008

Raková-Rudinská

16.00 h.

18

27.4.2008

Belá(Za) - Raková

16.00 h.

19

4.5.2008

Raková – D.Hričov

16.30 h.

20

11.5.2008

Žilina Záv.-Raková

16.30 h.

21

18.5.2008

Raková- Korňa

17.00 h.

22

25.5.2008

Podvysoká –Raková

17.00 h.

23

1.6.2008

Raková – Rudina

17.00 h.

24

8.6.2008

Varín – Raková

17.00 h.

25

15.6.2008

Raková – Predmier

17.00 h.

26

22.6.2008

Skalité – Raková

17.00 h.

Kolo

Dátum

Stretnutie mužstiev

16

13.4.2008

Voľný žreb

17

20.4.2008

Voľný žreb

18

27.4.2008

Poviná- Raková

13.30 h.

19

4.5.2008

Raková - Snežnica

o 13.30 h.- autobus

o 14.15 h.- autobus
Katarína Hrubá
Jakub Arendárik
Kristína Škorvánková
Klaudia Janíčková
Viktória Kubašková

o14.30 h.- autobus
o 15.15 h. –Avia-autá

Dominik Hanuliak
Dominika Oravcová
Vanesa Zbončáková
Lukáš Heglas

ŽELÁME VEĽA ZDRAVIA



o 15.15 h.- autobus

MANŽELSTVO UZATVORILI
o 15.15 h. –podľa dohody

Dorast:
Výkop

Odchod
Oliver Kreš – Beáta Knežiková
Stanislav Mihálik – Júlia Kováčiková
o 11.45 h.- Avia

ŠŤASTNÚ CESTU ŽIVOTOM

14.00 h.



o 12.45 h. -Avia

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

20

11.5.2008

Ochodnica - Raková

14.00 h.

21

18.5.2008

Raková – Makov „B“

14.30 h.

22

25.5.2008

St. Bystrica - Raková

14.30 h.

o 13.10 h.- Avia

23

31.5.2008

Raková- Turzovka

16.00 h.

Pozor- sobota !

24

8.6.2008

25

14.6.2008

Raková- Čierne

14.30 h.

Pozor – sobota !

26

22.6.2008

Oščadnica - Raková

14.30 h.

o 13.00 h. - Avia

Paulína Hajduková
Františka Heglasová
Pavel Krnáč
Jozefa Goralková
Margita Maslíková
Emil Sklenčík
Emília Olešnaníková
Ľudovít Šuška
Pavol Polák

Voľný žreb

/SG/

87
85
66
68
81
45
57
69
47

rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
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