SLOVO STAROSTU
Milí Staškovčania!
Najvýznamnejšia kultúrno-spoločenská a športová udalosť v našej obci Kronerov pohár je už
minulosťou. Ďakujem organizátorom a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k bezchybnému
priebehu 43. ročníka. Tento rok sa v našej obci uskutočnila v rámci sprievodných podujatí
prehliadka divadelných ochotníckych súborov. Prvý ročník bol financovaný z eurofondov
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR. Verím, že sme v Staškove založili
novú tradíciu a divadelné prehliadky sa stanú i v budúcnosti spestrením už tradičného
futbalového turnaja. Divadelná prehliadka je jednou z aktivít, ktoré realizujeme v rámci
projektu : „Po Kronerovej ceste“. Spoločný projekt spojil Staškov s moravskou obcou Valašská
Bystřice a jeho podstatou je rekonštrukcia interiéru kultúrnych domov v obidvoch obciach.
U nás sa bude rekonštruovať elektroinštalácia, vykurovanie, ozvučenie, osvetlenie a scénická
mechanika. Pre potreby Staškova je v rozpočte projektu vyčlenených 84 662,75 eur , pre nášho
partnera 64 669,95 eur. Naša obec bola iniciátorom projektu a je jeho hlavným partnerom. So
samotnou rekonštrukciou začneme v jesennom období. V týchto dňoch prebieha výberové
konanie na dodávateľa prác - asfaltovanie miestnych komunikácií v našej obci. Podľa vysúťaženej ceny a disponibilných
financií spresníme, ktoré z plánovaných úsekov budú v tomto roku realizované. Prípravné práce na asfaltovanie –
osadzovanie obrubníkov a úprava podkladných vrstiev realizuje obec svojpomocne. Pokračujeme vo výstavbe kaplnky
na Grúni – je hotový krov, vyrábajú sa dvere a okno. Pokrytie dreveným šindľom zabezpečí p. Koniar z Klokočova. Postup
výstavby ovplyvňujú najmä financie. Verím, že sa podarí kaplnku a okolie dokončiť k termínu 13.9.2014, kedy
plánujeme v rámci osláv 400 rokov prvej písomnej zmienky o našej obci dielo požehnať. Kto by mal záujem výstavbu
kaplnky podporiť finančne, môže tak urobiť v pokladni obecného úradu v rámci vyhlásenej dobrovoľnej zbierky. Našej
obci sa v tomto období darí získavať finančné prostriedky z rôznych dotačných systémov. Okrem spomínanej
rekonštrukcie kultúrneho domu budeme realizovať projekt v rámci cezhraničnej spolupráce s názvom: „Víta Vás Staškov
a Horní Lomná“ v celkovej hodnote 8 508 eur, zameraný na podporu aktivít cestovného ruchu. Z ministerstva kultúry
sme dostali dotáciu 10 000 eur na vydanie monografie o našej obci a 2 000 eur na oslavy 400 rokov prvej písomnej
zmienky o našej obci. 1 000 eur nám poskytla Nadácia Allianz na dodávku a montáž merača rýchlosti, ktorý bude
umiestnený v smere od Čadce pred prechodom k materskej škole. Z ministerstva školstva SR sme získali dotáciu 50 600
eur na opravu štítovej steny telocvične pri našej základnej škole. Postupne začína prinášať ovocie systematická práca
úradu , lebo sme si popripravovali všetky naše zámery a potreby projekčne a administratívne a využívame skutočne
každú možnosť uchádzať sa o získanie finančných prostriedkov v rámci rôznych dotačných systémov. Aby mohla obec
získané financie teraz , ale i v budúcnosti zúžitkovať čo najlepšie , schválili na môj návrh poslanci založenie Obecného
technického podniku Staškov ako príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou. Do funkcie vedúceho obecné
zastupiteľstvo zvolilo Ladislava Perďocha zo Staškova. Zriadením takejto organizácie sme reagovali na súčasnú situáciu
na stavebnom trhu. Z dôvodu nedostatku stavebných zákaziek idú stavebné firmy do súťaží s nereálnymi cenami /
oproti rozpočtu znížené aj o 40% /, čo v konečnom dôsledku vedie k značnej nekvalite a k tomu, že časť získaných
dotácií nie je vyčerpaná, lebo pre poskytovateľov dotácií je smerodajná cena zo súťaže. Keby víťaz súťaže dokázal dielo
zrealizovať za stanovenú cenu a v primeranej kvalite, bolo by všetko v poriadku. Realita je však iná a dodávatelia sa
snažia od prvého dňa šetriť úplne na všetkom a neustále sa domáhajú navýšenia dohodnutej ceny z rôznych dôvodov.
Vlastnej príspevkovej organizácii môže obec za určitých podmienok zadať zákazku priamo a vyhnúť sa vyššie
uvedeným problémom a prípadný zisk zostane v obecnej organizácii. Pod Obecný technický podnik prejdú súčasní
technickí zamestnanci obce. Noví zamestnanci do trvalého pracovného pomeru nebudú prijímaní, ale budú podľa
potreby využívaní živnostníci . Ďalším cieľom vzniku tejto organizácie je aj to , aby obec jej prostredníctvom zabezpečila
ešte lepšiu kvalitu poskytovaných služieb pre našich občanov. Chcem poďakovať vedeniu základnej školy, ale najmä
pani kuchárkam zo školskej jedálne, že zabezpečili varenie obedov pre našich seniorov i v mesiaci júl.
Nedá mi nezmieniť sa o tom, čoho sme boli svedkami na záver hodovej sv. omše v našom kostole. Pán farár akoby
s ľútosťou konštatoval, že po dokončení výmeny veže sa mu od istých našich spoluobčanov dostalo skôr nepochopenia
a určitých výhrad k tomu, ako sa realizujú hospodárske veci v rámci farnosti. Viacerým bolo už v tej chvíli jasné, odkiaľ „
fúka vietor“. Mnohí naši občania a veriaci určite postrehli za tie roky, odkedy pán farár do našej obce prišiel v roku 2010,
že v samotnom kostole a jeho okolí sa urobili viaceré potrebné a užitočné práce - odvodnenie a spevnenie základov,
výmena okien, zateplenie stropu, kúrenie, čiastočná rekonštrukcia fary a v tomto roku výmena veže na kostole. V tomto
smere mu zo strany vedenia obce i mojej patrí uznanie a poďakovanie. Už som si zvykol, že určitá skupina ľudí vedome
znehodnocuje a znevažuje prácu iných. Najmä činnosť moju a obecného úradu. Mrzí ma, že tentokrát sa to dotklo aj
osoby pána farára. Položme si otázku, čo vedie týchto pár jednotlivcov presvedčených o vlastnej výnimočnosti
a neomylnosti k tomu, že neustále kritizujú, podozrievajú, znevažujú, čím vytvárajú v našej obci negatívne nálady.
Odpoveď je jednoduchá a prinesie nám ju už tohtoročná jeseň.

S úctou
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Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolané na deň 27.6.2014 otvoril starosta obce, ktorý hneď v úvode
poblahoželal a odovzdal menovací dekrét riaditeľke materskej školy, p. Anne Smrečkovej, ktorá bola úspešná
vo výberovom konaní na túto funkciu. Pani Smrečková predložila poslancom návrh na organizáciu materskej
školy na školský rok 2014/2015 a hlásenie o prevádzke materskej školy počas letných prázdnin. Predložený návrh
bol poslancami schválený. Schválená bola aj dotácia 2 900 eur na zakúpenie nového sporáka do jedálne
materskej školy. V ďalších bodoch poslanci schválili návrh na organizáciu Základnej školy Staškov a úpravu
rozpočtov pre základnú školu, školskú jedáleň a školský klub detí, ktoré predložila riaditeľka Mgr. Mária
Perďochová.
V desiatom a jedenástom bode programu bol prerokovaný záverečný účet obce a správa nezávislého audítora
za rok 2013.
Na účely zabezpečenia financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií poslanci schválili prijatie úveru
zo strany Prima Banky Slovensko a.s., vo výške 150 tisíc eur. Bolo rozhodnuté, že v tomto roku budú zaasfaltované
tieto komunikácie a parkoviská: nedobudované parkoviská pred kostolom, komunikácia a prístupová plocha pred
domom smútku na cintoríne, dvor pri starej škole, parkovisko pri základnej škole a telocvični, miestna
komunikácia U Hatali, miestna komunikácia U Kožákov, miestna komunikácia za Bahanou, miestna
komunikácia v časti Polgrúň po zastávku Mravcovia a prístupová cesta ku kaplnke svätej Anny v Jelitove.
Zaasfaltovaný bude aj chodník v objekte materskej školy. Obecnému úradu bola uložená úloha zrealizovať verejnú
súťaž a výber dodávateľa na rekonštrukciu a zaasfaltovanie uvedených komunikácií. Podľa výsledkov verejnej
súťaže bude táto oprava ciest dofinancovaná z vlastných prostriedkov obce. Obec bude rokovať o možnostiach
spolufinancovania ciest aj s výborom Združenia vlastníkov neštátnych lesov.
Do tohtoročného rozpočtu obce bola zapracovaná aj výstavba detského ihriska v lokalite na Nižnom konci pri
rieke Kysuca. Na základe žiadosti Obč. združenia Klub Pohyb, Krása, Presnosť (vedúca RNDr. Edita Sabelová) obec
uvoľnila na podporu staškovských mažoretiek 1 600 eur. Tieto financie budú použité na úhradu nákladov
spojených s ich účasťou na Majstrovstvách sveta v Chorvátsku.
Počas rokovania obecného zastupiteľstva v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 Zákona č. 369/1990 Z.z. prebehla voľba
hlavného kontrolóra obce. Poslanci tajným hlasovaním zvolili do tejto funkcie p. Helenu Machovčákovú s úväzkom
52,50 hod. mesačne.
Mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa konalo dňa 18.7.2014, sa zaoberalo predovšetkým všetkými návrhmi
a pripomienkami občanov k schválenému Územnému plánu obce Staškov. Schválené pripomienky budú
zapracované ako dodatok k uvedenému dokumentu. Obecné zastupiteľstvo uložilo pre OÚ úlohu rokovať
v spolupráci so susednými obcami na VÚC Žilina o zrušení do nášho územného plánu zapracovanej trasy
el. vedenia 2 x 110 kW. Táto trasa sa nebuduje a jej zakreslenie v územnom pláne obce je pre nás neprípustné.
Druhým dôležitým bodom rokovania bolo prejednanie zriadenia Obecného technického podniku v Staškove.
Poslanci si vypočuli argumentáciu starostu obce a aj jeho návrh na vymenovanie vedúceho tohto podniku.
Po diskusii bol Obecný technický podnik, resp. jeho zriaďovacia listina, schválená. Za vedúceho tejto príspevkovej
organizácie obce bol schválený p. Ladislav Perďoch.
Mgr. Ján Kubošek

zástupca starostu
Fotogaléria z rokovania obecného zastupiteľstva
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Uznesenie č. 4/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 27.6.2014
Obecné zastupiteľstvo v Staškove

A/ SCHVAĽUJE:
Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia č. 3/2014
4. Návrh na organizáciu MŠ Staškov na školský rok 2014/2015
5. Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase hlavných školských prázdnin
6. Návrh na organizáciu ZŠ Staškov na školský rok 2014/2015
7. Základná škola Staškov - úprava rozpočtu č. 2/2014
8. Základná škola Staškov –ŠJ - úprava rozpočtu č. 1/2014
9. Základná škola Staškov – ŠK- úprava rozpočtu č. 1/2014
10. Záverečný účet Obce Staškov za rok 2013
11. Správa nezávislého audítora za rok 2013
12. Obec Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2014
13. Spoločný program odpadového hospodárstva do roku 2015
14. Prenájom majetku obce Staškov - nebytové priestory
15. Predaj majetku obce Staškov - pozemok
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Voľba hlavného kontrolóra obce/ stanovený čas na 13.00 hod./
19. Návrh na uznesenie
20. Záver
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Mgr. Jozef Latka, členovia: Ing. Šimon Kožák, PhD., PHDr. Gabriel Machovčák, overovatelia: Mgr. Ján
Kubošek, Pavol Ďurkáč
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Kontrolu uznesenia č. 3/2014 zo zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
4. Návrh na organizáciu MŠ Staškov na školský rok 2014/2015
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
5. Návrh na organizáciu ZŠ Staškov na školský rok 2014/2015
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Základná škola Staškov - úprava rozpočtu č. 2/2014
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
7. Základná škola Staškov –ŠJ - úprava rozpočtu č. 1/2014
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
8. Základná škola Staškov – ŠK- úprava rozpočtu č. 1/2014
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
9. Záverečný účet obce Staškov za rok 2013
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
10. obec Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2014
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
11. Spoločný program odpadového hospodárstva do roku 2015
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
12. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov -nehnuteľnosti – garáž o rozlohe 23,56
m2 v budove zdravotného strediska č.s.589 v k.ú. Staškov na parcele č. 112/8 , zapísaná na LV č. 1179 vo výške nájmu
232,36 Ä/ rok, p. Viliamovi Kicošovi, bytom Staškov č. 589/17, na dobu od 1.07.2014 do 30.06.2015 za účelom
garážovania osobného motorového vozidla, v zmysle § 9 a ods.9 písm. c /zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Obec Staškov chce
u
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nájomcovi garážovanie osobného automobilu v garáži, ktorú obec v súčasnosti nevyužíva a ktorá sa nachádza v budove,
kde nájomca s rodinou užíva nájomný byt, pričom uvedenú garáž užíva od 1.1.2005.
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
13. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov – nehnuteľnosti – časť budovy tribúny
č.s. 12 postavenej na parcele KN 1262 v športovom areáli FK Slávia Staškov – chodba č.1 o výmere 22,96 m2,
reštaurácia o výmere 68,44m2, sklad č. 2 o výmere 16,52 m2, kancelária č.2 o výmere 15,93 m2, výčap o výmere 33,63
m2, chodba č.2 o výmere 11,1 m2, WC o výmere 28 m2, pozemok KN 1263 o výmere 376 m2 /prístrešok/, v k.ú. Staškov
p. Kráľovej Jarmile, bytom Staškov č. 563 na dobu od 1.7.2014 do 30.6.2015 s výpovednou lehotou 3 mesiace, vo výške
1050,50 Ä/ rok za účelom poskytovania reštauračných služieb, v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Obec
Staškov chce poskytnúť športovcom, futbalistom a ich priaznivcom možnosť na občerstvenie počas tréningov,
futbalových zápasov a športových podujatí.
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
14 . Prebytočný majetok obce – pozemok parc. CKN č. 1356/73 o výmere 39 m2 ostatná plocha, vytvorená z parc.
EKN 10828/1 kataster obce Staškov, zapísaná na LV 1179 vedeného Správou katastra Čadca.
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
15. Odpredaj prebytočného majetku obce – pozemok parc. CKN č. 1356/73 o výmere 39 m2 ostatná plocha,
vytvorená z parc. EKN 10828/1, LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov, GP č. 58/2014 z 16.4.2014 vytvorený
Jánom Markuliakom a overený Ing. Vladimírom Janíkom pod č. 399/2014 z 22.5.2014 Erike Blažekovej, rod. Blažeková
v podiele 1 a Petrovi Blažekovi v podiele 1 , obidvaja bytom Čadca, SNP 130/52 ,cena 10 Ä/ m2, v súlade s § 9 a ods.8
písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyužíva, na jeho udržiavanie vynakladá finančné prostriedky.
Pozemok sa nachádza pri pozemku žiadateľov, ktorí pozemok zveľadia a budú využívať ako záhradu. Menovaní vlastnia
parc. CKN 1356/5 LV 6729.
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
16. Prenájom majetku obce Staškov – vodný zdroj - rezervár vody v časti obce Kýčera pre Radoslava Žáka a Janu
Žákovú, bytom Staškov č. 116 pre potreby zásobovania vodou novostavby ich rodinného domu na dobu určitú 10
rokov s možnosťou okamžitého ukončenia nájomnej zmluvy v prípade ak bude vodný zdroj potrebný pre verejnoprospešný účel, za nájomné 30 Ä ročne v súlade s § 9a ods.9 písm.c zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení
zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec vodný rezervár v súčasnosti
nevyužíva a nájomca môže vodu využívať za účelom zásobovania vodou novostavby ich rodinného domu. Bežnú
údržbu rezerváru bude vykonávať nájomca na vlastne náklady.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa:0, Proti: 0
17. Obecné zastupiteľstvo v Staškove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie úveru vo výške 117 385,48 EUR úveru, s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR +
úrokové rozpätie 1,65%, na dobu 1 roka, poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11,
010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičných projektov:
Turistický náučný chodník Jozefa Kronera, vo výške 28 873,27 EUR
Po Kronerovej ceste, vo výške 80 429,61Ä
Víta vás Staškov a Horní Lomná, vo výške 8 082,60
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku. Hodnota 12M EURIBOR sa prehodnocuje po 12 mesačnom
úrokovom období. Počas tohto obdobia je nemenná. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista
blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
vystavenie vlastnej vista blanko zmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
18. Obecné zastupiteľstvo obce Staškov podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie Municipálneho úveru - Klasik vo výške 150 000,- EUR, s úrokovou sadzbou
12M EURIBOR + úrokové rozpätie 2,10%, na dobu 6 rokov, na účely zabezpečenia financovania rekonštrukcie
miestnych komunikácií, poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Hodnota 12M EURIBOR sa prehodnocuje po 12 mesačnom úrokovom období. Počas tohto obdobia je nemenná.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
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19. Žiadosť p. Badžgoňa, Staškov č. 636 o vytvorenie priepustu povrchovej vody a osadenie plastových rúr.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
20. Žiadosť riaditeľky MŠ Staškov o dotáciu na kapitálové výdavky na nákup novej pece – sporáka do školskej
jedálne pri MŠ v sume 2 900 Ä.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
21. Dotáciu pre staškovské mažoretky na Majstrovstvá sveta v Chorvátsku pre mažoretky, vedúcu a dve trénerky
po 50 Ä/ 1 osoba, 32 osôb- spolu dotáciu v sume 1 600 Ä.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 2, Proti: 0
22. Voľbu na funkciu hlavného kontrolóra spôsobom „tajne.“
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 1, Proti: 0
23. Prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory - časť budovy č.s. 227 v k.ú. Staškov na parc. č. 451/1 /bývalý
technický podnik/ prízemie – celá plocha, p. Štefanovi Papajovi – STOMASOS, Turzovka – Stred, vo výške nájmu 300 Ä/
mesiac, na dobu od 1.7.2014 do 31. 12. 2014 s výpovednou lehotou 1 mesiac, za účelom vykonávania podnikateľskej
činnosti, v zmysle § 9 a ods.9 písm. c / zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že nájomca využíva nebytové priestory na podnikateľskú
činnosť, na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva aj občanov Staškova.
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
24. Vybudovanie detského ihriska na nižnom konci obce z rozpočtu obce.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
25. Komisiu v zložení: Ing. Ladislav Šimčisko, Mgr. Ján Kubošek, Jozef Zbončák, Pavol Durkáč, pre rokovanie so
Združením vlastníkov lesov Staškov v likvidácii a Lesného družstva Staškov ohľadom finančného príspevku na
asfaltovanie miestnych komunikácii, ktoré sú využívané na dopravu drevnej hmoty.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 1, Proti:0
26. Odkúpenie pozemku od známych občanov obce Staškov do majetku obce podľa GP
20b/2013, za cenu 4,-Ä za jeden m2. – podľa zoznamu.

100/2012 a GP

27. Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Kronera Staškov o poskytnutie priestorov rodného domu Jozefa Kronera za
účelom konania sochárskeho sympózia pod podmienkou, že obec Staškov bude uvedená ako partner podujatia.
Sprievodcovské služby a priestory zabezpečí CVČ Staškov podľa potreby.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
28. Mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva obce Staškov na deň 18. 7. 2014 o 10.00 hod. v budove
obecného úradu z dôvodu prerokovania podnetov fyzických a právnických osôb k návrhu zmien územného plánu obce.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0

B/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase hlavných školských prázdnin
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Správa nezávislého audítora za rok 2013
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Stanovisko k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2013 kontrolóra obce
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Stanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania kontrolóra obce
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Správu nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 pre Obecné
zastupiteľstvo a starostu obce Staškov.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
6. Žiadosť A-SU, s.r.o. 023 51 Raková 897, Anna Šušková, konateľ spoločnosti, o prenájom priestorov na štadióne
v Staškove FK Slávia.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
7. Žiadosť Antona Heglasa, Staškov 728 o prenájom nebytových priestorov.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
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8. Žiadosť Milana Grečmala a manž. Anna, Staškov Polgrúň č. 296 o zaasfaltovanie prístupu pred bránku domu.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0

C/ UKLADÁ:
1. Obecnému úradu pokračovať v riešení s p. Martinom Kortišom, Staškov č. 747 o predaji pozemku obce
a konať v zmysle návrhu stavebnej komisie.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa:0, Proti: 0
2. Obecnému úradu upozorniť a vyzvať prevádzkovateľa Pohostinstva na Marase na dodržiavanie záväzných
ustanovení o predaji alkoholu a cigariet. Príloha je sťažnosť matiek.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Obecnému úradu anonymný list – sťažnosť matiek postúpiť kompetentným orgánom.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Rozčleniť v bežnom rozpočte ZŠ Staškov a MŠ Staškov - konkrétne podpoložku 612 na podrobnejšie ako:
nadčasy, príplatok za riadenie, triednické, zmennosť.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Vypracovať splátkový kalendár pre p. Štefana Papája– STOMASOS, Turzovka – Stred, na úhradu dlžného
nájomného do 31. 12. 2014.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Do VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2015 zapracovať
ustanovenie, aby žiaci ZŠ a deti MŠ triedili odpad podľa jednotlivých komodít / plasty, sklo,.../
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
7. Obecnému úradu v zmysle žiadosti Základnej školy Staškov rokovať so SAD Žilina o posunutie
u autobusového spoja č. 5024042 od Staškov Mravcov, spoj s odchodom o 6.50 hod. a príchodom do Staškov OÚ o 7.08
hod. tak, aby príchod autobusu bol o 7.20 hod.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
8. Stavebnej komisii prešetriť žiadosť r. Halvoníkovej, bytom Staškov č. 854 a r. Janošíkovej, bytom Staškov č.
855 o vyriešenie prístupovej cesty k rod. domom.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
9. Zrealizovať verejnú súťaž na výber dodávateľa na rekonštrukciu a zaasfaltovanie miestnych komunikácií:
parkovisko pod kostolom, parkovisko stará škola, parkovisko pre ZŠ a telocvičňu, parkovisko cintorín, cesta ku kaplnke v
Jelitove, MK U Kožákov, MK Hatali, MK za Bahanou, MK od Veselku po zastávku U Mravcov, chodníky v objekte MŠ
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0

D/ ZAMIETA:
1. Žiadosť p. Haluščáka Ľubomíra a Veroniky Haluščákovej, Staškov č. 870 o výpomoc pri výstavbe prístupovej
cesty k rodinnému domu.
Hlasovanie za schválenie žiadosti: 1, Zdržal sa: 3, Proti: 5
2. Žiadosť Jána a Zdenky Tatarčiakovi, Staškov č. 858/2 o ukončenie nájomnej zmluvy k 30.6.2014.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0

E/VOLÍ
1. V súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Helenu
Machovčákovú za hlavného kontrolóra obce Staškov na dobu šesť rokov. Funkčné obdobie začína od 1.7.2014. V zmysle
§ 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas, s úväzkom
52,50hod/mesačne, t. j. 0,32 z plného úväzku. Plat hlavného kontrolóra určuje § 18c ods. 1 písm.c/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Mgr. Ján Kubošek
I. overovateľ

Pavol Ďurkáč
II. overovateľ
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Uznesenie č. 5/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 18.7.2014
Obecné zastupiteľstvo v Staškove

A/ SCHVAĽUJE:
Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia č. 2/2014
4. Materská škola Staškov - správa o hospodárení k 31.12.2013, a informácia o zápise detí
5. Základná škola Staškov, ŠJ, ŠK - správa o hospodárení k 31.12.2013
6. Základná škola Staškov - úprava rozpočtu č. 1/2014
7. Obec Staškov – čerpanie rozpočtu za 1. Q. 2014
8. Obec Staškov – úprava rozpočtu č. 2/2014
9. Prenájom majetku obce Staškov - nebytové priestory
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: MDDr. Ladislav Čulman, členovia: Ján Belko, Mgr. Bartusková Iveta
overovatelia: Mgr. Jozef Latka, Jozef Zbončák
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa:0, Proti:0
3. Ukončenie Dobrovoľnej verejnej zbierky obce Staškov vyhlásenej podľa § 9 ods. 1 zákona č. 63/1973 Zb.
o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na financovanie výstavby: kaplnky na Grúni,
schválenej uzn. č. 14 A, dňa 26. 4. 2013, k termínu 31. 7. 2014. Ukončenie je v zmysle zák. č. 162/2014 Z.z. o verejných
zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1. 7. 2014 § 17.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky obce Staškov podľa § 9 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a podľa § 5 zákona SNR č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien
na financovanie výstavby Kaplnky na Grúni.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Podnety k zmene Územného plánu obce Staškov podľa prílohy č.1
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Prebytočný majetok obce – pozemok parc. CKN č. 1204/2 o výmere 7 m2 zastavaná plocha, vytvorená z parcele
EKN 10837/1 kataster obce Staškov, zapísaná na LV 1179 vedeného Správou katastra Čadca.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
7. Zámer predaja prebytočného majetku obce – pozemok parc. CKN č. 1204/2 o výmere 7 m2 zastavaná plocha,
vytvorená z parc. EKN 10837/1, LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov, GP č. 49/2014 z 23.6.2014 vytvorený
Bc. Jánom Jančíkom a overený Ing. Teréziou Targošovou pod č. 629/2014 z 27.6.2014 Martinovi Kortišovi, bytom
Staškov, cena 10 Ä/ m2, v súlade s § 9 a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien
a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyužíva.
Pozemok sa nachádza pri pozemku žiadateľa a bude ho využívať ako vstup k rodinnému domu.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
8. Prebytočný majetok obce – pozemok parc. CKN č. 360 o výmere 26 m2 trvalé trávnaté porasty a parcela CKN
359 o výmere 22 m2 trvalé trávnaté porasty, zapísaná na LV 1179 vedeného Správou katastra Čadca.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
9. Zámer predaja prebytočného majetku obce – pozemok parc. CKN č. 360 o výmere
26 m2 trvalé trávnaté porasty a parcela CKN 359 o výmere 22 m2 trvalé trávnaté porasty, zapísaná na LV 1179 vo
vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov Jánovi Perďochovi, bytom Staškov, za cenu 10 Ä/ m2, v súlade s § 9 a ods. 8 písm.
e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorého odpredaj bol schválený uznesením OZ č.5/2005 z 27.5.2005 a nebola
uzatvorená kúpna zmluva .
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
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10. Prebytočný majetok obce – pozemok parc. CKN č.4815/ 2 o výmere 28 m2 zastavaná plocha a parcela CKN
4818/9 o výmere 3 m2 ostatná plocha, zapísaná na LV 1179 vedeného Správou katastra Čadca.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
11. Zámer predaja prebytočného majetku obce – pozemok parc. CKN č.4815/2 o výmere 28 m2 zastavaná
plocha a parcela CKN 4818/9 o výmere 3 m2 ostatná plocha, zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce
Staškov Romanovi Stredaňskému a manželke Alene bytom Staškov za cenu 10 Ä/ m2, v súlade s § 9 a ods.8 písm. e
zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorého odpredaj bol schválený uznesením OZ č.5/2005 z 27.5.2005 a nebola
uzatvorená kúpna zmluva .
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 2, Proti: 0
12. Prebytočný majetok obce – pozemok parc. CKN č. 111/21 o výmere 78 m2 zastavaná plocha, zapísaná na LV
1179 vedeného Správou katastra Čadca.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
13. Zámer predaja prebytočného majetku obce – pozemok parc. CKN č.111/21 o výmere 78 m2 zastavaná
plocha, zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov Miroslavovi Turiakovi, bytom Staškov č. 878 - 39 m2
za cenu 10 Ä/ m2 a Kožákovi Ľubomírovi a manželke Zuzane Kožákovej, rod. Harničárovej, bytom Staškov – 39 m2 za
cenu 10 Ä/ m2 v súlade s § 9 a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyužíva. Pozemok sa
nachádza pred prízemnými bytmi žiadateľov / bytového domu č. 878- priamy vchod na uvedený pozemok z obývacích
miestnosti / a budú ho využívať ako terasu k obidvom bytom, každý osobitne.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
14. Žiadosť Helena Machovčáková, Staškov - súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti a inej zárobkovej
činnosti.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
15. Prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory - kancelária o celkovej výmere 26,97 m2 v budove Obecného
úradu v Staškove č. 588, nachádzajúcej sa v k.ú. Staškov, zapísaná na LV č. 1179, v sume 608,64 Ä/ rok t.j. 50,72 Ä/
mes. za nájom a služby spojené s nájmom Družstvu vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov od 21.7.2014 na dobu
neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace za účelom administratívy, v zmysle § 9 a ods.9 písm.c / zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,
že Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov pokračuje v činnosti Združenia vlastníkov neštátnych lesov
v Staškove, ktoré malo kanceláriu v prenájme.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
16. Štefan Papaj – STOMASOS, Turzovka Stred – schválenie splátkového kalendára – návrh splátok dlhu voči obci.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
17. Zriaďuje príspevkovú organizáciu obce s názvom Obecný technický podnik Staškov so sídlom Staškov č. 588
s účinnosťou od 1. 8. 2014 na dobu neurčitú.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
18.Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom Obecný technický podnik Staškov, príspevková
organizácia.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
19. Menuje na návrh starostu obce Staškov Ing. Ladislava Šimčiska, Ladislava Perďocha, bytom Staškov, za
vedúceho príspevkovej organizácie obce.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
20. Zveruje do správy majetok Obce Staškov príspevkovej organizácií Obecný technický podnik podľa prílohy
č. 2.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
21. Vykonávanie podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou v rozsahu podľa prílohy č.3
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0

B/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie obce Staškov s názvom Obecný technický podnik obce Staškov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
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C/ ZAMIETA:
1. Žiadosť k zmene Územného plánu obce p. Jozefa Belku Staškov o zapracovanie zmeny do Územného plánu
obce ohľadom definovania parcele CKN 1256/7 ako stavebný pozemok.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Žiadosť Ing. Stanislava Machovčáka, Staškov ako pripomienku ohľadom rozšírenia Územného plánu obce
o parcelu 1267 na vybudovanie výrobného zázemia.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Vznesenie námietky proti navrhnutému Územnému plánu obce Mgr. Bohdany Hamranovej, Staškov
vzhľadom na to, že pozdĺž jej pozemku je naplánovaná miestna komunikácia.
Hlasovanie: za: 0, Zdržal sa: 8, Proti: 0
4. Žiadosť JOBUING s.r.o. Staškov - konateľ spoločnosti Ing. Jozef Buček o zapracovanie zmeny do Územného
plánu obce Staškov lokality Lyngy ako stavebné pozemky.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

D/ UKLADÁ:
1. Obecnému úradu požiadať v spolupráci s dotknutými obecnými úradmi /Podvysoká, Zákopčie, Olešná, Raková/
VÚC Žilina o zrušenie vedenia 2x110 kW zo svojho územného plánu.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Fotogaléria z rokovania obecného zastupiteľstva
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Mgr. Jozef Latka
I. overovateľ

Jozef Zbončák
II. overovateľ

OBECNÉ AKTUALITY

V júli žil Staškov plným kultúrnym a športovým životom
Tohtoročný už 43. ročník futbalového turnaja o Pohár národného umelca Jozefa Kronera, ktorý sa uskutočnil 13.
júla, bol obohatený o štyri večery pred týmto dňom zážitkami a dojmami z divadelných predstavení. V našej obci
sa totiž po prvýkrát uskutočnil 1.ročník divadelného festivalu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR pre
oblasť podpory kultúry a zachovania tradícií pod názvom „Po Kronerovej ceste“. Tento projekt bol naplánovaný
ako úcta a pocta významnému staškovskému rodákovi, oscarovému hercovi, legende slovenského filmu a divadla
Jozefovi Kronerovi. Veď, ako to povedal náš rodák, majster Jozef Kroner? „Vždy som si vážil, keď divadlo aj
v najväčšej tme zasvietilo“.
Festival prebiehal v dňoch od 5. júla do 12.júla.
V prvý večer dňa 5.júla sa divákom predstavil DS GALIBA z Kysuckého Nového Mesta s hrou Ferka Urbánka
Kamenný chodníček. Divadelná hra predstavovala minulosť a jej odkaz oslovil aj dnešného diváka. Bol veľmi
hlboký, dokázal roztrhať putá ľudskej zloby, zrady a nenávisti. Hra u starších ľudí táto hra osviežila spomienky
a mladším ľuďom tak otvorila okno do minulosti. Vynikajúce herecké obsadenie, veselé divadelné vstupy so
spevmi zanechali u divákov veľký ohlas.
S druhým divadelným predstavením sa dňa 10.júla predstavil divadelný súbor GIGULA z ČR s hrou: Ondráš, pán
Lysej hory. Táto komédia so spevmi z moravského a slezského Lašska bola humorne ladeným životným príbehom
zbojníka Ondráša z Janovíc. Súbor ju odohral v miestnom nárečí. Predstavenie bolo práve tým zaujímavé
a divákov zdvihlo zo stoličiek s ďakovným aplauzom.
V tretí večer dňa 11. júla sa predstavili herci Ochotníckeho divadla DRIAK zo Zborova nad Bystricou s hrou „Sľub
sestier“. Ponúkli divákom komédiu a vyplatilo sa. Sála plná usmiateho obecenstva sa im odmenila riadnym
aplauzom a pozitívnou reakciou.
V uvedený večer pred týmto predstavením mali vystúpiť i staškovskí divadelní ochotníci s ukážkou hry KUBO.
Nečakaná a nepredvídaná udalosť, ktorá vytrhla z radov staškovských hercov jedného člena súboru, pána Milana
Veselovského, spôsobila, že sa s ukážkou naši divadelníci nemohli predstaviť.
Vyvrcholením týchto sviatočných festivalových divadelných dní bol štvrtý večer, konkrétne 12.júl 2014, kedy sa
divákom predstavil divadelný súbor CHAOS z partnerskej obce Valašská Bystřice s hrou „Pod praporem nežných
dam“. Znova výborné herecké výkony, kostýmy, scéna, to všetko dotváralo nezabudnuteľný zážitok z tejto 2hodinovej komédie. A zážitok bol umocnený i tým, že bol prítomný na predstavení syn Zuzany Kronerovej –
Vaňousovej - pán Oldo Vaňous s rodinou z Považskej Bystrice.
Večerami divadelného festivalu nás milo sprevádzala a uvádzala všetky divadelné predstavenia Bc. Stanislava
Laufíková.
Po predstavení ochotníkov z partnerskej obce sa všetci diváci presunuli do výstavných priestorov kultúrneho domu
Jozefa Kronera, kde bola slávnostne uvedená vernisáž tvorby staškovského rodáka Ing. Jána Šupolu. Prívetivé
slová starostu obce Ing. Ladislava Šimčiska, adresované príbuzným tohto ľudového rezbára a maliara, boli malým
zastavením pri okamihoch, ktoré už pominuli, nikdy sa nevrátia, len tvorba umelca zanechala u divákov nový
pohľad do minulosti a ostáva tu ako vzácny poklad.
Poďakovať sa patrí dcére pána Ing. Šupolu, ktorá sa osobne zúčastnila vernisáže a príbuzným rodinám:
Kuderavej, Gomolovej a Badžgoňovej. Osobne celú výstavu aranžovali a doplnili vlastným kultúrnym programom.
Poďakovanie treba tiež tlmočiť tvorcom projektu, Obecnému úradu v Staškove, spoluorganizátorom, partnerskej
obci Valašská Bystřice a nemenovaným pomocníkom, jednoducho všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na úspešnom priebehu a organizácii celého projektu „Po Kronerovej ceste“.
Šťastne sa skončil 1.ročník divadelného festivalu. Nenechajme si ujsť budúci 2. ročník, pretože ten prvý nám dal
krásnu príležitosť pokračovať v tejto nádhernej divadelnej prehliadke, ktorá rozdáva radosť, potešenie, duševnú
pohodu, a to všetko predsa k životu v súčasnosti potrebujeme.
Ďalší deň už patril pod organizátorskú taktovku športovcov. Bol nádherný, slnečný, obohatený o účasť pani
herečky Zuzky Kronerovej, ale o tom je už nasledujúca kapitola.
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Mgr. Jozefa Poláčiková, Eva Mravcová
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400 rokov obce Staškov
Obec Staškov Vás srdečne pozýva na oslavy 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Staškov,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. a 14. septembra 2014 s nasledovným programom:
Sobota 13. september 2014
15.00 h – slávnostná svätá omša spojená s požehnaním novovybudovanej rímsko-katolíckej kaplnky
na Grúni
17.00 h - bude program pokračovať v Dome kultúry Jozefa Kronera v Staškove, kde bude uvedená
MONOGRAFIA OBCE STAŠKOV.
Vo výstavných priestoroch OÚ bude pre návštevníkov pripravená výstava historických fotografií obce.
Nedeľa 14. september 2014
11.00 h - slávnostný sprievod obcou v zastúpení jednotlivých zložiek z obce.
11.20 h – svätá omša v kostole Navštívenia Panny Márie
15.00 h – hlavný program, ktorý sa bude konať v priestoroch pred OÚ. Po programe vystúpi hudobná skupina PROGRES
známa z televízie Šláger.
Vážení občania, bližšie informácie o priebehu podujatí Vám budú sprostredkované prostredníctvom plagátov,
miestneho rozhlasu v obci, na webe a v regionálnej tlači.

Oznam
Dňa 11.08. 2014 bude odovzdaná do tlače prvá MONOGRAFIA obce Staškov. Kto by mal záujem jej vydanie podporiť
finančne môže tak urobiť v pokladni OÚ Staškov. Zoznam darcov vo výške daru nad 50 Ä bude uvedený vo vydanej
publikácii.

Od vydania posledného čísla Spravodaja obce nás, žiaľ, opustilo pomerne veľa našich občanov.

V mladom 36.roku života nás opustil dňa 22.06. pán Jaroslav Jančík. Kolektív futbalistov a priaznivci futbalu ostali
v nemom úžase. Bol plný plánov a optimizmu, ktoré boli nečakane prerušené. Pre dedinu a hlavne pre športových
priateľov toho vykonal veľa. Veľmi fandil staškovskému futbalu. V dedine bol známy ako majiteľ a šofér autobusu,
s ktorým ochotne na požiadanie poskytoval služby i nám, športovcom. Pomáhal v každej chvíli bez odporu. V pamäti
všetkých športovcov ostane jeho čestnosť, zásadovosť, priamosť, kľud a rozvážnosť, ktorá z neho vyžarovala a ktorou
vedel rozžiariť i ostatných priateľov. Čiara jeho mladého života bola náhle prerušená, ale v mysliach staškovských
športovcov, priateľov a známych ostane jeho dobrota, ochota pomôcť iným na dlhé roky nezabudnuteľná. Odpočívaj v
pokoji!
Športovci a priaznivci staškovského futbalu FK Slávia Staškov
Dňa 07.07.2014 nás nečakane a zrazu opustil bez rozlúčenia vážený pán Milan Veselovský vo veku 57 rokov. Smrťou
človeka však nekončí vďačnosť za to, čo dobrého náš zosnulý pre obec, pre hasičov, záhradkárov, športových priateľov
a divadelných ochotníkov vykonal. A veru nebolo toho málo. Mal nesmierne rád divadlo, miloval ho celou svojou
osobnosťou, miloval všetky divadelné postavy, ktoré vytváral a ktoré zanechali svoju stopu u divákov. Nezabudnuteľná
bola jeho postava „ujčeka“ v divadelnej hre KUBO. Toto oslovenie si všetci divadelníci osvojili a ostalo mu po dlhú dobu
i v súkromí. Preto strata pána Veselovského je pre členov divadelného súboru Staškovan o to bolestnejšia. Bol aktívnym
organizátorom pri nácvikoch a pomáhal i sponzorky. Povzbudzoval mladých našich ľudí v obci k aktívnosti pre divadelné
umenie, pretože mu veľmi záležalo na tom, aby v dedine divadlo nezaniklo, ba naopak, aby pokračovalo. Veľkú stratu
pocíti v budúcnosti i Dobrovoľný hasičský zbor v obci. Veľa úsilia venoval tejto spoločenskej organizácii, získaval pre ňu
mnohých mladých ľudí z dediny a bol aktívnym organizátorom rôznych hasičských súťaží. Organizácii venoval zo svojho
osobného času vyše 20 rokov. Prázdne ostalo jeho miesto i v MO- Slovenského zväzu záhradkárov, ktorej bol
dlhoročným členom. Ťažko sa lúči s človekom, ktorý bol všestranne aktívny pre obec, pre spoločnosť, ba i pre iných ľudí.
Tvoju vetu pre divadelníkov, ktorú si často pri nácvikoch vyslovoval, „Hasiči vždy budú nápomocní pri nácvikoch
divadelných hier“, si náš súbor bude pripomínať častokrát. Nech ti je staškovská zem – zem posledného Tvojho
odpočinku ľahká!
Divadelný súbor Staškovan
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O aktivitách materskej školy za mesiace máj, jún ...
„Bolo nám tu dobre, dobre s vami, otvárajú sa však školské brány.
Od septembra veľkej školy budem žiakom, vám všetkým ostávam kamarátom.“
Deň matiek v našej MŠ /máj/
Naše deti ani tento rok nezabudli osláviť v materskej škole spolu so
svojimi mamičkami ich krásny sviatok. Detičky si pre mamičky
pripravili na každej triede krátky program plný básničiek, scénok,
piesni a z lásky im ho predviedli, aby tak rozohriali milujúce
materinské srdiečko. Tiež nezabudli spolu s pani učiteľkami vyrobiť
pre každú mamku malý darček a s objatím jej ho v tento krásny deň
venovať. Tieto sviatočné chvíle sú naozaj plné lásky a nejednej
mamičke veru vyhŕkla slzička šťastia. Predškoláci so svojim
krátkym programom vystupovali aj v KD na obecnej oslave Dňa
matiek.
Policajti a psovodi v našej MŠ /máj/
V jedno dopoludnie zavítali do našej materskej školy policajti a psovodi. Deťúrence už nedočkavo vyzerali, kedy cez
brány našej MŠ prejdú policajné autá. Potom sa už po našej školskej záhrade rozliehal štekot policajných psov. Ujovia
psovodi porozprávali detičkám o tom, aká dôležitá je práca týchto psov a predviedli nám s nimi rôzne ukážky. Na záver
nám poukazovali policajné autá, odfotili sa s nami a nezabudli nám pustiť policajnú sirénu. Pre deti to bol veľký zážitok.
Deň detí a koníky /jún/
Deň detí sa v našej materskej škole niesol v znamení rôznych hier a súťaži. Deti si vyskúšali rôzne športové disciplíny, za
ktoré získali aj medaile a rôzne sladké ocenenia či veľký bublifuk. Na záver týchto súťaží sme mali na každej triede
diskotéku a deti odchádzali domov spokojné. Aj keď nie presne v ten deň, dodatočne ešte ku oslave dňa detí zavítal do
našej škôlky koník. Detičky sa mohli na ňom v školskej záhrade povoziť.
Návšteva prváčikov zo ZŠ /jún/
Ani tento rok nás nezabudli prísť pozrieť kamaráti- prváčikovia. Prečítali nám zo šlabikára, ukázali, čo všetko sa za rok
v škole naučili. Aj predškoláci ukázali čo vedia a potom sa spolu ešte vo veľkej triede pohrali. Táto návšteva bola milá
a prváci sa opäť na chvíľu stali škôlkármi.
Rozprávková noc vo veľkej triede/jún/
Pre deti z veľkej triedy sme si tento rok pripravili rozprávkovú noc v našej materskej škole, ktorá bola zároveň takou
zábavnou rozlúčkou. V piatok poobede si totiž ani pre jedného predškoláka rodičia neprišli. Zostali spolu s pani učiteľkou
a šikovnými dievčatami spať v našej veľkej triede. Pre deti bol pripravený zábavný program v podobe rôznych hier,
súťaží, poobedie sme trávili v školskej záhrade. Večer deti čakala opekačka, no najskôr nás prekvapil jemný dážď, ktorý
však len každého pohladkal po tvári a my sme sa mohli s radosťou pri zapadajúcom slniečku pustiť do opekania. Neskôr
sme sa pobrali do triedy, kde nás čakali rôzne zábavné aktivity. Keď nastala v našej škôlke tma, vybrali sme sa za svetla
bateriek hľadať poklad, ktorý víly ukryli na poschodí. Za šikovnosť pri hľadaní si poklad detičky nechali. Čakalo nás
čistenie zúbkov a pred spaním ešte veľká vankúšová vojna. Na všetko dohliadala aj pani riaditeľka. Po chvíľke už detičky
sladko odfukovali. Ráno pri vyzdvihnutí ich rodičia takmer nespoznali, pretože každú tváričku zdobil obrázok
namaľovaný farbami na tvár. Ďakujeme všetkým, ktorí nám s týmto dňom pomohli.
Rozlúčka s predškolákmi /jún/
Ďalší školský rok sa skončil a aj tento rok sme sa rozlúčili s ďalšími predškolákmi, ktorí sa od septembra poberú
cestičkami do školy ako veľkí prváci. Preto sa boli v posledný deň rozlúčiť s našimi kamarátmi v ďalších triedach.
Zarecitovali im báseň, zaspievali pieseň a rozdali sladký cukrík. Veríme, že sa im bude ako prváčikom dariť, že ich budú
písmenká a čísla poslúchať. Pani učiteľkám zo ZŠ prajeme, aby im detičky robili len a len radosť.

14

ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ OBCOU

Zo života Materskej školy Staškov

Katarína Brisudová, učiteľka MŠ
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Základná škola v Staškove
Naša cesta viedla do Ríma
Prvý júlový týždeň, hneď po skončení
školského roka sa kolektívu
zamestnancov ZŠ Staškov, obce
Staškov, ich rodinným príslušníkom,
priateľom a známym
splnil
cestovateľský sen. Navštívili
metropolu Talianska – Rím. Vďaka
skúsenému a skvelému sprievodcovi
Mons. Antonovi Galusovi,
staškovskému farárovi, sme bohatší
o krásne zážitky a nové poznatky, za
čo mu úprimne z celého srdca
ďakujeme. Hoci bol náš pobyt v Ríme
na toľkú historickú a duchovnú
hodnotu krátky, veľmi nás očaril
a obohatil. Cestou do večného mesta
sme navštívili mesto Orvieto a jeho
nádhernú katedrálu- Dóm P. Márie.
V Ríme sme navštívili štyri hlavné pápežské baziliky - Sv. Pavla za múrmi, potom baziliku S. Maria Maggiore a baziliku
sv. Petra vo Vatikáne - srdci Ríma, tam sme boli prítomní aj na večernej svätej omši pri oltári Katedry, omšu slúžil aj náš
pán farár. Nádherný výhľad na Rím a vatikánske záhrady zažili tí, ktorí vyšliapali po schodoch na kopulu baziliky. Ešte vo
večerných hodinách sme navštívili baziliku S. Maria sopra Minerva, kde bývajú slávne koncerty a následne Pantheón.
Na piazza Navona sme sa občerstvili skvelou talianskou zmrzlinou. Očaril nás stĺp Marka Aurélia na piazza Colonna.
Naše kroky v nasledujúci deň smerovali do baziliky Sv. Jána v Lateráne a do priľahlého baptistéria (krstiteľnice). Odtiaľ
sme prešli k bazilike sv. Klimenta, kde je hrob sv. Cyrila. Boli sme už len na krok od Kolossea. Cez ulicu Via Fori Imperiali
sme sa presunuli k Senátorskému palácu na Kapitole a prešli sa po Michelangelovom schodisku Cordonáta. Pozreli sme
Benátske námestie a Pomník Viktora Emanuela - Altar Patriae. Po ulici Via del Corso sme prešli k fontáne di Trevi
a Španielskym schodom, kde sme zakončili prehliadku starého mesta. Po ceste domov sme sa zastavili v S. Maria degli
Angelli a navštívili baziliku s kostolíkom /orciunkuly a na záver sme si v Assisi pozreli monumentálnu baziliku sv.
Františka. Pamiatok je v Ríme a jeho okolí naozaj viac než dosť a človek až tam pochopí, ako silno sa dokážu dotknúť
srdca a akú veľkú energiu v nás zanechajú. Veríme, že z nej budeme čerpať dosť dlho a snáď sa nám niekedy podarí
toto úchvatné miesto opäť navštíviť. Arrivederci Roma!

Odmena za zber papiera
Dňa 5.6.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili autobusového výletu do partnerskej školy v Považskej Bystrici. Výlet bol
odmenou za aktívnu účasť v zbere papiera, ktorý prebiehal na našej škole aj v tomto školskom roku. Koordinátorom
zberu je Mgr. Kováčiková v spolupráci s Ing. Slovákom. Súčasťou výborne pripraveného programu bol aj prechod cez
Manínsku tiesňavu, kde sme mohli obdivovať krásu prírody a zároveň žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje daností
v pohybovej i vedomostnej oblasti.
Žiačky našej školy predstavili žiakom a pedagógom partnerskej školy našu základnú školu, aktivity žiakov v škole a na
verejnosti , úspechy našej školy a zaujímavosti našej obce. Počas aktivít v areáli školy si žiaci mohli spestriť svoj pobyt
súťažami. Mali tak príležitosť bližšie sa spoznať a spriateliť so žiakmi partnerskej školy.

Poďakovanie
Ďakujem všetkým zamestnancom školy, obci Staškov, Rade škoy, ZRŠ , rodičom, žiakom ,priateľom , sponzorom za
spoluprácu a pomoc počas uplynulého školského roka. Prajem žiakom leto, aké má byť s nezabudnuteľnými zážitkami,
rodičom, aby si naplno užili svoje deti, pedagógom a ostatným zamestnancom školy krásnu dovolenku.
Mgr. Mária Perďochová
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Folklórna skupina Staškovanka oslávila štyridsiatku
Dňa 21.júna 2014 FS Staškovanka oslávila 40. výročie svojho založenia na Futbalovom ihrisku Slávia Staškov. Na tejto
oslave sa zišli bývalí a súčasní členovia na čele so zakladateľkou súboru Máriou Kaličákovou a vedúcou vtedajšieho
miestneho kultúrneho strediska Helenou Pupíkovou. Medzi prítomnými boli všetci sponzori a tí, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o chod našej FS Staškovanka.
Každé výročie je niečím výnimočným. Prežívame úprimnú radosť a potešenie z toho, že naša FS sa dožila tohto
krásneho výročia svojej existencie. Pre všetkých členov Staškovanky je to česť a dar, že sme mohli a môžeme spevom
pri heligónke kysuckými trávnicami i tancom reprezentovať našu dedinku, náš región Kysuce. Radosť a vnútorná
naplnenosť, ktorú nám spev prináša je neporovnateľne väčšia než ťažkosti, nepríjemnosti a bolesti, ktoré sú spojené
so životom človeka. Je pre nás povzbudením, že sme tých 40 rokov vo folklóre naplnili veľkou snahou. Za
bezproblémový chod vďačí skupina v nemalej miere aj obecnému úradu a poslancom, ktorí našu skupinu finančne
podporujú, vďaka čomu si môžeme zakúpiť nové kroje a rekvizity. Za to im patrí naša veľká vďaka. Taktiež pri tejto
našej oslave 40. výročia ďakujeme všetkým sponzorom Obecnému úradu Staškov, Oľge Liškovej, Petrovi Závodníkovi,
Petrovi Machovčákovi, Dušanovi Machovčákovi, Jaroslavovi Machovčákovi, Vladovi a Jozefovi Saksonovcom, Jozefovi
Kubalákovi, Petrovi Smrečkovi, Ladislavovi Zajacovi, Jozefovi Bučkovi, Jánovi Kuboškovi, Milanovi Veselkovi, Vladovi
Veselkovi, Katke Smrečkovej, Hračky-Alex, Petrovi Plešivčákovi a Jarke Kráľovej za finančnú no i materiálnu pomoc.
Pri tejto príležitosti by som chcela popriať všetkým súčasným i bývalým členom, ich deťom a rodinám hojnosť Božieho
požehnania, veľa spokojnosti v rodinách, pokoja pri rodinnom krbe a hlavne veľa zdravia. Nech staškovský spev znie
i naďalej krásnymi Kysucami, nech sa naše folklórne dedičstvo ozýva jeho dolinami a nech nám to Kysuce vracajú
v podobe neutíchajúcich potleskov a ocenenia.
Jarmila Hrtúsová
vedúca FS Staškovanka

Zlato, 3 x striebro, bronz ...

a postup na Majstrovstvá Európy a sveta

To je bilancia malého staškovského súboru mažoretiek z MS 2014
Dňa 14.-15. júna sa na Zimnom štadióne v Martine - Podháj konal 11.ročník Majstrovstiev Slovenska v maž. športe, kde
súperilo celkom 34 najlepších súborov as. AMaS a predviedlo celkom 316 choreografií vo všetkých vekových
kategóriách.Dlhé prípravy, napätie a očakávania našich mažoretiek konečne vyvrcholili a úspechy hneď v prvý súťažný
deň nedali na seba dlho čakať. Slzičky šťastia a vytúžené medaily získali naše najmenšie prváčky Julianka Belková
a Lenka Jánošíková. Ako duo „Bob a Bobek“ roztlieskali športovú halu a zaslúžili si krásne 2. miesto.
Prekvapením bolo trio kadetiek v úžasných dúhových kostýmoch - Lenka Pakošová, Monika Škorvánková a Barborka
Zahatlanová. Ich výkon porota ocenila 2. miestom a titulom I. vicemajster Slovenska.
V ťažkej konkurencii 8 súborov sa presadila naša miniformácia kadetiek pripravená obhajovať svoje vlaňajšie
prvenstvo. Dôkladne pripravená troj-farebná choreografia s názvom „semafor“ predviedla svoj perfektný výkon
a presvedčila porotu, že prvenstvo im opäť právom náleží. Zlaté medaily a titul Majster Slovenska získali dievčatá Paťka
Kriščáková, Miška Zajacová, Radka Hnidková, Janka Smutníková, Barborka Zahatlanová, Lenka Pakošová a Monika
Škorvánková.
Synchronný a nápaditý výkon predviedla miniformácia junioriek v zložení Natálky Zbončákovej, Lenky Ligockej, Lenky
Balalovej, Janky Neckárovej a Kristínky Hruškovej. Prešťastné si na stupni víťazov prevzali 3. miesto a titul II.
Vícemajster Slovenska.
Majstrovstvá pokračovali v nedeľu súťažou celých formácií. Defilé a pódiovú skladbu našej 17-člennej skupiny kadetiek
so strapcami porota ohodnotila krásnym 2. miestom s titulom I. vicemajster Slovenska. Každá mažoretka získala
striebornú medailu - ďalší klenot do svojej vitrínky.
Obrovský úspech na tohtoročných MS zaručil tak malému súboru ďalší postup na Majstrovstvá Európy spojené
s Majstrovstvami sveta, ktoré sa budú konať 27.-31.8.2014. v Chorvátsku v meste Poreč. Prajeme im, aby sa v svetovej
konkurencii presadili a boli úspešné .
Všetkým mažoretkám, aj tým, ktoré sa neumiestnili na medailových priečkach, ďakujeme za výbornú reprezentáciu.
Ďakujem predovšetkým trénerkám Danke Letkovej, Erike Jurgovej a Veronike Kvašňovskej za ich obetavosť,
zúčastneným rodičom za pomoc pri samotnej organizácii a OÚ Staškov za finančnú pomoc.
RNDr. Sabelová Edita
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Futbalový turnaj o Pohár Jozefa Kronera prežil už 43 rokov
V nedeľu 13. júla sa v Staškove uskutočnil 43. ročník futbalového turnaja o Pohár Jozefa Kronera. Po vystúpení FS
Staškovanka, Staškovských mažoretiek- žien a príhovoroch starostu obce Ladislava Šimčiska, herečky Zuzany
Kronerovej a Olda Vaňousa, sa začalo hrať pred tradične početnou diváckou kulisou.
Výsledky:
1. zápas: FK Slávia Staškov- FK Polom Raková 4:0 (1:0). Góĺy: Rastislav Michalík, Ľuboš Červenec, Jaroslav Páleník,
Radoslav Tatarčák-vlastný.
2. zápas: FK Čadca- MŠK Zilina U 19 1:3 (0:1). Góly: Andrej Kulla- Andrej Maištinik, Martin Slaninka, Slavomír
Kapusniak.
Starí páni FK Slávia Staškov- TJ Družstevník Kolačno 2:5 (0:3). Góly za Staškov: Libor Juraš, Daniel Králik.
Zápas o 3. miesto: FK Čadca-FK Polom Raková 1:0 (1:0). Gól. Tomáš Tlelka-11m.
Finále: FK Slávia Staškov- MŠK Žilina U 19 3:4 (0:4). Góly: Peter Martiník, Ján Badžgoň, Martin Gavlák- Rastislav
Vaclavik, Adrián Kopičár 2, Tomáš Kincl.
Poradie v turnaji:
1. MŠK ŽIlina U 19, 2. FK Slávia Staškov, 3. FK Čadca, 4. FK Polom Raková.
Najlepším brankárom turnaja sa stal Martin Gavlák - FK Slávia Staškov, najlepším hráčom Martin Slaninka -MŠK Žilina
(reprezentant SR do 19 rokov), najlepším strelcom Adrián Kopičár - MŠK Žilina (reprezentant SR do 18 rokov)- strelil 2
góly.
Ceny najlepším odovzdávali prezident FK Slávia Staškov Peter Fuček, starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko a jeden zo
zakladateľov turnaja Ladislav Jurga. V priebehu turnaja nás svojou návštevou príjemne prekvapil predseda Žilinského
samosprávneho kraja pán Ing. Juraj Blanár. Svojím prívetivým prístupom k prítomným divákom a vzájomnými
pohovormi s nimi si získal ich sympatie a uznanie.
Chcel by som zároveň touto cestou poďakovať sponzorom, organizátorom a vedeniu obce Staškov za výborné
zvládnutie tohto úspešného športového podujatia.
Peter Fuček
prezident futbalového klubu

Hodnotenie súťažného ročníka 2013/2014-muži
Druhý rok v novej súťaži je vždy ťažší ako predchádzajúci. Celý ročník nás sprevádzali nepríjemné zranenia, jesennú
časť sme odohrali v neúplnom zložení. Po 6.kole sme boli na 13.mieste, v polovici súťaže sme skončili na peknom
7. mieste.
Tento ročník bol špecifický,pretože sa znova upravovali súťaže (reorganizácia), do posledného kola sa nevedelo, koľko
mužstiev vypadne do nižšej súťaže.
V jarnej časti sme doplácali na nepresnosť v koncovke. Chybou bolo, že k nášmu strelcovi Ľubošovi Červencovi (26
gólov) sa nepridal nikto ďalší, jeden strelec je málo. V obrane sme málokedy hrali spolu viac ako dva zápasy, stále bol
niekto zranený, alebo chlapci chýbali pre iné povinnosti (škola, práca).
Súťažný ročník sme skončili v strede tabuľky, na 8.mieste, so skóre 44:54, keď sme 10 x vyhrali, 4 x remizovali a 12 x
prehrali, s počtom bodov -34.
Staškov si 5.ligu zaslúži, máme jeden z najkrajších areálov v kraji. Mužstvo je mixom mladších chlapcov, ktorí prešli
naším kvalitným dorastom (Slúka, bratia Čamborovci, Sabela, Polka, Badžgoň), plus starší hráči, ktorí majú ligové
skúsenosti. (R. Michalík, M. Gottwald, Ľ. Červenec).
Základom úspechu je ako u iných klubov kvalitná práca s mládežou,ktorej treba stále venovať veľkú pozornosť.
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Na záver by som chcel poďakovať p. starostovi a obci Staškov za celoročnú podporu, sponzorom, bez ktorých by to
určite nešlo (P+V Sakson, MDOK s.r.o., Nanokon s.r.o., MHZ Elektro s.r.o., RM Construct s.r.o., Autodoprava Staník,
Stavocom s.r.o., Agrofarma Staškov, Stavebniny K-store Raková, Todako s.r.o., North company s.r.o., Timea s.r.o.,
Pohostinstvo Olešná, p.Hrušková, L.J. s.r.o. Stavebniny Staškov, SBS Pegas p.Moravčík, Reviplyn-p.Ľubomír Pakoš, p.
Pavol Matlák a ďalší). Poďakovanie patrí i naším verným fanúšikom, kolegom futbalistom (za celoročnú reprezentáciu
obce) a všetkým dobrovoľníkom, čo robia futbal v Staškove futbalom.
Patrik Gottwald
člen výboru FK

Fotogaléria Kronerov pohár 2014
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MATRIKA INFORMUJE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA MESIAC MÁJ A JÚN 2014

NARODENÉ DETI
Nela Šamajová

Kornélia Smrečková

Lukáš Danada

Michal Turiak

Sofia Šušková

Alex Kadáš

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

BLAHOŽELÁME K JUBILEU
60rokov

65 rokov

Pavol Perďoch

Anna Čečotková, Pavol Grečmal

60

Anna Korčeková

65

MUDr. Vladimír Gajdičiar

70

Štefánia Marschalková

70

Jozefa Šimanicová

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

OPUSTILI NÁS
Ladislav Sabela
Jaroslav Jančík
Rozalia Hrušková
Stanislav Cisarik
Matej Machovčák

Nech tíško odpočívajú
v staškovskej zemi!
Milan Veselovský
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