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’

Letne Kronerove dni 2018

Skvelé podujatia počas dvoch týždňov prilákali množstvo návštevníkov
47. ročník
turnaja
o poHár jozefa
kronera opäť
vyhrali futbalisti
staškova

HodoVá sV. omša
bola tradične
s bohatou účasťo
u

viac sa o letnýc
h podujatiach
dočítate na str.
8 – 11

Vydarený letný koncert:
Hrdza, kristína, Hruštinec

V 2. ročníku gulášmajstra
súťažilo až 10 družstiev

Farnosť staškov vás srdečne pozýva 29. júla 2018
na PÚŤ ku KAPLNKE SV. ANNY V JELITOVE. pešia
púť začne z farského kostola v staškove o 9:15 hod.
slávnostná sv. omša pri kaplnke začne o 11.00 hod.

slovenský zväz protifašistických bojovníkov,
základná organizácia staškov, vás srdečne pozýva
na STrETNuTIE PrI VATrE SNP, ktoré sa
uskutoční 25. augusta 2018 o 19.00 hod. u Šinali.
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Príhovor starostu obce

Vážení Staškovčania,

naša obec v prvých júlových
dňoch žila najmä rôznymi
športovými i kultúrnymi podujatiami – hodový koncert,
hasičská súťaž, súťaž vo varení gulášu, záver divadelnej
prehliadky s premiérou divadelného predstavenia nášho
súboru a futbalový turnaj
Kronerov pohár. Dovolím si
konštatovať, že všetky podujatia sa vydarili a zároveň
chcem poďakovať ich organizátorom a všetkým, ktorí
boli akokoľvek nápomocní
pri ich organizácii a priebehu.
Koniec júna sa však niesol v znamení čulého stavebného
ruchu pri realizácii rôznych obecných investičných akcií.
Obecný technicky podnik (OTP) ukončil práce na novom bytovom dome. Budova je skolaudovaná, je v nej 15 bytov – 2
jednoizbové, 9 dvojizbových a 4 trojizbové. Všetky byty sú pridelené novým nájomcom a časť z nich je už i presťahovaná.
Celková cena diela je 677 612,03 eur a financovanie je kombinované – z dotácie Ministerstva výstavby SR, z úveru zo ŠFRB
a vlastných zdrojov obce. Na výstavbe sa okrem zamestnancov
OTP podieľali najmä živnostníci a malé firmy so Staškova.
Všetci odviedli kvalitnú prácu a je potrebné im poďakovať.
Zamestnanci technického podniku hneď po ukončení bytovky začali s prácami na chodníkoch pre peších okolo hlavnej cesty. Bolo rozhodnuté, že prednostne sa z
bezpečnostného hľadiska vybuduje chodník od mosta
k obecnému úradu k pizzerii. Ďalej bude výstavba pokračovať od budovy bývalej Tesly smerom na vyšný koniec.
V rámci dotačného systému na zvyšovanie energetickej
efektívnosti verejných budov sme zrekonštruovali budovu

bývalej starej školy. Súčasťou prác bolo zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena výplne otvorov, nová elektroinštalácia a vykurovanie a vybudovanie bezbariérového
vstupu. Celkom bolo preinvestovaných 161 960,15 eur.
V týchto dňoch vybraný dodávateľ ukončil práce na rekonštrukcii podlahy telocvične v našej základnej škole. Kompletne bola odstránená stará nevyhovujúca parketová
podlaha a bola namontovaná nová podlaha z veľkoplošných
športových parkiet z tvrdého dreva. Rekonštrukcia celkom
stála 34 230,12 eur. Na tento účel sme získali dotáciu z Ministerstva školstva SR vo výške 25 000 eur.
V tomto roku nás okrem budovania chodníkov, čo je pre
nás prioritou, čaká dokončenie novej požiarnej zbrojnice.
Ministerstvo vnútra SR na potrebné práce poskytlo dotáciu
30 000 eur a tieto si budú naši hasiči realizovať svojpomocne
prostredníctvom obecného technického podniku. V jesenných mesiacoch po vybavení všetkých potrebných povolení
zamestnanci OTP vybudujú vodovodnú prípojku do budovy
tribúny FK Slávia. Túto investíciu podporil Slovensky futbalový zväz dotáciou vo výške 13 000 eur. Naplánované máme
i práce na oprave a doplnení oplotenia nášho cintorína. Financovať ich chceme z dotácie Ministerstva financií SR
a vlastných zdrojov.
K 31. 7. 2018 sa rozhodla riaditeľka materskej školy Anna
Smrečková ukončiť svoje pôsobenie v tejto funkcii. Od 1. 8.
2018 ju nahradí jej zástupkyňa Helena Arendariková, ktorá
bola zvolená radou školy pri materskej škole. Odchadzajúcej
pani riaditeľke ďakujem za spoluprácu a roky svojho profesného života venované našim deťom. Novej pani riaditeľke
prajem veľa úspechov v novej funkcii.
Milí Staškovčania, prajem Vám príjemný zvyšok leta, ešte
veľa krásnych slnkom zaliatych dní.
S pozdravom Ladislav Šimčisko,
starosta obce

aktuálne práce V našej obci
Nový bytový
dom je
skolaudovaný.
Byty boli
odovzdané
novým
nájomcom.

Telocvičňa
dostala novú
podlahu zo
športových
parkiet, čím sa
zvýši bezpečnosť
pre žiakov
a športovcov.
Budova starej
školy bola vďaka
získanej dotácii
zrekonštruovaná
a zateplená.

Obec pre bezpečnosť svojich občanov prioritne buduje
nové chodníky.
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Obecné zastupiteľstvO
Obce staškOv
neplánované zasadnutie oz zo dňa 1. JÚna 2018
uznesenie

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1. júna číslo 64/2018
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 zstupiteľstva Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček,
Ján Janošec, 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: Terka Šupčíková,
Pavol Ďurkáč, Hlasovanie: ZA: Mgr.
Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0
c) overovateľov zápisnice: Ján Belko, Peter
Fuček, Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

uznesenie

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1. júna číslo 65/2018
k bodu č. 3: Prideľovanie nájomných bytov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Pridelenie nájomných bytov.
B/ SCHVAĽUJE
a) Prideľovanie nájomných bytov a náhradníkov v zmysle prílohy.
b) Cena ročného nájmu za 1 m2 predstavuje 35,67 € pri 4% z obstarávacích
nákladov.
c) Nájom na dobu 3 rokov.
d) Zapracovať do zmluvy klauzulu o odstúpení z nájomnej zmluvy v prípade
neplatenia nájmu.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján
Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

uznesenie

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1. júna číslo 66/2018
k bodu č. 4: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Milan Veselka, Staškov – Žiadosť o odkúpenie pozemku pri byte v bytovom dome.
B/ ZAMIETA
Milan Veselka, Staškov – Žiadosť o odkúpenie pozemku pri byte v bytovom dome.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0,
PROTI: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL:
Ján Janošec

uznesenie

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1. júna číslo 67/2018
k bodu č. 4: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Ľubomír Kožák a manželka Zuzana Kožáková, Staškov – Žiadosť o odkúpenie pozemku pri byte v bytovom dome.
B/ ZAMIETA
Ľubomír Kožák a manželka Zuzana Kožáková, Staškov – Žiadosť o odkúpenie pozemku pri byte v bytovom dome.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0,
PROTI: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL:
Ján Janošec

uznesenie

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1. júna číslo 68/2018
k bodu č. 4: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ RUŠÍ
Uznesenie č. 50/2018 zo dňa 10. mája
2018
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján
Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

uznesenie

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1. júna číslo 69/2018
k bodu č. 4: 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
Schvaľuje dočasnú zmluvu o užívaní nehnuteľností vo vlastníctve Márie Janíkovej,
Staškov, Janky Chylikovej, Clementisova,
KNM, Jozefa Janíka, Staškov a Júlie Nekorancovej, Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: Peter Fuček, NEHLASOVAL: 0

uznesenie

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1. júna číslo 70/2018
k bodu č. 4: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Pavol Martiniak, Staškov – Žiadosť
o umiestnenie spomaľovacieho prahu.
B/ ZAMIETA
Pavol Martiniak, Staškov – Žiadosť
o umiestnenie spomaľovacieho prahu.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0,
PROTI: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL SA:
0, NEHLASOVAL: 0

uznesenie

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1. júna číslo 71/2018
k bodu č. 4: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Ing. Stanislav Machovčák – ISM, Staškov
– Žiadosť o odkúpenie pozemkov.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Ing. Stanislav Machovčák – ISM, Staškov
– Žiadosť o odkúpenie pozemkov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján
Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

uznesenie

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1. júna číslo 72/2018
k bodu č. 4: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v Staškove – Žiadosť o príspevok pri príležitosti
20 rokov založenia.
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B/ SCHVAĽUJE
Finančný príspevok pre Klub dôchodcov
pri Obecnom úrade v Staškove pri príležitosti 20 rokov založenia vo výške 150
€.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján
Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, NEHLASOVAL: 0

Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

uznesenie

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1. júna číslo 73/2018
k bodu č. 4: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Poskytnutie návratného ﬁnančného príspevku pre združenie MASK.
B/ SCHVAĽUJE
Poskytnutie návratného ﬁnančného príspevku združeniu MASK v sume 1,- € na

obyvateľa obce, doba vrátenia do konca
roku 2018.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján
Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce

Ján Belko
Overovateľ I.

Peter Fuček
Overovateľ II.

plánované zasadnutie oz zo dňa 27. JÚna 2018
uznesenie

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 74/2018 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,
Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček,
Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0
b) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Mgr. Daniel Králik, členovia: Ján Janošec, Peter
Fuček
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček,
Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0
c) overovateľov zápisnice: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček,
Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

uznesenie

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 75/2018 k
bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uložené bolo:
a) 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.
b) 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.
c) 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
splnená.
d) Obecnému úradu zvolať jednanie s obcou Zákopčie a dotknutými vlastníkmi
o ďalších možnostiach riešenia užívania
pozemkov vo vlastníctve obce. Úloha
splnená.
e) Obecnému úradu zabezpečiť označenie
prechodu pre chodcov v obci v časti
nižný koniec Bahana, k MŠ Staškov a
k obecnému úradu.
- Označenie jednotlivých miestnych
častí obce, významných objektov v
obci, hydranty
- Osadenie dopravných zrkadiel na nepriehľadné miesta. Úlohy pokračujú.
f) Obecnému úradu zariadiť kontrolu poklopov na MK v časti Staškov – IBV.
Úloha trvá.
g) Mária Niklová, Staškov – Žiadosť o riešenie problému prístupovej cesty k
parcelám
Obecnému úradu zvolať dotknutých
občanov ohľadom prístupovej komunikácie. Úloha trvá.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko, 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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 76/2018 k
bodu č. 4: Materská škola Staškov – Správa
o hospodárení za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o hospodárení za rok 2017– Materská škola Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Správu o hospodárení za rok 2017 – Materská škola Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, 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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 77/2018 k
bodu č. 5: Materská škola Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Materská škola Staškov – Rozpočtové
opatrenie č. 1/2018.
B/ SCHVAĽUJE
Materská škola Staškov – Rozpočtové
opatrenie č. 1/2018.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, 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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 78/2018 k
bodu č. 6: Materská škola Staškov – Návrh
na vyradenie majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Materská škola Staškov – Návrh na vyradenie majetku.
B/ UKLADÁ
Likvidačnej komisii vykonať obhliadku majetku podľa návrhu na vyradenie.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, 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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 79/2018 k
bodu č. 7: Základná škola, Staškov 502 –
Návrh na organizáciu školského roka
2018/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Základná škola, Staškov 502 – Návrh na
organizáciu školského roka 2018/2019.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Základná škola, Staškov 502 – Návrh na
organizáciu školského roka 2018/2019.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, 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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uznesenie

uznesenie

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 80/2018 k
bodu č. 8: Obecný technický podnik Staškov – Správa o hospodárení za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Obecný technický podnik Staškov – Správa
o hospodárení za rok 2017.
B/ SCHVAĽUJE
Obecný technický podnik Staškov – Správa
o hospodárení za rok 2017.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 84/2018 k
bodu č. 12: Záverečný účet obce Staškov
za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Záverečný účet obce Staškov za rok 2017.
B/ SCHVAĽUJE
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 81/2018 k
bodu č. 9: Obecný technický podnik Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Obecný technický podnik Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
B/ SCHVAĽUJE
Obecný technický podnik Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, 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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 85/2018 k bodu
č. 13: Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2017
B/ BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2017
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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 86/2018 k
bodu: Správa nezávislého audítora
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu nezávislého audítora.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu nezávislého audítora.
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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 82/2018 k
bodu č. 10: Obec Staškov – Správa o hospodárení k 31. 05. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Obec Staškov – Správa o hospodárení k
31. 05. 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Obec Staškov – Správa o hospodárení k
31. 5. 2018.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, 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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 83/2018 k
bodu č. 11: Obec Staškov – Rozpočtové
opatrenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Obec Staškov – Rozpočtové opatrenie č.
2/2018.
B/ SCHVAĽUJE
Obec Staškov – Rozpočtové opatrenie č.
2/2018.
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

uznesenie

uznesenie

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 87/2018 k
bodu č. 14: Odpredaj majetku obce Staškov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
stavba „Predĺženie verejnej kanalizácie v
lokalitách Kýčera“
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Odpredaj majetku obce Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - stavba „Predĺženie verejnej kanalizácie v lokalitách
Kýčera“.
B/ SCHVAĽUJE
Odpredaj 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.
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Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 88/2018 k
bodu č. 15: Voľby
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
1. Schválenie počtu poslancov obecného
zastupiteľstva obce Staškov pre volebné obdobie 2019 – 2022 (zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení §
11 ods.3)
2. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (
úväzku) starostu obce Staškov pre volebné obdobie 2019 – 2022 (zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení §
11 ods.4 písm. i)
B/ SCHVAĽUJE
a) Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
určuje v zmysle § 166 ods. 3 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva pre voľby poslancov
do orgánov samosprávy obce Staškov
na celé nasledujúce volebné obdobie
2018 – 2022: jeden volebný obvod
b) Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022
počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Staškov: 9
c) Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce funkčné obdobie: 2018 –
2022 rozsah výkonu funkcie starostu
obce takto: na plný úväzok
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Peter Fuček, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

uznesenie

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 89/2018 k
bodu č. 16: Návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
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
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uznesenie

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 90/2018 k
bodu č. 17: Zámer stavby pamätníka obetiam prvej a druhej svetovej vojny
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Vyhodnotenie Súťaže návrhov sochársko
– architektonickej štúdie pre vytvorenie
pamätníka padlých v I. a II. svetovej vojne
– občanov obce Staškov. Boli predložené
3 súťažné návrhy.
B/ SCHVAĽUJE
Vyhodnotenie Súťaže návrhov sochársko
– architektonickej štúdie pre vytvorenie
pamätníka padlých v I. a II. svetovej vojne
– občanov obce Staškov. – OZ neprijalo
žiaden z predložených návrhov.
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 91/2018 k
bodu č. 17: Zámer stavby pamätníka obetiam prvej a druhej svetovej vojny
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Realizácia stavby pamätníka padlých v I.
a II. svetovej vojne – občanov obce Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Realizáciu pamätníka obetiam v I. a II.
svetovej vojne – občanov obce Staškov
podľa pôvodného návrhu Ing. arch. Ivana
Jarinu, ktorý je súčasťou projektu: Projektové
riešenie
námestia
obce
Staškov.
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 92/2018 k
bodu č. 18: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Materská škola Staškov – Hlásenie
o prevádzke a dovolenkách počas prázdnin.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Materská škola Staškov – Hlásenie
o prevádzke a dovolenkách počas prázdnin.
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

Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

uznesenie

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 93/2018 k
bodu č. 18: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Materská škola Staškov – Informácia
o zápise detí do Materskej školy.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Materská škola Staškov – Informácia
o zápise detí do Materskej školy.
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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 94/2018 k
bodu č. 18: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Stav vozovky miestnej komunikácie
v časti U Letov.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu dať vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti obce u Letov.
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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 95/2018 k
bodu č. 18: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Vladimír Bujdák, Eva Gregušová, Bánovce
nad Bebravou – Žiadosť o vybudovanie
prístupovej cesty.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Vladimír Bujdák, Eva Gregušová, Bánovce
nad Bebravou – Žiadosť o vybudovanie
prístupovej cesty.
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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 96/2018 k
bodu č. 18: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Vladimír Bujdák, Eva Gregušová, Bánovce
nad Bebravou – Žiadosť o riešenie inžinierských sietí.
B/ UKLADÁ
Ukladá obecnému úradu dať vypracovať
projektovú dokumentáciu na vybudovanie
rozšírenia
verejného
vodovodu
a kanalizácie v lokalite obce vyšný koniec
pod Kykuľou.
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

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 97/2018 k
bodu č. 18: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Aklasa, s.r.o., Bratislava – Žiadosť
o prenájom trhového miesta – verejného
priestranstva – areál futbalového ihriska
Staškov na deň 29. 6. 2018 a 8. 7. 2018
B/ ZAMIETA
Aklasa, s.r.o., Bratislava – Žiadosť
o prenájom trhového miesta – verejného
priestranstva – areál futbalového ihriska
Staškov na deň 29. 6. 2018 a 8. 7. 2018
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0,
PROTI: Mgr. Iveta Bartusková, Peter Fuček,
Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, ZDRŽAL SA: Pavol Ďurkáč, NEHLASOVAL: 0
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55 rokov základnej organizácie slovenského
zväzu záhradkárov v staškove
dňa 21. 7. 2018 si naša zo pripomenula, že od jej založenia ubehlo
už neskutočných 55 rokov. z tohto dôvodu zorganizovala športovospoločenské posedenie v areáli futbalového štadióna slávia staškov
za účasti záhradkárov zo staškova, rudiny, rakovej a novej bystrice.

uznesenie

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 98/2018 k
bodu č. 18: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prenájom areálu futbalového ihriska Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom areálu futbalového ihriska Staškov na dni 29. 6. 2018, 30. 6. 2018, 7.
7., 8. 7. 2018 za účelom poskytovania
služieb, v cene 1 €, pre ﬁrmu P&P music,
formou osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že obec má záujem zabezpečiť
kvalitné služby pre návštevníkov podujatí,
a ﬁrma P&P music má celoročne v prenájme reštauráciu v areáli FK Slávia Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Zišlo sa cca 90 záhradkárov a ich rodinných príslušníkov, ktorí v príjemnej atmosfére strávili sobotňajšie popoludnie. O spokojné žalúdky sa pri guláši starali manželia
Grečmalovci, s Martinkou Paleníkovou a Vierkou Krátkou
a párky údila rodina Mariana Šupčíka. Súčasťou tohto milého posedenia boli aj športové hry, kde sa súťažilo v disciplínach: hod granátom, streľba zo vzduchovky, vozenie
na fúriku a kop loptou na malé bránky. Nechýbal ani futbalový turnaj medzi týmito 4 základnými organizáciami.
Hosťami podujatia boli starostka z Rudiny Ing. Anna Mičanová a zástupkyňa starostu obce Staškov Terka Šupčíková. Milou účasťou prekvapili najstarší záhradkári –
zakladatelia našej organizácie pán Emil Maslík a pán Peter
Turiak. K dobrej nálade zahrali staškovskí heligonkári
v zložení Janko Machovčák, Janko Haluščák, Pavol Sýkora
a Jozef Benko. Nechýbal ani DJ, ktorý prítomným vyhrával

do tanca.
Hoci naša organizácia má už 55 rokov, počas celej svojej
činnosti nestagnovala, naopak, svojou činnosťou propaguje obec, pomáha občanom či už muštovaním ovocia
alebo poradenstvom v oblasti záhradkárstva. Medzi najkrajšiu z činností patrí každoročná tradičná výstava ovocia
a zeleniny spojená s poďakovaním za úrodu vo farskom
kostole.
„Ťahúňom“ života našej organizácie bol vždy jej výbor
a aktívni členovia, ktorým patrí poďakovanie za to, že vo
svojom voľnom čase organizujú jej činnosť.
V mene našej organizácie chcem zaželať všetkým našim
záhradkárom veľa zdravia a sily pri zveľaďovaní svojich záhrad a radosť z dopestovanej zeleniny a ovocia.
Zo srdca želá predseda ZO SZZ v Staškove
Ján Dodek

uznesenie

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna číslo 99/2018 k
bodu č. 18: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Čerpanie rezervného fondu.
B/ SCHVAĽUJE
Čerpanie rezervného fondu v sume
19 154 € na kapitálové výdavky.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Ján Belko, 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

Mgr. Iveta Bartusková
Overovateľ I.

Pavol Ďurkáč
Overovateľ II.

Obecný technický podnik Staškov informuje
Za posledné obdobie sa stáva, že pred bránou OTP sa hromadí aj
bežný odpad z domácností, ktorý patrí do smetných nádob. Niektorí občania tam dokonca hádžu odpad cez plot – napr. plasty, sklo, papier, aj
napriek tomu, že tieto sú odvážané pravidelne spred našich domov. Na
verejných priestranstvách sú umiestnené odpadkové koše, ktoré si tiež
niektorí občania mýlia so súkromnými zbernými nádobami.
Týmto občanov informujeme, že areál OTP a verejné priestory sú
monitorované kamerovým systémom. Je možné, po telefonickom dohovore (0948 610 807, 0940 526 150), nahlásiť odpad, ktorý nie je
bežne vyvážaný. Všetci určite chceme, aby naša obec bola čistá a odpad
sa nehromadil na nelegálnych skládkach, alebo pri rieke. Čistota našej
obce je zrkadlom nás všetkých.
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Letne Kronerove dni 2018
Letný koncert

Skvelé podujatia počas dvoch týždňov prilákali množstvo návštevníkov

29. jún

Pred staškovskými hodami sa konal v priestoroch futbalového ihriska Slávie Staškov letný koncert.
V tomto roku patril úžasnej kapele Hrdza, zabávačovi Štefanovi Hruštincovi a ako hlavný hudobný hosť vystúpila speváčka Kristína.

30. jún

Hodová sv. omša na Grúni

30. júna sa pri Kaplnke
Nepoškvrneného počatia
konala tradičná hodová
sv. omša, ktorú vysluhoval Mons. Anton Galus,
duchovný otec Staškova.

Spravodaj obce Staškov

Hasičská súťaž o putovný pohár
starostu obce a DHZ Staškov
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30. jún

Obec Staškov a Dobrovoľný hasičský zbor zo Staškova usporiadali dňa 30. 6. 2018 XII. ročník
súťaže o putovný pohár starostu obce a DHZ Staškov, zároveň 5. kolo Severoslovenskej
hasičskej ligy v požiarnom útoku.

Mužstvo „A“

Mužstvo „B“

Mužstvo „C“

Ženy

V mužskejkategórii sa na popredných miestach umiestnili:
1. miesto: DHZ Mojšová Lúčka muži, 13,908 s.
2. miesto: DHZ Hliník n. Váhom muži, 13,967 s.
3. miesto: DHZ Rudinka muži, 14,220 s.

Mužstvo „XXL“
Súťaže sa zúčastnilo celkovo 43 družstiev, medzi ktorými boli aj dve družstvá z družobnej organizácie Valašská
Bystřica. Domáci hasiči pridali viacero útokov, postavili
päť družstiev z mladších a starších členov DHZ Staškov.
Domáce DHZ Staškov „B“ muži skončilo na 5. mieste
s časom 14,415 s., DHZ Staškov „A“ muži na 25. mieste
s časom 35,6970 s., DHZ Staškov XXL muži na 23. mieste
s časom 26,8190 s., DHZ Staškov ženy na 10. mieste s časom
28,2830 s. a zúčastnili sa aj členovia DHZ Staškov muži „C“.

V ženskej kategórii sa na popredných miestach umiestnili:
1. miesto: DHZ Ihrište ženy, 16,000 s.
2. miesto: DHZ Bytčica ženy, 16,465 s.
3. miesto: DHZ Mostiště ženy, 17,220 s.
Chceme poďakovať starostovi obce Ing. Ladislavovi Šimčiskovi, futbalistom za poskytnutie ihriska, predsedovi ligy
Romanovi Huliakovi za obsluhu časomiery, Vladimírovi
Kudláčovi za chutný guláš, fotograe, zapisovateľkám, hlásateľom, rozhodcom, sponzorom a všetkým ostatným, ktorí
akokoľvek pomohli pri organizovaní tejto skvelej akcie.
Dúfam, že sa opäť stretneme pri ďalších spoločných akciách.
DHZ Staškov
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Gulášmajster 2018
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Kultúrne podujatia
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Rok 2018 priniesol aj druhé pokračovanie hodovej súťaže vo varení guláša. A bol to silný ročník
– do súťaže sa zapojilo 10 súťažných družstiev.

OCENENIA:

Porota, ktorú tvorili Mgr. Mária Perďochová – riaditeľka
ZŠ Staškov, Anna Smrečková – riaditeľka MŠ Staškov, Ing.
Ladislav Šimčisko – starosta obce, Ing. Emil Korduliak – starosta obce Valašská Bystřice, Mons. Anton Galus – správca
farnosti Staškov a Peter Palica – vedúci OTP Staškov hodnotili na guláši farbu, vôňu, chuť, konzistenciu a mäso.
Tohtoročným gulášmajstrom sa stalo súťažné družstvo
JURGA-STAV, nasledovalo družstvo rodín Martiniakovej
a Ivanovej, tretie skončilo družstvo Obecného technického
podniku Staškov. Výhercovia si prevzali ceny, pre ostatných
boli pripravené ceny útechy.
K výbornej nálade zahrala hudobná skupina MK MUSIC
a FS Staškovanka.

47. ročník futbalového turnaja
o pohár Jozefa Kronera

najlepší brankár: Miroslav tvrdý (slávia staškov)
najlepší strelec: roland Šmahajčík (tatran turzovka)
najlepší hráč: robert lysík (slávia staškov)

8. júl

Po skončení kultúrnej časti Letných Kronerových dní prišiel priestor pre najväčšiu športovú
udalosť v obci. 47. ročník Kronerovho pohára
privítal nadaných a vytrvalých športovcov,
vzácnych hostí, ale bol tiež doplnený o kultúrny
program.

V tomto roku však tento deň nepatril len nadšencom
futbalu, ale i deťom, pre ktoré bol pripravený deň plný
súťaží, vstup na kolotoč a nafukovací hrad a mnoho ďalšieho. Programom ich sprevádzal detský animátor Šašo
Radušo.
Nielen deťom, ale i dospelým spestrili deň členovia
Francúzskeho gardového delostrelectva v dobových uniformách a výstrelmi z dela.
Program pre fanúšikov obľúbeného športu slávnostne
otvorila herečka Zuzka Kronerová spolu so starostom
obce Ing. Ladislavom Šimčiskom.
Výsledok futbalového maratónu najviac potešil domácich Staškovčanov, veď vzácnu trofej získalo mužstvo FK
Slávie Staškov. Futbalový turnaj na záver vystriedala tanečná zábava a nechýbal ani tradičný ohňostroj.
Foto: Milan Čimbora
ZÁPASY:

1. zápas: FK Slávia Staškov – FK polom raková 1:0 (0:0)
2. zápas: MFK havířov – FK tatran turzovka 3:4 (0:2)
Internacionáli Slávia Staškov – internacionáli ligový výber 5:5
Zápas o tretie miesto: FK polom raková – MFK havířov 0:4 (0:2)
Finále: FK Slávia Staškov – FK tatran turzovka 2:0 (0:0)

VÝSLEDNÉ PORADIE:

1. Slávia Staškov
2. tatran turzovka
3. MFK havířov
4. polom raková
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pokračovanie Divadelnej prehliadky
po kronerovej ceste 5
divadelná prehliadka v obci s dlhoročnou divadelnou tradíciou sa dočkala už svojho
5. pokračovania. V marci ju symbolicky otvoril divadelný súbor chaos z Valašskej bystřice, ktorý
stál aj pri jej vzniku. prehliadka, ktorá sa teší narastajúcemu počtu divákov a nadšencov divadla,
mala aj v tomto roku svoje pokračovanie počas letných kronerových dní.

S divadelným predstavením Láska na 3x
sme privítali v kultúrnom dome Divadelný
súbor Jána Palárika z Čadce. Lásku v rôznych podobách mali možnosť vidieť všetci
nadšenci divadla v troch hrách, ktoré
vznikli na motívy jednoaktoviek autora
A. P. Čechova. Členovia divadelného súboru
sa predstavili, v rámci divadelnej prehliadky
Po Kronerovej ceste v Staškove už druhýkrát. Aj v tomto roku predviedli výborné herecké výkony a získali si celé publikum.
Na konci školského roku žiaci zo Základnej školy Staškov navštívili kultúrny dom,
kde im ako odmenu obecný úrad pripravil
divadelné dopoludnie. Členovia detského
divadelného súboru Pramienky a Ochotníckeho súboru Stožkár sa im predstavili
v troch divadelných predstaveniach.

DS Jána Palárika: Láska na 3x
17. jún 2018

DS Pramienky: rozprávková cesta
27. jún 2018

Úvod patril hre Rozprávková cesta okolo sveta, s ktorou
sa prvému stupňu základnej školy predstavili deti zo súboru
Pramienky. Táto hra poukázala na to, aké dobrodružstvá čakajú na deti pri čítaní kníh.
Pre prvý a druhý stupeň členovia divadelného súboru Stožkár prišli s rozprávkou Prorok Rak a na záver sa s hrou
ESTER pre druhý stupeň opäť predstavili členovia súboru
Pramienky.
Vyvrcholením divadelnej prehliadky bolo divadelné predstavenie Diabol v raji manželskom, dňa 7. júla 2018. Hru na
motívy diela slovenského autora Ferka Urbánka v predvečer
Kronerovho pohára odohrali členovia domáceho divadelného súboru Staškovan. Divadelného podvečera sa zúčastnili

okolo sveta

DS Stožkár: Prorok rak
27. jún 2018

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

DS Pramienky: Ester
27. jún 2018

DS Staškovan: Diabol v
7. júl 2018

raji manželskom
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aj vzácni hostia, medzi ktorými
nechýbala ani známa slovenská
herečka a dcéra staškovského
rodáka herca Jozefa Kronera –
Zuzka Kronerová a pán Oldřich
Vaňous, syn Zuzky Vaňousovej–
Kronerovej.
Divadelné predstavenie v réžii
Mgr. Jozefíny Poláčikovej zožalo
úspech a uzatvorilo tak divadelný maratón roku 2018.
-rr-

4. ročník plenéra Maľované pod Grapou
spolok rodákov jozefa kronera aj v tomto roku pokračuje vo svojich projektoch. jedným z nich
je aj maliarsky plenér maľované pod grapou, ktorý sa konal pri rodnom dome jozefa kronera
v dňoch od 14. júla do 22. júla 2018.

Maliarský plenér sa dočkal už svojho 4. ročníka
a v tomto roku sa doň zapojili výtvarníci akademický sochár Juraj Čutek, akademický maliar Bohumír Gemrot, Mgr. Libuše Gemrotová
Prudíková, Mgr. Veronika Mikulášová, Róbert
Ferko, ktorí tvorili svoje diela na tému Kronerovci
a Kysuce.
Počas trvania plenéra sa pri domčeku konalo aj
večerné premietanie ﬁlmov s Jozefom Kronerom
a Zuzanou Kronerovou.
Slávnostná vernisáž hotových diel sa konala 22.
júla a tieto sú i naďalej vystavené v priestoroch Železničiarskeho múzea v Staškove. Výtvarníkom venovala obec na pamiatku monograﬁu obce
Staškov, ktorú im za obec odovzdala poslankyňa
OZ JUDr. Ľudmila Kvašňovská.

Akademický sochár
Juraj Čutek, garant
projektu

Libuše Gemrotová
Prudíková

Bohumír Gemrot

Foto: archív SRJK

Veronika Mikulášová

Róbert Ferko
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Materská škOla

koniec sme sa všetci zišli v jednej triede a pani učiteľky si
na tento deň pripravili pre deti ešte jedno malé zábavné
prekvapenie. Zahrali detičkám divadielko Koza rohatá
a jež, ktoré opäť prinieslo medzi deti smiech a dobrú náladu. Na záver dostali predškoláci darček, aby nezabudli
na svoju materskú školu, na kamarátov a pani učiteľky.
A tak zazvonil v našej materskej škole zvonec, ktorý
oznámil, že hoci sa oﬁciálne skončil školský rok, začína
sa leto a prázdniny, na ktoré sa teší každý z nás. Zvonec
ukončil krásny a nezabudnuteľný školský rok
2017/2018, ktorý v sebe ukrýva mnoho krásnych chvíľ
a zážitkov.

„Deti dokážu urobiť lásku silnejšou,
dni kratšie a noci dlhšie, peniaze menšie,
ale DOMOV šťastnejší.“
Mesiac za mesiacom sa strieda a čas letí tak rýchlo, že
ho nikto nemôže dobehnúť a ani zastaviť.
MÁJ – mesiac plný lásky, mesiac, kedy sa v prírode
všetko naplno rozkvitne a zazelená, vystriedal ďalší mesiac
a to JÚN. Pre nás v materskej škole je to nielen mesiac plný
veselosti, smiechu, slniečka a tepla, ale aj mesiac, kedy sa
predškoláci rozlúčia so škôlkou, ktorá ich tak veľa naučila.
Najmä prvý deň tohto mesiaca je všetkým deťom najbližší. Je to totiž ich sviatočný deň a my dospelí si vtedy
ešte viac uvedomujeme, aký význam má v našom dospeláckom svete detský smiech, ako vedia detské rúčky objať
a srdiečka ľúbiť. Preto chceme urobiť tento deň pre nich
výnimočným.
A preto pani učiteľky pripravili pre detičky z našej MŠ
zaujímavý program. Hneď, ako sme sa ráno napapali, zavítali do našej MŠ hasiči z našej obce. Detičkám predstavili nielen svoju dôležitú prácu, ale aj hasičské náčinie,
hasičské auto, predviedli nám ukážky svojej práce a navyše
si detičky spolu s nimi mohli vyskúšať, ako sa hasí s hasičskou hadicou, ako sa sedí za volantom ich auta, vyskúšali si, že niesť na hlave hasičskú prilbu vôbec nie je ľahké.
Rozžiarené očká detí nám dali najavo, že to bol pre nich
veľký zážitok. Avšak tým sa tento deň pre nich ešte neskončil. Nasledovala detská diskotéka v školskej záhrade
a nechýbalo ani sladké občerstvenie.
Mesiac plný zábavy a zážitkov však v našej škôlke pokračoval aj ďalej.
Detičky z MŠ vyšný koniec sa jedného krásneho dňa vybrali na výlet vláčikom do Turzovky. Čakala ich tam

Našim predškoláčikom prajeme, aby si počas prázdnin oddýchli a načerpali síl do prvého ročníka. Nech sa
každý jeden z nich spriatelí s novou školou, školskou
taškou, písmenkami a čísielkami a tiež veríme, že na
našu škôlku nikdy nezabudnú. Všetkým rodičom a priateľom našej MŠ prajeme krásne leto plné slniečka
a tepla, plné krásnych chvíľ s detičkami a rodinou.
Pani učiteľkám a všetkým zamestnancom materskej
školy prajeme, aby si užili prázdniny a oddych, a tak
plní síl nastúpili v septembri do nového školského roka.

KRÁSNE LETO VŠETKÝM PRAJE CELÝ KOLEKTÍV MŠ STAŠKOV

stružielka

sladká odmena v podobe zmrzliny. Na takýto výlet sa vybrali aj deti z triedy predškolákov. Okrem sladkej
zmrzlinky, ktorú si vychutnali, sa zašli pohrať aj na ihrisko.
Deťom sa cestovanie vláčikom páčilo a celý výlet zvládli
na jednotku.
Jún nám priniesol slniečko a teplo a my sme si užívali
mnoho chvíľ na školskom dvore a na multifunkčnom
ihrisku. Odvšadiaľ sa šíril smiech a radosť aj napriek tomu,
že sa školský rok pomaličky blížil ku konci.
Až prišla chvíľa, kedy nám kalendár ukázal posledný
školský deň. Najmä naši predškoláci prišli v tento deň do
našej MŠ poslednýkrát. A aby sa s našou materskou školou rozlúčili veselo, pripravili sme si na tento deň melónovú párty spojenú s detskou diskotékou. Všetci sme sa
stretli na multifunkčnom ihrisku, kde sa krátkou básničkou a pesničkou predškoláci rozlúčili s mladšími kamarátmi. Spolu sme si zatancovali a zaspievali a išli sme sa
posilniť sladkým melónom a malými drobnosťami na zjedenie. Takto posilnení sme pokračovali v tancovaní. Na-

V uplynulých dňoch sa
v terchovej – boboty uskutočnil jubilejný 25. ročník
lt (letného tábora) rotarY
struŽielka pre zdravotne
postihnuté deti pod názvom Včera, dnes a zajtra.

Foto: Marek Varsavík

Nie sú to obyčajné deti, ale deti „výnimočné“, deti, ktorým Milan Rúfus pribásnil
„čisté srdce, ľahkosť a chromé krídla“. Názov Stružielka vznikol na podnet barda
kysuckého folklóru Pavla Kužmu. Stružielka je nástroj kysuckých rezbárov na „stružlikanie“. Vynikajúci lektori so všestrannou starostlivosťou už viac ako 25 rokov
cibria Stružielčatá hrou prostredníctvom tvorivých terapeutických dielní. Hrou,
ktorá nielen vychováva, vzdeláva, ale tiež poskytuje radosť a príjemné zážitky.
A práve príjemné zážitky, rozvíjanie priateľských vzťahov v prirodzenej podobe si
odnášajú tieto „úžasné“ deti do svojich domovov.
Hendikepované deti dali do svojich speváckych a hereckých výkonov veľkú radosť a oduševnenie. Úprimnosť detských sŕdc mnohým prítomným pohladila
a otvorila ich srdcia. Jubilejný 25. ročník LT ROTARY STRUŽIELKA zanechal
hlbokú stopu v srdciach prítomných a krásne chvíle veľkosti ľudskej lásky a porozumenia. Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorým nie je ľahostajný osud hendikepovaných detí.
Mgr. Oľga Varsavíková
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záklaDná škOla
Rekonštrukcia
podlahovej plochy
telocvične
Príkaz riaditeľa školy v zmysle §6 zákona č.124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších noviel.
Na základe prebiehajúcej rekonštrukcie podlahovej
plochy telocvične ZŠ Staškov 502 vydávam od 26. 6.
2018 do odvolania zákaz vstupu do priestorov telocvične a vonkajších priestorov za telocvičňou smerom
k multifunkčnému ihrisku. Priestor je ohraničený páskou
a označený tabuľou Zákaz vstupu. Vstup do areálu školy je
možný len cez hlavnú bránu a cez bočnú bráničku od MŠ.
Tento príkaz platí po dobu trvania rekonštrukcie podlahovej plochy a o zrušení príkazu budú informovaní všetci zamestnanci a žiaci Základnej školy, Staškov 502, stravníci ŠJ
a zásobovanie ŠJ.
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy

Školy v našej obci informujú
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Výlet do ZOO
Zdokonaľovací plavecký výcvik
V rámci rozvoja zručností v oblasti telesnej a športovej
výchovy žiaci 6.A a 6.B triedy absolvovali zdokonaľovací
plavecký výcvik, ktorý sa konal od 4. – 11. mája 2018
v priestoroch krytej plavárne v Čadci pod dohľadom
kvaliﬁkovaných inštruktorov. Inštruktori vyzdvihli, že
naša škola ako jedna z mála škôl realizuje zdokonaľovací
plavecký výcvik pre svojich žiakov. Šiestaci usilovne zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti vo vode, niektorí
zase prekonávali strach z vody. Každoročne pribúda
v štatistike utopenia viac detí i dospelých. Vedieť plávať
by malo byť rovnako dôležité ako jazdiť na bicykli, či používať mobil. Žiaci si v priebehu jedného týždňa zdokonaľovali techniku plávania a plavecký výcvik si posledný
deň spestrili aj atrakciami v bazéne. Veríme, že žiaci ocenia svoje plavecké schopnosti najmä v lete a to na dovolenkách pri kúpaní v prírodných nádržiach, jazerách,
priehradách, riekach alebo pri mori.
PaedDr. Martin Pakanec, Mgr. Jana Janíková
triedni učitelia šiestych ročníkov

Exkurzia do Národnej rady SR a návšteva čokoládovne
v rakúskom Kittsee

25. mája 2018 sa naši starší žiaci 8. a 9. ročníka spoločne
s vyučujúcimi zúčastnili veľmi peknej exkurzie v bratislavskej Národnej Rade. Exkurzia bola priamo spätá s vyučovacím procesom, súvisela najmä s občianskou náukou,
slovenským jazykom ale aj geograﬁou. Po príjemnej prechádzke okolia Bratislavského hradu a zrenovovaného
hradného parku sme sa presunuli do budovy NR SR, kde
nás čakal pán Adamišin – náš sprievodca, ktorý nám pú-
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tavo a zaujímavo predstavil priestory národnej inštitúcie.
Mali sme možnosť stretnúť známe tváre politikov a dokonca sme boli zúčastnení na rokovaní NR SR. Poslanci
nás v rokovacej sále pozdravili a my sme boli aspoň na
malú chvíľu v dianí politických tém.
Návšteva čokoládovne v mestečku Kitsee bola príjemným spestrením výletu. Navštívili sme obchodík tejto široko známej fabriky Hauswirth s originálnymi
cukrovinkami – dokonca s malou ochutnávkou. Prešli sme
si priestory fabriky spojené s odborným výkladom a spoznali sme výrobný proces a spracovanie lahodnej čokolády.
Za profesionálny prístup a pohodovú cestu ďakujeme
pánovi vodičovi autobusu Jankovi Chmurčiakovi, poďakovanie patrí i vyučujúcim, ktorí exkurziu organizovali.
Dúfame, že zanechá pekné spomienky.
Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Michaela Sloviaková,
p. farár Mons. Anton Galus, pani zástupkyňa Mgr. Anna
Bukovanová, pani zástupkyňa Mgr. Janka Kubošková

V utorok 28. mája 2018 žiaci 6.A, 6.B a 7.A triedy navštívili atraktívnu ZOO v Lešnej pri Zlíne, ktorej súčasťou
je aj zámok a historický lešenský park. Počasie nám prialo,
a tak sa všetci tešili, že prežijú spoločne krásny deň. Zoologická záhrada umožnila žiakom vidieť živočíchy v simulovaných prirodzených podmienkach. Žiaci si pozreli
biopark, ktorý bol členený na jednotlivé kontinenty s typickými živočíchmi vo voľnej prírode. Počas prehliadky

Dopravné ihrisko
29. 5. 2018 viedla cesta žiakov 1. a 2. ročníka ráno na
železničnú stanicu. Ich cieľom bola Turzovka – Závodie,
kde sa nachádza vynovené dopravné ihrisko. Najviac sa
tešili na vozenie na autokárach. Skôr než sa tak stalo, museli sa zoznámiť s trasou, ku ktorej pribudol nový kruhový objazd a samozrejme s dopravnými značkami.
Keď si pripevnili reﬂexné pásiky, začala sa jazda. Deti
sa vymieňali na kolobežkách a autokárach a tí, ktorým
sa neušla, zahrali si futbal na ihrisku alebo šantili na detskom kolotoči, šmýkačke, či preliezačkách.
Pekný slnečný deň zavŕšili zmrzlinou, ktorá ich v tak
teplom dni určite osviežila a domov sa vrátili plní zážitkov.
Mgr. Viera Bučková

mohli sledovať etológiu a ekologické aspekty tak suchozemských, ako aj vodných živočíchov.
Deti si mohli pozrieť živočíchy v rámci jednotlivých svetadielov, niektoré dokonca aj pohladkať. Aspoň na pár
minút mali pocit, že sa nachádzajú v ozajstnom tropickom
pralese, keďže súčasťou zoo je aj obrovský skleník, kde
mohli žiaci vidieť aj prirodzený rast obľúbených
banánov priamo na banánovníku. Veľmi zaujímavé bolo
miesto, kde bol vytvorený malý podmorský svet a návštevníci si mohli pozrieť úplne zblízka raje, ktoré hladkali aj
ich kŕmili. Príjemné zážitky z tohto výletu ešte umocňovala bujná zeleň navôkol. Okrem toho žiaci navštívili chránenú kultúrnu pamiatku – romantický zámok Lešná. Ako
nemožno popierať silný vplyv zvierat na osobnosť človeka,
tak nemožno poprieť edukačný vplyv návštevy ZOO
Lešná. Samotná prechádzka pomedzi expozície zakomponované v jednotlivých špeciﬁckých biotopoch má osvetový charakter. Veríme, že získané poznatky pomôžu
žiakom pri ďalšom štúdiu. Na tento výlet budeme ešte dlho
spomínať.
PaedDr. Martin Pakanec, Mgr. Jana Janíková,
Mgr. Anna Bukovanová

Cvičenie v prírode

Dňa 30. 5. 2018 sa športoviská okolo školy zaplnili
žiakmi 1. – 4. ročníka. V tento deň prebiehali cvičenia
v prírode, ktoré sú súčasťou plánu z telesnej výchovy. Žiaci
si na 7 stanovištiach overovali svoje zručnosti, rýchlosť, šikovnosť a obratnosť. Po rozcvičke sa po triedach rozdelili
k stanovištiam.
Vyskúšali si štafetový beh, skok do piesku, hod na cieľ,
preskoky a podliezanie švihadiel, obiehanie, preskakovanie
lôpt, prihrávky a okrem prvákov si zahrali i vybíjanú.
Slnko nebolo skúpe na svoje lúče a tak prišli vhod i prestávky na občerstvenie.
Pod pestrofarebnými šiltovkami sa ukrývali spokojné,
trochu unavené tváre detí, ktoré v tomto extrémnom počasí zvládli všetky úlohy na výbornú.
Mgr. Viera Bučková

Váľanie mája
30. mája 2018 dopoludnia sa uskutočnilo v areáli našej
školy ,,váľanie mája“. Celý mesiac skrášľoval okolie našej
školy. Váľania mája sa zhostil náš pán školník za pomoci
kolegov – pedagógov. O veselú atmosféru sa postarali
naši žiaci – heligonkári, ktorí zahrali niekoľko piesní. Aktivity sa zúčastnili všetci žiaci školy.
Mgr. Jana Kubošková, vedúca CVČ
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Majstrovstvá mladých záchranárov CO pri Seneckých jazerách

Dňa 6. – 7. 6. 2018 sa žiaci Základnej školy Staškov zúčastnili Majstrovstiev SR mladých záchranárov CO
v Senci, v krásnom prostredí Seneckých jazier a hotela
SUN. Keďže tento rok bola v postupe do najvyššieho kola
súťaže MZCO zmena, bolo pridané aj krajské kolo, z ktorého žiaci Staškova postúpili na majstrovstvá, o to náročnejšie bolo zdolať konkurenciu výborných a najlepších
družstiev z celého Slovenska. Majstrovstiev sa zúčastnilo
27 družstiev zo Slovenska i Maďarska. Našu základnú

školu, obec Staškov, okres Čadca i Žilinský kraj reprezentovali žiaci Natálka Zbončáková (9.A), Ninka Baculáková (6.A), Sebastiánko Kováčik (5.A) a Matejko
Ligocký (6.B), ktorý súťažil namiesto Tobiáška Matláka,
ten nemohol nastúpiť pre zranenie ruky. Preteky sa konali
na náročnom, kamenistom teréne pobrežia, žiaci tu okrem
rýchleho behu plnili náročné úlohy z prvej pomoci, z topograﬁe, z civilnej ochrany, zo streľby, z požiarnej ochrany
a z teórie – testy, na trati dlhej 1 200 m v časovom limite
25 minút. Žiaci i napriek horúčave a náročnej trati podali
chvályhodný výkon a umiestnili sa na 11. mieste, od porotcov dostali pochvalu za najlepší výkon v hasení požiarov džberovkou, v ošetrení zranenia a tiež boli označení
za najslušnejšie družstvo.
Osobitná pochvala patrí Matejkovi Ligockému za zhostenie sa úlohy náhradníka a za jeho plnohodnotný výkon.
Tento rok odchádza z nášho záchranárskeho tímu Natálka
Zbončáková, želám jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu a živote a tiež, aby vždy uplatnila svoje záchranárske zručnosti, ak bude potrebné.
Mgr. Helena Babišová

Atletická súťaž

Spoločenské hry

Centrum voľného času pri Základnej škole, Staškov 502 usporiadalo
v júni 2018 spoločenské hry dvakrát a to 1. júna a 15. júna popoludní.
Zhodnotili sme naše stretnutia a zážitky počas celého školského roku.
Na záver aktivity boli žiaci vyžrebovaní za celoročnú účasť a boli odmenení aj vecnými cenami. Všetci zúčastnení žiaci dostali i sladkú odmenu.
Prajem žiakom krásne chvíle strávené počas prázdnin a tešíme sa na
stretnutia pri hrách v školskom roku 2018/2019.
Mgr. Jana Kubošková, vedúca CVČ

Spolu do kina I. a Spolu do kina II.

V školskom roku 2017/2018 sa vyučujúci rozhodli rozbehnúť pekný krúžok, ktorý by v sebe niesol viacero pozitív, nechýbala by dobrá nálada a nezaplatiteľné skúsenosti.
Po skúsenostiach z predošlých rokov tak aj tento školský
rok deti spoločne s vyučujúcimi navštevovali kino v obchodnom centre Mirage v Žiline, kde mohli vidieť množstvo pekných, humorných, ale aj poučných ﬁlmov
a rozprávok pre deti. Odmenou pre nás vyučujúcich bola
vždy dobrá nálada a pohoda našich žiakov. Pri niektorých

Dôkazom toho, že deti majú v sebe veľký
potenciál, je i to, že po náročnom dopoludní sa poobede niektorí z nich zúčastnili atletickej súťaže, kde si žiaci jednotlivých ročníkov zmerali sily v tradičných
atletických disciplínach: v rýchlom behu,
skoku z miesta a v hode loptičkou. Skvelé
výkony posunuli niektorých na víťazné
miesta nasledovne: 1. ročník – S. Grečmal,
J. Halvoník, D. Legerský; 2. ročník – K. Michalinová, M. Duraj, K. Krišťák; 3. ročník –
M. Sýkora, O. Mravec, T. Maslíková; 4. ročník – A. Perďoch, K. Marčan, S. Zahatlan.
Víťazi boli odmenení vecnými cenami, no
poďakovanie patrí všetkým súťažiacim,
ktorí sa radi hýbu, radi súperia a majú radi
šport. Športu zdar!
Mgr. Viera Bučková

ﬁlmoch sme sa poriadne nasmiali, ale pri niektorých sme
si aj poplakali. Veríme, že deti chodili na náš krúžok so záujmom a radi sa tešili na spoločné chvíle s kamarátmi strávené nielen v kine, ale aj cestou vlakom. Aj v nasledujúcom
školskom roku plánujeme tento záujmový útvar zaradiť do
ponuky CVČ. Sme presvedčení, že bude mať ohlas
a úspech. Všetkým deťom prajeme pohodové prežitie letných prázdnin.
Mgr. Izabela Chrobáková, PaedDr. Martin Pakanec

Spravodaj obce Staškov

19

Školský výlet do Trenčína

Čas premien

Mesiac jún je pre deti v škole doslova nabitý povinnosťami viac ako kedykoľvek počas školského roku. My sme ale deckám našli deň, ktorý by mal byť
pamätný a jednoducho patrí „ do školy“. Je to školský výlet. Ten náš sa uskutočnil 15.júna 2018. Žiaci 3.A, 4.A a 5.B s triednymi učiteľkami a pánom farárom nasadli na vlak s cieľovou stanicou Trenčín. Slnečné počasie a dobrá nálada
sprevádzali naše kroky Trenčianskym hradom, kde si deti zahrali na rytierov
Žigmunda Luxemburského a dvorné dámy Barbory Celjskej – riešili pripravené
úlohy a záhady, v závere prehliadky boli pasovaní dámou v dobovom kostýme.
Po krátkej prestávke v areáli hradu sme kráčali k ostrovu pri rieke Váh, kde nás
už čakali „dračie lode a aquazorbing“. Na dračích lodiach si žiaci vyskúšali svoju
fyzickú zdatnosť vo veslovaní a disciplíne pri splavovaní Váhu. Zistili, aká dôležitá je vzájomná spolupráca s prísnym dôrazom na bezpečnosť. Pri aquazorbingu sa decká vyšantili do sýtosti, plní zážitkov, dojmov a pocitov sme sa
vracali šťastne domov.
Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Michaela Sloviaková,
Mgr. Helena Babišová, p. farár Mons. Galus

15. júna 2018 sa na našej škole konala beseda čas premien – úzko súvisiaca téma s dospievaním
mládeže. Pre chlapcov a dievčatá
ôsmeho ročníka bola táto téma aktuálna. Ôsmaci sa oboznámili a pochopili ako prebiehajú psychické
a fyzické zmeny, ktorými počas puberty prechádzajú. O daných témach hovorili otvorene, avšak
s istou dávkou citu v jednotlivých
etapách dospievania. Zistili, že dospievanie nie je prechádzka ružovou záhradou, je to však úžasná
cesta. Dozvedeli sa, kde to všetko
začína. MUDr. Gajdičiar im poodhalil tajomstvo podstaty ich jedinečnej krásy – ako byť zdraví vo
vnútri aj navonok. Pán doktor sa
snažil odpovedať na otázky, ktoré
ich zaujímajú a zatiaľ nenašli odvahu ich nikomu položiť.
Mgr. Mária Šinalová

Sloboda zvierat

Dňa 19. 6. 2018 sa uskutočnila na našej škole dobrovoľná ﬁnančná zbierka na
SLOBODU ZVIERAT. Tento deň sme venovali zvieratám, ktoré zostávajú na
ulici a často je bez odbornej pomoci ich život neznesiteľný a v akútnom ohrození. Počas tohto dňa sme vyzbierali pre zvieratá sumu 52,73 €. Veľká vďaka
patrí vedeniu školy, kolegyniam, kolegom, ostatným zamestnancom školy, ale
najmä všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili tejto dobrovoľnej ﬁnančnej zbierky.
Mgr. Daniela Kováčiková

Deň otvorených dverí v školiacom
centre Schaeﬄer Kysuca

Dňa 19. 6. 2018 sa chlapci
8. ročníka spolu s výchovnou
poradkyňou Mgr. Chrobákovou zúčastnili prehliadky školiaceho centra ﬁrmy Schaeﬄer.
Žiaci, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie v odboroch
súvisiacich so strojníctvom
mali možnosť pozrieť si moderné priestory školiaceho centra,
plne vybavené strojmi pre potreby študentov v praxi. Poučná
bola aj prezentácia ﬁrmy a individuálne rozhovory so študentmi. Oboznámili sa s beneﬁtmi duálneho vzdelávania. Pre
ôsmakov sa začína obdobie rozhodovania sa, na ktorú
strednú školu ísť a aký študijný odbor si zvoliť. Dôležitá je
komunikácia dieťaťa s rodičom, ktorý ho dokáže podporiť,
usmerniť a poradiť.
Mgr. Izabela Chrobáková – výchovná poradkyňa

Svetový deň mlieka

Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa dňa 19. 6.
2018 uskutočnila pre žiakov 2. ročníka výtvarná súťaž
na tému „Najkrajšia krava“. Žiaci pri maľbe a kresbe
tohto zvieratka preukázali svoju fantáziu a zhotovili
pekné výtvarné práce. Najkrajšie práce detí boli ocenené
mliečnymi výrobkami. Žiaci sa tiež dozvedeli informácie o užitočnosti týchto zvierat. Po vyhodnotení prác si
deti pochutnali na mliečnych banánových kokteiloch.
Mgr. Daniela Kováčiková
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Olympĳský deň
22. jún 2018 prebiehal v aktívnom a športovom duchu.
Naša škola sa tradične a úspešne zapojila do projektu organizovaného SOV pod názvom „Olympijský deň“.
Heslo tohto roku „Berme to športovo“ vyučujúci spoločne so žiakmi naplnili do bodky. Úvodný ceremoniál
zahájila pani riaditeľka, privítala hosťa, pána J. Majeríka
– zanieteného športovca telom aj duchom. Po odznení
olympijskej hymny a zložení sľubov sa deti smelo pustili
do plnenia športových disciplín, ktoré sme museli prispôsobiť vrtochom počasia. Súťažilo sa v skokoch, hodoch, behu aj driblingu. V závere olympijského dňa
triedni učitelia ocenili svojich športovcov malými odmenami a pani riaditeľka im na konci udelila medaile.
Šport nás baví a považujeme ho za súčasť zdravého životného štýlu, preto sa už teraz tešíme na ďalší olympijský deň. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek
podporili alebo zrealizovali myšlienku olympijského dňa
na našej škole.
Mgr. Izabela Chrobáková

Školy v našej obci informujú

Spolupráca s Kericom
v školskom roku 2017/2018
Príjemným, pekným, ale najmä poučným zakončením
blížiaceho sa konca školského roka, bola posledná návšteva našej dobrovoľníčky Laetizie z Francúzska, ktorá
žiakov navštevovala na hodinách angličtiny počas celého
roka.
Deti si s ňou vybudovali milý a kamarátsky vzťah, taktiež
mohli využiť zdokonalenie sa v angličtine prostredníctvom komunikácie v cudzom jazyku s ňou. Vďaka rôznym
aktivitám na upevnenie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov, zaujímavé prezentácie o Francúzsku a iné, aj takouto
cestou Laetizia deťom spestrila a oživila hodiny angličtiny
trochu inak.
Ďakujeme za spoluprácu centru Keric, ako aj za ďalšie
spoločne uskutočnené aktivity, akými boli napríklad Medzinárodné Vianoce či výborný Euroweek na našej škole.
Mgr. Izabela Chrobáková
a vyučujúce ANJ

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018
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Centrum voľného času pri Základnej škole, Staškov 502 pripravilo pre žiakov našej školy detský letný tábor „Staškováčik
2018“. Zúčastnilo sa ho 38 detí prvého až piateho ročníka. Počas týždňa pracovalo so žiakmi striedavo 5 pedagogických
zamestnancov školy.

„Staškováčik 2018“ – prvý deň
Dňa 2. 7. 2018 sa na našej škole začal pre deti prázdninový denný tábor s názvom
Staškováčik 2018. Odštartovali sme ho rôznymi hrami, kde si deti mohli zasúťažiť, zaskákať, zahrať kuželky, zahádzať loptičkami a pod. Po obede si zahrali rôzne spoločenské
hry, ktoré ich bavili. Nakoniec sme si zahrali ešte futbal a vybíjanú. Deti plné zážitkov
odchádzali domov, tešiac sa na ďalšie dni, ktoré zažijú počas tábora Staškováčik.
Bc. Adriana Kucharčiková, Tatiana Matláková

,,Staškováčik 2018“ – druhý a tretí deň
Ďalšie dva slnečné dni v dennom tábore „Staškováčik“ – utorok a streda – sa uskutočnili takpovediac „v teréne“. V utorok žiaci strávili pekný čas na dopravnom ihrisku
v Turzovke. Preliezačky, hojdačky, detské ihrisko, futbal, káry aj trojkolky, to všetko si
mohli decká vyskúšať a do sýtosti sa vyjašiť. V závere športového poldňa si deti s vyučujúcimi v altánku opiekli nad ohňom špekáčiky. Sladkým zamaškrtením po ceste
k vlakovej stanici bola osviežujúca zmrzlina.
V stredu sme s deťmi uskutočnili výlet do krajského mesta Žilina, kde už ich v OC
Mirage čakalo prekvapenie – ﬁlmová animovaná rozprávka Luis a ufóni. Pre niektorých
najmenších to bol výnimočný výlet, pretože ho zvládli bez rodičov, len so svojimi kamarátmi. Na starostlivosť a poriadok dohliadali pani učiteľky. Po predstavení sme
s deťmi strávili pár príjemných a oddychových chvíľok v obchodnom centre a na priestrannom námestí pri fontáne sme načerpali energiu slnečných lúčov.
Tešila nás spokojnosť detí s úsmevmi na tvári, vedeli sme, že naša námaha nebola
zbytočná.
Mgr. I. Chrobáková, Mgr. M. Sloviaková, Bc. A. Kucharčiková

,,Staškováčik 2018“ – ukončenie

V piatok 29. 6. 20108 sa posledný raz rozozvučalo zvonenie školského zvončeka. Desať mesiacov úsilia žiakov
sa odzrkadlilo vo výsledkoch – vysvedčeniach. Prospeli
všetci žiaci školy, s vyznamenaním prospelo 144 žiakov,
prospelo veľmi dobre 60 žiakov a 51 žiakov prospelo.
Za celý školský rok bolo žiakom udelených 198 pochvál, z toho 172 pochvál triednym učiteľom a 26 pochvál riaditeľom školy. Pochvaly boli udelené za
reprezentáciu školy v rôznych športových a spoločenskovedných súťažiach, výborný prospech, za šírenie dobrého mena školy, za pomoc, aktivity a zbery.
Z prostriedkov ZRŠ pri ZŠ Staškov bolo po návrhu triednych učiteľov odmenených knihou 19 žiakov.
Do galérie úspešných žiakov pribudli tri žiačky: Bohdana Hamranová, Barbora Zahatlanová a Natália Zbončáková. Na posilnenie disciplíny bolo udelených aj 38

výchovných opatrení. Školské lavice opustilo kvôli vzdelávaniu na stredných školách 33 deviatakov a 4 piatačky.
Želáme im veľa úspechov a šťastia na ich ďalšej ceste za
vzdelaním.
V závere sa chcem poďakovať pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy za vykonanú prácu
počas školského roka. Nesmierne si ich prácu a nadšenie
vážim a prajem im príjemný oddych.
Ďakujem vedeniu obce Staškov, pánu starostovi Ing.
Ladislavovi Šimčiskovi, poslancom OZ, Rade školy, ZRŠ,
Spolku urbarialistov, Spolku záhradkárov Staškov, DHZ
Staškov, rodičom a všetkým, ktorých vymenujem
v správe za uplynulý školský rok za spoluprácu, záujem
o dianie v škole, za pomoc pri zlepšovaní podmienok
žiakov i zamestnancov pri výchove a vzdelávaní v obci.
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy

Posledný deň denného letného tábora Staškováčik sa niesol v duchu tvorivých aktivít.
Deti využili svoju fantáziu a kreativitu maľovaním na tričká. Vzniklo množstvo pestrých a originálnych kusov oblečenia. Počas prestávky si pozreli rozprávky ako Maša
a medveď, Škaredé káčatko a opäť sa vrátili k maľovaniu. Na záver sa vo svojich pekných
tričkách predviedli svojim kamarátom a každé dielo bolo odmenené potleskom. Pekné
počasie im umožnilo i oberanie ríbezlí v školskej záhrade a hranie rôznych hier na
ihrisku pri škole. Tábor sme zakončili rozprávaním zážitkov z predchádzajúcich dní
a odovzdaním pochvalných listov so želaním pekných prázdnin sme sa rozlúčili.
Mgr. J. Nekorancová, Mgr. M. Sloviaková

Záujem o vedenie záujmového útvaru v školskom roku
2018/2019
Centrum voľného času pri Základnej škole, Staškov 502 pripravuje ponuku záujmových útvarov (ZÚ) na školský rok
2018/2019. Ak radi pracujete so žiakmi a mládežou a máte záujem viesť záujmový útvar, oznámte to na č. t.
041/4346049 (riaditeľňa), mobil 0911/0251168, prostredníctvom e-mailu cvcstaskov@gmail.com alebo osobne do 6. septembra 2018. Uveďte názov ZÚ, deň a hodinu konania v týždni a vekovú hranicu žiakov (alebo ročník).
Mgr. Jana Kubošková, vedúca CVČ
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Šport

FK Slávia Staškov
Muži
naši muži úspešne zavŕšili účinkovanie v ďalšom ročníku iV. ligy skupiny sever. Vzhľadom k
úprave počtu účastníkov vypadávali až 4 mužstvá. my sme sa umiestnili na peknom 7. mieste.

Celkovo sme odohrali až 30 zápasov, 13 víťazných, 6
remíz, 11 prehier, s celkovým skóre 66:67,45 bodov.
Tento súťažný ročník nám opäť ukázal,že súťaž je nesmierne vyrovnaná,o výsledku vo veľkej miere rozhodujú
malé detaily. Podarilo sa nám zapracovať do A-mužstva šikovných chlapcov z nášho dorastu,z ktorých rastú veľmi
kvalitní futbalisti – R. Lysík, E. Furdan, J. Brezina.Na niekoľko zápasov nastúpili F. Klus,V. Olšovský, to sú
chlapci,ktorí ešte sezónu môžu odohrať za dorast. Opäť tu
vidno veľmi kvalitnú prácu s našou mládežou.
Za toto by som rád poďakoval všetkým mládežníckym
trénerom, že je na čom stavať a táto práca má zmysel.

Sumár zápasov jarnej časti: MKF Ružomberok „B“ 1:6,
MŠK KNM 3:1, FK Závažná Poruba 1:0, FK Tvrdošín 3:1,
FK Terchová 0:3, MFK Dolný Kubín 2:2, ŠK Stráňavy 1:6,
FK Bánová 0:2, FK Trstená 4:1, MFK Bytča 4:3, FK Rosina
1:1, FK Makov 3:4, FK Žabokreky 3:1, ŠK Diviaky 1:1, FK
Belá-Dulice 7:3.
Najlepší strelec: Tomáš Gavlák – 21 gólov.
Káder mužstva: Pronaj, Kapusniak, Baričák, Olšovský,
Gracík, Kaličák, Lysík, Chabroň, T. Gavlák, E. Furdan,
M. Gottwald, R. Michalík, Klus, Sýkora, M. Polka, Červenec, Maslík
Tréner: Michal Gottwald
Asistent: Patrik Gottwald

Spravodaj obce Staškov
tomu, že dorastenecké družstva nevypadli zo súťaží, tak
sme sa po zrelej analýze a vyhodnotení celkovej situácie
výborom FK rozhodli pre prihlásenie nášho dorasteneckého družstva do 3. ligy. Hlavným dôvodom je veľmi malý
počet hráčov na vytvorenie dvoch dorasteneckých družstiev.
Viacerí chlapci sa počas sezóny rozhodli skončiť s futbalom alebo zďaleka nedávali v prístupe to, čo si žiada táto
náročná súťaž. Ako trénera ma to mrzí o to viac, že veľa
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chlapcov, ktorí budú hrať od novej sezóny 3. ligu, má na
to, aby naďalej hrala kvalitne druhú najvyššiu súťaž. Pre
celý realizačný tím a hráčov bolo cťou sa konfrontovať
s družstvami ako Dukla Banská Bystrica, Fomat Martin,
Tatran Liptovský Mikuláš a inými družstvami. Dúfam, že
v blízkej budúcnosti sa niekomu zo staškovských družstiev
podarí hrať na ihriskách spomínaných družstiev.
Patrik Koňušík, tréner U19

Žiaci U 13, 3.liga, skupina „A“
našim žiakom v kategórii u13 sa tento súťažný ročník mimoriadne vydaril,keď suverénnym
spôsobom vyhrali svoju kategóriu. z 26 súťažných zápasov vyhrali až 25 stretnutí, 1x sa
stretnutie skončilo remízou. nezaznamenali sme ani jednu prehru! chlapci nastrieľali 279 gólov,
čo je najviac v celom stredoslovenskom kraji.

Hodnotenie Dorast U19
V historicky prvom druholigovom ročníku 2. dorasteneckej ligy by sa naša účasť dala rozdeliť
do dvoch častí. jesenná časť bola z pohľadu hernej a výsledkovej stránke horšia ako jarná časť.

Na jeseň naši starší dorastenci získali len 4 body, hra
bola často nevyrovnaná a doplácali sme na veľké individuálne chyby, čo nás stálo po polovici súťaže lepšie výsledky. V jarnej časti hra družstva a aj výsledky boli
podstatne lepšie a pripísali sme si 13 bodov.
Celkovo si naši starší dorastenci v sezóne 2017/2018 pripísali 5 výhier, 2 remízy a 19 prehier a získali 17 bodov, čo
stačilo na 13. miesto v tabuľke.
Mužstvo bolo z väčšej časti zložené z hráčov ročníka narodenia 2000, ktorí budú môcť hrať za dorast aj v nasledujúcej sezóne.V základnej jedenástke nastupovali ale aj
mladšie ročníky 2001 a aj 2002. Častokrát v základe nastúpili 4-5 hráči, ktorí mohli hrať za náš mladší dorast.
Z tohto pohľadu sme disponovali jednoznačne z najmladším kádrom v celej súťaži. Hoci tabuľkové postavenie nebolo najlepšie, chlapci ma potešili najmä na jar, kedy sme
odohrali viacero veľmi dobrých zápasov, či už to bolo na
ihriskách súperov v Námestove, Zvolene, Liptovskom Mikuláši, ale aj na domácom ihrisku proti Bytči a futbalovej
škole M. Hamšíka. Na druhej strane sme niektoré zápasy
nezvládli podľa predstáv a odohrali aj slabšie stretnutia.
Napriek tomu hodnotím sezónu našej devätnástky
kladne. Vedeli sme s akými mužstvami máme dočinenia,

chlapci za tento ročník odohrali veľa ťažkých zápasov s top
družstvami a odniesli si obrovské skúsenosti, ktoré im pomôžu v ďalšom futbalovom raste.
Možnosť nakuknúť do nášho mužského družstva mala
až osmička hráčov M. Tvrdý, D. Barnošák,V. Olšovský,
J. Chabroň, F. Klus, J. Smutník, F. Kapusniak, V. Bulej. Viacerí zo spomínaných hráčov môžu byť v budúcnosti konkurencieschopní v kategórii dospelých. Samozrejme za
predpokladu, že budú na sebe stále tvrdo pracovať.
Mládežnícky futbal by mal byť najmä o rozvoji individuálneho rastu hráča po všetkých stránkach a prípravou
tých najtalentovanejších pre náš A-tím. Nie všetko sú
v mládeži výsledky a tabuľkové postavenie. Mňa veľmi teší,
že aj v U19, ale aj v našej mladšej kategórii U17, sú chlapci
obdarení talentom a dobrým prístupom, keď vytrvajú
a dajú do tréningového procesu všetko, tak ich uvidíme
o jeden-dva roky behať v staškovskom drese v kategórii
dospelých.
Pre celý klub, realizačný tím dorasteneckých družstiev,
funkcionárov, hráčov U19, U17 bol tento ročník mimoriadne ťažký, riešili sme veľa rôzných vecí, problémov,
ale načerpali sme obrovské množstvo skúseností, ktoré
verím, že budú v prospech futbalu v Staškove. Aj napriek

Najlepší strelci:
Jakub Zajac – 96 gólov
Lukáš Zajac – 91 gólov
Adrián Jantošík – 34 gólov
Káder mužstva: A. Bocko, Škulavík, S. Bocko, Plecho,
Brezina, Jantošík, Furdan, J. Zajac, L. Zajac, A. Slovák,
K. Marčan, Gottwald, Bukovan, Badura, Strýček, Kubiš,
Matlák, Starchoň, Badžgoň, Sýkora, M. Slovák, M. Marčan
Tréner: Štefan Zajac
Asistent: Patrik Gottwald
Vedúci mužstva: Anton Jantošík
Technický vedúci: Mgr. Mário Koňušík
Lekár: MUDr. Vladimír Gajdičiar

Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom za vozenie
detí do športovej haly v Korni, do telocvične, na ihrisko
Slávie a aj na majstrovské zápasy. Bez ich pomoci a výbornej spolupráce s OÚ Staškov by to takto super nefungovalo.
Patrik Gottwald
člen výboru FK

OZNAM pre rodičov
Tréningy detí prebiehajú aj počas letných prázdnin
v areáli FK Slávia Staškov, kde ste všetci srdečne vítaní
v časoch: pondelok o 17.30 hod., streda o18.00 hod.,
štvrtok o 18.00 hod.

SPOlOČeNSKá KrONIKA
zA MeSIACe MáJ A JÚN 2018
Narodené deti
Marián Turiak
Ján Kožák

Patrik Gunčaga

Srdečne vítame v našej obci najmenších občanov a
rodičom prajeme veľa zdravia, úspechov a trpezlivosti pri
výchove ich ratolestí.

Manželstvo uzavreli
Ján Kožák

Marián Turiak

60

Viliam Kicoš a Mgr. Andrea Krišťáková
Na spoločnej ceste životom im prajeme veľa šťastia,
lásky a porozumenia.

Blahoželáme k jubileu

Viliam Kicoš
a Mgr. Andrea Krišťáková

František Badžgoň

80

80

60 rokov:

70 rokov:

Anna Bučková
František Badžgoň

Pavol Kožák
Šfefan Sýkora

65 rokov:

75 rokov:

Anna Határová
Justina Viležinská
Jozefa Šamajová
Štefánia Nekorancová
Pavol Hafera
Pavol Prachniar

Ján Blinka

80 rokov:
Mária Šimurdová
Anna Padyšáková
Štefánia Surovčíková

85 rokov:

Mária Šimurdová

Anna Padyšáková

Navždy nás opustili

Ján Vyhniar
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

Irena Masárová
Veronika Cudráková
Jozeﬁna Gunčagová
Ondrej Balošák
Ján Čečotka
Ján Šamaj
Mária Krivošíková
Anna Bačgoňová

Mária Krivošíková
s úctou a láskou
spomína celá
rodina

Vladimír Piatek
3. výročie úmrtia

Milan Veselovský
4. výročie úmrtia

Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi!

Mgr. Ján Perďoch
5. výročie úmrtia
s úctou a láskou
spomínajú manželka
a deti s rodinami
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