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Spravodaj obce

Staškov
číslo 3 / máj 2018 / 7. ročník / dvojmesačník / nepredajné

Prijmite srdečné pozvanie na letné podujatia v našej obci
17. jún 2018
Divadelný súbor Jána Palárika z Čadce
Divadelná hra od A. P. Čechova
Láska na 3x
Začiatok o 18.00 hod. KD Staškov

29. jún 2018: LETNÝ KONCERT
Hudobná skupina HRDZA,
zabávač a spevák Štefan Hruštinec,
speváčka KRISTÍNA, predpredaj v OÚ
Od 19.00 hod. Areál FK Slávia Staškov

27. jún 2018
V rámci divadelnej prehliadky vystúpia
Divadelný ochotnícky súbor Stožkár
zo Stožku
Rozprávka Prorok Rak
Detský divadelný súbor Pramienky
Rozprávková cesta okolo sveta
a hra Ester
Začiatok o 9.00 hod. KD Staškov

30. jún 2018
Hasičská súťaž o Pohár starostu
obce a SSHl Areál FK Slávia Staškov
Hodová sv. omša pri Kaplnke na Grúni
o 17.00 hod.
1. júl 2018
2. ročník súťaže vo varení guláša
pred obecným úradom

7. júl 2018
DS Staškovan, Divadelná hra od Ferka
Urbánka s názvom Diabol v raji manželskom, začiatok o 17.00 hod. KD Staškov
22.00 hod. areál FK Slávia Staškov
hudobný hosť skupina Salco
8. júl 2018

KRONEROV POHÁR
Mužstvá: FK Slávia Staškov, TJ Polom
Raková, TJ Tatran Turzovka, MFK Havířov; cez prestávku: Starí páni Staškov,
Starí páni ligový výber, OHŇOSTROJ,
program aj pre najmenších, francúzske
gardové delostrelectvo

Vzácne spoločenské stretnutia na obecnom úrade
Kvety od starostu pre staškovských učiteľov – dôchodcov
5. apríla 2018 sa v spoločenskej sále OcÚ
uskutočnilo slávnostné podujatie, na ktorom sa stretli staškovskí učitelia na dôchodku, bývajúci v obci. Starosta obce Ing.
Ladislav Šimčisko tradične pri tejto príležitosti Dňa učiteľov zablahoželal a poďakoval
prítomným za pedagogickú prácu, obetavosť a zásluhy o rozvoj školstva v materskej
aj základnej škole.
Pokračovanie na str.10

Privítali sme najmenších občanov Staškova a ich rodičov
Dňa 25. apríla 2018 sme na obecnom úrade privítali našich najmenších spoluobčanov a darovali sme im malú pozornosť.
Najmenším aj rodičom prajeme veľa zdravia, lásky, porozumenia a pohody v kruhu svojich najbližších.
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Vážení Staškovčania,

chcem Vás i touto cestou
opätovne požiadať o
ústretovosť, spoluprácu
a pochopenie pri snahe
obecného úradu majetkovo vysporiadať pozemky pod cestou okolo
Kysuce od mosta k obecnému úradu po hranicu
s obcou Raková a príprave pozemkov pod
plánovanú cyklotrasu.
Už druhý rok sa snažíme v zmysle vypracovaných geometrických
plánov napĺňať tento zámer. V prvom kole oslovujeme
všetkých vlastníkov, aby dali súhlas na zápis nových
geometrických plánov. Zdôrazňujem, že súhlasom na
zápis vlastník ešte nič nepredáva, ani sa k predaju nijako nezaväzuje. Je to však nevyhnutný krok, aby
mohol ďalší proces pokračovať. V zmysle platnej legislatívy nemožno bez súhlasu všetkých vlastníkov nový
geometrický plán zapísať. Ak sa geometrické plány zapísať nepodarí, vyjde na zmar dvojročné úsilie zamestnancov úradu i finančné prostriedky vynaložené
geodetom na ich vypracovanie.

Príhovor starostu obce

Veľmi často sa stretávam s oprávnenou požiadavkou vyasfaltovania jestvujúcej cesty okolo Kysuce.
Cesta je nespevnená a hoci ju pravidelne upravujeme,
tak dážď a jazda štvorkolkami spôsobuje jej neustále
poškodzovanie. Ak sa nám podarí zapísať geometrické
plány a vznikne v mape už aspoň trasa tejto cesty, bude
sa môcť obec uchádzať o dotáciu na položenie asfaltového povrchu. Z celkového počtu vlastníkov cca 500 sa
nám do dnešného dňa podarilo získať asi 430 súhlasov
na potrebný zápis. Preto prosím tých vlastníkov, ktorí
ešte doposiaľ svoj súhlas z nejakých dôvodov nedali,
aby svoj postoj k tejto záležitosti prehodnotili. Cena, za
ktorú obec bude pozemky vykupovať, sa stanoví dohodou s vlastníkmi a uznesením obecného zastupiteľstva
až po zápise geometrických plánov.
Obec bola úspešná a získali sme dotáciu z eurofondov vo výške 113 413,28 eur na nákup plastových kompostérov o objeme 1000 l. Nádoby na kompostovanie
budú k dispozícii pre jednotlivé domácnosti a potreby
obce v najbližších mesiacoch.
Záverom Vás chcem, Vážení spoluobčania, všetkých
srdečne pozvať na pripravované kultúrne a športové
podujatia v rámci Letných Kronerových dní 2018.
S pozdravom Ladislav Šimčisko,
starosta obce

5. ročník TurisTického pochodu

po trase náučného chodníka Jozefa kronera
❦ 19. máj 2018,

na začiatku cesty pri
Rodnom dome j. Kronera

Tento rok pochod
absolvovalo vyše 30
turistov. príjemné
počasie poskytlo
výborné podmienky
na turistiku, ktorá sa
tento rok zavŕšila
v obci horní Lomná.
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Obecné zaStuPiteľStvO
Obce StašKOv
neplánované zasadnutie oz zo dňa 26. apríla 2018
uznesenie
Z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. apríla číslo 27/2018
k otvoreniu neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu
rokovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján
Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
b) návrhovú komisiu:
Predseda návrhovej komisie: Ján Janošec, členovia: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ján Belko
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján
Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
c) overovateľov zápisnice: Mgr. Iveta
Bartusková, Pavol Ďurkáč
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján
Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. apríla číslo 28/2018
k bodu č. 3: Projekt: „Úprava priemyselného
areálu obce Staškov na zberný dvor“,
Kód výZvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Predkladacia správa: Dňa 29. 11. 2017
vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci
orgán pre Operačný program Kvalita
životného prostredia 33. výzvu na pred-

kladanie žiadostí o NFP zameranú na
triedený zber komunálnych odpadov,
mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch.
≻ Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry
≻ Špeciﬁcký cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov
≻ Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-201733
Alokácia ﬁnančných prostriedkov na
výzvu je 25 000 000 Eur. Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka ﬁnančnej spôsobilosti žiadateľa
na spoluﬁnancovanie projektu. Výška
spoluﬁnancovania projektu zo strany
žiadateľa – obce je min. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu. Predpokladané náklady projektu sú
410 000,00 Eur s DPH. Na základe
vyššie uvedeného predkladáme na
schválenie.
B/ SCHVAĽUJE
1. predloženie žiadosti o nenávratný
ﬁnančný príspevok (NFP) v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný ﬁnančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia
2014-2020, vyhlásenej 29.11.2017,
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-201733, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špeciﬁcký cieľ:
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov, na realizáciu projektu: Úprava priemyselného areálu
obce Staškov na zberný dvor, ktorý
bude realizovaný Obcou Staškov
2. zabezpečenie realizácie projektu

v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
3. zabezpečenie ﬁnančných prostriedkov na spoluﬁnancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov,
čo predstavuje maximálnu sumu
20 500,00 EUR.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján
Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. apríla číslo 29/2018
k bodu: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Iveta Gulčíková – kvetinárstvo Staškov,
Žiadosť o povolenie umiestnenia záhradného plechového domčeka o rozmeroch 2x2,5 m na uskladnenie zeminy
vedľa kvetinárstva.
B/ SCHVAĽUJE
Iveta Gulčíková – kvetinárstvo Staškov,
Žiadosť o povolenie umiestnenia záhradného plechového domčeka o rozmeroch 2x 2,5 m na uskladnenie zeminy
vedľa kvetinárstva.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce

Pavol Ďurkáč
overovateľ I.

Mgr. Iveta Bartusková
overovateľ II.
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Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

uznesenia zo zasadnutia oz z 10. MáJa 2018
uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 30/2018 k otvoreniu
plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania, voľbe
návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
b) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Ing. Milan Veselovský, členovia: Peter Fuček,
Mgr. Daniel Králik
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
c) overovateľov zápisnice: Terézia Šupčíková, JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 31/2018 k bodu č.
3: Kontrola uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
a) Obecnému úradu riešiť neoprávnené
užívanie pozemkov CKN 6522/13,
6522/17, 6522/16, 6522/14 a 6522/15
prostredníctvom právneho zástupcu.
b) Ukladá vedúcemu OTP dať vypracovať
rozpočet na opravu hygienického zariadenia v prenajatých priestoroch a
chodby pred sociálnym zariadením
v Reštaurácii pod OÚ. Vedúci OTP
dohodne termín opravy. Úloha trvá.
c) Obecnému technickému podniku vypracovať technické riešenie s cenovou
ponukou na realizáciu odvodňovacieho žľabu v zmysle návrhu stavebnej komisie v lokalite u Kožákov pri
dome Petra Baraníka. Úloha trvá.
d) Stavebnej komisii vykonať obhliadku

e)
f)

g)

h)

i)

podľa žiadosti p. Haluškovej – žiadosť
o odvodnenie pozemku za rodinným
domom. Úloha splnená.
Stavebnej komisii prešetriť možnosti
úpravy MK v miestnej časti U Letov.
Úloha splnená.
Obecnému úradu pripraviť znalecký
posudok a priamy predaj majetku
obce – pozemkov CKN č. 4783 – orná
pôda o výmere 153 m2 v podiele
1/3, LV č. 803, EKN č. 1020 – orná
pôda o výmere 388 m2 v podiele
2/9, LV 3865, EKN č. 1021 – orná
pôda o výmere 9 m2 v podiele 1/3,
LV č. 4137. Úloha trvá.
Mária Niklová, Staškov– Žiadosť o riešenie problému prístupovej cesty
k parcelám.
Obecnému úradu zvolať dotknutých
občanov ohľadom prístupovej komunikácie. Úloha trvá.
Jaroslav Gomboš a Slavomíra Gombošová, Staškov – Žiadosť o zriadenie
pouličného osvetlenia pri rodinnom
dome. Stavebnej komisii vykonať obhliadku lokality na základe žiadosti.
Úloha splnená.
Martin Turčák, Staškov – Žiadosť o vybudovanie vodovodnej prípojky. Úloha
splnená.
Stavebnej komisii vykonať obhliadku
podľa žiadosti občanov v časti obce
u Murgašov, o vybudovanie vodovodnej prípojky, s rozšírením o lokality
s plánovanou výstavbou rodinných
domov, s vybudovaním vodovodnej
a kanalizačnej prípojky.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 32/2018 k bodu č.
3: Kontrola uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
a) Vyjadrenie Spoločenstva vlastníkov
bytov Zákopčie – Stred, Spoločenstva
vlastníkov bytov a nebytových priestorov Zákopčie –
b) Ďalšie nakladanie s majetkom obce
parc. CKN 6522/13, 6522/17, 6522/16,
6522/14 a 6522/15
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu zvolať jednanie
s obcou Zákopčie a dotknutými vlastníkmi o ďalších možnostiach riešenia

užívania pozemkov vo vlastníctve
obce.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 33/2018 k bodu č.
3: Kontrola uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť pani L. Haluškovej o odvodnenie
pozemku za rodinným domom – stavebná
komisia vykonala obhliadku.
B/ ZAMIETA
Žiadosť p. Haluškovej o odvodnenie pozemku za rodinným domom – v zmysle
doporučenia stavebnej komisie.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0,
Proti: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 34/2018 k bodu č.
3: Kontrola uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Riešenie zlého stavu miestnej komunikácie v časti Staškov – U Letov na základe
obhliadky stavebnej komisie.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu zvolať rokovanie z jednotlivými spoločenstvami lesov a Štátnymi lesmi, ktoré danú komunikáciu využívajú na ťažbu o možnosti jej rekonštrukcie.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 35/2018 k bodu č.
3: Kontrola uznesenia.
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Jaroslava Gomboša a Slavomíry
Gombošovej, Staškov – nižný koniec
o zriadenie pouličného osvetlenia pri rodinnom dome – stavebná komisia vykonala obhliadku.
B/ ZAMIETA
Žiadosť Jaroslava Gomboša a Slavomíry
Gombošovej, Staškov – nižný koniec
o zriadenie pouličného osvetlenia pri rodinnom dome – v zmysle doporučenia
stavebnej komisie.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0,
Proti: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 36/2018 k bodu č.
3: Kontrola uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Martina Turčáka, Staškov o vybudovanie vodovodnej prípojky
B/ SCHVAĽUJE
a) Spracovanie projektovej dokumentácie verejného vodovodu v časti
obce u Murgašov, u Krátkych
b) Projektovú dokumentáciu na vodovod
a kanalizáciu v časti obce nižný koniec – Groň.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 37/2018 k bodu č.
4: Správa o hospodárení za rok 2017 – ZŠ, ŠJ,
ŠK a CvČ, komentár k správe o hospodárení
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o hospodárení za rok 2017 – ZŠ,
komentár k správe o hospodárení
B/ SCHVAĽUJE
Správu o hospodárení za rok 2017 – Základná škola, Staškov č. 502
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0
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Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 38/2018 k bodu č.
4: Správa o hospodárení za rok 2017 – ZŠ, ŠJ,
ŠK a CvČ, komentár k správe o hospodárení.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 41/2018 k bodu č.
6: Schválenie žiadosti za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Staškov“.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o hospodárení za rok 2017 – ŠJ,
komentár k správe o hospodárení
B/ SCHVAĽUJE
Správa o hospodárení za rok 2017 –
Školská jedáleň pri Základnej škole Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 39/2018 k bodu č.
4: Správa o hospodárení za rok 2017 – ZŠ, ŠJ,
ŠK a CvČ, komentár k správe o hospodárení.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o hospodárení za rok 2017 – ŠK,
komentár k správe o hospodárení
B/ SCHVAĽUJE
Správa o hospodárení za rok 2017 –
Školský klub pri Základnej škole Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 40/2018 k bodu č.
4: Správa o hospodárení za rok 2017 – ZŠ, ŠJ,
ŠK a CvČ, komentár k správe o hospodárení.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o hospodárení za rok 2017 –
CVČ, komentár k správe o hospodárení.
B/ SCHVAĽUJE
Správa o hospodárení za rok 2017 –
Centrum voľného času pri Základnej
škole Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia telocvične ZŠ Staškov“
na základe výzvy o poskytnutie dotácie
MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti športovej a telesnej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby telocvične na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2018 na Rekonštrukciu telocvične pri ZŠ Staškov.
2. Finančné prostriedky na spoluﬁnancovanie realizácie projektu v sume
23 539,81 €, t.j. je 25% z celkovej výšky
oprávnených výdavkov na rekonštrukciu.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva o dňa 10. mája číslo 42/2018 k bodu č.
5: ZŠ – rozpočtové opatrenie č. 1, stanovisko
kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
a) Základná škola, Staškov 502 – rozpočtové opatrenie č. 1/2018
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu Základnej školy
č. 1/2018
B/ SCHVAĽUJE
Základná škola, Staškov 502 – rozpočtové
opatrenie č. 1/2018
C/ BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu Základnej školy č. 1/2018
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 43/2018 k bodu č.
7: Predaj majetku obce – Predĺženie verejnej
kanalizácie v lokalitách Kýčera – schválenie
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predaja z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer odpredaja majetku obce – Predĺženie verejnej kanalizácie v lokalitách
Kýčera – schválenie predaja z dôvodov
hodných osobitného zreteľa.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer odpredaja majetku obce – stavba
„Predĺženie verejnej kanalizácie lokalita
Kýčera“ pre Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960,
010 57 Žilina, v cene 10,- € bez DPH,
osobitný zreteľ v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 558/2017
zo dňa 16. 5. 2017.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných:
8
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 44/2018 k bodu č.
7: Predaj majetku obce – pozemky parc. 1627/3,
1627/2 a 1627/4 z dôvodov hodných osobitného
zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Predaj majetku obce – pozemky parc.
1627/3, 1627/2 a 1627/4 z dôvodov hodných osobitného zreteľa
B/ SCHVAĽUJE
a) Odpredaj prebytočného majetku obce
Staškov – parc. CKN 1627/3 o výmere
37 m2 a CKN 1627/2 o výmere 129
m2 za cenu 8 €/ m2 pre Ľudmilu Baculákovú, bytom Turzovka – s tým,
že návrh na vklad zaplatí kupujúci,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že pozemky sa
nachádzajú v ochrannom pásme vysokého napätia a zároveň sú priľahlé
k pozemku žiadateľky s tým, že na
parc 1627/2 bude zriadené vecné
bremeno právo prechodu a prevoz
v prospech vlastníka parcele 1628.
b) Odpredaj prebytočného majetku obce
Staškov – parc. CKN 1627/4 o výmere
39 m2 za cenu 8 €/m2 pre JUDr. Ľudmilu Kvašňovskú a manžela Ing. Rudolfa Kvašňovského, obaja bytom
Staškov, s tým, že návrh na vklad
zaplatí kupujúci, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že pozemok sa nachádza
v ochrannom pásme vysokého napätia a zároveň je priľahlý k pozemku
žiadateľov.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných: 8

Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, NEHLASOVAL: 0

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 45/2018 k bodu č.
8: Schválenie prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov v správe ZŠ z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe ZŠ z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy, Staškov
502 – v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov – telocvičňu na športové aktivity Milanovi
Fojtíkovi, Olešná v období od 1. 5. 2018
do 31. 12. 2018, za hodinu v letných
mesiacoch (máj, jún, júl, august, september, október) 4 € a za hodinu v zimných mesiacoch (november, december)
10 € v súlade so Zákonom o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
športové aktivity – futbal.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 46/2018 k bodu č.
9: Schválenie architektonickej štúdie nového
bytového domu.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie architektonickej štúdie nového
bytového domu.
B/ SCHVAĽUJE
Architektonickú štúdiu nového bytového
domu v obci s nasledovnými pripomienkami:
navýšenie parkovacích miest, dispozičná
zmena detského ihriska, prístup k bytovému domu z parkovacích miest smerom
od Kysuce
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL

SA: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, NEHLASOVAL: 0

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 47/2018 k bodu č.
10: Zmluva o združení ﬁnančných prostriedkov
na preﬁnancovanie vstupných nákladov k podaniu žiadosti o získaní NFP na projekt Kompostáreň pre Horné Kysuce.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zmluva o združení ﬁnančných prostriedkov na preﬁnancovanie vstupných nákladov k podaniu žiadosti o získaní NFP
na projekt Kompostáreň pre Horné Kysuce.
B/ SCHVAĽUJE
Zmluva o združení ﬁnančných prostriedkov na preﬁnancovanie vstupných nákladov k podaniu žiadosti o získaní NFP
na projekt Kompostáreň pre Horné Kysuce.
Hlasovanie: ZA: Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: Mgr.
Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 48/2018 k bodu č.
11: Zámer stavby pamätníka obetiam prvej
a druhej svetovej vojny.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer stavby pamätníka obetiam prvej
a druhej svetovej vojny.
B/ SCHVAĽUJE
a) Zámer stavby pamätníka obetiam
prvej a druhej svetovej vojny.
b) Komisiu na realizáciu výstavby pamätníka: Ing. Ladislav Šimčisko, Ing.
Vladimír Gajdošík, Mgr. Ladislav Paštrnák, Ján Dodek, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Architekt Ivan Jarina,
Mgr. Daniel Králik, s termínom do
konca roku 2018.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 49/2018 k bodu č.
12: Schválenie zápisov do Kroniky obce za rok
2016.
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zápisy do Kroniky obce za rok 2016.
B/ SCHVAĽUJE
Zápisy do Kroniky obce za rok 2016.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 50/2018
k bodu č. 13: Rôzne

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť p. Janíkovej Staškov o ﬁnančnú
náhradu za používanie pozemku pri rekonštrukčných prácach budovy starej
školy.
B/SCHVAĽUJE
Žiadosť p. Janíkovej Staškov č. 562 o ﬁnančnú náhradu za používanie pozemku
pri rekonštrukčných prácach budovy starej školy – 50 €/ mesiac.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
PROTI: Peter Fuček, Ing. Milan Veselovský,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 51/2018 k bodu č.
13: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Mgr. Dany Jašurkovej, bytom
Čadca – o pomoc pri zrekonštruovaní
prístupovej cesty k domu. Stavebná komisia vykonala obhliadku.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Mgr. Dany Jašurkovej, bytom
Mierová č. 2120/17, Čadca – o pomoc
pri zrekonštruovaní prístupovej cesty
k domu.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 52/2018 k bodu č.
13: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Viery Krivulčíkovej, Staškov o vyasfaltovanie prístupovej cesty
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Viery Krivulčíkovej, Staškov č.
871 o vyasfaltovanie prístupovej cesty –
bude sa riešiť v budúcom období pri asfaltovaní miestnych komunikácii v obci.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: Mgr. Iveta Bartusková.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 53/2018 k bodu č.
13: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Kronera
o zapožičanie stanu, 5ks Monograﬁe Staškov pre nových výtvarníkov a použitie
priestorov rodného domu Jozefa Kronera
počas trvania 4. ročníka výtvarného plenéra pod názvom Maľované pod Grapou
s témou Kronerovci a Kysuce v dňoch
14. – 22. júla 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Kronera
o zapožičanie stanu, 5ks Monograﬁe Staškov pre nových výtvarníkov a použitie
priestorov rodného domu Jozefa Kronera
počas trvania 4. ročníka výtvarného plenéra pod názvom Maľované pod Grapou
s témou Kronerovci a Kysuce v dňoch
14. – 22. júla 2018.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: Mgr. Iveta Bartusková

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 54/2018 k bodu č.
13: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Dodatok k žiadosti Ivany Hruškovej, Staškov o odpredaj parcele podľa osobitného
zreteľa - záhrada CKN 1610, 213 m2
B/ ZAMIETA
Dodatok k žiadosti Ivany Hruškovej, Staškov o odpredaj parcele podľa osobitného
zreteľa – záhrada CKN 1610, 213 m2
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0,
Proti: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
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Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: Ján Janošec

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 55/2018 k bodu č.
13: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Ján Šperka, Staškov– Sťažnosť
B/ BERIE NA VEDOMIE
Ján Šperka, Staškov č. 736 – Sťažnosť
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: Ján Janošec.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 56/2018 k bodu č.
13: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Štefánie Najdekovej, Staškov
o opravu prístupovej cesty k rodinnému
domu.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Štefánie Najdekovej, Staškov
o opravu prístupovej cesty k rodinnému
domu. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL:
Pavol Ďurkáč.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 57/2018 K bodu č.
13: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Ľudmila Baščáková, Staškov – Sťažnosť
B/ BERIE NA VEDOMIE
Ľudmila Baščáková, Staškov – Sťažnosť
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 58/2018 k bodu č.
13: Rôzne.
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Mažoretky EDIT Staškov o zmenu
účelu čerpania dotácie.
B/ SCHVÁLILO
Žiadosť Mažoretky EDIT Staškov o zmenu
účelu čerpania dotácie.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 59/2018 k bodu č.
13: Rôzne.

Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
B/ UKLADÁ
a) Obecnému úradu zabezpečiť označenie prechodu pre chodcov v obci
v časti nižný koniec Bahana, k MŠ
Staškov a k obecnému úradu.
b) Označenie jednotlivých miestnych
častí obce, výzvamných objektov
v obci, hydranty
c) Osadenie dopravných zrkadiel na nepriehľadné miesta
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Základnej organizácie Slovenského záhradkárov Staškov – o prenájom
časti areálu futbalového ihriska Slávie
Staškov.
B/ SCHVÁLILO
Žiadosť Základnej organizácie Slovenského záhradkárov Staškov – o prenájom
časti areálu futbalového ihriska Slávie
Staškov na deň 21. 07. 2018 v čase od
10.00 – 24.00 hod.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: Mgr. Daniel Králik, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 61/2018 k bodu č.
13: Rôzne.

uznesenie

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 62/2018 k bodu č.
13: Rôzne.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 60/2018 k bodu č.
13: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Dopravné značenie v obci.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Kontrolu poklopov na MK v časti Staškov
– IBV.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu zariadiť kontrolu poklopov na MK v časti Staškov – IBV.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť – občianskeho združenia NORTH
SIDE, klubu diskového športu o prenájom
ihriska Marakana, vybudovanie oplotenia,

trávnika, časom šatne, pre majstrovské
turnaje.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu pozemkov vo lastnictve
obce, ihrisko Marakana, za účelom vybudovania športoviska pre diskové športy
občianskeho združenia North Side.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Terézia Šupčíková
Overovateľ I.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Overovateľ II.

uznesenie
Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10. mája číslo 63/2018 k bodu č.
13: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Termín neplánovaného OZ.
B/ SCHVAĽUJE
Termín neplánovaného rokovania OZ na
1. 6. 2018 o 13.00hod. s programom
prideľovania bytov v novom bytovom
dome.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Terézia Šupčíková
Overovateľ I.

JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Overovateľ II.

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného
zberu dávali iba komodity, ktoré tam patria.

Pri triedení plastov v areáli ﬁrmy TKO Semeteš sú opakovane nachádzané použité plienky.
Treba si uvedomiť, že triedenie sa robí ručne a zamestnankyne TKO Semeteš už odmietajú
túto prácu vykonávať. Z tohto dôvodu je potrebné separované zložky dávať do priesvitných
vriec, ktoré ste dostali na tento účel na obecnom úrade. Ak budú použité iné vrecia, alebo
bude vo vreci to čo tam nepatrí, majú zamestnanci TKO Semeteš právo odpad neodobrať.

Spravodaj obce Staškov
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„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa
hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ (J. A. Komenský)

Kvety od starostu pre staškovských
učiteľov – dôchodcov
človeka v určitej životnej fáze začínajú
opúšťať sily, chátra zdravie – prihlásila sa
staroba. Vtedy človek bilancuje, spomína
a teší sa z diela, ktoré počas života vytvoril.
Hovorí sa: „Ak chceš poznať ľudí, pozri na
ich dielo.“ I nás, učiteľov na dôchodku, teší
to, že sme tu zanechali krásne dielo – vzdelaných, tvorivých, pracovitých a múdrych
žiakov, ktorí sa výborne uplatňujú na rôznych postoch života, či už v našej spoločnosti alebo v zahraničí.
Súčasťou príjemného dopoludnia pre
bývalých staškovských pedagógov, bývajúcich v obci, bol hneď v úvode pekný kultúrny program, v ktorom sa striedala
poetika s hudobnými výstupmi žiakov ZŠ
za doprovodu pani učiteľky Mgr. Vlasty
Perďochovej. Po ďakovných príhovoroch
Obec Staškov už tradične pri príležitosti Dňa učiteľov starostu obce Ing. Ladislava Šimčiska a riablahoželá a ďakuje za pedagogickú prácu, obetavosť a zásluhy diteľky školy Mgr. Márie Perďochovej sa za
o rozvoj školstva či už v MŠ alebo ZŠ. Deň učiteľov je sviatok všetkých pozvaných a prítomných učiteľov
pedagógov spojený s menom J. A. Komenského, ktorého meno na dôchodku poďakovala Mgr. Jozefína
je neodmysliteľne spojené so sviatkom pedagógov 28. marca Poláčiková.
už 426 rokov.
Poďakovala účinkujúcim žiakom za
umelecký zážitok, starostovi obce a riad.
školy za pozvanie, kvety a pohostenie.
Asi každý človek má obdobie, kedy sa
tento deň obdržalo 20 staškovských
Nádherné stretnutie, na ktorom sa
učiteľov na dôchodku z MŠ a ZŠ, obzerá za svojím životom, ktorý môžeme striedala radosť so smútkom, smiech so
bývajúcich v obci, písomné pozva- prirovnať k rastline. Človek sa narodí – slzami. Spomínali sme i na tých staškovnie od starostu obce a riaditeľky ZŠ na 5. ap- rastlina vyklíči, človek rastie, dospieva – ských učiteľov, ktorí už opustili naše pedaríla 2018 do spoločenskej miestnosti OÚ. rastlina sa rozvíja, začína kvitnúť. Najkraj- gogické rady, rodiny a ďakovali Pánu Bohu,
Uvedený dátum sa stal emotívnym stretnu- ším obdobím pre človeka je obdobie mla- že sme sa my dožili tohto dňa, ktorý určite
tím s bývalými kolegami, zároveň veľmi ra- dosti – najkrajším obdobím pre rastlinu je zanechá v nás nádherný pocit na dlhú
dostným, že sa to uskutočnilo. Žiadne slová obdobie dlhého rozkvetu. Príde však čas, dobu.
kedy rastlinka začne odkvitať a vädnúť. Aj
nenahradia tento krásny pocit.
J. Poláčiková

V

Obete 1. a 2. svetovej vojny – obyvatelia Staškova
si zaslúžia úctu i v podobe pamätníka v našej obci

Dňa 10. mája 2018 na rokovaní Obecného zastupiteľstva bol schválený zámer
výstavby pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny v našej obci.
Prosíme i touto cestou všetkých, ktorí majú informácie o ľuďoch z našej obce, ktorí padli v 1.
alebo v 2. svetovej vojne, aby poskytli tieto informácie (hoci aj čiastkové alebo neúplné). Prosíme
tieto údaje nahlásiť pracovníčke obecného úradu v Staškove Eve Šperkovej.
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Privítali sme všetkých nadšencov divadla

K

ultúrny dom J. Kronera v sobotu 24. marca 2018 privítal všetkých návštevníkov na otvorení 5. ročníka divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste. Podujatie sa
konalo v rámci spomienky na narodeniny rodáka, herca Jozefa
Kronera. Nesúťažnú divadelnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov otvoril divadelný súbor CHAOS z Valašskej
Bystřice s komediálnou hrou „Prachy? Prachy!!“. Diváka si získali od úplného začiatku a herci opäť predviedli úžasné herecké výkony, za čo si zaslúžili obrovský potlesk od všetkých
prítomných hostí.

Divadelnú prehliadku Po Kronerovej ceste 5
„Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“

z činnosti staškovských záhradkárov

K

aždoročne v jarnom období
staškovskí záhradkári okrem
prác vo vlastnej záhradke uskutočňujú rôzne podujatia. Najviac očakávaným je autobusový zájazd na EXPO
Trenčín – výstava a predaj záhradkárskych potrieb, kde hlavne naše ženy naberú inšpiráciu k pestovaniu či už
zeleniny, ale hlavne kvetov a okrasných
rastlín. Tohto podujatia sa zúčastnilo 37
staškovských záhradkárov.

Ďalším podujatím, ktoré sme organizovali, bolo čistenie obce pri príležitosti
Dňa Zeme. Na túto akciu nastúpilo 22 záhradkárov a vyčistilo lokality hlavne Staškov – Uhrov potok, cesta do Letov, sútok
Bahana – Kysuca a iné časti obce. Hoci
túto akciu uskutočňujeme každoročne
a obec zváža separovaný odpad, je na počudovanie, koľko odpadkov sa v týchto
lokalitách aj tento rok nachádzalo. Na
pomoc Základnej škole vždy na jar reali-

zujeme strihanie ovocných stromčekov
v školskej záhrade. I tento rok sme teda
ovocné stromčeky ostrihali nielen tam,
ale i vo farskej záhrade.
Chcem poďakovať všetkým záhradkárom, ktorí sa zúčastnili akcií či už výlet
Trenčín, zber odpadov alebo strihanie
farskej a školskej záhrady, za ich aktívnu
činnosť.
Ján Dodek, predseda ZO SZZ Staškov
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Záujmové združenia pracujúce v našej obci

zaslúžilý člen DPO SR

Spravodaj obce Staškov

Mladí hasiči reprezentovali obec

Dňa 24. apríla 2018 sa v Dome Odborov v Žiline konalo slávnostné odovzdávanie najvyššieho
vyznamenania DPO SR – titulu Zaslúžilý člen DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej
republiky). Ocenení dobrovoľní hasiči z celého Slovenska prišli v sprievode svojich rodinných
príslušníkov, známych a priateľov v tento deň prevziať ocenenie za ich celoživotnú obetavú
prácu v prospech dobrovoľného hasičstva.

V sobotu 19. 5. 2018 sa v Turzovke konalo okresné
kolo „Plameň“, súťaž mladých hasičov v disciplínach
štafetový beh cez prekážky na 400 m, požiarny
útok vodou a beh cez prekážky CTF. Náš hasičský
zbor DHZ Staškov reprezentovalo na súťaži prvýkrát
po dlhých rokoch dievčenské družstvo, ktoré sa
umiestnilo na peknom druhom mieste a dievčatá sa
tak stali vicemajsterkami okresu v hasičskom športe.
Družstvo reprezentovali dievčatá Denisa Slovaková,
Klára Bagová, Miroslava Jarošová, Vanesa Jarošová,
Viktória Klužáková, Beáta Kopačková, Alexandra Perďochová, Alžbeta Pončková, Monika Škorvánková.
Dňa 26. 5. 2018 sa náš zbor zúčastnil žiackej súťaže
v požiarnom útoku v Oščadnici. Staškov reprezentovali dve družstvá, chlapci a dievčatá. Dievčatá
s časom 16 sekúnd vyhrali svoju kategóriu, zároveň
získali putovný pohár za najlepší čas z celej súťaže.
Chlapci vyhrali zlaté medaily v disciplíne striekanie
na čas z hasičských zberoviek. Gratulujeme obom
družstvám a ďakujeme za reprezentovanie DHZ Staškov, referent mládeže ďakuje za pomoc pri tréningoch
Matejovi Nekorancovi.
referent mládeže Bc. Peter Jurga

Dňa 24. 4. 2018 bol veľkým dňom pre náš hasičský
zbor. Našej členke pani Márii Veselovskej bolo z rúk
prezidenta DPO Slovenska odovzdané najvyššie vyznamenanie ,,Zaslúžilá členka DPO SR“. Naši hasiči
by jej týmto chceli poďakovať za dlhoročnú a svedomitú prácu v hasičskom zbore.
Taktiež by som chcel poďakovať pánovi starostovi
Ing. Ladislavovi Šimčiskovi, ako aj funkcionárom
Územnej organizácie Čadca, veliteľovi a podpredsedovi DHZ Staškov, ktorí prišli na túto veľkú slávnosť,
ktorá sa konala v Žiline a poďakovali našej zaslúžilej
členke DHZ Staškov.
Ján Janošec, predseda DHZ Staškov
Spoločné foto s ocenenou členkou DHZ Staškov
a oceneným členom DHZ Vysoká

nočná hasičská
súťaž
Obec Staškov a Dobrovoľný hasičský
zbor Staškov usporiadali dňa 12. mája
2018 na futbalovom ihrisku FK Slávia
Staškov nočnú hasičskú súťaž v požiarnom útoku o putovný pohár „Memoriál dlhoročného predsedu Milana
Veselovského“ a zároveň 1. kolo Nočnej hasičskej ligy.

Kategória súťažiacich: muži a ženy, spolu 36
družstiev. Naše družstvá sa v silnej konkurencii
umiestnili: družstvo A na 19. mieste a družstvo
B na 12. mieste. Chceme sa poďakovať všetkým
organizátorom súťaže, starostovi obce Ing. Ladislavovi Šimčiskovi, hlásateľom, sponzorom a
každému, kto pomohol pri organizovaní tejto
súťaže.
VÝBOR DHZ STAŠKOV
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Letný koncert
29. jún 2018

Areál futbalového ihriska
FK Slávia Staškov

hudobná skupina

začíname o

19.00

hrdza

zabávač a spevák

Štefan hruštinec
speváčka

kristína

PReDPReDAJ VStUPeNieK NA ObecNOM úRADe V StAŠKOVe.

Dieťa do 6 rokov zdarma, vstupenka pre dospelého v predpredaji: 10 €
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Kultúrne a spoločenské udalosti

Spravodaj obce Staškov

15

„Dieťa je zázrak, ktorý ťa v sekunde naučí milovať iného človeka viac ako seba.“

váľanie mája
Záverečné dni mesiaca mája sú spojené s tradíciou „Váľania mája“.
26. 5. 2018 sa uskutočnilo toto tradičné podujatie aj pred Obecným
úradom v Staškove.

So spevom a hrou na harmonikách, v sprievode dobrovoľných hasičov zo Staškova,
členovia FS Staškovanky na vyzdobenom voze pozývali na podujatie všetkých Staškovčanov. Otvorili aj samotné podujatie, na ktorom sa prihovoril prítomným starosta obce
Ing. Ladislav Šimčisko. Napokon spolu s členmi DHZ Staškov priložil ruku k dielu
a máj sa podarilo zvaliť. Program pokračoval vystúpením hudobnej skupiny HELIGONICA, známej z TV ŠLÁGER. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe chutných buchtičiek, kofoly a pivka.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek pomohli s prípravou
a priebehom podujatia.
-rr-

Materská škola Staškov
Čas rýchlo letí a tak ako sa strieda deň za dňom, striedajú sa aj ročné obdobia. Jar si vymenila
žezlo s pani Zimou a k nám zavítali prvé teplé slnečné lúčiky, ktoré potešili nielen tých
najmenších, ale aj nás dospelých. S príchodom jari, ktorá nás tento rok prekvapila so svojím
naozaj až letným počasím, sme začali upratovať po zime a pripravovať sa na leto.

S

polu s našimi najmenšími nám to išlo naozaj od
ruky. Malí pomocníci nelenili a pomohli poupratovať, aby bolo okolie našej MŠ pekné. Za to sa nám
poďakovala nielen príroda, ale aj včielky a motýliky prišli
pozdraviť malých pomocníkov.
Do materskej školy na Vyšnom konci zavítali aj deti zo
základnej školy a malým škôlkárom aspoň trochu priblížili
Deň narcisov. Pre niekoho je to deň možno obyčajný, ale
pre mnohých, ktorí trpia touto zákernou chorobou je to
deň, kedy im príde do života aspoň malá nádej v podobe
ﬁnančnej pomoci.
Počas týchto májových dní do našej škôlky zavítalo aj
hudobné divadielko, ktoré nám zahralo hudobné predstavenie o Popolvárovi. Pre našich najmenších to bolo niečo
nové, zoznámili sa so stredovekou hudbou, s niektorými
hudobnými nástrojmi, ale čo bolo pre nich najväčším zážitkom bolo to, že si sami mohli v tejto krásnej rozprávke
zahrať. Stvárnili zlú ježibabu, statočného princa, ale aj
troch drakov a tri zakliate princezné. Všetko zvládli a nakoniec sme si spolu zatancovali.
Jedným z najdôležitejších dní v školskom roku pre nás
škôlkárov patrí určite Deň matiek. Tento krásny sviatok
mamičiek by mal byť nielen o rozdávaní darčekov, kvetov
a bonboniér, ale najmä o ocenení toho, čo všetko naše ma-

❦ Najstarší predškoláci so svojím krátkym programom

potešili aj mamičky a ostatných na vystúpení v kultúrnom
dome pri príležitosti osláv dňa matiek v našej obci Staškov.

mičky pre nás robia a obetujú. Naša škôlka sa odela do
slávnostného šatu, výzdoba v triedach naznačovala, že
príde niekto naozaj vzácny. Naše detičky si jednotlivo na
triedach pripravili krátky program, ktorý sa skladal najmä
z piesní, básní, divadielok, z rôznych tančekov a všetkého,
čo sa deti počas školského roka naučili. Krátkou besiedkou
sa chceli mamičkám poďakovať za ich lásku, za trpezlivosť,
za život, ktorý im mama darovala. Besiedky sa niesli v znamení úsmevu, dobrej nálady, celá atmosféra bola slávnostná. Na záver detičky darovali mamičkám malý darček
a pusinku.
So svojím programom zožali veľký potlesk a nie jednej
mamičke vyhŕkla aj slza do očí. Kiežby takýchto dní
plných lásky bolo 365.
„Mama... Vždy, keď som potrebovala objať, si mala otvorenú náruč. Keď som potrebovala priateľa, tvoje srdce to
pochopilo. Keď som potrebovala lekciu, boli tvoje nežné
oči prísnymi. Tvoja sila a láska ma viedla a dala mi krídla,
aby som mohla lietať.“
Pred nami je ďalšie ročné obdobie a to leto, na ktoré sa
všetci veľmi tešíme. Nás v škôlke do konca školského roka
čaká ešte veľa zážitkov a chvíľ s kamarátmi. Všetci sa na tie
chvíle veľmi tešíme.

❦ Pri edukačných aktivitách v škôlke
detičky spievajú, tancujú, recitujú alebo cvičia.
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Školy v našej obci informujú
Zbierať môžete:
● noviny, časopisy a letáky – musia byť zviazané samostatne
v jednom balíku,
● kartóny – musia byť zviazané samostatne v inom balíku.
Noviny, časopisy, letáky nemôžu byť zviazané spolu s kartónom.
Papier musí byť zviazaný v balíkoch, označený štítkom, na ktorom bude meno žiaka a trieda, ktorú žiak navštevuje.

základná škola Staškov

Marcové aktivity

Prednáška „Zdravé zúbky“

16. marca a 23. marca 2018 vyučujúci so žiakmi 5. a 6. ročníka
podnikli niekoľko pekných výletov, na ktorých si pripomenuli
dôležité a zaujímavé dni. Prvým bol „Deň ľudovej rozprávky
a výročie úmrtia slávneho rozprávkara Pavla Dobšinského“
v Kultúrno-spoločenskom stredisku v Turzovke, kde mali žiaci
pripravené aktivity rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť, reťazové
čítanie rozprávok v kinosále a premietanie ľudovej rozprávky
P. Dobšinského – „Kráľ drozdia brada“.
Druhou akciou bola návšteva bábkového divadla v Žiline, kde
sa deti zúčastnili na premiére krásneho predstavenia „Trafená
hus“ od poľskej dramaturgičky Marty Gusniowskej, v réžii Šimona Spišiaka. Vďaka veľkej dávke humoru v hre sa ukázala
dôležitosť hľadania zmyslu života, lásky a šťastia, ktoré nás
môžu postretnúť práve vtedy, keď to najmenej čakáme.

Tak, ako minulé roky i tento rok, 16. 3. a 23. 3. 2018, sa uskutočnila v našej škole pre žiakov 1. stupňa preventívna dentálna
prednáška, veľmi dôležitá a neoddeliteľná súčasť zubnej prevencie. Prednášku s pútavou prezentáciou o „Kazizúbkoch“
a s praktickým nácvikom zubnej hygieny predviedli žiakom
školiteľky Radka Plechová – študentka lekárstva v Olomouci
a zubná asistentka ambulancie MDDr. Čulmana, Kristína Pončková. Sedemhodinový program, pre sedem tried, bol rozdelený
do dvoch dní, počas ktorých si žiaci 1. a 2. ročníka dôsledne nacvičili správny postup čistenia si zúbkov, tretiaci a štvrtáci si
mohli techniku správneho čistenia zopakovať a zdokonaliť.
Verím, že školiteľky svojim milým, zodpovedným a motivujúcim prístupom presvedčili žiakov o potrebe dôsledného prístupu k svojmu zdraviu, ktorý sa im v budúcnosti určite zúročí.
Preventívnu prednášku bezplatne poskytol MDDr. Čulman, za
čo mu v mene žiakov ďakujem.

Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Michaela Sloviaková,
Mgr. Jana Janíková, PaedDr. Martin Pakanec

Zdobenie veľkonočných vajíčok

Zdobenie veľkonočných vajíčok sa uskutočnilo v piatok 16. 3.
2018 v popoludňajších hodinách v 4. A triede. Za každú triedu
z 1. stupňa ZŠ sa mohli zúčastniť štyria žiaci.
Žiaci 1. ročníka zhotovovali veľkonočné košíčky s motívom
kuriatok, vajíčok a kvetiniek. Preukázali svoje zručnosti v kreslení, strihaní a zlepovaní. Druháci vytvárali farebné veľkonočné venčeky. Tretiaci uplatnili svoju fantáziu pri kombinovaní
farebných pásikov. Štvrtáci sa pohrali s kombináciou farieb
a ornamentov. Žiakom boli nápomocné p. učiteľky – Mgr. Mariaková, Mgr. Nekorancová, Mgr. Kováčiková a Mgr. Babišová.
Všetci zúčastnení žiaci boli odmenení vecnou cenou, sladkosťou
a za triedy i pochvalnými listami. Práce žiakov sú súčasťou veľkonočnej výzdoby v našej škole. Ďakujem všetkým žiakom
a pedagógom za účasť a spoluprácu.
Mgr. Jana Kubošková, vedúca CVČ
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Mgr. Helena Babišová

Deň boja proti extrémizmu

V našej spoločnosti sa v poslednom období začal objavovať
pojem extrémizmus. Zviditeľnil sa vo verejnom živote predovšetkým prejavmi rasizmu a intolerancie. Práve preto sme sa
dňa 27. 3. 2018 so žiakmi 6., 7., 8., a 9. roč. rozprávali na tému
diskriminácia. Prostredníctvom rôznych aktivít sme sa oboznámili s pojmami, žiaci vyjadrovali svoje postoje a názory,
mohli sa vcítiť do iných rolí a tak lepšie pochopiť problematiku
diskriminácie.
PaedDr. Gabriela Kolenová

Zber papiera

Papier sa bude odoberať 1-krát do mesiaca a to vždy v utorok
v poslednom týždni v mesiaci. Zber bude prebiehať v čase od
13. 30 hod. – do 14.00 hod. v priestoroch ZŠ Staškov pri telocvični.

Papier sa bude odoberať v nasledovných termínoch:
MAREC – 27. 3. 2018, APRíL – 24. 4. 2018,
MáJ – 29. 5. 2018, JÚN – bude o týždeň skôr, 19. 6. 2018.
Chcela by som zároveň poprosiť žiakov, ktorí majú možnosť
doma si papier odvážiť, aby tak urobili, čím urýchlia priebeh
zberu. Ďakujem!
Mgr. Daniela Kováčiková

Staškovský slávik 2018

Naša spevácka súťaž, pomenovaná po vtáčikovi s krásnym hlasom a spevom pripomínajúcom zvuk ﬂauty, sa volá Staškovský
slávik. Je to prehliadka ľudových i moderných piesní. Súťažiaci
sa prezentujú svojím spevom a celkovým prejavom. Tento školský rok žiaci súťažili v troch kategóriách.
Na úvod sme si spoločne zaspievali známu slovenskú pieseň
„Hej, sokoly!“ pod vedením žiakov 5. ročníka Michala Chrobáka
(spev) a Matúša Kvašňovského (hra na helogónke).
Oceňujeme Šimonka Mikláša, žiaka 3.B, ktorý zaujal nielen
svojím spevom, ale svoje vystúpenie spestril vlastným doprovodom na harmonike a taktiež sa nám páčil v ľudovom kroji.
VíťaZi 1. kategórie:
1. miesto: Lívia Hrušková, 2.B
2.miesto: Tamara Cudráková, 1.B
3.miesto: Vanessa Blažičková, 2.A
VíťaZi 2. katgórie:
1.miesto: Šimon Mikláš, 3.B
2.miesto: Vanesa Veselková, 3.B, Sára Krivulčíková, 4.A
3.miesto: Tomáš Pakoš, 4.A
VíťaZi 3. katgórie:
1.miesto: Sebastián Kováčik, 5.A
2.miesto: Michal Chrobák, 5.B
Mgr. Jana Janíková
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Pojednávanie na súde v Čadci
5. apríla 2018 sa žiaci 8. ročníka v rámci vyučovacieho predmetu
občianska náuka zúčastnili na verejnom pojednávaní, ktoré
viedol vážený pán sudca JUDr. Michal Mravec. Čo však nemohol nikto ovplyvniť ani predvídať vopred bola skutočnosť, že na
pojednávanie sa bohužiaľ zo zdravotných dôvodov nedostavil
dôležitý článok – obžalovaný.
Deti boli sklamané, ale pán sudca im venoval pomernú chvíľu
zo svojho pracovného času a ten využil na otvorenú besedu so
žiakmi priamo v pojednávacej miestnosti. Beseda formou otázok
a odpovedí bola veľmi poučná, žiaci mali pripravené otázky z rôznych oblastí práva vzhľadom k tomu, že táto téma rezonuje celým
8. ročníkom v predmete občianska náuka.
Zvyšný čas žiaci s vyučujúcou príjemne strávili v mestskej
knižnici v Čadci pri obhliadke aktuálnej expozície fotograﬁí
a exkurzie s odborným výkladom v knižnici, kde si ôsmaci
mohli v závere na čas oddýchnuť pri obľúbenej knihe a napríklad si prečítať niektorý z románov Julesa Verna.
Mgr. Izabela Chrobáková

Zápis do 1. ročníka

Dňa 6. 4. 12018 sa uskutočnil v našej škole Zápis budúcich prvákov na školský rok 2018/2019. Zápisu sa zúčastnili vyučujúce
1. stupňa, p. učitelky z MŠ Staškov a Olešná, pracovníčka
CPPPaP z Čadce a špeciálny pedagóg našej školy. Spolu bolo zapísaných 29 detí (13 chlapcov, 16 dievčat). Deti prichádzali do
tried s rôznymi očakávaniami. Predviedli svoje vedomosti, zručnosti a pripravenosť na školskú dochádzku. Odmenou im boli
darčeky zhotovené žiakmi našej školy a odznak s nápisom
„Prvák ZŠ Staškov 502“.
Milí prváci, tešíme sa na Vás v školskom roku 2018/2019!
Mgr. Jana Kubošková, ZRŠ

Deň narcisov 2018

V našej škole sme si pripomenuli Deň narcisov – deň boja proti
rakovine 12. 4. 2018. Do tejto dobrovoľnej zbierky sa aktívne
zapojili žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy.
Každý, kto si pripol na svoj odev žltý narcis, vyjadril týmto
gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením ľubovoľného príspevku do pokladničky dob-
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Najlepší matematikár

rovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať ﬁnančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich
rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku v Deň
narcisov vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo
svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú
i našu podporu. Naša škola prispela sumou 131,90 Eur. Všetkým
darcom srdečne ďakujeme.
Mgr. Anna Bukovanová, ZRŠ

Pravda o drogách

Dňa 12. a 13. 4. 2018 nás navštívila p. K. Kosmeľová z organizácie „Slovensko bez drog“. Počas týchto dvoch dní si žiaci 2.
stupňa vypočuli prednášku „Pravda o drogách“. I keď niektorí
žiaci už mali nejaké informácie, vďaka rozhovorom pochopili,
čo drogy spôsobujú. U žiakov mala prednáška spojená s besedou veľký ohlas aj vďaka konkrétnym príkladom.
Aj týmto spôsobom ešte raz ďakujeme!
PaedDr. Gabriela Kolenová, koordinátor prevencie

Spoločenské hry

V piatok, 13. apríla 2018, sme sa opäť stretli so žiakmi našej
školy na príležitostnej aktivite CVČ – Spoločenské hry. Aktivity
sa zúčastnilo spolu 25 žiakov z I. stupňa. Stretávajú sa tu opakovane tí istí kamaráti, no vyskúšali aj noví žiaci. Spoločenské
hry boli určite pre žiakov prínosom, hlavne príjemne a oddychovo strávené popoludnie v škole. Ponuka rôznych hier je
veľká a stále ju podľa záujmov detí rozširujeme a dopĺňame.
Každý zúčastnený žiak a žiačka, ktorý sa zúčastní aktivity, získa
do svojej karty účastníka zápis a pečiatku za účasť. Milí žiaci,
sledujte nástenku CVČ a dozviete sa termín ďalšieho stretnutia!
Teším sa na Vás!
Zodpovedná za aktivitu:
Mgr. Jana Kubošková, vedúca CVČ

Deň Zeme

Dňa 22. apríla 2018 si každoročne pripomíname sviatok Deň
Zeme, ktorý je venovaný našej planéte Zem, ktorú by si mal
každý z nás vážiť a hlavne sa o ňu aj starať. V našej škole sme si
tento deň pripomenuli 20. apríla 2018. Počas tohto dňa sa žiaci
spolu s pedagógmi venovali vonkajším úpravám školy, čisteniu
bežeckej dráhy a upratovaniu všetkých trávnatých plôch

a ihrísk v areáli školy ako aj pri telocvični. Starší žiaci prevážali
papier od starej školy do nového vyhradeného priestoru v areáli
ZŠ Staškov pri telocvični.
Žiaci k tomuto významného dňu zároveň vytvorili pekné výtvarné práce. Dúfam, že na tento významný deň nezabudneme
a budeme si ho pripomínať i v budúcich školských rokoch.
Zároveň by som chcela poďakovať vedeniu školy, kolegyniam
a kolegom, ale predovšetkým všetkým žiakom, ktorí prispeli
svojou aktivitou k peknému priebehu tohto dňa.
Mgr. Daniela Kováčiková

Výlet Turzovka

V sobotu, dňa 21. 4. 2018, sme sa s dievčatami zo športového
krúžku vydali na malý výlet do Turzovky. Navštívili sme Areál
športu a oddychu, kde si dievčatá zmerali svoje sily. Zacvičili
sme si a „prevetrali“ autíčka i kolobežky na dopravnom ihrisku.
Keďže nám počasie skutočne prialo, nechýbala ani zmrzlina.
Dievčatám ďakujem za vydarenú akciu.
PaedDr. Gabriela Kolenová

Spolupráca s „Kericom“

Sme veľmi radi, že výučbu anglického jazyka žiakom „spestrujú“
dobrovoľníci z Kericu. Letícia (z Francúzska) s Jannet (z Talianska)
si pre žiakov pripravili rôzne aktivity. Žiaci museli pochopiť inštrukcie v anglickom jazyku, trénovali svoju pozornosť, spolupracovali a vymýšľali stratégie, aby uspeli, utužovali priateľstvá a
zopakovali si slovnú zásobu. Letícii a Jannet ďakujeme za prípravu.
Mgr. Jana Janíková, Mgr. Izabela Chrobáková,
PaedDr. Gabriela Kolenová

Zober loptu, nie drogy

Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu „Zober
loptu, nie drogy“, v rámci ktorého sme hrali 10. 4. 2018 stolný
tenis. Najprv sme si pozreli históriu, ale aj pravidlá a potom sme
sa mohli vrhnúť na zápas. Spočiatku nám hra nešla podľa našich
predstáv, ale postupne sme sa zlepšovali a v závere
nechýbalo ani ocenenie najlepších hráčok.
PaedDr. Gabriela Kolenová

24. apríla 2018 si zmerali svoje sily v matematických schopnostiach žiaci 3.A a 3.B triedy v súťaži o najlepšieho matematikára 3. ročníka v školskom roku 2017/2018. Tu sú výsledky
a umiestnenie najlepších žiakov. Do budúcna želáme veľa úspechov a zábavy s matematikou!
1. miesto: Tamara Maslíková (3.A), Denisa Strýčková (3.A), Samuel Smreček (3.A)
2. miesto: Dávid Šamaj (3.B), Vanesa Veselková (3.B), Nela Krištofíková (3.A)
3. miesto: Lucia Letková (3.B)
Mgr. Helena Babišová, Mgr. Jana Kubošková

Stavanie mája

V posledný aprílový deň nám p. školník za pomoci kolegov
a žiakov postavil v areáli našej školy „máj“. Žiaci ŠKD ho vyzdobili farebnými stužkami. V zmysle udržiavania tradícií
a zvykov spojených s mesiacom máj sme si aj my so žiakmi
a pedagogickými zamestnancami školy pripomenuli túto peknú
tradíciu stavania mája dievčatám.
Aktivity sa zúčastnili nielen žiaci našej školy, ale aj susední
škôlkári z MŠ. Spestrením stretnutia bola hra na heligónkach a
spev našich žiakov.
Mgr. Jana Kubošková

Deň matiek

Základná škola, Staškov 502 v spolupráci s CVČ pri Základnej
škole Staškov a obecným úradom pripravili 13. mája 2018 slavnostné nedeľné popoludnie, v ktorom sa predstavili so svojím
programom žiaci základnej školy, CVČ, materskej školy, ZUŠ
Turzovka, mažoretky Edit a FS Staškovanka. V spoločnom programe básní, piesní, tancov a v hre na hudobných nástrojoch poďakovali našim mamičkám, babičkám a
prababičkám k ich sviatku. V úvode programu vystúpil aj
p. starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko, ktorý srdečne privítal všetkých zúčastnených spoluobčanov na slávnosti a
vyzdvihol dôležitú úlohu matky v rodine a spoločnosti. Sú-
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časťou oslavy bola aj výstavka výtvarných prác žiakov našej
školy. Naše úprimné poďakovanie patrí Obecnému úradu v Staškove, všetkým pedagogickým zamestnancom, žiakom a všetkým, ktorí sa spolupodieľali na zabezpečení a úspešnom
priebehu oslavy.
Mgr. Jana Kubošková

Staškovskí záchranári zvíťazili

Okresný úrad Čadca dňa 3. 5. 2018 usporiadal 25. ročník okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany v areáli
zdravia v Rakovej Pod hríbom. Posledných 10 ročníkov tejto
súťaže získali prvé miesto v okresných kolách i postup do
krajských kôl a majstrovstiev Slovenska mZCO tradične žiaci
Základnej školy Staškov. I tento rok reprezentovali našu školu
a obec Staškov žiaci Natália Zbončáková z 9. A, Nina Baculáková
zo 6. A, Tobiáš Matlák zo 6. A a Sebastián Kováčik z 5. A
triedy. Tak ako ich predchodcovia, aj oni preukázali svoje výborné znalosti, zručnosti, schopnosti a pripravenosť pomôcť
človeku v prípade ohrozenia zdravia i života a opäť získali 1.
miesto v okresnom kole. Postúpili do krajskej súťaže, ktorá sa
bude konať 22. mája 2018 v obci Kolárovice, okres Bytča. Želáme veľa úspechov!
Mgr. Helena Babišová

Plavecký výcvik štvrtákov

V piatok 4. mája 2018 smerovali kroky našich žiakov štvrtého
ročníka do Mestskej plavárne v Čadci. Čakalo ich absolvovanie
5-dňového základného plaveckého výcviku, na ktorý sa veľmi
tešili. Svoje dni strávené v laviciach vymenili na päť dní za plavecký bazén.
Bolo na nich vidieť strach, obavu či neistotu. Vďaka trpezlivému prístupu plaveckých inštruktorov, ktorí sa im
venovali, sa tieto pocity premenili na radosť z pobytu a pohybu vo vode. Žiaci spoznali
svojich milých a trpezlivých
inštruktorov p. Mgr. Eduarda Gábriša, ktorý celý pla-
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vecký výcvik koordinoval, Mgr. Emíliu
Barancovú, Mgr. M. Majákovú a Mgr.
V. Bábelovú.
Pre niektorých to bola prvá skúsenosť s plávaním, iní sa zdokonalili v
technike plaveckých štýlov alebo sa naučili plávať nový štýl. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín podľa zručností.
Všetci žiaci zvládli plavecký výcvik,
cieľ naučiť deti plávať bol splnený. Posledný deň výcviku sa žiaci venovali
predovšetkým hrám vo vode, ale taktiež si vyskúšali a preverili
svoje sily, preplávať čo najväčšiu vzdialenosť. Žiaci vnímali
pohyb vo vode veľmi pozitívne, tešili sa na každý deň výcviku,
predovšetkým mali radosť zo svojich pokrokov, k čomu prispeli
inštruktori, ktorí si ich získali správnou motiváciou a prístupom. Veľkým pozitívom plaveckého výcviku je, že deti prekonali
strach z vody, získali plaveckú gramotnosť a zdokonalili sa v ďalších plaveckých štýloch.
Mgr. Michaela Sloviaková

Škola v prírode – Krahule

Jediné detské kráľovstvo Tramptária otvorilo svoje brány
i našim tretiakom, ktorí sa od 7. do 11. mája stali jeho princmi
a princeznami a pani učiteľky gróami. Na Krahuliach nás čakalo milé privítanie od animátorov Dominiky a Adriána, ktorí
sa s deťmi zoznámili a spriatelili. K zaujímavým momentom
prvého dňa patrila turistická vychádzka k vyhliadkovej veži na
Krahulskom štíte. Počasie nám prialo, odmenou nám bol krásny
výhľad na Kremnicu. Po návrate k penziónu si deti hlavičky potrápili, vymýšľali názov svojej družiny, erb, pokrik a dar pre
kráľa a kráľovnú. V podvečer počas slávnostnej korunovácie sa
deťom predstavili všetci dvorania, prihovoril sa im i kráľ Keno
a kráľovná Ester, predstavili sa kráľovské družiny Múdre sovičky
– žiaci 3.A a Mačičky – žiaci 3.B. Utorkové doobedie patrilo
Kráľovským remeslám, dievčatá obdivovali okolitú prírodu
z konského chrbta, chlapci sa predviedli vo futbale a určitá skupina detí sa premenila na hercov a herečky. Poobede bola v kultúrnom dome pripravená vedomostná hra Tipovačka, niečo na
spôsob Dobre vedieť, súťažili pani učiteľky spoločne s deťmi,
vyberali si otázky z rôznych oblastí napr. Slovensko, Medicína,
Egypt. Deň sme zakončili putovaním Rozprávkovým lesom, deti
stretli osem rozprávkových postáv, ich úlohou bolo uhádnuť na
základe krátkych ukážok o ktoré rozprávky ide. Ani sme sa nenazdali a bola streda, ktorá nás doobeda obdarila dažďovými
kvapkami. Naše dievčence zamestnali svoje šikovné ruky výrobou šperkov, krásnych korálkových náramkov, prsteňov i náhrdelníkov. Našťastie sa počasie umúdrilo a deti mohli zbierať
body v Rytierskych súťažiach. Večer sa Múdre sovičky s piesňou
Vybrané slová i tancom mazurka predviedli v Talentmánii. Mačičky zaspievali pieseň Sadla včielka na jablonku za sprievodu
heligónky, dievčatá pridali i ukážky z vystúpenia mažoretiek.
Vo štvrtok nás čakala exkurzia do Stredu Európy, navštívili sme
Kostol sv. Jána Krstiteľa, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých
informácii. Opekanie, loptové hry i jazda na koníkoch nám uro-
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Matematický Klokan

bili deň krajším. Už nás čakalo len vystúpenie nádejných hercov
v predstavení Šípková Karkulka, vyhlásenie výhercov kráľovského pokladu, záverečná diskotéka, autogramiáda a spoločné
fotenie s animátormi. Najviac bodov tramptárov nazbierali
Múdre sovičky, takže sa tešili z výhry kráľovského pokladu.
Naše putovanie kráľovstvom Tramptárie sa blížilo k záveru, čakala nás cesta domov, na ktorú sme sa obohatení o množstvo
zážitkov tešili.
Mgr. J. Nekorancová, Mgr. H. Babišová, Mgr. J. Kubošková

Euroweek

9. máj 2018 sa niesol v duchu multikultúrnych informácií. Dobrovoľníci z krajín sveta: Francúzsko, Rakúsko, Nigéria, Nepál,
Mexiko nám vyučujúcim a žiakom tento oddychový deň ukázali formou prezentácií, ako žijú ľudia v iným kútoch sveta.
Spôsob stravovania, obliekania, tradícií, pozdravov a rozprávania ľudí žijúcich v týchto krajinách bol pre väčšinu detí donedávna neznámy, preto sme vďační dobrovoľníkom za ich
návštevu na našej škole, odovzdanie pekných zážitkov, spoznanie zaujímavých informácií. V rámci spolupráce našej školy
s centrom KERIC, ktoré sa primárne zameriava na zahraničnú
spoluprácu, participujeme najmä vo vyučovaní cudzieho jazyka
s dobrovoľníčkou z Francúzska. Deti si Laetiziu na hodinách
angličtiny veľmi obľúbili a po čase mnohí žiaci prelomili komunikačné bariéry. Ďakujeme za spoluprácu centru KERIC a dobrovoľníkom, ktorí prišli do školy predstaviť svoju krajinu.

Celoslovenská súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN patrí medzi
obľúbené súťaže našej školy. Tohto školského roku sa zapojilo
33 žiakov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili žiaci 1. ročníka. Svoje
vedomosti si porovnávali so 65 580-timi žiakmi z celého Slovenska. FabiÁN VOJÁr obhájil titul ŠAMPIÓNA ŠKOLY a aj
tohto roku dosiahol najlepší percentil školy (vo svojej kategórii
predbehol najviac rovesníkov), pomohlo k tomu aj to, že súťažný
test vypracoval na 100%. K diplomu šampióna školy získal aj
diplom úspešného riešiteľa a spomienkové darčeky. Spomienkové darčeky získali aj žiaci, ktorí patrili medzi cca 10 – 20%
najúspešnejších žiakov vo svojej vekovej kategórii. Každý žiak
dostal čiernu ceruzu s logom Talentídy. Diplom úspešného riešiteľa získali: Šuška Martin, Gottwald Michal, Smreček Samuel,
Tabačíková Veronika, Hamranová Bohdana a Baliga Adam.
Účastnícky diplom získali: Bytčánek Kristián, Grečmal Dávid,
Kožák Filip, Ondrašina Dávid, Chabroňová Melisa, Smiešková
Katarína, Jakubík Sebastián a Kristián, Bytčanková Barbora,
Kožák Šimon, Legerský Dávid, Capeková Tereza, Michalinová
Katarína, Duraj Marek, Oškrobaný Jakub, Hlušek Samuel, Bytčanková Simona, Skybíková Aneta, Kováčik Sebastián, Bukovanová Natália, Vanko Dávid, Sabela Miroslav, Kajanková Agáta,
Červencová Lucia, Kubašková Daniela, Perďochová Natália.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželám a teším sa na ďalší
ročník tejto súťaže!
Mgr. Andrašková Martina

Maľovaná cyklomapa Kysuce

Naša škola sa zapojila do projektu maľovaná cyklomapa kysuce deťom. Úlohou žiakov bolo prostredníctvom vyhlásenej
výtvarnej súťaže namaľovať dominanty obce Staškov. Do súťaže
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sa zapojilo spolu 179 žiakov. školy. Porota vybrala práce, ktoré
najlepšie vystihli dané objekty a zhotovila z nich výstavu na prízemí našej školy. Napokon sa na cyklomapu dostala práca Rebeky Smrečkovej stvárňujúca rodný dom Jozefa Kronera.
Mgr. Jana Kubošková

Návšteva družobnej školy

Stretnutie s družobnými školami – Považská bystrica
a Ostrava sa tentokrát konalo v Považskej bystrici. Stretnutie
sa uskutočnilo 17. mája 2018. Tohto stretnutia sa zúčastnili
žiaci, ktorí reprezentovali školu na rôznych podujatiach a boli
zapojení do zberových aktivít našej školy. Po spoločných raňajkách sa všetci žiaci presunuli do telocvične, kde odohrali vzájomné zápasy vo futbale a vybíjanej. Najmladší žiaci mali rôzne
športové a tvorivé aktivity (skákanie vo vreci, preskoky cez švihadlo, prenášanie loptičiek...). Žiaci absolvovali fyzikálne a chemické pokusy, výtvarné a tvorivé dielne, taktiež videli robotov,
ktoré skonštruovali nadaní žiaci z Považskej Bystrice. Starší žiaci
mali veľkú radosť z výhry vo vybíjanej a futbale, pretože porazili
Majstrov Slovenska vo vybíjanej. Po spoločných aktivitách ich
čakal spoločný obed. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu, neabsolvovali výlet na Považský hrad, na ktorý sa žiaci veľmi tešili,
avšak bolo pre nich pripravené video, kde mali možnosť vidieť
rekonštrukciu, históriu i súčasný stav hradu.
V závere tohto stretnutia žiaci mali koncert a diskotéku.
Domov sme sa vrátili plní zážitkov, emócií a dojmov z prežitého
dňa, spoznania nových kamarátov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu medzi týmito družobnými školami.
Mgr. Michaela Sloviaková, Mgr. Izabela Chrobáková,
Mgr. Viera Bučková, Mgr. M. Perďochová

Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Jana Janíková,
PaedDr. Gabriela Kolenová

Zber hliníkového odpadu

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do zberu
obalov potravín výlučne z hliníkového materiálu. Cieľom tohto
zberu bolo hravou formou cez mimozemšťana ALINA naučiť
deti environmentálne sa správať. Mottom projektu bolo „Deti
a Zem, nádej a dar“. Po treťom zbere sa naša škola umiestnila v
zbere placiek na 5. mieste a halušiek i guliek na 15. mieste. Naša
škola získala za zber hliníkového odpadu ﬁnančný príspevok, ktorý bude prerozdelený na výlet pre najlepšie umiestnené triedy z našej školy.
Mgr. Daniela Kováčiková, koordinátor pre ENV

Do školy na bicykli 2018
Ak v tomto termíne prídeš do školy na bicykli alebo kolobežke,
môžeš získať ZeLeNú KARtU PetRA SAGANA.
1. ZeLeNá KARtA = príchod do školy na bicykli
2. ZeLeNá KARtA = počas každej jazdy do školy má žiak na hlave prilbu
Kartu môžeš vymeniť za zlú známku z ústnej odpovede
alebo zabudnutie si pomôcky na vyučovanie
Mgr. Martina Andrašková
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EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

Projekt je spoluﬁnancovaný Európskou úniou

Zníženie energetickej
náročnosti administratívnej
budovy s č. 90 v obci Staškov
Cieľ projektu:

Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie
tepelnotechnických a hygienických nedostatkov budovy
s č. 90 v obci Staškov
Účinnosť Zmluvy o NFP: 30.03.2017
Kód projektu:
310041A449
Výška NFP:
173 231,09 Eur

Projekt rieši modernizáciu a energetickú optimalizáciu verejnej budovy – administratívnej budovy s.č. 90 v obci Staškov. Celý objekt je vo vlastníctve samosprávy obce Staškov a slúži výlučne
na výkon jej samosprávnych funkcií.
V súčasnosti je budova v nevyhovujúcom technickom stave, jej estetická hodnota je negatívna
a prevádzka ﬁnančne náročná. Cieľom projektu je preto dosiahnutie nižšej energetickej
náročnosti tejto budovy a tiež jej modernizácia. Tento cieľ projektu bude naplnený realizovaním
jednej hlavnej aktivity projektu a dvoch podporných aktivít. V rámci projektu budú realizované
investične náročné opatrenia, na ktorých uskutočnenie by inak obec nemala dostatok vlastných
zdrojov – tepelné zaizolovanie administratívnej budovy, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie, vybudovanie bezbariérového prístupu.
Realizáciou projektu budú naplnené povinné merateľné ukazovatele projektu a výsledky – tým
hlavným bude dosiahnutie úspory vo výške 76,5 %.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
ZA MESIACE MAREC A APRíL 2018
Narodené deti
Tomáš Knižka
Natália Kobolková
Srdečne vítame v našej obci najmenších
občanov a rodičom prajeme veľa
zdravia, úspechov a trpezlivosti pri výchove
ich ratolestí.

Tomáš Knižka

70

Mária Nekorancová

75

MUDr. Přemysl Pech

80

Jozefa Pitoňáková

80

Ľudmila Machovčáková

Navždy nás opustili

Blahoželáme k jubileu
60 rOkOv:
Peter Balošák
Alojz Arendárik
Vladimír Grečmal
Mária Starchoňová
65 rOkOv:
Alexander Matlák
Miroslav Lemeš
Štefan Svitek
Emília Kajánková
Jozef Smreček
Ján Haluščák

70 rOkOv:
Pavol Krištofík
Mária Nekorancová
Milan Határ
75 rOkOv:
MUDr. Přemysl Pech
80 rOkOv:
Jozefa Pitoňaková
Ľudmila Machovčáková
85 rOkOv:
Mária Machovčáková
Veronika Grečmalová

Všetkým uvedeným jubilantom z celého srdca
blahoželáme a prajeme im, nech ich zdravie nezradí
a teplé slniečko nech im dušu pohladí. Nech šťastie spŕchne
na ich dom a láska vždy nech prebýva v ňom.

Spomíname

Miroslav Šupola
Milan Sekerka
Agnesa Jarošová
Ľudmila Bukovanová

S úctou a láskou
spomínajú
manželka Jožka,
dcéry Iveta, Beáta
s rodinami ako
i ostatná rodina.

Nech tíško odpočívajú
v staškovskej zemi!
Helena Turiaková
2. výročie úmrtia

Mgr. Ľudovít Poláčik
2. výročie úmrtia
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