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VLADO STOILA

Od vydania prvého čísla Padákového spravodajcu uplynuli presne štyri
mesiace. "Zobudili" sme sa po nepríjemných týždňoch korony a čo
najskôr sme naštartovali klubový príbeh. Začali sme stretnutím v prvú
májovú stredu a v júni nasledoval dlho očakávaný pochod Jozefa
Gabčíka, ktorý mal byť pôvodne jarným "otváračom" sezóny. Medzi tým
sme sa zúčastnili tichých osláv oslobodenia Žiliny, tiež poznačených
situáciou okolo COVID-19. V júli sme stihli uvariť výborný guláš a presťa-
hovať klub do nových priestorov. Ešte začiatkom júna nám však bola
oznámená potešujúca správa, o ktorú sa chcem s vami všetkými podeliť.
Naše nové občianske združenie, Oblastný klub vojenských výsadkárov
Jozefa Gabčíka Žilina bolo, 2. júna 2020, zaregistrované na Ministerstve
vnútra SR. Oblastný klub Žilina, tak urobil ďalší krok ku svojej
samostatnosti, a  môže úspešne nadviazať na dvadsaťpäťročnú tradíciu
svojho pôsobenia. Týmto počinom sme zavŕšili myšlienku dlhoročného
predsedu klubu, Ferka Glattera, ktorý s  ňou pôvodne prišiel. Otvorili sa
nám tak hlavne nové možnosti financovania klubových aktivít, ktoré
umožnia žiadať granty a  dotácie od samospráv, ministerstiev, a  takisto
uchádzať sa o 2 % z daní, či prijímať sponzorské dary a príspevky. Dúfam
a pevne verím, že spomínaná registrácia nám zlepší podmienky v klube
a urobí našu spoločnú klubovú činnosť atraktívnejšou a  plnohod-
notnejšou. Ešte raz ďakujem prípravnému výboru za dobrú prácu. Veľkú
radosť mám aj z účasti novoprijatých členov na klubových podujatiach.
Nateraz sme naše aktivity zavŕšili účasťou na regionálnych oslavách SNP,
martinská základňa sa pripojila ku každoročnému výstupu na Panošinú
a niektorí z členov prejavili solidaritu darovaním krvi. Prajem vám
príjemné čítanie....
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inštitúcií položením vencov
k  pamätníkom a  tichou spomien-
kou bez účasti verejnosti.
V popoludňajších hodinách sa
uskutočnila aj pietna spomienka
pri Pamätníku I.  československého
armádneho zboru na Polome, kde
si 75. výročie oslobodenia
žilinského regiónu v  tichosti
pripomenuli zástupcovia ŽSK, KVV
SR Žilina, OKVV JG Žilina,  5. pšu
Žilina, SZPB a  Obecného úradu
Stráňavy. 
"Tento rok to bola netradičná
spomienka oslobodenia žilinského
regiónu bez prítomnosti verejnosti.
Súčasná situácia zmenila dlho  plá-
nované oslavy okrúhleho výročia
na individuálne položenia vencov
a  vzdania holdu hrdinom bez
verejných prejavov, hymien a  sálv.
Dôležité však je, že sme v období
obmedzení nezabudli a  pri dodr-
žaní bezpečnostných opatrení,
sme si tieto dôležité udalosti
pripomenuli,“ skonštatoval vice-
prezident KVV SR a predseda
OKVV JG Žilina Vladimír Stoila.

PRIPOMENULI SME SI 75. VÝROČIE UKONČENIA 

2. SVETOVEJ VOJNY V ŽILINSKOM REGIÓNE

SOŇA VANOVČANOVÁ

ŽILINA, STRÁŇAVY – 30. apríla.
Pietne podujatia pri príležitosti 75.
výročia ukončenia 2. svetovej
vojny v  okrese Žilina poznačili
tento rok sprísnené epidemio-
logické opatrenia proti zabráneniu
šírenia koronavírusu. 
Pamiatku padlých vojakov si na
Vojenskom  cintoríne   na  Bôriku
v  Žiline  uctili   zástupcovia   Klubu

vojenských   výsadkárov  (KVV)  SR 
a Oblastného klubu vojenských
výsadkárov Jozefa Gabčíka (OKVV
JG) Žilina spoločne s  predstavi-
teľmi Veľvyslanectva Ruskej fede-
rácie, Žilinského samosprávneho
kraja (ŽSK), Mesta Žilina, 5. pluku
špeciálneho určenia (5. pšu) Žilina,
Slovenského zväzu protifašistic-
kých  bojovníkov  (SZPB)  a ďalších

USKUTOČNIL SA 48. ROČNÍK VÝSTUPU 

NA PANOŠINÚ

REDAKCIA

LIPOVEC - 8. augusta. Obete druhej svetovej vojny si
pri pamätníku na vrchu Panošiná nad obcou Lipovec
pietnym aktom uctili členovia Klubu slovenských
turistov Lipovec, zástupcovia Obecného úradu Lipovec
a členovia KVV SR MO Martin-Vrútky, v prítomnosti
verejnosti.

Nad obcou Lipovec stojí od roku 1948 pamätník
obetiam 2. svetovej vojny. Postavený bol na počesť
neznámeho  bojovníka, ktorý zahynul v  SNP  pri obrane  

Strečnianskeho  priesmyku. V auguste sa tradične koná
výstup k tomuto pamätníku. "Podujatia sa zúčastnilo
viac ako 130 osôb. Na potešenie organizátorov prišlo
mnoho mládeže," uviedol Ján Gordík z KVV SR MO
Martin-Vrútky.

Snímka: Mesto Žilina

spravodajstvo

spravodajstvo

Snímka: Archív MO KVV Martin
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(OV) Zväzarmu ako predseda OV.
V roku 1976 som poslednýkrát
zoskočil na  vrch  Ostré,  a   potom
som už na to  nemal  čas.  Celkom
som vyskočil  2206-krát, naposledy
pred štyrmi rokmi v Lučenci.

Mal si strach pred prvým zosko-
kom? Predsa len si bol mladík...
Nejaký strach som z  toho nemal.
Výcvik trval rok, pripravili nás na
to. Priznávam, že som bol vtedy
ešte chlapec. Taký chalan chce byť
silou mocou chlap, tak sa mi to
podarilo. Ako si tak spomínam,
v Žiline prvýkrát skákali parašutisti
v  roku 1950, vtedy som mal 10
rokov. Ako chalani sme sa vtedy
utekali na to pozrieť. Bola pri nich
inštruktorka parašutizmu, žena.
Hovorila im, aké chyby robia a  ja
som sa na to, ako chlapec, pozeral.
Mne vôbec nenapadlo, že za pár
rokov, budem medzi nimi.

Na ktoré obdobie spomínaš
najradšej, resp. boli aj kritické
okamihy?
Najlepšie to bolo do roku 1965,
kým som sa neoženil. Potom už
prišla rodina a vtedy som sa stretol
aj so strachom. Bolo to raz, keď
sme boli na letisku, mal som už
vyše 1000 zoskokov a dcéra mala
vtedy tri roky. Robil som akurát
riadiaceho zoskokov. Všetci už ma-
li po dva zoskoky, tak som si šiel
skočiť aj ja. Zrazu na mňa kričali,
tak som sa otočil. Pribehla za
mnou dcéra a  chytila ma okolo
nôh: „Oco ja ťa ľúbim,“ povedala.
A to ma tak  zobralo,  že  keď som
z výšky pozeral  na Celulózku, žilin-
ské námestie a cintorín, začal som
sa pri pohľade naň potiť, dostal
som strach. Nebohému Štefanovi
Cesnekovi som prikázal  ísť na  ná-
let. Povedal mi,  že sme len  vo výš-
ke 400 metrov. Mňa to v  tej chvíli
nezaujímalo. Vzlietol teda do výšky
700   metrov,   ja     som    vyskočil
a  otvoril  padák.  Dostal   som nor-
málne strach. Zrejme to vyvolala
dcéra. Vrátiť s  lietadlom som sa
nemohol, nemohol som si predsa
priznať strach pred ľuďmi, ktorých
som cvičil. Bola len jediná cesta -
vyskočiť. Toto je jediné, na čo si
spomínam, že ma tak zobralo. Za
celú tú dobu som ale zažil asi 17
otvorení záložného padáku, okrem
toho asi 4 boli kritické, ktoré som
vyriešil. Nikdy som v kritickej chvíli
ani len nepomyslel, že by som mal
zomrieť, vždy som situáciu riešil. 

FERKO GLATTER (80) : 

KEĎ PARAŠUTISTA OPUSTÍ LIETADLO, 

JE ZRAZU V TOM ŽIVLE SÁM

SOŇA VANOVČANOVÁ

Snímky: Soňa Vanovčanová

rozhovor
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Netradičné výročie oslávil v týchto
dňoch dlhoročný predseda
oblastnej organizácie Klubu
vojenských výsadkárov SR Žilina,
Ferko Glatter (80). Odo dňa, kedy
sa nad jeho hlavou po prvýkrát
šťastne  otvoril  padák,   uplynulo
v stredu 20. augusta presne 65
rokov.

Kedy sa ti podarilo po prvýkrát
pozrieť na svet z výšky?
Bolo to v auguste 1955, mal som
vtedy pätnásť a pol roka a skákalo
sa   z  lietadla  Siebel. Skákal  som
v piatok, druhý v poradí a v sobotu
som zoskočil ešte dvakrát. V tých-
to dňoch som stihol svoje prvé tri
zoskoky. 

Mal si pomerne málo rokov? Za
akých okolností to bolo?
Na rodičmi podpísanej prihláške
do parašutistického krúžku som si
prepísal  dátum narodenia z  roku
1940  na rok 1938. Bolo to vyplnené
na stroji, tak sa to dalo. V  tom
období bolo všetko jednoduchšie.
Potom to už nikto neštudoval,
nikto sa o  to nezaujímal. Vtedy sa
cvičil aj prvý ročník celoštátnej
Spartakiády. Cvičili sme aj na
železničnom učilišti vo Vrútkach,
kde som sa  učil.  Keď som  sa z nej 

vrátil domov, šiel som pozrieť čo
sa deje na letisku v  Martine.
Povedali   mi,    že    sa   v    piatok
a v sobotu bude skákať. Prišiel
som domov, zbalil som do tašky
pár vecí  a   šiel  som. Rodičia mi
nič nezakazovali, nemal som
doma problémy, a  tak som začal
chodiť na letisko. Potom som
dostal dokonca na rok dištanc,
pretože som niekoho urazil. Ale
neskôr, asi po pol roku, sa to
pomocou otca vyriešilo.

Ako je to s množstvom zoskokov?
Kedy si vyskočil z  lietadla
naposledy?
Keď som šiel na základnú vojen-
skú službu, už  som mal  110
zoskokov padákom, dokonca aj
propagačné nad Kysuckým No-
vým Mestom. Na vojne som urobil
36 zoskokov a  keď som sa vrátil,
tak som za jeden rok urobil 365
zoskokov. Vyzeralo to tak, že som
bol každý deň na padáku, ale
nebolo to tak. Počas súťaží sa za
deň zoskočilo aj päťkrát, tak ten
počet narastal. V roku 1964 som
vyhral preteky v  Košiciach, a  na
základe toho, som v  roku 1967
dostal titul majstra športu. Tie
zoskoky začali narastať, až kým
som nenastúpil na  Okresný výbor    
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ŽILINA, POLUVSIE - 21. júna. Prvé
tohtoročné    klubové    podujatie
v prírode sa tešilo veľmi peknej
účasti. Zišlo sa nás 43 z oblast-
ných klubov v Žiline, v Banskej
Bystrici,     Trenčína,      Bratislavy
a Zlatých Moraviec. Nenáročnú
prechádzku od pamätníka Jozefa
Gabčíka v Závodí do Camp-u
Slnečné skaly v Poluvsí sme si
spríjemňovali najmä rozhovormi.

Keď sa začiatkom roka zrodila
myšlienka   o   turistike    spojenej
s poctou Jožkovi Gabčíkovi, všetko
sa javilo veľmi jednoducho. Hlavne
termín sme sa snažili nastaviť tak,
aby sme mohli otvoriť akúsi
klubovú "outdoorovú" sezónu,
teda na jar. Situácia okolo korony
sa však skomplikovala a s prípra-
vami sme mohli začať až po uvol-
není opatrení. Veľa  času na ne
nebolo  a   hlavne  sme  netušili čo,

kych príhovoroch sme sa vydali,
proti toku rieky Rajčianky, na
pochod do Poluvsia." Počasie
vydržalo, napriek tomu, že od rána
bol dážď "na spadnutie". Prvé
kvapky začali padať zo zatiahnutej
oblohy, až keď sme vchádzali do
kempingu Slnečné skaly. Tam sme
sa spoločne naobedovali, oddýchli
si a v daždi sa autobusom presu-
nuli do Poluvsia. Pri pamätníku
sme zapálili sviečky, uctili si hrdi-
nov, ktorí zahynuli v pražskom
Chráme Sv. Cyrila Metoda a ukon-
čili vydarené podujatie spoločnými
fotografiami. 
Za   celoročnú     podporu    klubu
a zabezpečenie dopravy vojen-
ským autobusom patrí vďaka
veľiteľovi 5. pšu, Pavlovi Šebíkovi,
za spoluorganizáciu Vladovi
Stoilovi a Vladovi Vaňovi.

PEŠÍ MEMORIÁL SA VYDARIL

SOŇA VANOVČANOVÁ

Snímky: Archív Vladimíra Schneidera, Soňa Vanovčanová

kedy a ako sa môže zmeniť.
Klubový život však bolo potrebné
rozprúdiť a vychádzka do Poluvsia
sa  javila ako ideálne podujatie na
upevnenie  vzťahov. V sobotu
zrána, keď sme sa začali  schádzať
v kasárňach, ma  milo   prekvapila
a aj potešila účasť. A to nielen
preto, koľko nás prišlo, ale najmä
pre ukážkovú symbiózu troch
generácií členov a ich rodinných
príslušníkov. Ako už spomenul
Vladko Schneider v bansko-
bystrickom Spravodajcovi: "Naše
sympatizantky a verné účastníčky
našich podujatí, Valentína Stoilová
a Terezka Nôtová,    položili   za  nás
všetkých k pamätníku Jozefa
Gabčíka veniec. Prezident KVV SR,
pplk. v.v. Viktor Puchoň a predseda
Oblastného   KVV   SR Žilina nrtm.
Vladimír    Stoila,   vzdali,  spoločne
s nami všetkými, poctu Jozefovi
Gabčíkovi a jeho druhom. Po  krát-

zápisník
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PRESŤAHOVALI

SME KLUB

SOŇA VANOVČANOVÁ

Snímky: Soňa Vanovčanová

ŽILINA - 11. júla. Pri varení výborného maďarského gulášu, ktorý pre nás
pripravil René Rác, sme počas druhej júlovej soboty presťahovali klub do
nových priestorov.

Rozlúčili sme sa so starou budovou Klubu vojenských výsadkárov SR, odkiaľ
sme poprenášali rokmi nazbieraný majetok klubu - rôzne ocenenia,
elektroniku, knihy, nábytok, zariadenie i zástavy a   konečne sme sa    zabývali
v nových priestoroch v budove Posádkového klubu 5. pšu. V súčasnosti ich
využívame   najmä  na  pravidelné  stretnutia   každú  prvú  stredu  v   mesiaci
a rokuje v nich aj Prezídium KVV SR. 
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ČIERNY POTOK - 14. augusta. Napriek opatreniam v súvislosti s koro-
navírusom, miestna Základná organizácia Slovenského  zväzu protifašis-
tických bojovníkov arm. gen. Ludvíka Svobodu v spolupráci s obecným
úradom, Klub darcov krvi v spolupráci s Národnou transfúznou Službou SR,
pracovisko Banská Bystrica, zorganizovali XV. ročník Slovanskej kvapky krvi
na počesť SNP. Tohto podujatia sa zúčastnili aj dvaja členovia Oblastného
klubu vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina, Jozef Pupala a Pavel
Švelka.

"Po skončení odberu krvi o 11.00 hodine sa  konalo  spomienkové zhromažde-
nie pri príležitosti 76. výročia SNP a jednotlivé delegácie a hostia za   pochodu
""Buchenwaldského chóru"", položili vence a kytice k pamätníku obetí maďar-
ských fašistov zo 4.11.1944, kedy hortyovskí fašisti odvliekli  do  koncentračného
tábora z obce a okolitých osád  15 mužov, z ktorých zahynulo v koncentrač-
nom tábore Flossenburg 12 našich predkov," uviedol  Jozef   Pupala,    predse-
da ZO SZPB arm. gen. Ludvíka Svobodu v Čiernom Potoku.

DAROVALI KRV

REDAKCIA

spravodajstvo

fotoreport

Snímky: Archív SZPB ČP
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ÚSPEŠNE SME ZDOLALI CESTU

PADLÝCH HRDINOV V KUNERADE

SOŇA VANOVČANOVÁ

KUNERAD - 21. august. Oblastný
klub vojenských výsadkárov
Jozefa Gabčíka Žilina (OKVV JG
ZA) bol spoluorganizátorom Osláv
SNP v Kunerade, ktoré pripravilo
občianske združenie AKURAD -
Aktivity Kuneradu a Rajeckej
doliny. Úlohou klubu bolo zaistiť
bezpečnosť a zdravotnícky doh-
ľad nad účastníkmi turistického
prechodu Cesty padlých hrdinov. 

Trasa v dĺžke cca 16 km začínala
pri Penzióne Kunerád a viedla cez
významné miesta bojov SNP v Ku-
neradskej doline, lesnú časť
Slatiny, k pomníku Rogačevského
a končila pri pamätníku SNP pod
zámkom v Kunerade. Trasa nie je
náročná, jej väčšia časť vedie po
asfaltovej ceste pomedzi les, popri
potoku Stranianka. Prechod je ako
stvorený pre rodiny s deťmi,
zvládnu ho bez problémov aj se-
niori. Cestou sa uskutočnilo viace-
ro pietnych aktov, kde si účastníci
pri     pamätníkoch      pripomenuli   

fotoreport
prechodu v Kunerade. Som veľmi
hrdý na všetkých, ktorí sa
podujatia zúčastnili," povedal
prezident Klubu vojenských
výsadkárov SR Viktor Puchoň. 
Nad zdravím všetkých účastníkov
pochodu bdel náš  zdravotník
René  Rác,  za čo mu patrí veľká
vďaka. Za  prípravy a organizáciu
tejto krásnej zážitkovej prechádzky
sprevádzanej duchovným  slovom
i za zabezpečenie pietneho aktu
osláv SNP v Kunerade patrí
mimoriadne poďakovanie nášmu
predsedovi Vladovi Stoilovi a 5.
pšu. Vďaka za duchovnú podporu
a slová počas   pochodu, pietnych
aktov, ale  aj  na  pódiu v rámci
osláv SNP, patrí kaplánovi 5. pšu,
Mikulášovi Jančušovi a za prípravu
remeselného jarmoku nášmu
členovi Mirovi Bellanovi. "Ďakuje-
me veľmi pekne za podporu tohto
podujatia a niekoľkoročnú spolu-
prácu na tomto podujatí. Veľmi si
to vážime. Oslavy SNP v Kunerade
vďaka turistickému prechodu
Cesty padlých hrdinov v sprievode
vojakov majú  pre   účastníkov
krásnu atmosféru,"  uviedla po
skončení osláv predsedníčka
občiankeho združenia AKURAD,
Petra Dubeňová na FB stránkach
Oblastného Klubu vojenských 
 výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina.

bojúcich v SNP, ktorí padli v okolí
Kuneradu. Cesta trvala príjemným
vychádzkovým tempom okolo 4,5
hodiny.
Na oslavách SNP pod Kunerad-
ským zámkom boli prítomní
podpredseda NR SR Gábor Gren-
del, Minister obrany SR Jaroslav
Naď, poslankyňa NR SR a starostka
obce Kunerad, Monika Kavecká,
zástupcovia veľvyslanectiev, viacerí
poslanci NR SR, predsedníčka ŽSK
Erika Jurinová, predsedníčka o. z.
AKURAD Petra Dubeňová, veliteľ
Síl pre špeciálne operácie Branislav
Benka,  veliteľ  5.  pšu  Pavol  Šebík,
zástupcovia SZPB a mnohí ďalší.
Za KVV SR a OKVV JG ZA sa
hlavného pietneho aktu zúčastnili
prezident KVV SR Viktor Puchoň,
tajomník OKVV   JG    ZA    Vladimír
Vaňa a dlhoročný predseda oblast-
ného klubu Žilina a súčasný čestný
prezident KVV SR Ferko Glatter.
"Vysoko oceňujem prácu predsedu
klubu a jeho kolektívu, ktorý
zabezpečoval  priebeh turistického

Snímky: Soňa Vanovčanová
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Prechod Cesty padlých hrdinov v Kunerade a stretnutia pod Kuneradským zámkom

Snímka: Ľubo Bechný

ZÚČASTNILI SME SA SPOMIENOK

NA SNP V ŽILINE A OKOLÍ

SOŇA VANOVČANOVÁ

ŽILINA, STREČNO - 28. augusta, PETROVICE -
MAGÁLE - 30. augusta. Okrem osláv v Kunerade si
KVV SR, spoločne s OKVV JG Žilina, pripomenuli 76.
výročie SNP v Žilinsko - bytčianskom regióne
pietnymi aktami a  položením vencov pri Pamätníku
genmjr. in memoriam Jozefa Dobrovodského v Sa-
de SNP v Žiline, pri Pamätníku francúzskych partizá-
nov v   Strečne   na   vrchu   Zvonica a  pri pamätníku
SNP  v  osade  obce  Petrovice - Magále v okrese
Bytča, spoločne s predstaviteľmi samospráv,
zástupcami  štátnych   inštitúcií  i  poslancov  NR SR
a verejnosti. 

"Všetky augustové oslavy prebehli v komornej
atmosfére. Na lokálnych slávnostiach nebolo veľmi
cítiť opatrenia v súvislosti s COVID-19  a všetky
prebehli v pokoji,"  zhodnotil  viceprezident   KVV SR a
predseda O KVV JG ZA Vlado Stoila. 

PADÁKOVÝ SPRAVODAJCA ČÍSLO 2
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S ľútosťou vám oznamujeme, že do padákového neba odišiel 

vo veku 77 rokov dlhoročný člen nášho klubu
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PLÁN AKTIVÍT KLUBU

V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ

VLADO STOILA

V najbližších týždňoch a mesia-
coch    pripravujeme   tri    dôležité
podujatia, na ktoré bude potrebná
registrácia  členov  klubu  a  bude
s nimi súvisieť aj vyzbieranie
účastníckych poplatkov.
Prvým podujatím, ktoré nás čaká
je Michalský deň.  Streľby  sa
uskutočnia 26. septembra na
strelnici v Kamennej Porube.
Uskutoční sa súťaž  jednotlivcov zo

čove a Vojenského cintorínu v Lip-
tovskom Mikuláši Háj-Nicovô.
Zájazd  sa    uskutoční  v   termíne
9. - 10. októbra (piatok - sobota).
Účastnícky poplatok  vo výške 35
eur/os. zahŕňa ubytovanie v Pen-
zióne Rojas v Mýte pod
Ďumbierom s  polpenziou,  poiste-
nie, občerstvenie a pitný režim.
Doprava bude zabezpečená
vojenským autobusom. 
Poplatok je potrebné uhradiť do
30. septembra osobne u Vlada
Stoilu, a to kvôli nutnosti zaplatiť
vopred zálohu za ubytovanie.
Urobiť tak môžete počas klubovej
stredy alebo po telefonickej
dohode s Vladom.
Prvý hromadný zoskok padáko-
vých strelcov si pripomenieme
pietnym aktom, pri pamätníku na
sídlisku Hájik, v utorok 27. októbra
o 13.00 h.  

samopalu Savz.58V a pištole Glock
17. Počas súťaže bude možné
vyskúšať si streľbu z OPU
Dragunov a M4.
Štartovné 10 eur uhradíte v deň
podujatia.    Zraz    účastníkov    je
o 7.00 pred kasárňami v Závodí,
odchádzať sa bude o 7.15 h.
Prihlasujte sa na adrese
vladimir.stoila@mil.sk alebo na č.t.
0908 935 769 do 18. septembra
2020.
Ďalšie klubové podujatie, ktoré sa
uskutoční pod taktovkou oblast-
nej organizácie Žilina  bude dvoj-
dňový  poznávací  zájazd spojený
s    výstupom     na    vrch   Slemä
a s návštevou  pamätníku v   Krpá-

Šárka Zigová  50 rokov

Blahoželanie nielen jubilantom
V uplynulých mesiacoch sa krásneho životného jubilea dožili štyria naši členovia, narodeniny oslávilo šesť

členov. Za celú členskú základňu želáme všetkým pevné výsadkové zdravie a modré nebo nad hlavou!

Narodeniny oslávili
Milan Riecky, Anton Korduliak, Božena Lukačková, Peter Achejov, Marian Kušnier a Radovan Slepička

Milan Gjabel  75 rokov

DES. V. V. ANTON MASÁR 

infoblok

Vladimír Vaňa 40 rokov

Jozef Šupol 40 rokov
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