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v čísle nájdete:
 Uznesenie zo zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva (str. 3)

 Kalendár zvozu TKO 
v osadách Lazy, u Belkov, 
u Mravcov, u Letov (str. 7)

 Deň matiek (str. 10)

 Letné akcie na ihrisku 
FK Slávia Staškov (str. 13)

p o z vá n k a Pri príležitosti prvého výročia otvorenia turiSticko-
náučného chodníka jozefa kronera obec Staškov pozýva
všetkých občanov, ktorí majú radi turistiku, na „turistický pochod“, ktorý
sa uskutoční  v sobotu 23. 5. 2015 o 10.00 hod. Zraz je pri obecnom
úrade. Tešíme sa na všetkých nadšencov turistiky.

V  sobotu 28. marca 2015 sa v  priestoroch
kultúrneho domu konalo divadelné popoludnie
s názvom „Kronerove narodeniny“, ktoré bolo
záverečným podujatím v  rámci projektu „Po
Kronerovej ceste“. 

(pokračovanie na str. 8)

Obec schválila výstavbu nového bytového domu
obecné zastupiteľstvo schválilo štúdiu nového bytového domu v centre Staškova. 
obecný úrad následne vypracuje projektovú dokumentáciu a v roku 2016 sa obec bude
usilovať o získanie prostriedkov na výstavbu.

Divadelné popoludnie
„Kronerove narodeniny“

Staškov Sa uSiluje o rozšírenie kapacít nájomných bytov
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Milí Staškovčania, dlho
som rozmýšľal, či vôbec
napísať tieto riadky. Člo-
vek, ktorý je ľudovo pove-
dané „opisovaný“ v 
novinách, nemá veľa
možností, ako v takejto si-
tuácii reagovať. Ľudové
múdrosti navzájom si od-
porujúce hovoria: „Kto
mlčí, ten svedčí“ a „Tra-
fená hus zagága“. Takže

ťažko si vybrať. Niekoľko mojich postrehov k uve-
denej téme:
• Prečo v obci, kde sa takmer všetci poznáme, exis-

tujú rubriky v súkromných novinách, v ktorých
vydavateľ subjektívne hodnotí určitých ľudí a ich
prácu, väčšinou s cieľom ich spochybniť, prípadne
zosmiešniť, aj keď musí vedieť, že tým môže ublí-
žiť nielen im, ale aj ich rodinám.

• Prečo ho niektorí v tom podporujú, aj keď vidia,
že sa tým rozbíjajú medziľudské vzťahy v našej
obci.

• Prečo pán vydavateľ, ak je oslovený, z akého dôvodu
takto koná, odpovedá, že noviny sú jeho, tak si
môže písať čo chce a komu sa to nepáči, môže vy-
užiť právne prostriedky – tzv. Tlačový zákon, prí-
padne podanie na súd. V  rovine právnej zrejme
všetko v poriadku, v rovine ľudskej na zamyslenie.

• Prečo, keď som pánovi vydavateľovi na poslednom
rokovaní obecného zastupiteľstva predložil do-
slovný prepis záznamu z časti predchádzajúceho
rokovania OZ, ktorý ho usvedčil z toho, že infor-
moval nepravdivo, zmohol sa len na konštatova-
nie, že sa k tomu vyjadrovať nebude.

• Prečo sa na stránkach týchto novín verejne rieši
pracovnoprávny vzťah v  DVNL Staškov (Lesy)
s odôvodnením, že ide o poslankyňu OZ, tak to
musí strpieť, aj keď to s jej prácou poslankyne ni-
jako nesúvisí. Naproti tomu len spomenutie mena
bývalého podpredsedu a  súčasného likvidátora
Združenia vlastníkov neštátnych lesov Staškov na
rokovaní OZ (podotýkam, že nie v zlom) vyvoláva
neprimerané reakcie a doslova až zaťaté päste. 

• Prečo je tŕňom v oku Obecný spravodaj, keď ob-
jektívne a korektne informuje. Podobné periodiká
úplne bežne vydávajú i okolité obce a niektoré sa
ich chystajú založiť. Žiaľ snahu o zrušenie nášho
Spravodaja som zaznamenal už na prvom roko-
vaní novozvolenej finančnej komisie a teraz vní-
mam chuť zaviesť cenzúru jeho obsahu.

Po sumarizácii všetkých „prečo“ sa domnievam,
že niektoré rubriky Staškovských novín slúžia
najmä na „riešenie“ osôb, ktoré stoja v ceste dlho-
dobým zámerom a záujmom a je to súčasťou pre-
myslenej stratégie. Myslím si, že ani v nasledujúcom
období sa na tom nič nezmení. Z toho dôvodu ne-
budem v budúcnosti na prípadné obvinenia, úče-
lové polopravdy, vety vytrhnuté z  kontextu, či
nepravdivé informácie reagovať. 

Ale na inú tému. 
V súčasnom období pripravuje obec nasledovné

projekty a zámery. Projekt výstavby bytového domu
vedľa pošty – poslanci vybrali jednu z predložených
variant a tá bude rozpracovaná do realizačnej doku-
mentácie. Našou snahou je novú bytovku postaviť
a dať do užívania v roku 2016. Pripravujeme projekt
výstavby multifunkčného ihriska s  umelou trávou
v areáli materskej školy na nižnom konci. Na jeho vý-
stavbu chceme získať dotáciu z Úradu vlády SR. Žia-
dosť je potrebné podať najneskôr 20. 5. 2015. 

Spracovávame žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v našej obci. V rámci vyhlásenej
výzvy je možnosť získať až 200 000 € na výmenu svie-
tidiel za úspornejšie a rekonštrukciu elektrických roz-
vádzačov. Dožívajúci miestny rozhlas už budeme
pomaly meniť za bezdrôtový, najbližšie na vyšnom
konci od Pohostinstva Moľany po hranicu s Podvyso-
kou. Pôvodný drôtový rozvod je tak poškodený, že
jeho oprava je neekonomická. 

Obecný technický podnik dokončuje výmenu
okien na chodbe zdravotného strediska za nové plas-
tové. Bola ukončená plánovaná rekonštrukcia šatní
a spŕch v budove tribúny FK. Na tomto mieste chcem
poďakovať futbalistom a najmä predsedovi klubu Pe-
trovi Fučekovi, lebo časť prác a materiálu si zabezpe-
čili sponzorsky a ušetrili nemalé obecné prostriedky. 

Obci sa podarilo získať malé dotácie na obecné po-
dujatia: 900 eur z VÚC Žilina na organizáciu Krone-
rovho pohára, 800 eur z Ministerstva kultúry SR na 
2. ročník divadelnej prehliadky ochotníckych súborov
v našej obci. Na výstavbu novej materskej školy na 
vyšnom konci v  areáli základnej školy dostaneme
120 000 eur z Ministerstva školstva SR. Stavba by mala
byť realizovaná ešte v tomto roku a bude v nej jedna
trieda pre 20 detí a výdajňa stravy. Po mojom osob-
nom stretnutí s ministrom vnútra SR Róbertom Kali-
ňákom je reálne získať pre našich hasičov
pro fe sionálne auto v hodnote cca 100 000 eur. 

Na záver chcem popriať našim mamičkám, babič-
kám a prababičkám k ich sviatku veľa zdravia, šťastia
a lásky svojich ratolestí.

S úctou Ladislav Šimčisko, starosta obce

milí Staškovčania, uznesenie č. 3/2015 z plánovaného
zasadnutia obecného zastupiteľstva obce

Staškov dňa 24. 4. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Staškove

A/ SCHVAĽUJE:

1. Program rokovania

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej

komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Prerokovanie štúdie nového bytového

domu
5. Úprava rozpočtu – Obecný technický pod-

nik
6. Úprava rozpočtu – Školský klub detí
7. Úprava rozpočtu – Základná škola, Staškov

502
8. Úprava rozpočtu – Školská jedáleň
9. Správa o  hospodárení – Základná škola, 

Staškov 502
10. Správa o hospodárení – Školská jedáleň
11. Správa o hospodárení – Školský klub detí
12. Správa o  hospodárení – Materská škola, 

Staškov 364
13. Zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia

v obci
14. Zámer výstavby multifunkčného ihriska

v areáli MŠ
15. Prerokovanie platu starostu obce a kontro-

lóra obce
16. Predaj prebytočného majetku obce
17. Prenájom prebytočného majetku obce
18. Odkúpenie pozemkov pre potreby obce
19. Informácia o návrhu zvýšenia ceny skladoč-

ného TKO Semeteš
20. Voľba komisie na ochranu verejného zá-

ujmu
21. Návrh na VZN o spôsobe náhradného záso-

bovania vodou, náhradného odvádzania od-
padových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území

22. Návrh na VZN o vodení a držaní psov na
území obce Staškov

23. Rôzne
24. Diskusia
25. Návrh na uznesenie
26. Záver
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

2. Návrhovú komisiu v  zložení: predseda:
Ing. Milan Veselovský, členovia: Mgr. Daniel
Králik, Ján Belko, overovatelia: Mgr. Iveta Bar-
tusková, Pavol Ďurkáč
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

3. Kontrolu uznesenia č. 2/2015 zo zasadnutia
OZ zo dňa 27. 2. 2015.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

4. Úpravu rozpočtu – Obecný technický podnik
– č. 1/2015.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

5. Základná škola Staškov – Školský klub detí –
úprava rozpočtu č. 1/2015.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

6. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu 
č. 1/2015.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

7. Základná škola Staškov – Školská jedáleň –
úprava rozpočtu č. 1/2015.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

8. Základná škola Staškov – správa o hospodá-
rení k 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

9. Základná škola Staškov – Školská jedáleň –
správa o hospodárení k 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

10. Základná škola Staškov – Školský klub detí –
správa o hospodárení k 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

11. Materská škola Staškov – správa o hospodá-
rení k 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

12. Zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia
v obci.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

13. Zámer výstavby multifunkčného ihriska
v areáli Materskej školy Staškov.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
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14. Odpredaj prebytočného majetku obce – ly-
žiarsky vlek s príslušenstvom vo vlastníctve
obce p. Jánovi Čečotkovi, Olešná v cene 500 €
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa, ktorý spočíva v tom, že majetok obce dlho-
dobo neslúži svojmu účelu a bol neúspešne
ponúkaný na predaj formou verejnej obchodnej
súťaže. Odpredaj za cenu 500 € s kompletnou
demontážou vrátane betónových pätiek.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 1, proti: 0

15. Zámer prenájmu prebytočného majetku obce
Staškov – miestnosť skladu firme EKOMT,
s.r.o., Čadca v  areáli bývalého Technického
podniku, výmera 46,33 m2, na dobu neurčitú,
výpovedná lehota jeden mesiac, za cenu 12,50
€ /m2 / rok z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa, ktorý spočíva v tom, že obec chce umožniť
dočasné skladovanie náradia a materiálu spo-
ločnosti, ktorá zamestnáva obyvateľov obce 
Staškov.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

16. Odkúpenie pozemkov pre potreby obce od
vlastníkov Dušana Perďocha a manželky Mgr.
Márie Perďochovej, bytom Olešná, LV 895,
parc. CKN 2212 o výmere 164 m2, trvalý tráv-
natý porast, kat. územie Staškov za cenu 
10 €/m2.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

17. VZN o  spôsobe náhradného zásobovania
vodou, náhradného odvádzania odpadových
vôd a  o  zneškodňovaní obsahu žúmp na
území obce Staškov.
Hlasovanie: za: 6, zdržal sa: 2, proti: 0

18. VZN o vodení a držaní psov na území obce
Staškov. 
Hlasovanie: za: 8 Zdržal sa:0 Proti:0

19. Plat starostu obce Staškov Ing. Ladislav Šim-
čiska od 1. 1. 2015.
a/ podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. prie-

merný plat 858 €, koeficient 1,98
b/ podľa § 4 ods. 2 zák č. 253/1994 Z.z., zvý-

šený o 20%.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

20. Plat kontrolórke obce Staškov prepočítaný na
úväzok podľa § 18 c, zák. č. 369/1990 Z.z., od
1. 1. 2015, priemerný plat 858, koeficient 1,54,
mesačná odmena vo výške 6,1% z mesačného
platu hlavného kontrolóra podľa § 18 c, ods. 1
zák. č. 369/1990 Zb.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

21. Štúdiu nového bytového domu – varianta bez
vikierov s umiestnením vedľa polyfunkčného
domu č. 858. 
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

22. Jednorázový príspevok príspevkovej organi-
zácii OTP Staškov z  rozpočtu obce – suma
1 095 € za účelom osadenia nových okien na
budove zdravotného strediska.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

23. Zámer prenájmu reštaurácie v areáli FK Slá-
via na dobu jeden rok z dôvodu osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec chce za-
bezpečiť kvalitné občerstvenie počas futbalo-
vých zápasov, so zatvorením prevádzky počas
Krónerovho pohára, cena nájmu 1050,50 € pre
Kráľovú Jarmilu, bytom Staškov. 
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

24. Prenájom prebytočného majetku obce for-
mou verejnej obchodnej súťaže a podmienky
verejnej obchodnej súťaže následovne: predmet
nájmu – 1. poschodie budovy č. 623, vo výmere
366 m2, doba nájmu neurčitá, výpovedná doba
2 mesiace, účel – skladovacie a obchodné prie-
story, možnosť zrušenia súťaže – možnosť ne-
prijať žiaden návrh
Hlasovanie: za:9, zdržal sa: 0, proti: 0 

25. Komisiu v  zmysle zák. 357/2004 Z.z.,
o  ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v  znení
zmien v zložení: JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

26. Žiadosť o  dočasné užívanie obecného po-
zemku pre p. Denisu Korduliakovú, Staškov.
Hlasovanie: za:8, zdržal sa: 0, proti: 0 

27. Zmluvu o odpredaj majetku obce – pozemok
pre Železnice SR vo výmere 2,83m2, za cenu
celkom 20,66 €.
Hlasovanie: za:8, zdržal sa: 0, proti: 0 

28. Pracovnú komisiu na vypracovanie inter-
ných predpisov obce v zložení: Terézia Šupčí-
ková, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Peter Fuček,
Ján Belko, Ing. Milan Veselovský. 
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

29. Objednanie právnej služby na výkup pozem-
kov do konca roku 2015 v sume 100 €mesačne.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

30. Pracovnú komisiu pre určenie podmienok na
prenájom priestranstva v okolí FK Staškov na

akciu Kronerov pohár v zložení: Peter Fuček,
Mgr. Daniel Králik, Ladislav Perďoch.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

B/ UKLADÁ

1. Obecnému úradu zabezpečiť projektovú do-
kumentáciu,  vydanie stavebného povolenia
a podanie žiadosti na stavbu multifunkčného
ihriska v areáli MŠ Staškov.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

2. Stavebnej komisii preveriť žiadosť p. Antona
Kadelu, bytom Staškov.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

3. Obecnému úradu jednať s vlastníkmi pozem-
kov v časti vyšný koniec pri vleku o možnosti
odkúpenia pozemkov z  dôvodu rozšírenia
miestnej komunikácie.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

4. Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie
projektovej realizačnej dokumentácie pre
nový bytový dom.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

5. Vedúcemu Obecného technického podniku
Staškov o prešetrenie žiadosti p. Jarmily Krá-
ľovej, bytom Staškov, ohľadom úhrady elektric-
kej energie, odstránenie bojlera, oprava WC. 
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

6. Obecnému úradu zabezpečiť podanie žia-
dosti o dotáciu na rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci a s tým súvisiace úkony.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

7. Obecnému úradu jednať s Farnosťou Staškov
o  cene pozemkov potrebných na výstavbu
parkovacích plôch a chodníkov v priestore
pri kostole.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

8. Obecnému úradu riešiť nedoplatok bývalého
nájomcu stolárskej dielne Štefana Papaja – Sto-
masos, Turzovka, cestou právneho zástupcu.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

C/ BERIE NA VEDOMIE:

1. Kontrolu úpravy rozpočtu ZŠ v zmysle uzn. 
č. 2/2011 B/2 zo 4. 2. 2011.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

2. Informáciu o návrhu zvýšenia ceny skladoč-
ného TKO Semeteš.
Hlasovanie: za: 8 Zdržal sa: 0 Proti: 0

3. Kontrolu úpravy rozpočtu OTP v zmysle uzn.
č. 2/2011 B/2 zo 4. 2. 2011.
Hlasovanie: za:8, zdržal sa: 0, proti: 0 

4. Informáciu o zápise detí do Materskej školy
Staškov na šk. r. 2015/2016.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

5. Žiadosť firmy QUALITA, s.r.o. o vybudovanie
pouličného osvetlenia pred bytovým domom
č. 878 a prehodnotenie stanoviska odpredaja
pozemkov pred bytovým domom za účelom
parkovania.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

6. Žiadosť klubu Pohyb, Krása, Presnosť, Staš-
kov o  dotáciu na Majstrovstvá Slovenska
v mažoretkovom športe 5. – 7. júna 2015, žia-
dosť prerokovať pri úprave rozpočtu obce pri
rokovaní OZ, 6/2015. 
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 1, proti: 0 

7. Žiadosť p. Michala Gottwalda, Čadca o výpo-
moc pri prekládke vodovodného potrubia.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

8. Ponuku Turzovskej televízie na vysielanie zá-
znamov z rokovaní OZ a obecných podujatí.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

D/ ZAMIETA:

1. Žiadosť Centra voľného času Turzovka, o re-
fundáciu záujmovej činnosti.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 1, proti: 0

2. Žiadosť Štefana Papaja – Stomasos, Turzovka
o splátkový kalendár na vyrovnanie dlžnej
čiastky na nájomnom.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

3. Žiadosť o  zaasfaltovanie prístupu pred
bránku p. Milana Grečmala, Staškov.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 1, proti: 0 

4. Žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca
o finančnú podporu na organizáciu Kysuc-
kého maratónu.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 1, proti: 0 

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

I. overovateľ:  II. overovateľ: 
Mgr. Iveta Bartusková Pavol Ďurkáč
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Dňa 24. apríla 2015 sa konalo už tretie tohto-
ročné rokovanie obecného zastupiteľstva v Staš-
kove. Poslancom bola predložená vypracovaná
štúdia nového bytového domu – rokovania sa zú-
častnil aj architekt, ktorý priniesol vypracovaný
materiál formou plánov a vizuálnej podoby byto-
vého domu. Obecné zastupiteľstvo schválilo túto
štúdiu – variantu bytového domu bez vikierov
a uložilo obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie
projektovej dokumentácie potrebnej na realizáciu.
Obec sa bude uchádzať o získanie prostriedkov na
jeho výstavbu v roku 2016.

Obecného zastupiteľstva sa zúčastnili hneď zo
začiatku občania so svojimi žiadosťami a  po-
strehmi. Poslanci sa im snažili vyjsť v  ústrety,
všetky žiadosti predložené na rokovaní budú pre-
šetrené v čo najkratšej dobe. Viaceré body rokova-
nia patrili úpravám rozpočtu MŠ, ZŠ a Obecnému
technickému podniku.

Ďalej poslanci OZ riešili výstavbu multifunkč-
ného ihriska pri Materskej škole v Staškove, pretože
aj sama pani riaditeľka konštatovala, že ihrisko tam
deťom chýba. Ihrisko by slúžilo najmenším a v sta-
novenom čase aj ostatnej mládeži a  verejnosti
podľa určených pravidiel. Na financovanie vý-

stavby ihriska by obec chcela získať finančnú do-
táciu zo štátneho rozpočtu, prípadne eurofondov,
nakoľko budú nové možnosti získania týchto fi-
nančných prostriedkov formou výziev a projektov.

Ako je uvedené v bodoch uznesenia, rokovalo
sa o výške platu starostu a kontrolóra obce. Sta-
rosta obce vysvetlil poslancom spôsob stanovenia
mzdy starostu a  kontrolóra, ktorá je viazaná na
priemernú mzdu v národnom hospodárstve a počet
obyvateľov obce. Poslanci schválili starostovi zvý-
šenie minimálneho platu príslušnej platovej sku-
piny z doterajších 11% na 20%, v rámci zákonom
stanoveného intervalu 0 – 70%. Ďalej sa riešili mož-
nosti rekonštrukcie verejného osvetlenia po mate-
riálnej aj finančnej stránke a starosta informoval
o možnosti získať dotáciu na tento účel. 

Jednou z tém rokovania bol aj vývoz a sklado-
vanie odpadov, ktoré nám zabezpečuje TKO Seme-
teš – otázkou bolo, či aj naďalej budeme využívať
služby tejto firmy, alebo nájdeme inú variantu, pre-
tože dochádza k zmenám. Informáciu k  tomuto
bodu predniesol poslanec Ján Belko, ktorý zastu-
puje obec ako člen Správnej rady TKO Semeteš.
Priestor na uskladňovanie odpadu sa zužuje, rov-
nako bude otázna cena vývozu a skladovania od-
padu. 

Starosta predložil poslancom ponuku Turzov-
skej televízie na natáčanie a vysielanie záznamu
z rokovaní obecného zastupiteľstva a kultúrnych
a spoločenských podujatí v obci. Natáčanie a vysie-
lanie záznamu z rokovania jedného obecného za-
stupiteľstva by stálo cca 200 – 250 eur v závislosti
od dĺžky rokovania. Neupravené záznamy by bolo
možné sledovať i na internete. Poslanci ponuku zo-
brali na vedomie. Starosta informoval prítomných
o  výstavbe altánku – prístrešku pre seniorov vo
dvore Starej školy. Zámer výstavby bol schválený
predošlým zastupiteľstvom. 

Záver rokovania patril všetkým ostatným žia-
dostiam a diskusii. V  rámci diskusie sa starosta
obce obrátil na prítomného vydavateľa Staškov-
ských novín s výhradami k spôsobu informovania
o rokovaní obecného zastupiteľstva a tiež k verej-
ným vyjadreniam k  pracovnoprávnym vzťahom
v Družstve vlastníkov neštátnych lesov Staškov.

Prijaté uznesenie a zápisnica z rokovania OZ sú
prístupné verejnosti na internetovej stránke obce. 

obecné zastupiteľstvo schválilo nový
bytový dom a multifunkčné ihrisko pri mš

výzva k pripojeniu na
kanalizáciu, vodovod

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline vyzývajú vlastníkov nehnu-
teľnosti k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu.
Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Hor-
ných Kysúc" za účelom ekologického odvádzania splaškovej odpadovej vody z jednotlivých ne-
hnuteľností. 

Nepripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa
priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 331 €. 

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.sevak.sk alebo Vám ich poskytnú
zamestnanci Zákazníckeho centra spoločnosti SEVAK a.s. so sídlom na Matičnom námestí 1141,
Čadca, tel.číslo: 041/ 707 17 30, 707 17 31. 

predstavenstvo družstva vlastníkov
neštátnych lesov obce Staškov zvoláva

riadnu členSkú Schôdzu

Termín riadnej schôdze DVLN obce Staškov: 17. 5. 2015 o 14.00 h
Prezentácia členov DVNL obce Staškov: od 13.30 h do 14.00 h

Miesto konania: Kinosála obecného úradu obce Staškov

Program riadnej členskej schôdze DVNL obce Staškov:

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej komisie
  3. Voľba zapisovateľa a voľba overova-

teľov zápisnice
  4. Správa o činnosti a hospodárení

DVNL obce Staškov za rok 2014,
schválenie účtovej uzávierky za rok
2014

  5. Správa kontrolnej komisie za rok
2014

  6. Správa odborného lesného hospo-
dára za rok 2014

  7. Fond obnovy lesa
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenia
10. Záver

Za predstavenstvo DVNL obce Staškov
Ján Janošec

V Staškove 27. 4. 2015 predseda DVNL obce Staškov

Pošta

Nový bytový dom
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Obec Staškov vstúpila v  rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013 do projektu, ktorý
v názve nesie meno nášho rodáka, herca Jo-
zefa Kronera: „Po Kronerovej ceste“.

Spolu s  partnerskou obcou Valašská By-
střice sme sa pustili spoločnými silami do
práce a tak obe obce zrealizovali ešte v minu-
lom roku spoločné prípravné stretnutia a di-
vadelné prehliadky. U  nás v  Staškove
divadelná prehliadka prebiehala v mesiaci júl,
kedy sa na javisku kultúrneho domu predsta-
vili dva slovenské a dva české divadelné sú-
bory, vrátane členov divadelného súboru
CHAOS z  partnerskej obce. Práve tak ako 
Staškov, aj partnerská obec hostila v rámci
„Bystřického divadelního podzimu“ štyri di-
vadelné súbory, medzi ktorými sa predstavil
s  divadelnou hrou KUBO aj náš domáci
súbor Staškovan. V oboch obciach prebehla
výstava fotografií z divadelných prehliadok. 

V sobotu, 28. marca 2015 sa v priestoroch
kultúrneho domu konalo divadelné popolud-
nie s  názvom „Kronerove narodeniny“,
ktoré bolo záverečným podujatím v  rámci
projektu. Podujatie sa konalo pri spomienke
91. nedožitých narodenín Jozefa Kronera. Di-
vadelné popoludnie otvorili ochotníci z do-
máceho divadelného súboru Staškovan. 

Pod režijným vedením Mgr. Jozefíny Poláčikovej sa
predviedli s ukážkou divadelnej hry od Martina Ku-
kučína Rysavá jalovica, v ktorej nezabudnuteľne
stvárnil postavu Adama Krta práve Jozef Kroner.
Ukážka bola milým a zábavným prekvapením pre
všetkých divákov. 

Keď sa opona zatiahla, prítomných hostí a pria-
teľov divadla privítala Majka Šupolová, ktorá kon-
ferovala celý sobotňajší program. Slovo odovzdala
starostovi obce Ing. Ladislavovi Šimčiskovi a rov-
nako k slovu vyzvala i starostu partnerskej obce
pána Ing. Emila Korduliaka. Popoludnie hudobne
sprevádzala folklórna skupina Staškovanka, po kto-
rej sa v Staškove už druhýkrát predstavili členovia
divadelného súboru CHAOS z Valašskej Bystřice.
Výborná komédia „Tři bratři v nesnázích... aneb
je to v pytli“, ktorú napísali Ray a Michael Cooney,
a ktorú režijne viedol pán Josef Rýdl, predvedená
úžasnými hereckými výkonmi, zanechala v divá-
koch neskutočný zážitok. 

Po skončení divadelného predstavenia bola vo vý-
stavných priestoroch obecného úradu nainštalovaná
výstava literárno výtvarných prác s názvom „Kroner
mojimi očami II“. Výstavu organizovalo Centrum
voľného času v Staškove a bola doplnená o fotografie
z divadelnej prehliadky vo Valašskej Bystřici.

Počas trvania projektu okrem kultúrnej časti pre-
biehali v oboch obciach technické úpravy a opravy.
Na realizáciu projektu bola obci Staškov schválená
finančná dotácia, ktorej poskytovateľom je Minister-
stvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky. V  priestoroch kinosály kultúrneho
domu bola tak uskutočnená rekonštrukcia osvet-
lenia, oponovej a javiskovej techniky, rekonštruk-
cia ozvučenia, elektrických rozvodov a kúrenia.
Rekonštrukcia javiskovej techniky bola uskutočnená
v hodnote 47 030,77 € s DPH, elektroinštalácia v hod-
note 7 734,70 € s DPH a kúrenie 11 982,64 € s DPH. 

V rámci propagačných materiálov boli zhoto-
vené plagáty a pozvánky na jednotlivé kultúrne
akcie, propagačné tričká s logom projektu a spo-
ločná propagačná brožúra v náklade 800 kusov. 

Verím, že sa budeme aj napriek tomu, že bol
projekt oficiálne ukončený, aj naďalej spolu s  part-
nerskou obcou usilovať vytvárať ďalšie a nové mož-
nosti spolupráce. Odkazom na tento projekt,
v ktorom nás spája meno Jozefa Kronera, herca
a  divadelníka, bude aj tento rok divadelná pre-
hliadka, ktorá sa bude konať opäť v mesiaci júl.
Všetci ste srdečne pozvaní!

Evka Mravcová, členka redakčnej rady

vydarené divadelné popoludnie

cena jozefíne poláčikovej 
za celoživotný prínos
ochotníckemu divadlu

Každoročne sa koná v obci Raková súťažná pre-
hliadka ochotníckych divadiel s názvom Paláriková
Raková. Počas vyhlásenia výsledkov ocenenia naj-
lepším divadlám Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
udelilo diplom, cenu a Zlatú medailu Jána Palárika
za prínos ochotníckemu divadlu a  za dlhoročnú
prácu v oblasti kultúry Mgr. Jozefíne Poláčikovej. 

v zrekonštruovanej kinosále sa plnému hľadisku
predstavili dS Staškovan a dS chaos
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veľká formácia, na ktorej dievčatá pracovali s tré-
nerkou Erikou Jurgovou. 

Pod vedením pani riaditeľky základnej školy Mgr.
Márie Perďochovej sa s piesňou predstavili tretiaci,
s krátkou prózou pod názvom Záhadný koberec vy-
stúpil Nikolasko Hejčík. Nechýbala ani detská fol-
klórna skupina Staškovienka, ktorá funguje pri Centre
voľného času pod vedením Anny Krištofíkovej. Pre-
zentáciou vlastnej tvorby formou básní sa predstavili
Nikolka Kicošová a Alžbetka Hanuliaková a na svoje
maminky nezabudli ani tí veľkí – dve pásma s ná-
zvom „Výmyselníci“ a „Hajaj búvaj“ si pod vedením
Mgr. Emílie Červencovej pripravili starší žiaci. 

Program ukončila folklórna skupina Staško-
vanka, ktorá si aj tento rok pripravila prekvapenie.
Scénka „Slunce, seno...“ v podaní členov FS zožala
veľký úspech. Všetkých účinkujúcich obdarovali
prítomní hostia potleskom. Po skončení programu
sa hostia premiestnili do výstavných priestorov
obecného úradu, kde bola pripravená výstava prác
detí ZŠ, MŠ a krúžkov CVČ Staškov. Výstavu a per-
níčky pre mamy pripravilo Centrum voľného času.
V priestoroch sa mohli hostia pohostiť a mamičky
dostali kvietok z lásky. K dobrej nálade zaspievala
a zahrala FS Staškovanka a skupina Harmonikárov
pod vedením pána Jána Vyhniara. 

Milé naše mamy ďakujeme Vám! 

10 kultúra

„To sladké a prosté slovo mama znie tak dôverne
a blízko. Zaznie z ústočiek malého dieťatka ako prvé,
alebo jedno z prvých slov. Jeho zmysel je mu úplne
jasný aj vtedy, ak význam iných slov ešte nepozná. Veď
jeho mama je prvá veľká istota, ktorú v živote má. Žilo
s ňou v nežnom súzvuku ešte skôr, ako ju prvý raz za-
zrelo. 

Neopísateľný je pocit šťastia pri narodení dieťaťa
a jeho pobudnutie v maminom náručí. Táto náruč je
bezpečím, ktoré dieťa už ako dojča intuitívne hľadá
a nesklame ho. Veľmi ťažko by sa dala popísať vlastnosť
ženy – matky, čo to znamená prijať a brániť nový život,
priniesť ho na tento svet, prebdieť mnohé noci, sledovať
a starať sa o vývoj a rast svojho dieťaťa, brániť ho pred
nástrahami, prežívať s ním jeho radosti, ale hlavne sta-
rosti. Aj vtedy, keď z tejto malej ratolesti bude raz do-
spelý človek a bude mať svoje deti, ostáva pre svoju
mamu v jej srdci stále dieťaťom. 

Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychádzajúce
z milujúceho materinského srdca. Srdcia našich mám
sú pre nás záhadou. Kde sa v nich berie toľko citu,
lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obe-
tavosti, starostlivosti a vznešenosti? Materinskú lásku

snáď ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, ne-
myslí na zlé, trpí pre neprávosti, všetko znáša, vo
všetko dúfa a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a nedá
sa ničím nahradiť...“

Týmito dojemnými slovami venovanými mame
sa 10. mája v kinosále Kultúrneho domu Jozefa
Kronera v Staškove prihovorila prítomným Majka
Šupolová, ktorá konferovala program darovaný
všetkým mamičkám a babičkám. Hrejivé slová ve-
noval oslávenkyniam aj starosta Ing. Ladislav Šim-
čisko, poprial im všetko dobré a odovzdal im jednu
milú správu – obci bola schválená finančná dotácia
na výstavbu škôlky pri základnej škole. Dotáciu vo
výške 120 000 € poskytuje obci Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky. 

Ako prví si pre mamičky spolu s pani učiteľkami
pripravili ukážku, ako si zvieratká robili v lese po-
riadok, detičky z materskej školy. Ich „vláčik – se-
paráčik“ a pieseň, ktorú na harmonike hudobne
sprevádzala pani riaditeľka materskej školy Anna
Smrečková boli milým otvorením programu. Ma-
mičkám následne zaspievala a zahrala na harmo-
nike Silvinka Šperková. Program si pripravili 
s prvákmi pani učiteľky pani Mgr. Bučková 
a Mgr. Mariaková. 

Program spestrili tri tanečné choreografie ma-
žoretiek. Najmenšie sa predstavili s tančekom „Ma-
lých čarodejníc“ pod vedením Veroniky
Kvašňovskej, za ktorý sa už môže každá z nich po-
chváliť zlatou medailou. Druhým tančekom sa od-
prezentovala skupina 7 dievčat pod vedením
Danky Letkovej. Do tretice sa v programe s novou
choreografiou „The best“ predstavila juniorková

deň venovaný všetkým mamám 

privítanie najmenších občanov Staškova

29. apríla 2015 navštívili Obecný úrad v Staškove spolu so svojimi 
rodičmi naši najmenší občania. 
milé stretnutie s nimi o 10.00 hodine zahájil starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko. Privítal prítomných
a venoval najmenším milé slová. mamičky sa za svoje detičky podpísali do pamätnej knihy, obdržali
kvietok a pre chlapcov a dievčatká na pamiatku malú pozornosť – pamätný list a fotoalbum. Pre všetkých
bolo pripravené malé občerstvenie. našim najmenším občanom prajeme do života všetko dobré, veľa
radosti, zdravia, úspechov a pohody v našej dedinke.
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Dňa 8. 4. 2015 sa členovia Základnej organizácie
záhradkárov v Staškove zúčastnili výstavy ovoc-
ných drevín, drobného ovocia a samozrejme kvetov
(muškátov a podobne). Na tejto výstave bolo milé,
že účastníci sa pokochali nielen krásou vystavova-
ných kvetín, ale prebiehali aj rôzne spoločenské
stretnutia z družobných organizácií záhradkárov.
Samozrejme súčasťou výstavy bol aj predaj hore
spomenutých drevín a kvetov, takže veríme, že bal-
kóny v našej obci budú prekvitať. 

Možno konštatovať, že desať členov, ktorí sa zú-
častnili tejto výstavy, bolo nadšených z úrovne vý-
stavy a doniesli si mnohé inšpirácie, ako skrášliť
svoje záhrady a balkóny v nadchádzajúcom jarnom
a letnom období.

naši záhradkári sa chodia nielen
pozerať na krásu kvetov, ale dbajú aj
o čistotu svojho okolia

Dňa 11. apríla 2015 zorganizovali za pomoci
obecného úradu brigádu na vyčistenie ústia potoka
Bahaňa a Uhrov potok. V týchto dvoch lokalitách
nazbierali kontajner odpadkov, hlavne plastov, rôz-
nych nádob a podobne. 15 záhradkárov, ktorí sa zú-
častnili tejto brigády, bolo šokovaných z pohľadu
na chodník Jozefa Kronera, ktorý prechádza Uhro-
vým potokom, a na ktorý sme ako Staškovčania
hrdí, avšak toľko nečistôt, ako bolo v okolí tohto
chodníka, je hanbou tých občanov, ktorí tam tieto

nečistoty doviezli. Záhradkári touto cestou chcú
upozorniť našich občanov, ktorí nerešpektujú VZN
obce, aby sa zamysleli nad svojim chovaním,
odpad ukladali do zberných nádob a  nerobili
hanbu obci, ktorá propaguje turistický chodník
a vynakladá na to nemalé finančné zdroje, avšak
pár jednotlivcov dokáže túto krásnu myšlienku
zneuctiť svojim neprístojným chovaním.

Výbor ZO Záhradkárov Staškov

záhradkári obdivovali krásu kvetov
v trenčíne

pozvanie na váľanie mája v Staškove

PENZIÓN VESELKA Vás srdečne pozýva na
„Váľanie mája“, ktoré sa uskutoční 29. mája 2015
o 16.30 hod. Do tanca Vám bude hrať hudobná
skupina SAX BAND. Občerstvenie v podobe chut-
ného guláša bude zabezpečené. Vstup je voľný.

POHOSTINSTVO SULTÁN Vás srdečne po-
zýva na „Váľanie mája“ v sobotu 30. mája 2015
o 19.00 hod. Občerstvenie bude zabezpečené.

PENZIÓN SKALOVKA Vás pozýva na „Váľa-
nie mája“, ktoré sa uskutoční 30. mája 2015 so
začiatkom o 16.00 hod. Hrať bude hudobná sku-
pina Tango, občerstvenie bude zabezpečené. 

POHOSTINSTVO U  BELEŠČÁKA Vás
srdečne pozýva na „Váľanie mája“, ktoré sa usku-
toční v sobotu 6. júna 2015 o 17.00 hod.

Letné akcie
NA IHRISKU FK SLÁVIA STAŠKOV

V sobotu 4. júla 2015 sa bude konať v priestoroch futbalového ihriska Slávia Staškov 
KONCERT PRE MLADÝCH. Začiatok koncertu je o 21.00 hod. vystúpia dievčenská skupina 
ONE REASON a hudobná skupina SMOLA A HRUŠKY. Cena koncertu je 5 eur. kto by mal záujem
o predpredaj vstupeniek, vstupenky si môže zakúpiť na obecnom úrade v kancelárii č. 2 (matrika).
Cena vstupenky v predpredaji je 4 eurá.

V sobotu 11. júla 2015, v predvečer kronerovho pohára, vystúpi v areáli futbalového ihriska
Slávia Staškov hudobná skupina SALCO. 

OBEC STAŠKOV a Dobrovoľný hasičský zbor Staškov
vás srdečne pozýva na 

IX. ročník súťaže v požiarnom športe 
o Putovný pohár starostu obce 

a DHZ Staškov
a 6. kolo Severoslovenskej hasičskej ligy

Sobota, 4. júla 2015 o 13.00 h 
na štadióne fk Slávia Staškov 

Súťaž prebieha podľa pravidiel SSHL
Tešíme sa na vašu účasť!

FK Slávia Staškov organizuje 20. júna 2015 benefičný futbalový turnaj žiakov za účasti
mužstva futbalových zázrakov (MUFUZA). Začiatok je o 10.00 hod., ukončenie – pokiaľ bude hudba
hrať. o tombolu, občerstvenie a kultúrny program sa postarajú počas celého dňa hráči futbalového
mužstva zázrakov a kapela SYSTEM TWO. nebude chýbať večerná zábava. všetci ste srdečne vítaní. 

OBEC STAŠKOV Vás srdečne pozýva na „Váľanie mája“, ktoré sa uskutoční 
30. mája 2015 o 18.00 hod. v priestoroch pred obecným úradom. Nebude chýbať
dobrá nálada, o  ktorú sa postará folklórna skupina Staškovanka. Všetkých Vás
srdečne pozývame. 
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Naša organizácia SZPB bola založená v  roku
1946 ako Zväz partizánov, ktorý po roku 1948 a po-
stupne od roku 1960 bol začlenený pod Českoslo-
venský zväz protifašistických bojovníkov, po
rozdelení Československej republiky pod Sloven-
ský zväz protifašistických bojovníkov.

V roku 1946 mala organizácia 80 členov, tvorili
ju v prevažnej miere účastníci, protifašistickí bo-
jovníci – partizáni, vojaci a dôstojníci slúžiaci v ar-
máde, ktorá sa podieľala na oslobodení republiky
a účastníci slúžiaci v iných armádach. Do našej or-
ganizácie v  roku 1946 patrili i  členovia z  obcí
Olešná a Podvysoká, nakoľko obec Staškov do roku
1960, kedy došlo k územnosprávnemu členeniu
štátnej správy a  samosprávy, bola strediskovou
obcou. 

V  súčasnosti má naša organizácia 15 členov
z obce Staškov a Podvysoká. Na tento úbytok člen-
skej základne má vplyv jednak skutočnosť, že do
roku 1990 mohli byť členmi iba priami účastníci
odboja, ako aj tá skutočnosť, že dnešná mladá a dá
sa uviesť, že aj stredná generácia, neprejavuje
ochotu pracovať v  organizáciách, tak ako tomu

bolo v minulosti. Sme radi, že sa nám podarilo za-
chovať túto organizáciu počas búrlivých rokov
(1989–1992), keď niektorí „horliví ľudia“ nielen
v našej obci, ale i v iných obciach sa snažili likvi-
dovať všetko, čo vzniklo za socializmu.

Činnosť Základnej organizácie 
SZPB v súčasnosti
Po vzniku Slovenského zväzu protifašistických

bojovníkov sa činnosť riadi stanovami, ktoré boli
schvaľované jednotlivými zjazdami SZPB. V roku
2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky pri-
jatý zákon č.487/2013 Z.z o protifašistickom od-
boji, postavení a  pôsobnosti Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a  od tejto doby sa
i naša organizácia riadi a pôsobí v obci Staškov
podľa tohto zákona.

27. decembra 2014 sme uskutočnili výročnú
členskú schôdzu, na ktorej sme zhodnotili činnosť
za rok 2014 ako aj za roky 2012 a 2013. Môžeme
uviesť, že sa nám podarilo i za pomoci obce a p.
Ing. Ladislava Šimčiska, starostu obce, splniť úlohy,
ktoré sme si stanovili plánom práce na jednotlivé

roky, až na úlohy zvýšiť členskú základňu, čo je
problém nielen v našej obci, ale i v iných obciach
regiónu.

Celoslovenskí členovia našej organizácie si spo-
ločne s obcou a Obecným technickým podnikom
Staškov každoročne od r. 1950 uctievajú pamiatku
obetí 2. svetovej vojny a Slovenského národného
povstania vatrou SNP v osade u Šinali. Sme radi,
že najmä v posledných rokoch sa tejto pamätnej
akcie zúčastňuje cca 150-200 občanov nielen
z obce Staškov a Raková, ale i rodákov zo susednej
Českej republiky a občanov, ktorí sa odsťahovali
z obce Staškov, a postupne sa vracajú do svojej rod-
nej obce. Treba uviesť, že táto akcia by sa nedala
uskutočniť bez pomoci p. starostu a  poslancov
obecného zastupiteľstva, za čo im patrí úprimná
vďaka.

Členovia našej základnej organizácie sa každo-
ročne zúčastňujú akcií, ktoré usporadúvajú iné
obce a oblastný výbor SZPB v Žiline a to nielen
v  regióne Kysúc, ale i  na akciách poriadaných
ústredným zväzom protifašistických bojovníkov
v Bratislave.

Nebolo tomu inak i v tomto roku, keď 26. apríla
2015 sa zúčastnil náš člen p. Ján Dodek na spo-
mienkovej pietnej akcii pri pamätníku padlých 
21 občanov Semeteša a položením kytice prejavil
hlbokú úctu padlým nevinným občanom tejto 
nesmiernej tragédie. 

Dňa 30. apríla 2015 sa p. Ján Dodek 
zúčastnil na pozvanie Českého zväzu bojov-
níkov za slobodu osláv 70. výročia oslobo-
denia Ostravy a taktiež si uctil položením
kytice pamiatku obetí 2. svetovej vojny.

Okrem týchto akcií sa zúčastnili 
20. februára 2015 členovia našej organizácie 
p. Jozef Šupola, p. Ján Dodek, p. Emil Maslík
a p. Šimon Kožák rokovania krajskej konferencie
SZPB v Žiline. O činnosti našej organizácie
a o pomoci obce Staškov jeho poslancov
a  zamestnancov v  diskusii informoval 
p. Ján Dodek. Na tejto konferencii obdržali
vyznamenania p. Emil Maslík – čestné
uznanie za dlhoročné členstvo v organi-
zácií SZPB a p. Jozef Šupola – pamiatkovú
medailu za obetavú prácu pre rozvoj SZPB.
Ocenenia menovaným odovzdal sám predseda
SZPB p. Pavol Sečkar. 

Dňa 14. apríla sa zúčastnili predseda organizá-
cie p. Šupola Jozef spoločne s p. starostom obce
Ing. Ladislavom Šimčiskom slávnostného zasadnu-
tia oblastného výboru Zväzu protifašistických 
bojovníkov pri príležitosti 70. výročia oslobodenia,

na ktorom zástupca Ministerstva
obrany SR odovzdal priamym
účastníkom strieborné pamätné
medaily pri príležitosti 70. výročia
oslobodenia. Sme radi, že z našej

obce Ministerstvo obrany SR udelilo
túto medailu i  účastníkovi odboja 

p. Pavlovi Smrečkovi (na fotografii), pre-
vzala ju jeho dcéra. Naša organizácia ďakuje

p. Pavlovi Smrečkovi za obetavú činnosť pri
oslobodzovaní republiky, blahoželá mu
k udeleniu medaily a praje ešte veľa zdra-
via a pohody v kruhu svojej rodiny ako
aj v obci Staškov. 

Jozef Šupola

vznik a činnosť základnej organizácie
slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Staškove

Organizácia SZPB v Staškove si dovoľuje
požiadať občanov o účasť na SPOmiENKE NA
OBčANOV, KTOrí SA ZúčASTNili BOjOV 
V 2. SV. VOjNE, ktorá sa uskutoční 30. mája
2015 o 10.00 pri Obecnom úrade. Presný
program bude oznámený v miestnom rozhlase. 



spoloČensKá KroniKa
marec a apríl 2015

narodené deti Jubilanti

navždy nás opustili

Matúš Kožák
Šimon Jendrisek

Stanislav Viležinský Justín Nekoranec Anna PakošováAdam Paučo

Klaudia Urbaníková

Srdečne vítame v našej obci
najmenších občanov a rodičom
prajeme veľa zdravia, úspechov 

a trpezlivosti pri výchove 
ich ratolestí. 

Vo veku 85 rokov nás opustila
pani Emília Gajdošíková, 

ktorá bola ocenená Cenou obce
Staškov za humánnu činnosť.

Pripomíname si 
20. výročie úmrtia 

pána Jozefa Hlubinu.

60 Mária Jurašková
Vladislav Badžgoň

65 Jozef Štrkaň
Jozef Benko
Ladislav Jozek

Všetkým 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.

60 65 65

Jozefa Trlíková Jozefa Gunčagová Irena Prachniarová
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Nech tíško odpočívajú 
v staškovskej zemi!

Jozef Pupik
Pavol Šamaj

Mária Plechová

75 Emília Jakubíková


