Kronika Staškov, okres Čadca
Táto kronika obce Staškova obsahuje 600 strán, t.j. šesťsto strán. V Staškove dňa 15.marca
1952.Kronika obce Staškova sa zaloţila v apríli 1952 za predsedu Miestneho národného výboru
Michala Sekerku zamestnaním vedúci dielne druţstevnej krajčírskej v Staškove. Bol zvolený za
predsedu Miestneho národného výboru roku 1952. Úradovňa MNV je v dome číslo 25. Zamestnanci
MNV: Pavel Dodulík – tajomník, Juraj Turiak – účtovník, František Matlák – vedúci administrátor,
Elena Šinálová – matrikárka, Kaličiak Š a Jozef Letko – boţeníci – obecní doručovatelia.
Poverená písaním obecnej kroniky od jej zaloţenia od roku 1952 bola Mária Galvánková, učiteľka
Národnej školy v Staškove – ústredí. Spolupracovníkom bol Ignác Galvánek, riaditeľ Neúplnej
strednej školy v Staškove – ústredí.
Ţivotopis kronikára: Mária Galvánková rodená Zwyrtková narodila sa 12. marca 1919 v Oščadnici,
okres Čadca. Otec bol hájnym, matka zamestnaná v domácnosti, 4 deti.
Študovala na gymnáziu v Ţiline a na učiteľskom ústave v Štubnianskych Tepiciach.
Popis a poloha obce:
Obec Staškov, ktorá má svoje meno po svojom zakladateľovi menom ,,Stašek“, leţí juhozápadným
smerom od Čadce vo vzdialenosti 8 km, v údolí rieky Kysuce po oboch stranách.
Staškovský chotár ma tvar pribliţne obdĺţnikový, ktorého dlhšia strana ide smerom severozápadným.
Väčšia čiastka chotára leţí na ľavom brehu Kysuce siahajúc aţ na hranicu moravsko – sliezsku.
Dĺţka chotára (vzdušná čiara) je asi 11 km, šírka 25 – 3 km. Hranicu pri chotári rakovskom
a olešňanskom tvoria doliny idú pribliţne smerom kolmým k rieke Kysuci. Severnú a juţnú stranu
hranice tvoria väčšinou hrebene a vrcholky kopcov.
Nadmorská výška je 450 m – t. j. údolie Kysuce. Na juh územie stúpa, dosahujúc kopcom Grúň 595
m, Kyčerou 648 m, vrchom Podvysokou na juţnej hranici 794 m.
Obec patrí do okresu Čadca, kraja Ţilina. Najbliţšie mesto je Čadca. Okolité obce sú: Zákopčie,
Raková, Podvysoká. Ţeleznica jednokoľajka ide z Čadce stále proti toku Kysuce do konečnej stanice
Makov. Vedľa ţeleznice ide štátna cesta cez celú obec asfaltová. Cesta pokračuje z konečnej
ţelezničnej stanice Makov na Moravu. Obec Staškov má ţelezničné spojenie so susednými obcami
Raková a Podvysoká. Do Zákopčia musí sa ísť cez Rakovú alebo vrchmi cez osadu u Letov.
Autobusovej doprave niet.
Úrady a školy:
V obce je: poštový a telegrafný úrad v budove Jána Latku č. 31. Úrad miestneho národného výboru
(do roku 1945: obecný a notársky úrad) je vo vlastnej budove. Táto budova bola postavená v r. 1913
spoločným nákladom obcí: Staškov, Podvysoká a Olešná, kde spoločne úradovali do r 19...
V budove, kde je pošta, je aj Stanica národnej bezpečnosti. V novej budove č 377 je Materská škola,
v budove č. 90 je Národná škola v Staškove – Ústredí, bez vlastného prístrešia je Neúplná stredná
škola v Staškove s 3 triedami. Vyučuje sa v miestnostiach Národnej školy a v prenajatej budove
u Justina Beleščiaka č. 351 v bývalej pohostinskej miestnosti. Riaditeľkou Neúplnej strednej školy je
Alţbeta Aschmannová, riaditeľom Národnej školy je Ignác Galvánek a Materskej školy Boţena
Švábiková. Tajomníkom Miestneho národného výboru A. Kvetňanský, predsedom T. Šupolom.
Prednostom poštového a telegrafného úradu Ján Lhabroň, veliteľ SNB je Telesfor Váňo.
Geologický popis
Na území Staškova prichádzajú v úvahu 4 geologické formácie a to:
1) Alluvium – najmladšie náplavy Kysuce a jej prítokov,
2) Dilluvium – zaberajú trasu po ľavom brehu Kysuce,

3) Treťohory – ktoré sú tu najrozšírenejším geologickým útvarom,
4) Útvar Kriedový – zasahujúci severnú časť chotára.
Alluvium vykazuje pôdy veľmi rôznorodého zloţenia. Stretávame sa tu s ťaţkými pôdami
zamokrenými povrchovými vodami a vodou spodnou, s pôdami zamokrenými povrchovými vodami
a vodou spodnou, s pôdami hlinito – piesočnatými a miestami s pôdou piesočnato – štrkovitou a so
štrkoviskami.
Na dilluviu sú pôdy ťaţšieho rázu. Treťohorné pôdy sú tieţ ťaţké ako pôdy dilluviálne, od ktorých sa
líšia hlavne tým, ţe miestami sú silne štrkovité. Kriedový útvar je zastúpený pôdou ţilovitou, hlinito
– piesočnatou. Všeobecne sú všetky pôdy v tejto oblasti silne vylúhované a preto ţivinami chudobné.
Úrodnosť pôdy je nízka.
Pomery klimatické
Obec patrí počas hydrografických záznamov na hydrografickej stanici v Čadci do oblasti studenej
a vlhkej. Zima je dlhá, lebo aţ v máji je priemerná mesačná teplota 10 C, v októbri uţ opäť klesá na
8,5 C. Najteplejší je mesiac júl. Územie spadá do oblasti letných daţďov, lebo v lete padne 40%
zráţok, kým na jar a v jeseni 22%, v zime 16%. Vo vegetačnej dobe, ktorá je u obilnín od začiatku
apríla do konca júla a u okopanín a krmných rastlín od začiatku apríla do konca septembra, dosahujú
zráţky 401 mm aţ 590 mm. Teda vlahy je nadbytok, tá však preniká pôdou do hlbších vrstiev,
pričom odvádza a odplavuje rozpustené ţiviny, ktoré sa tk pre rastlinstvo strácajú. Zráţky prevládajú
nad výparom. Počiatok jarných poľných prác spadá do tretej čiastky marca, väčšinou ale na začiatku
apríla, kosenie sena do druhej polovice júna. Ovocné stromy začínajú kvitnúť v polovici mája, ţatva
začína koncom júla. Nadbytočné zráţky presakujú do spodiny, pričom spôsobujú vyplavovanie
rozpustených solí, zlúčenín ţeleza a hliníka a do istej miery tieţ jemných čiastočiek pôdnych. Tak
vzniká vylúhovaná vrchná vrstva, kým spodina sa obohacuje o látky vyplavené z ornice. Vznikajú
tak pôdy typu „podzolového“. Barva pôdy vo väčšine je na povrchu šedá, pôda je múčnatá,
popolovitá, bez štruktúry. Obrábanie tejto pôdy je ťaţké, vyţaduje výdatného hnojenia vápnom
a maštaľným hnojom. Väčšina rolí je ťaţko prístupná, lebo nie je riadnych ciest, keďţe terén je
kopcovitý. Poľné cesty sú vo veľmi zlom stave, sú úzke, vymleté, úvozovité a neschodné. Najväčšou
prekáţkou v obrábaní je veľká rozdrobenosť pozemkov, šírka záhonkov je niekde 2-25 m. V obci
z celkovej výmery pôdy je ornej pôdy 529 ha lúk a pasienkov 338 ha, lesov 806 ha,108 ha riečíšť
a pôdy neplodnej. Na ornej pôde je obyčajne dodrţiavaný tento postup:
1. zemiaky, ku ktorým sa hnojí maštaľným hnojom,
2. raţ,
3. ovos.
Výnos ovsa z 1 hektára je asi 15 meríc, t.j. asi 6g,zemiakov 65-80 vriec po 60kg čo činí 39-48g, raţi
10meríc, čo je 4g. Ďatelina je 1 aţ 2 ročná. Hlavné potraviny boli do roku 1945 zemiaky a kapusta,
po tomto roku začali častejšie kupovať čerstvé mäso-predtým jedli najviac solené mäso, ktoré mali
uloţené i so slaninou v sudoch. Väčšina rolí je veľmi ťaţko prístupná, preto na tých miestach sú
záhony nedostatočne hnojené a obrábané. Vyvezenie hnoja prevádza sa len cez zimu na saniach a je
veľmi nákladné. Obec má 408 maloroľníkov, z ktorých 25 majú 1 koňa. Niet takého roľníka, ktorý
by mal 2 koňov. Z toho vidieť, ţe v „sezóne“ vozenia hnoja je o kone núdza a gazda povozníkovi za
celodennú prácu s 2 koňmi platí 300 Kčs, nepočítajúc do toho stravu pre povozníka, pričom nesmie
chýbať pohostenie alkoholom a ovos pre koňa. Uţ nie sú prípady, ţe by sa hnoj vynášal na chrbte
v batohoch, na neprístupných miestach sa pouţíva umelého hnojiva. Oziminy bývajú občas vyleţané
snehom. Časť rolí, ktoré sú hnojeniu a obrábaniu ťaţko prístupné, sú ponechané na tzv. „prielohy“ –
úhorom- t.j. roľa sa nechá 2-5 rokov neobrobená, tráva sa spása ani nekosí. Ozimina sa seje väčšinou
po zemiakoch alebo ďateline. Postup siatia oziminy: kosákom sa soţne zemiaková vňať, ktorá sa
doma pouţíva na podstlatie statku. Na záhon sa rozhodí raţ alebo ţito, na to sa vykopú zemiaky
a tým sa súčasne zakope osivo do pôdy. Niektorí pokrokovejší roľníci postupujú ináč: zemiaky sa
vykopú, potom sa zorie, bráni a zaseje a osivo znovu zabráni. Ďatelinisko sa orie aţ na jar. Medzi

zemiaky sa nič iné nesadí ani hrach ani mak. Najvýdatnejšie sa hnojí pod kapustu a burgyňu. Ľan sa
pestuje veľmi málo, mak ktorý tu predtým nikdy nesiali, začínajú roľníci pre svoju spotrebu
pestovať. Postup práce pri zemiakoch: Začiatkom marca začínajú chystať „šupky“-t.j. vykrajávajú
kúsky zemiakov s očkami. Z väčšieho zemiaka spravia 3-4 šupky. Takto prichystané nechajú vo
vreciach, aby sa potiahly škrobom do kaţdej druhej „skiby“ „na riadky“. Motykou sadia veľmi
zriedka . Po 1 aţ 2 týţdňoch sa brázdy prekopávajú, t.j. prekopanie, keď výhonky vychádzajú zo
zeme, sa rušajú a nakoniec sa prevedie ohrnutie. Všetka táto práca sa robí motykou i kopčenie,
„pokrokovejší gazdovia kopčia pluhom.
Lúky
Obec Staškov má lúk veľmi málo, sú vo veľmi zlom stave, lebo sú slabo ošetrované a skoro
nehnojené. Sú zväčšia vo vlhkej pôde. Záhrady nie sú, ak má niektorý občan kúsok záhrady, nie je
pestovaná ako záhrada , leţ pouţíva sa ako lúka. Ovocinárstvo sa vôbec nepestuje u roľníkov.
Ovocné stromy, najviac jablone, menej slivky, zriedkavosťou je čerešňa a hruška – sú v záhrade
v škole, pri fare, u Františka Turiaka č. 88, u Jána Letku a ešte pri 3-4 gazdoch na niţnom konci
dediny. Vysoká otvorená poloha a neskoré mrazy so silnými vetrami neslúţi ovocinárstvu. Zimné
odrudy jabĺk by sa dali pestovať, i bystrické slivky, ale obyvatelia nemajú o to záujem. Okolo cesty
od kostola boli aţ po Františka Turiaka č. 88 vysadené v roku 1940 slivky. Ale ani jeden gazda
nevenoval stromu ani na svojom pozemku pozornosť, neošetril a nečinne pozerá ešte i dnes, ako deti
oberajú ešte malé slivkové zelené plody a lámu konáre. Zavedenie ovocinárstva by obec hospodársky
povznieslo. Zeleninové záhrady sú tieţ zriedkavosťou. Mladé gazdinky začínajú pestovať mrkvu,
patruţel, kde tu malú hriadku uhoriek a šalátu. Kaleráb, kel, karfiol a špenát ani nepestujú, ani
nevedia pripraviť k jedlu.
Pasienky
Pasienky sú vo veľmi zlom stave, porastené machom a borovičkami /jalovec/. Vôbec nie sú
ošetrované a hnojené, čo má veľmi zlý účinok na chov dobytka, lebo pasienky sú porastené
neuţitočnými travinami, ktoré dobytok neţerie. Spoločných pasienkov niet.
Úprava pasienkov je veľmi potrebná.
Lesy
Lesy zaberajú 806 ha. Sú vo vysokohorských polohách od 500m nad morskou výškou. Leţia na dosť
strmých úbočinách, pri horských potokoch, ktoré sa vlievajú do Kysuce. Podnebie tohto kraja je
dosť drsné, ale pre lesné hospodárstvo priaznivé. Časté sráţky podporujú vzrast lesných kultúr. Časté
a silné vetry narobia veľa vývratov. Pôda pre lesné hospodárstvo je priaznivá je preváţne hlinitá,
miestami piesočnatá, štrkovitá aţ kamenitá. Štrk je z karpátskeho pieskovca, ktorý zvetrali poskytuje
smreku, jedli a buku dobrú výţivu.
V našich lesoch je zastúpený prevaţne: smrek, jedľa, menej borovica a zriedka buk. Dub, olša,
modrín, jaráb, javor, a lipa rastú ojedinele. Pred 19.storočím hory v obci boli nedeliteľné, všetky lesy
patrili veľkostatku Čadca-Strečno, veľkému panstvu grófa Eszterházyho, od ktorého tieto v 19.
storočí odkúpil Popper.
Urbársky les
Toto pánstvo sa potom podelilo, čiastku si podrţal Popper a čiastku Hahn a vtedy bol vydelený les
urbarialistom. V roku 1910 veľkostatok od Hahna odkúpil gróf Valentín Balestrein, ten toto panstvo
v roku 1920 odpredal Akciovej spoločnosti pre zuţitkovanie dreva v Moravskej Ostrave. Zmluvu
schválil štátny pozemkový úrad v Prahe s výhradou, ţe celý veľkostatok v roku 1957 prejde do
vlastníctva Československého štátu. V roku 1925 prevzal Československy štát z uvedeného
veľkostatku do svojho vlastníctva polesie Bezkyd, ktorého čiastka leţí aj v našej obci. O riadnom
lesnom hospodárstve sa dalo hovoriť len u lesov štátnych, o nejakom plánovitom hospodárení

v sedliackych lesoch sa nedalo a nedá hovoriť. Tú bola len „túlavá“ seč a prirodzené zalesnenie.
Preto v týchto lesoch je najviac zastúpená jedľa, lebo tá sa prirodzene veľmi dobre zmlaďuje , keď
má tieň a pri seči túlavej ma ho ozaj dostatok. Sú to lesy menejcenné , lebo jedľa je drevinou
podradnejšou ako smrek.
Veľkou chybou v sedliackych lesoch je odlesňovanie stromov, hrabanie lesnej hrabanky,
prsť - suché ihličie, i čečinu (chojinu) i suché ihličie pouţívajú ako stelivo dobytku.
Predaj dreva bol ešte pred 10 - 15 rokmi hlavnou výţivou obyvateľstva.
Do roku 1940 predávali drevo obchodníkom v Čadci. V minulosti vyrábali občania veľa šindľa. Dnes
tento tovar nemá vôbec odbyt, lebo uţ ani v obci sa strechy šindelom nepokrývajú, preto toto remeslo
celkom vyhynulo.
Lesné plodiny
Jedným zdrojom prímov ľudu bolo zbieranie lesných plodín a to jahôd, boroviek, malín, černíc
(čierne maliny) a hríbov. Prv ich predávali priekupníkom, teraz sa predávajú do „Karpátie“ – továrne
na spracovanie lesných plodín v Turzovke.
Zverina
Zo zveriny hlavne je zastúpený zajac, líška, srnčie, pár kŕdlikov jarabíc a niekedy zablúdi jeleň zo
štátnych lesov na moravskej strane. Vtáctvo je zastúpené strakami, vranami, sojkami, cvíčalami
a vrabcami. V lesoch ţije kos, drozd, kaňa, krahulec sluka a drobné spevavé vtáctvo.
Zvieratá domáce
Počet hospodárskych zvierat k 1. januáru 1952 je: dobytok hovädzí - 669 kusov, bravčový 310, kozy
4, koní38. Chov oviec mení, len kde tu ktorý gazda ma 2 – 3 ovce, ktoré sa pasú pri kravách. Kedysi
pred prvou svetovou vojnou chovali viac oviec, z vlny tkali doma súkno, ktoré pouţili na kabáty
zvané hune a na nohavice. Dnes sa uţ tento kroj nenosí.
Mliekárstvo slúţi na výţivu miestneho obyvateľstva- je ich hlavnou výţivou.
Roľníci v roku 1951 odovzdali na kontingent 87,500l mlieka a kg tvarohu. Chov ošípaných slúţi viac
pre domácu potrebu ako pre odpredaj. Vlastný chov koni v obci sa vôbec nepestuje. Gazdovia kupujú
kone na koňských trhoch. Sliepky a husi sa chovajú pre vlastnú potrebu. Ušľachtilé druhy nepestujú.
Vodstvo
Cez Staškov tečie rieka Kysuca, ktorá vteká u Ţiliny do Váhu. Celková plocha povodia Kysuce
v Staškove je 0,256 kilometrov štvorcových. Úprava brehov rieky Kysuce v tejto obci bola
prevedená v roku 1929-1931. Táto úprava brehov má blahodárny účinok na zabezpečenie obytných
a hospodárskych budov ako aj pobreţných pozemkov, ktoré pri veľkých vodách boli podomieľané.
Medzi obcou Staškova a obcou Olešná tečie potok Olešňanka, ktorý pramení pod „Burkovým
vrchom“ 1030 m. Tečie smerom juţným cez osady Hatačky,
Hrubý Buk, Jelitov, Frolovci, a Olešná a vlieva sa v obce Staškove v nadmorskej výške asi 445m do
Kysuce z jej ľavej strany. Celková dĺţka hlavného toku činí asi 10km.
Rozvodnica sleduje tieto horské hrebene: Veľký Polom 1067m, Bahana 828m, Polgrúň 604m,
Grúnik 704m, Vysoká 714m, Hlinené 873m, Uherská 1028m, Burkov vrch 1031m a Murinkový vrch
969m. Geologicky patrí do paleogenu zastúpeného karpatským pieskovcom. Potok Olešňanka kým
nebola regulovaná, prudko rozvodnená a pre veľký spád dna robila kaţdý rok veľké škody
podomieľaním pozemkov. Často znemoţňovala prístup k horným samotám. Pod vrchom „Bahana“
828m nadmorskej výšky pramení potok Bahana. Tečie smerom juţným medzi chotárom obce
Staškov a Raková a vlieva sa v obci Staškov v nadmorskej výške asi 430m do Kysuce z jej ľavej
strany. Potok Bahana je celkom neškodný, je rozsahu veľmi malého. Vo vodách sú ryby: Belice,
mreny, len zriedka pstruhy.

Cesty
Obcou Staškova vedie štátna cesta Veľká Bytča – Semeteš - Čadca.
Ide po pravej strane rieky Kysuce aţ po ţelezobetónový most v Staškove pri dome Františka Turiaka
a prechádza na ľavú stranu Kysuce a takto vedie aţ na chotár obce Raková.
Z tejto cesty od ţelezobetónového mostu vedie obecná cesta ku škole a kostolu, od kostola sa obracia
smerom ku Kysuci, kde je postavený drevený most. Zo štátnej cesty zas pri ţelezobetónovom moste
cez ţelezničnú trať vedie cesta ku pozemkom a lesom staškovských do Olešnej. Táto cesta má dĺţku
7km a končí na samote Bazgerka. Obec má ešte príhonné cesty, ktoré si udrţujú obyvatelia sami,
lebo im umoţňujú prístup k roliam.
Kostol
V roku 1796 bol v obci Staškov postavený drevený kostol a fara. Kostol bol bez veţe, ktorá bola
pristavená aţ neskoršie. V roku 1876 na mieste spomínaného dreveného kostola postavili terajší
kostol z tvrdého materiálu. Starý drevený kostol bol odpredaný na verejnej draţbe, kúpil ho Jozef
Grečmal Šulek za 40 zlatiek a 50 grajciarov. Drevenú faru v roku 1844 zbúrali a postavili terajšiu.
Maľbu v kostole previedol Jozef Škorvánek, akademický maliar z veľkej Bytče. Na osade Jelitov
v roku 1888 Šimon Kyšmal zo Staškova vystavil drevenú kaplnku. Kaplnka v Jelitove je pre
niektorých občanov rímsko - katolíckeho vyznania pútnickým miestom.
Škola
Do roku 1802 v obci Staškov nebolo ţiadnej školy. Do tejto doby vyučoval deti tunajší gazda, ktorý
vedel čítať a písať. Vyučovalo sa v sedliackej chalupe. Učilo sa len čítaniu a písaniu a miestny farár
vyučoval náboţenstvu. Učiteľovi – sedliakovi sa za vyučovanie neplatilo peniazmi, ale dostával za
odmenu obilie, zemiaky a iné potravné články. Školská dochádzka nebola povinná. Občania v roku
1802 postavili v obci prvú drevenú školu za farou.
Škola mala 2 miestnosti: -v jednej sa vyučovalo a v druhej býval učiteľ, ktorý bol súčasne
i organistom. Kuchyňa pri tejto izbe nebola. Prvým učiteľom bol Ján Harnyai za ním školu v roku
1822 prevzal Mikuláš Lovišek. Vyučovací jazyk bol slovenský.
Učiteľ dostával plat od cirkevnej obce a potravné články od občanov. Neskoršie, keď školská
dochádzka detí sa zlepšila, táto jedna miestnosť nestačila. Obec preto prenajala jednu miestnosť
v dome Adama Kanálika. V roku 1838 za učiteľa organistu bol zvolený Karol Vangel. Po vynesení
školského zákona čl. XXX VIII. z roku 1868, podľa ktorého uhorská vláda nútila obec z finančných
dôvodov zodpovednú budovu vystaviť nemohla. Dala však pozemok, štát poskytol podporu 9100 zl.
a v roku 1872 bola postavená murovaná školská budova s dvoma učebňami, byt pre ţenatého učiteľa
pozostávajúci z 2 izieb, kuchyne, komory a pivnice, byt pre druhého učiteľa s jednou izbou
a hospodárske staviská: 2 drevárne, maštaľ, chlievy, kurín a stodola. V tejto novej škole učiteľ Karol
Vangel učil len 1 rok, v roku 1873 zomrel v Staškove. Po ňom nastúpil Daniel Bielek.
Od roku 1872 mala škola charakter školy obecnej. Keďţe obec Staškov bola finančne slabá, osobný
a vecný náklad na školu hradiť nemohla. Zaţiadala o prevzatie školy štátom. Štát školu prevzal. Dňa
1. januára 1896 stala sa štátnou. Obec dávala 5% školskej priráţky, hradila tieţ penzijný príspevok za
kaţdú učiteľskú stanicu a na čistenie školy 20 zl. ročne.
Po odchode spravcu školy Daniela Bielka prevzal správu školy Jozef Alexi, ktorý s povolením
ministerstva vykonával aj funkciu organistu. Dňa 1. septembra 1907 prevzal správu školy Ján
Remešík, ktorý pôsobil na tejto škole do roku 1942.
Vyučovací jazyk
Do roku 1873 vyučovacím jazykom reč slovenská, v tomto roku nastalo povinné vyučovanie jazyka
maďarského, mimo náboţenstva, ktoré aj naďalej bolo vyučované v jazyku slovenskom. Školská
budova pre malé rozmery nedostačovala. Na prihovor trenčianskeho ţupana Júliusa Szalavszkého
ministerstvo pristúpilo k stavbe terajšej budovy. Stará budova bola dňa 26. mája 1916 do základov

zbúraná a na tom istom mieste sa začalo so stavbou terajšej budovy. V tom samom roku boli
postavené múry, pre zimu sa však so stavbou pokračovať nedalo. Budova sa dokončila aţ po štátnom
prevrate v roku 1920. Štátna ľudová škola ústredná bola 1. septembra 1928 rozšírená o 3. postupnú
triedu. Všetky 3 triedy boli umiestnené v 2 učebniach. Dňa 1. septembra 1929 škola bola rozšírená
o ďaľšiu učebňu v dome čís. 132 od Juraja Turiaka, hostinského, za ročné nájomné 1000 Kčs.
1.septembra 1933 bolo šesť postupných tried.
Škola Polgrúň
Pôvod školy Staškov – Polgrúň začína ešte pred rokom 1880. Nebola to v tom čase ešte škola riadna.
Vyučovalo sa v prenajatej sedliackej budove a to len v mesiace zimné. Učiteľom bol rozumnejší
gazda, ktorý učil deti čítať, písať, počítať a náboţenstvo. Prvým učiteľom bol miestny gazda menom
Slama. Školu udrţiavali rodičia dietok v tejto škole zaškolených, učiteľa platili len naturáliami. Od
roku 1880 aţ do roku 1912 bol učiteľom miestny gazda Ján Balala Bíbík, ktorý na tejto škole učil uţ
ako 12 ročný chlapec. Menovaný chlapec bol národne veľmi uvedomelý, jeho vyučovanie bolo
blízke riadnej škole. V roku 1912 pokútne školy zákonom zrušené a bolo povinné na miesto tých
zriadiť riadne školy a obsadiť diplomovaným učiteľom. A tak bola zriadená na Polgrúni cirkevná
škola, ktorú obsadil 1.septembra 1912 Martin Ostás. Vyučoval v sedliackej chalupe č. 223. Do
učebne sa však nasťahovala rodina majiteľa domu a vyučovanie na Polgrúni po jednom roku bolo
prerušené.
Obec Staškov na svojom zasadnutí 2.mája 1915 podala návrh poţiadať o zriadenie štátnej školy.
Kúpil sa pozemok za 300 Korún a obec prispievala ročne 120 Korún.
Bola vystavená nová drevená škola s dvoma učebňami a bytom s príslušnými staviskami.
Prvým učiteľom bol Izidor Bilák a jeho manţelka Vilma rodená Zimanyiová, ktorí tam pôsobili aţ do
štátneho prevratu. Škola v revolučných poprevratových dňoch bola miestnymi občanmi revolučne
naladenými vyrabovaná, dvere a okná ukradnuté a čo sa dalo vziať bolo odnesené. Od štátneho
prevratu aţ do 1.októbra 1921 sa na tejto škole vôbec nevyučovalo.
Tohto dňa nastúpil Alexander Miškovič, správcom školy bol Ján Remešík z ústrednej školy.
1.septembra 1923 správou školy bol poverený Štefan Molčan, ktorý tam učil aţ do 10.septembra
1927 a v tento deň správu školy prevzal Jaroslav Vlček, po ňom dňa 29.augusta 1928 nastúpila Mária
Vytykáčová, 1.septembra 1930 Václav Mendel, 1.februára 1931 Zlatica Bottková, v septembri 1931
Robert Šimončič,1943 Štefan Kliment s manţelkou a po nich Alexander Stavrovský.. Táto škola
1.septembra 1933 bola rozšírená o druhú postupnú triedu, lebo sa tam zaškolili školopovinné deti
z obce Olešná – Potôčky.
Vecný náklad tejto triedy hradila obec Olešná. Ţiakov na polgrúňskej škole pribúda, takţe v roku
1954 je tam zriadená Osemročná stredná škola, vyučuje sa striedavo, 1 učebňa je v prenajatej
miestnosti u Nekoranca- bývalý obchod s krčmou. Na škole vyučuje 7 učiteľov. Štátna ľudová škola
v Staškove – Ústredí sa zmenila ako všetky štátne školy vznikom Slovenského štátu na cirkevnú. Ján
Remešík, ktorý na tejto škole pôsobil od roku 1907 do roku 1942, odišiel na penziu a na jeho miesto
nastúpil Ignác Galvánek. Školský rok 1944/45 začal rušno. Dňa 29. augusta 1944 prišli smerom od
Ţiliny niektoré partizánske jednotky. V kysuckej doline boli aj silné prestrelky a bolo niekoľko
mŕtvych a ranených na obidvoch stranách. Noc bola nekľudná a na druhý deň boli Kysuce obsadené
nemeckým vojskom, ktoré uţ v časných hodinách prišlo smerom od Jablunkova. Nemeckí vojaci
previedli prísnu kontrolu všetkých muţov. Zlomyseľní ľudia jeden druhého oznamovali na
nemeckom úrade zvanom „Gestapo“ = Geheimliche Staatspolizei = tajná štátna polícia. Ľudia, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na povstaní (Nemci to volali: puč) boli väznení a posielaní za
hranice do koncentračných táborov. I doma boli niektorí odstrelení. V Staškove bol smrteľne ranený
Štefan Turiak nemeckými vojakmi, lebo bol po 19.hodine na ceste. Zraneniu podľahol, ostalo po
ňom 3 malé deti. Vyučovanie bolo prerušené 26. septembra 1944,lebo škola bola obsadená
nemeckým vojskom. Cez staškovské role začali kopať zákopy rôznych druhov. Zákopy museli kopať
všetci, ktorých zamestnanie nebolo nutné, ţeny i muţi od 16.roku. Staškovské zákopy kopalo 3 000

ľudí – chodili na výpomoc zo Sliezska, ktoré vtedy patrilo k Nemecku – vlastne k „Protektorátu
Čiech a Moravy. V školskej budove bola zriadená ošetrovňa, sklad potravín a kde len bol voľný
kútik, ubytovali vojsko. Ošetrovňa i kuchyňa bola zriadená pre zákopníkov. Dňa 9.novembra
o 21.hod. ľudia boli vyľakaní výbuchmi, ktoré spôsobili bomby zhodené iste ako príťaţ na
Podvysokej. Bolo ich 7, z ktorých 2 zneškodnili pyrotechnici. Obete na ľudských ţivotoch neboli.
Civilné obyvateľstvo nesmelo po 19.hodine vychádzať z domov. Kto musel vyjsť na cestu,
potreboval zvláštne povolenie. Škola v etape 2RP a 5R9 (dvojročný plán rekonštrukčný a päťročný
budujúci) : Vo vyučovaní nastali zmeny.
Škola je politická
Začalo sa učiť ruskému jazyku a to uţ od 4 postupného ročníka. Škola sa stala politickou. V roku
1949 predlţuje sa školská dochádzka na 9 rokov. Toto však sa za 1 rok ruší a ţiaci zas končia
povinnú školskú dochádzku 14 roční. Pôsobnosť školského inšpektorátu sa včleňuje do okresného
národného výboru. Práca školy po druhej svetovej vojne a najmä po roku 1948 i u ţiakov i u učiteľov
dostáva iné rúcho. Práca je plánovaná, podloţená konkrétnymi úlohami, je terminovaná
a kontrolovaná. Ţiaci vedú sa k tvorivej práci, súťaţia.
Farský úrad
Farský úrad v obci Staškove bol zaloţený v r.1796. Prvým farárom bol Gašper Szadecký aţ do roku
1811. Do júna 1813 fara nebola obsadená, v tomto roku nastúpil Michal Mihalovič, ktorý tu aj
zomrel a je pochovaný pri kostole pod kríţom, hrob je ohradený ţeleznými mrieţkami. V roku 1867
prevzal faru Pavel Sassy a v apríli 1892 Justin Fridrichovský.
Ďalší boli: Štefan Domček, v r.1914 Michal Rédeky, 1928 Justin Vršanský, 1929 Štefan Pecár, 1931
Štefan Gáher a v r. 1932 Jozef Minaroviech.
Notársky úrad
Obec Staškov do roku 1895 patrila k notárskemu úradu v Čadci, v tomto roku bol pre obec zriadený
notársky úrad pre obec Staškov, Olešnú a Podvysokú.
Zo začiatku bol úrad umiestnený v drevenej budove Feuermanovej. Táto budova bola v roku zbúraná
a Pavel Latka Molany, ktorý odkúpil Feuermanov dom, postavil po zbúraní dreveného domu nový 1
poschodový dom. Drevená budova, kde bol umiestnený notársky úrad, nevyhovovala svojmu účelu,
preto zastupiteľský zbor obce Staškova uznesením zo dňa 6.novembra 1912 a konečným uznesením
z 6.decembra 1912 prijal návrh Felixa Feuermanna zo Staškova, ktorý prepustil pod stavbu nového
notárskeho úradu pozemok zdarma.
Dal vystaviť budovu na svoj náklad, hotovú budovu odpredal za 17 000 Korún. Táto kúpna cena bola
poskytnutá ako pôţička, za ktorú obec platila 5% úrokov zo zameškania. Pôţička bola splatná behom
10 rokov. Budova bola odovzdaná svojmu účelu v roku 1913.
Keďţe v budove bol notársky úrad nielen pre Staškov, ale aj pre Olešnú a Podvysokú, k udrţovaniu
tejto budovy prispievala Olešná 40% a obec Podvysoká 20% a mimo toho pod titulom nájomné ročne
platila Olešná 400 Korún a Podvysoká 200 Korún. Prvým notárom bol Gejza Lang, ktorý tu úradoval
do 31.januára 1909,potom prevzal úrad Anton Kropáči, ktorý v tejto funkcii zotrval do 27.februára
1933, kedy nastúpil nový notár Viliam Kunda.
Neskôr prevzal úrad Ignác Buček. Pre chorobu musel odísť do penzie, dočasne úrad, ktorý sa
premenoval na „Miestny Národný Výbor – skrátene: MNV spravoval Viktor Reiman s tirulom
prednostu úradu Miestneho Národného výboru. Po ňom nastúpil Eduard Galvánek ako tajomník
MNV. Jeho nástupcom sa stal Anton Kvetňanský. Novým tajomníkom bol a je ešte do dnes Pavel
Dodulík. Úrady Miestneho Národného Výboru obce Olešná a Podvysoká odsťahovali sa do svojich
obcí. Zamestnancami Miestneho Národného Výboru v Staškove v tomto čase sú: Pavel Dodulíktajomník, Michal Sekera-predseda MNV-(túto funkciu mali pred rokom 1945 starostovia obce,
ktorých volali richtári), Juraj Turiak-účtovník, František Matlák-mal na starosti zásobovanie, Helena

Šinalová-matrikárka, Štefan Kaličiak a Pavel Letko-boţeníci. Starostami obce boli: Ján
Vrabel(1738), Kubo Rastočan(1754),
Ján Blahutiak(1781), Ján Kozub(1785), Kubo Janík(1787), Ján Zverec(1819),
Ján Koper(1827), Ján Zverec(1832-uţ druhý raz), Ján Gunčaga(1833), Michal Janík(1845), Mravec
Jozef(1846), Šimon Hatala(1854).
Všetci títo richtári nevedeli ani čítať ani písať. Od roku 1855 aţ do konca roku 1862 bol richtárom
Adam Hurina, od r.1863 do 1881 Kozef Latka, ktorý tieţ nevedel písať a jeho pisárom bol Karol
Vangel, miestny učiteľ. V roku 1882 richtárom bol zvolený Jozef Perďoch a úradoval aţ do roku
1884, kedy znovu bol zvolený Jozef Latka a úradoval aţ do roku 1887, po ňom prevzal úrad Juraj
Perďoch aţ do 1894, do r. 1896 bol Jozef Perďoch-Frzlik. V tomto roku richtárstvo mal zas Juraj
Perďoch a tento úrad viedol aţ do štátneho prevratu 1918, kedy richtárskeho úradu sa zmocnila
Národná rada a za richtára zvolila Jána Balalu-Bibika. V mesiaci apríli 1920 po prevedených
voľbách do Národného zhromaţdenia Národná rada bola hlavným sluţným rozpustená a bolo
vymenované nové zastupiteľstvo načele s richtárom Šimonom Janíkom, ktorý sa richtárstva vzdal
a 1.decembra 1922 bol za richtára zvolený zasa Ján Balala-Bibík, ktorého voľbu potvrdil Dr. Vojtech
Kállay, hlavný sluţný čadčianskeho okresu. Dňa 16.septembra 1923 boli prevedené prvé voľby po
štátnom prevrate do obecného zastupiteľstva a dňa 25.septembra prevedená bola prvá voľba starostu
obce, ktorým sa stal zas Ján Balala-Bibík a tento úrad zastával aţ do 28.júna 1933, v ktorý deň
zomrel. Bol to jeden z najinteligentných najrozumnejších starostov a predchádzajúcich richtárov
obce Staškova. Pred prevratom bol aj sedliackym učiteľom na Staškove-Polgrúni. Pracoval pre
povznesenie obce a zvlášť sa pričinil o uskutočnenie regulácie rieky Kysuce. Dňa 28.júla 1933 bola
prevedená za vedenia okresného náčelníka Dr.Vojtecha Kállayho voľba nového starostu obce.
Zvolený bol Ján Perďoch, ktorý zastával richtársky úrad i cez celý tzv. Slovenský štát s titulom
starosta obce, neskoršie komisár obce volený Hlinkovou ľudovou stranou.
Poštový úrad
Poštový úrad v Staškove bol zriadený v roku 1885. Kým nebolo poštového úradu, obec bola
pridelená k poštovému úradu v Čadci. V tom čase poštu pouţívali len obchodníci a úrady, ľud poštu
veľmi málo pouţíval. Neskoršie, keď obyvatelia potrebovali častejšie poštu, bol zriadený poštový
úrad v Rakovej, kde dochádzal 2 krát týţdenne posol a poštu si mohol kaţdý prevzať u richtára. Tak
tomu bolo aţ do zriadenia poštového úradu v Staškove.
Zo začiatku bol tento úrad umiestnený v drevenom domku Jána Matláka, neskoršie sa presťahoval do
dreveného domu Feuermannovho a odtiaľ hneď vedľa do novej budovy Pavla Latku-Molaniho.
Prvým poštmajstrom bola vdova Anna Kováliková, po nej prevzal úrad v roku 1986 Mária Langová,
ktorý úrad spravovala aţ do júla 1926, po nej vedením bola poverená Oľga Gyuritzová. Po nej prišiel
Karol Kilian aţ do 1.októbra 1931, kedy odovzdal úrad Františkovi Kanálikovi, poštovému
zriadencovi zo Staškova. Dňa 10.augusta 1932 nastúpila poštová oxpedientka Alojzia Laurincová do
1940, kedy ju vymenila Adela Fodicková s titulom administrátorka. V roku 1942 prevzal úrad Justin
Kuderavý, ktorý tam pracoval do roku 1949 a jeho nástupcom sa stal Ján Chabroň, ten pracuje na
poštovom úrade aţ podnes. Doručovateľmi sú: Pavel Prachniar, František Perďoch-Kanálik a Ignác
Bilský. Doručovací obvod: miestny doručovací obvod: centrum obce, osada u Letov, Lazy, u Belkov,
cezpoľný: Olešná-Rovňany, Podvysoká, Olešná Potôčky, Olešná II., Turzovka-Hrubý Buk a Staškov
za Bahanou. V roku 1951 má obec 9 telefónov a 241 rádiokoncesií.
Ţeleznica
V roku 1913 sa začalo so stavbou ţeleznice z Čadce do Makova cez obec Staškov. Ţeleznica bola
odovzdaná svojmu účelu 8.júla 1914. Ráno o 9.hodine došiel na staškovskú stanicu prvý vlak. Vítalo
ho veľa ľudí, v ten deň vozili sa zadarmo. Postavenie ţeleznice Čadca-Makov malo pre miestne
obyvateľstvo veľký význam, lebo potravné články sa ľahšie dopravovali do obchodov. Dôleţitosť
ţeleznice bolo badať najmä počas svetovej vojny 1914-1918 a v mesiacoch poprevratových, kedy

zásobovanie potravinami bolo prevádzané len cestou ţeleznice, ináč by bolo bývalo obyvateľstvo
vystavené hladu ako v r.1847.
Autá
Avšak ţelezničná doprava nebola jediná, ktorá zásobovala občanov potravinami. Na výpomoc jej
prišli neskoršie nákladné autá, ktoré rozváţali tovar dovezený ţeleznicou do Čadce. Hradská – štátna
cesta do roku 1939 vykladaná kamennými kockami, niekde zas valcovaná. Keďţe Nemci za
fašistickej vlastne nacistickej vlády Hitlera plánovali presun vojska v čase II. svetovej vojny touto
dolinou a stavba cesty im nevyhovovala, previedli asfaltovanie a tak cez obec Staškov išla pekná
nová široká asfaltová cesta. Dnes, keď uţ je 10 rokov po skončení vojny, hradská cez obec je veľmi
frekventovaná, neprestajne idú nákladné autá s tovarom, osobné autá, motocykle a bicykle.
Autobusy
Autobusy umoţňujú styk s Polgrúňom, s obcami aţ na Makov a ďalej na Ostravsko a smerom do
Čadce. Je to výdobytkom štátu, kde moc v rukách má ľud, robotníci, roľníci a pracujúca inteligencia.
Za burţoázneho štátu museli robotníci chodiť do práce na Ostravsko z kopaníc niekoľko kilometrov
pešo či v čase či v nečase. Prichádzali unavení do práce a ešte unavenejší z práce. A z toho mali osoh
len krčmári, lebo robotníci prichádzajúci večer vlakom z práce vysilení išli si odpočinúť a posilniť sa
do krčmy. A tam poldeci za poldeci od radosti z práce domov k rodine, z úcty k priateľovi, z lásky ku
kmotrovi vyprázdňovali, tým sa prázdnili fľaše krčmárovi ale aj váčky zo zárobkom. Veru, nejedna
ţena sa vyplakala, keď miesto radostného zvítania ostalo neradostné zistenie, ţe muţ doniesol málo
grošov. A dnes?
Nemajú príleţitosti staviť sa do krčmy, lebo ich autobus čaká na stanici pri vlaku a kaţdý sa ponáhľa,
aby sa čím prv dostal pohodlne domov. V obci sú tieto vozidlá : 628 bicyklov, 17 motocyklov. Boli
aj autá nákladné 2 kusy, osobné 4 kusy. 2 ţeny a to poradné asistentky : Verona Beleščiaková a Anna
Strňavská majú motocykle a vodičské listy.
Četnícka stanica
Četnícka stanica v Staškove bola zriadená 1.februára 1921. Pozostávala z 5 členov a bola umiestnená
v dome Jozefa Latku, obchodníka, 30.októbra 1928 presťahovala sa do obce Podvysoká a vrátila sa
späť na Staškov do budovy Pavla Latku-krčmára.
Hasičstvo
Dňa 14.júna 1925 v obci bol zaloţený Dobrovoľný hasičský zbor. Prihlásilo sa 15 členov.
Za veliteľa bol zvolený Ján Havaš, vedúci notár. Zbor mal stanovy schválené krajským úradom
v Bratislave. Po ňom veliteľstvo DHZ prevzal Bohumil Kubíček, pridelený notár. Zo začiatku tento
zbor nebol dostatočne vyzbrojený. Obec 18.novembra 1932 zakúpila 1 dvojkolesovú motorovú
striekačku s dvojválcovým motorom 22HP, s centrifugálnym čerpadlom o 800l za minútu, 16atm. Na
obyčajných lafetových kolách a 300m hadíc za cenu 31 325 Kčs. Na túto poloţku dostala obec
z krajského hasičského fondu 10 000 Kčs a ešte drobnú pomoc z okresných prostriedkov a od
urbarialistov staškovských. V roku 1933 obec postavila hasičské skladište z dreva.
Československý červený kríţ – ČSČK
Doslovne uvádzam slová kronikára zo starej kroniky obce Staškova. Dňa 7.februára1926 bol
zaloţený v obci spolok Československého červeného kríţa pre obec: Staškov, Olešná a Podvysoká so
sídlom v Staškove.Za predsedu bol zvolený Ján Havaš, vedúci notár. Tento spolok dňa 20.mája začal
stavať budovu pri ţelezobetónovom moste. Stavebný pozemok pre túto budovu bol zakúpený za 600
Kčs od Jána Latku. V tejto budove je umiestnená zdravotná poradňa matiek a detí, kde dochádza
kaţdý piatok Dr.Adolf Staneček, štátny obvodný lekár z Turzovky a zdravotná sestra z Čadce.
Nemajetné matky a deti majú byť touto poradňou bezplatne lekársky ošetrené. Stavebný náklad

budovy zistiť sa nedá. Spolok pre značné dlţoby, ktoré vznikli stavbou za vedenia Karola Kiliána
a Dr. Adolfa Stanečka je na rozpadnutí, vedenie spolku ţiadna osoba nechce prevziať toľko uvádza
kronikár. Dopĺňam: spolok Československého červeného kríţa sa skutočne rozpadol. Poradňa matiek
a detí vyvíjala svoju činnosť naďalej vecný náklad - oprava budovy, kurivo, upratovanie hradila
obec, sociálnu sestru a lekára platil štát. Matky a deti boli a sú ošetrené bezplatne.
Obchody a ţivnosti
Pred štátnym prevratom 1918 obchody a hostince i trafiky boli v rukách ţidov, ktorí vedeli veľmi
dobre vyuţiť slabé stránky miestneho obyvateľstva, bohatli na úkor drobných občanov Staškova.
Chudobní obyvatelia dôverovali viac týmto vykorisťovateľom ako svojim spoluobčanom. Prečo? Ţid
vykorisťovateľ poţičal biedakovi pár korún na zaplatenie „porcií“ – dane a rôznych poplatkov do
obce a ani nezbadal, ţe okrem poctivého vrátenia poţičanej sumy ho dvojnásobne obral pri pálenke,
ktorou chudák najradšej zahlušovali smutné myšlienky biedy a hladu. Práce nemal ani peňazí
a nepostaral sa o neho ani farár ani richtár, ani notár ani vykorisťovateľ, lebo všetci „šili do jedného
vreca“, aby im z peňaţenky neubúdalo. V revolučné prevratové dni miestni občania vtrhli do krčiem
a obchodov, poničili a poodnášali, čo videli. Majitelia ušli na ten čas, lebo sa báli o ţivot. Obchody
a krčmy dostali sa potom do rúk miestnych občanov za protekcie niektorej politickej strany. V roku
1934 bolo v obci 5 hostincov, 3 predajne tabaku, 2 obchody s miešaným tovarom, 4
kramárstva=malé obchodíky, kde predávali do domácnosti: lyţice, varechy, cukríky, a iné drobnosti,
1 druţstvo „Budúcnosť“ s miešaným tovarom, 2 kováči a podkováči. V obci sa našli aj ţivnostníci
„fušeri“ bez ţivnostenského listu alebo vyučného vysvedčenia. Niekoľko občanov malo povolenie na
prevádzanie podomového obchodu s galantérnym tovarom(=gombíky, gumu, čipky, ihly, noţe,
vešiaky atď.). Títo chodili so svojim „tovarom“ uloţenom v kufríku po celej Československej
republike, ba mnohí išli do Nemecka a Rakúska. Niektorí mali drotárske legitimácie a s krošňou na
chrbte, kde mali kúsok plechu a drôtu, pár pasti na myši, chodili po väčších mestách viac ţobrať ako
drôtovať. Títo drotári chodili i do cudzích štátov a mnohí pochodili celú Európu. Veľa obyvateľov
v dobe priemyselnej konjunktúry bolo zamestnaných v priemyselných závodoch na Ostravsku,
v Ţiline. Na Ostravsku pracovali v baniach a pri vysokých peciach. Hospodárskou krízou boli z práce
prepustení a sedeli doma bez zamestnania. Počas tzv. Slovenského štátu veľa robotníkov išlo
pracovať do Nemecka, kde dobre zarábali. Po skončení druhej svetovej vojny 1945 bol silný
nedostatok pracovných síl, všetko sa zapojilo do budovateľskej práce pre zlepšenie ţivotnej úrovne
pracujúcich, nezamestnaných nebolo. Naši občania išli pracovať do baní a huty na Ostravsku, do
Dubnice, do Čadce do súkennej továrne „Slovena“, do čokoladovky - táto továreň bola nová
vystavená pri hlavnej ţelezničnej stanici, v nej vyrábali čokoládu a cukríky značky „Japa“. Ďalej
pracovali v továrni na pumpy. Táto továreň je tieţ nová – má meno: Zigmundpumpy.
Do práce išli mnohé ţeny a mladé dievčatá-pracujú v čadčianskych továrňach a v turzovskej
pletiarni. Mnoho z mládeţe odchádza do Dubnice, Púchova, kde pokračujú v ďalšom vzdelávaníspojené učenie s praxou. Ubytovaná je v nových moderných internátoch.
Sociálne pomery
Obyvateľstvo v dobe hospodárskej konjunktúry zanechávalo prácu na poli a zdroj výţivy hľadalo
v priemyselných podnikoch. V dobe hospodárskej krízy nastalo pre nich sklamanie, lebo boli z práce
prepúšťaní, ostalo veľa ľudí bez zamestnania. K 31.decembru 1934 počet nezamestnaných bol 270,
ktorí poberali štátnu stravovaciu akciu. Mnohí sa vrátili k pôvodnému zamestnaniu roľníckemu.
Obec Staškov na štátnu stravovaciu akciu pre osoby nezamestnané a osoby obmedzene pracujúce
dostala za obdobie od 17. decembra do 25. januára 1935 prídel 900 kusov stravovacích poukáţok po
10 Kčs, teda v cene 9 000 Kčs.
V roku 1935 dostávajú štátnu starobnú podporu 38 osôb, kaţdý ročne 550 Kčs, z čoho štát hradil po
500 Kčs a obec dávala príplatok vo výške 10% to je 50 Kčs. 47 osôb dostávalo dôchodok válečných

poškodencov. Boli to osoby: váleční invalidi, vdovy po padlých vo vojne,siroty alebo rodičia padlých
vo vojne. Dôchodok vdovský bol od 75 Kčs-130 Kčs mesačne, sirotský 50 Kčs.
Obyvatelia v dobe nezamestnanosti ţili v pomeroch veľmi biednych. Jedinou ich potravou bol
najviac zemiak a kapusta, kto mal kravu aj mlieko. Mnohé rodiny videli chlieb len na väčšie sviatky
alebo rodinné slávnosti, alebo, keď obec obdrţala prídel chleba pre nezamestnaných.
Obec Staškov ešte horšie dni preţívala v r. 1847, kedy sa začali takzvané „skapané roky“.
Podľa rozprávania starých občanov v tomto roku bola v obci a na okolí veľká neúroda, ktorá
zapríčinila veľký hlad a mor. Ľudia od hladu jedli kôru zo stromov, korienky rastlín, piliny drevené
miešali do jedla, zbierali ţihľavu, lebedu a iné rastliny. Vtedy v obci zriadili ľudovú kuchyňu, kde
dostávali polievku a kúsok suchára. V tom čase umrelo v obci od hladu 500 občanov.
Nezamestnaných od roku 1936 pomáli ubúdalo. Za tzv. Slovenského štátu od r.1939 aţ do ukončenia
druhej svetovej vojny mnohí naši občania išli pracovať do cudzích štátov, najmä do Nemecka, kde
pracovali v továrňach, ktoré vyrábali zbrane a muníciu pre nemeckých vojakov, veľa našich ľudí
zamestnali Nemci pri ţelezničnej doprave. Odtiaľ prišiel aj Štefan Krištofík z niţného konca obce
s obidvoma odtrhnutými nohami. Dnes chodí doma na Protézach a po ceste na zvlášť upravenej
motorovej trojkolke.
Robotníci v Nemecku si dobre zarobili, lebo nemecké marky im boli cez Slovenskú banku vymiešané
v pomere 1:10, teda za 1 marku 10 Kčs. Mnohí si v tom čase postavili pekné rodinné murované
domy. Po skončení druhej svetovej vojny v r.1945 nezamestnaných ľudí, ktorí boli schopní práce,
nebolo. V roku 1919 bolo v obci 306domov,1398 obyvateľov z toho 605 muţov,793 ţien, podľa
národnosti 1389 Slovákov, 6 Maďarov, 1 Nemec a 2 inej národnosti (nedalo sa zistiť akej). Podľa
náboţenstva 1386 rímsko-katolíkov,3 evan.aug.vyznania,9 ţidov. V roku 1921 : 306 domov,1504
obyvateľov.
Prírastok obyvateľov za 2 roky
Pri sčítaní ľudu 1930 bolo napočítané 336 domov-367 bytových jednotiek, z toho 320 obývaných
domov,16 neobývaných, 1641 prítomných osôb a 333 neprítomných.
Pri sčítaní ľudu v roku 1940 bolo : 387 domov,385 pobývaných,2 neobývaných,398 bytových
jednotiek,2007 obyvateľov. V roku 1950 je v obci 403 domov, z toho 399 obývaných, 4
neobývaných, 415 bytových jednotiek, 2143 obyvateľov.
Zamestnania
Ľudia sa ţivia najviac roľníctvom, sezónnym hospodárstvom, lesným robotníctvom, v priemyselných
podnikoch a baniach.
Školstvo
Do roku 1802 v obci Staškove nebolo školy. Do tej doby vyučoval deti dedinský gazda,ktorý vedel
čítať a písať. Vyučovalo sa v sedliackej chalupe. Učilo sa len čítanie, písanie a miestny farár
vyučoval náboţenstvo. Učiteľovi-sedliakovi sa za vyučovanie peniazmi neplatilo, ale dostával za
odmenu obilie, zemiaky a iné potravné články.Návšteva takejto školy nebola povinná. Občania
v roku 1802 postavili v obci prvú drevennú školu za farou. Školská budova mala 2 miestnosti :
v jednej sa vyučovalo a v druhej býval učiteľ, ktorý bol aj organistom.
Prvý učiteľ
Prvým učiteľom bol Ján Harnyai, po ňom nastúpil v r. 1822 Mikuláš Lovišek. Vyučovací jazyk bol
slovenský. Učiteľ dostával plat od obce a od občanov potravné články. Neskoršie, keď dochádzka
ţiakov do školy sa zlepšila, školská učebňa nestačila, obec prenajala ešte jednu miestnosť v dome
Adama Kanálika. V roku 1838 nastúpil Karol Vangel. Po vynesení školského zákona čl. XXXVIII.
z roku 1868, podľa ktorého uhorská vláda nútila obec vystaviť vyhovujúcu školskú budovu, obec
z finančných dôvodov nemohla výstavbu budovy previesť. Štát poskytol pôţičku a v roku 1872 bola

postavená murovaná škola s 2 učebňami a bytom pre učiteľa. V roku 1873 vymenil
predchádzajúceho učiteľa Ondrej Bielek a po ňom 1895 Daniel Bielek. Bola to škola nie cirkevná ale
obecná. Keďţe obec bola finančne slabá, nemohla hradiť osobný a vecný náklad na školu, preto štát
prevzal hradenie týchto nákladov, a tak 1. januára 1896 škola sa stáva štátnou. Po odchode Daniela
Bielka nastupuje Jozef Alexi a po ňom 1. septembra 1907 Ján Remešík, ktorý na škole pôsobil do 1.
septembra 1942. Na škole od roku 1873 bola vyučovacia reč maďaská, len náboţenstvo sa vyučovalo
jazykom slovenským. V jazyku maďarskom sa vyučovalo aţ do skončenia prvej svetovej vojny
r.1918. Školská budova nevyhovovala pre malé miestnosti, preto v roku 1920 bola pre školské účely
odovzdaná nová škola – jednoposchodová budova na prízemí 2 učebne 10mx6m, 1kabinet a na
poschodí byt pre riaditeľa – 2 izby s príslušenstvom a byt pre učiteľa. Triedy pre väčší a stále
vzrastajúci počet ţiakov, lebo dochádzka do školy bola uţ povinná, zvyšoval sa počet tried a s tým
i počet učiteľov. Výsledok bol ten, ţe 2 učebne nestačili pre 4 triedy, musela sa prenajať ďalšia
miestnosť v drevenom dome Juraja Turiaka. V roku 1933 bola zriadená VI.trieda. Zavedením 8
ročnej povinnej dochádzky veľmi sa zväčšil počet ţiakov.
Pionieri
Pionieri, ktorých červená šatka na krku značí krv bratov, otcov a našich osloboditeľov-sovietskych
vojakov vyliatu v boji za oslobodenie, sú pomocníkmi učiteľom v školskom ţivote. Učitelia bez
rozdielu veku študujú diaľkové aj individuálne, aby rozšírili a upevnili svoje vedomosti. Cesta
socializmu si ţiada učiteľa odborne i politicky vyspelého, v práci nadšeného, aby z jeho rúk
vychádzala mládeţ, ktorá bude schopná budovať krajší ţivot pre budúce pokolenia. O potrebe stáleho
rastu učiteľov píše krásne Kalinin :“Ak budete dnes, zajtra, pozajtra vydávať zo seba všetko, čo máte,
a ak nebudete pritom znova a znova rozširovať svoje znalosti, silu a energiu, potom nezostane z vás
nič. Učiteľ jednak dáva, jednak vsáva do seba ako huba prijíma všetko najlepšie od ľudu zo ţivota
a vedy a toto najlepšie opäť dáva deťom.“ Uznesenie Ústredného výboru KSĽ o učebniciach určuje
cieľ výchovy : „Škola má viesť zápas o dušu najmladšej generácie národov Československa, má túto
generáciu vychovávať ako generáciu nových spoločenských vzťahov, generáciu novej kultúry, novej
morálky. Hlavným činiteľom vo výchove je učiteľ a na ňom záleţí, či sa škola stane naozaj vyhňou
socialistickej výchovy.“ Národné zhromaţdenie schválilo dňa 24. apríla 1953 zákon o školskej
sústave a vzdelaní učiteľov.
Výňatok : §1. Úvodné ustanovenia :
1. Pre socialistickú spoločnosť, ktorú budujeme, musí naša škola vychovávať všestranne rozvinutých
a dokonale pripravených nových socialistických občanov – robotníkov, roľníkov a inteligenciu.
2. Toto poslanie môţe splniť len škola spätá s veľkými úlohami socialistického budovania... 3.
Veľkému poslaniu socialistickej školy musí zodpovedať taká príprava učiteľov a vzdelanie, hlavných
to činiteľov v školskej výchove mládeţe, ktorí zabezpečia vysokú ideovú a odbornú úroveň ich
pedagogickej práce.
§4. 1. Osemročná stredná škola poskytuje základné všeobecné vzdelanie a pripravuje pre povolanie,
odbornú školu alebo pre vyššie všeobecné vzdelanie a pripravuje pre povolanie, odbornú školu alebo
pre vyššie všeobecné vzdelanie.
V roku 1953 vzniká z Národnej školy a Neúplnej strednej školy (národná mala 5 tried s 5 postupnými
ročníkmi, neúplná stredná mala 2 triedy so 6. a 7.p.roč.). Osemročná stredná škola s 8 triedami,
v školskom roku 1954/55 s 9 triedami a v 1955/56 s 10 triedami o počte 337 ţiakov a 12 učiteľov.
Učitelia sú si vedomí, ţe sa musia stále vzdelávať po stránke odbornej i politickej. Preto
v pedagogických radách na škole, v metodických zdruţeniach a predmetových komisiách dopĺňajú
prednáškami, diskúsiami, praktickými výstupmi a vzájomnými hospitáciami svoje vedomosti.
Učitelia pochopili, ţe sa musia neustále vzdelávať, neustále učiť, aby mohli dať veľa ţiakom, aby
mohli ţiakov vyzbrojiť vedeckými vedomosťami, naučiť ich správne teoreticky myslieť. Učitelia
musia u ţiakov vypestovať materialistický svetonázor, aby mohli úspešne bojovať za nový

spoločenský poriadok, za socializmus. Mimovyučovateľská a mimoškolská činnosť učiteľov :
Učitelia mimo vyučovania a prípravy na vyučovanie zapájajú sa do hore spomínanej činnosti. Sú
vedúcimi oddielov pionierskej skupiny, v záujmových krúţkoch (lyţiarsky, recitačný, tanečný,
spevácky, bábkarsky). V mimoškolskej práci sú : aktívnymi pracovníkmi vo výboroch Zväzu
československo-sovietskeho priateľstvo, Československého Červeného kríţa, Výboru ţien.
Materská škola
Materská škola bola otvorená 1. septembra 1950. Pekný pavilón s veľkými sveteľnými
miestnosťami, kúpeľňa, vodovod bol postavený pre najmenších občanov. Pretoţe počet
školopovinných detí rýchle vzrastal, nebolo pre ne dostatok učební, nadriadené úrady rozkázali
zapoţičať tieto miestnosti Osemročnej strednej škole a ţiaci materskej školy museli sa presťahovať
do drevenej budovy Juraja Turiaka, kde bola učebňa OSŠ. Riaditeľkou tejto školy je od jej vzniku
Boţena Švábiková.
Osvetová práca
Kultúrna a osvetová práca od dávnych rokov bola prevádzaná v Staškove najviac učiteľmi. Za
burţoáznej republiky nekládol sa taký dôraz na prevádzanie kultúrno-osvetovej činnosti medzi
dedinským ľudom. Vtedy bol úţasný rozdiel medzi kultúrnym ţivotom mesta a dediny. Mesto malo
vhodné miestnosti na kiná, divadlá a zábavy, dedina najmä na Kysuciach toho nemala. Ľudia, ktorí
zo Staškova chceli vidieť film, museli cestovať vlakom do Čadce alebo do Turzovky, a takéto
predstavenie vyšlo drahšie ako obyvatelia spomínaných stredísk, lebo platil aj vlak a veľa času strávil
cestovaním a čakaním. Keďţe do roku 1954 nemala naša obec vhodnej miestnosti pre prevádzanie
divadelných hier a premietanie filmov, boli veľmi zriedkavo našou mládeţou hrané divadlá. Keď sa
nacvičovalo divadlo, muselo sa stavať javisko vo výčapnej miestnosti alebo v triede. Podobne bolo
s filmom. Občania však túţili po kultúrnom ukojení, preto učitelia i s mládeţou i so ţiakmi
pripravovali starším milé pobavenia. Dnes, keď socializmus zdiera rozdiely medzi mestom
a dedinou, sú učitelia ešte pevnejšie zapojení do osvetovej práce. Prednášky, besedy s občanmi, časté
poučné i zábavné filmy pomáhajú spríjemniť voľný čas občanom. Pri budovaní socializmu je
pamätané na obyvateľov dedín i po stránke kultúrnej. Strediskom všetkej osvetovej a kultúrnej práce
i na dedine je osvetová beseda – keď sú dve miestnosti, tam, kde je len 1 miestnosť – je to dom
osvety. Na Staškove je v tomto čase (1955) osvetová beseda, ktorá má týchto členov : správca,
hospodár, kronikár, knihovník – to sú funkcie honorované. Osvetová beseda má krúţok šachový,
čitateľský, divadelný a hudobno-spevácky. Divadelný krúţok je veľmi mladý. Chybou doposiaľ je,
ţe nemal vhodnej miestnosti a javiska na predvedenie hier. V roku 1955 nový kultúrny dom má
priestrannú sálu a pekné javisko, kde tento krúţok zahral od Timravy :“Pávu“ s veľkým úspechom.
Hudobno-spevácky krúţok pri Osvetovej besede v Staškove začína mať svoju tradíciu, to znamená,
ţe jeho hudobné i spevácke prevedenia sú nielen miestnym obyvateľstvom, ale v širšom okruhu
cenené. Jeho činnosť začala v roku 1952 s 2 spevákmi : Máriou Kaličiakovou – Hurinovou,
robotníčkou v turzovskej pletiarenskej továrni a Paľom Jurgom, čalúnickým učňom, s 5 hudobníkmi
na čele ktorých bol výborný cimbalista Ján Kuderavý (prezývaný Varecha) a syn - harmonikár Ján.
Za tých pár rokov sa ich práca zdokonalila, rozšíril sa aj počet hudobníkov- z rodiny Jána
Kuderavého boli : otec Ján a synovia : Ján a Pavol. Aj speváci sa obohatili o sólistky : Agnešu
Šupolovú, Annu Beleščiakovú a Molovčakovú z Podvysokej. Celý hudobno-spevácky krúţok mal
v r. 1954 18 členov. Zúčastnili sa okresných a krajských súťaţí a ich krásne kysucké a ľudové piesne
sú často vysielané československým rozhlasom z Bratislavy. Veľkú činnosť vyvíjal krúţok
v predvolebnej dobe pri predstavovaní a pohovoroch s kandidátmi, kedy uskutočnili 14 predstavení.
Ţivot ţiakov v socialistickej škole
Keď porovnávame školu burţoáznu so školou v dobe budovania socializmu, vidíme v ţivote ţiakov
veľký rozdiel. Burţoázna škola, i keď tvrdila, ţe nie je a ani nechce byť politická, politická predsa

bola. Študovať v tej dobe mohli len ţiaci finančne z domu zabezpečení (myslí sa štúdium po
skončení povinnej dochádzky). Deti z robotníckych a maloroľníckych rodín pre nedostatok
peňaţných prostriedkov museli si hľadať prácu, učni 2-3 roky zadarmo pracovať. Keď sa niekomu
z týchto rodín podarilo dostať sa na strednú alebo vysokú školu – ţe dostával štipendium – na znak
vďaky musel slúţiť záujmom burţoázie. A dnes, keď ţijeme v dobe rýchleho vývoja vpred
k cieľovej méte ku komunizmu, ţivot ţiakov je radostný. Na Staškove uţ od 3. roku dieťa strávi
svoje detské roky v druţnej spolupráci v materskej škole. Hneď pri prvom vstupe do skutočného
ţiackeho ţivota víta ho v budove školy mimo učiteľov jeho verný priateľ a pomocník – pionier. Deti
v druţnej kolektívnej práci nadobúdajú, za starostlivého vedenia učiteľov, vedomosti, ktoré im má
dať a aj skutočne dáva osemročná škola. Kaţdému ţiakovi, najmä z rodín robotníckych
a maloroľníckych, venuje sa individuálna starostlivosť v škole i mimo školy. Cieľom školy je, aby
kaţdý ţiak skončil ôsmu triedu a bol aj teoreticky aj prakticky pripravený na ďalšiu ţivotnú cestu
dobre, aby z neho vyrástol platný člen novej socialistickej spoločnosti, ktorá chápe svet na
materiálnej základni. Polytechnická výchova, ktorá sa prevádza plánovité v kaţdom vyučovacom
predmete pripravuje prakticky ţiakov k budúcemu povolaniu. V povyučovacej dobe ţiaci podľa
záujmu rozchádzajú sa podľa plánu práce do záujmových krúţkov, kde za dozoru – učiteľov
vedúcich v praxi skúšajú a uplatňujú to, čo sa v škole naučili. V krúţku dobrovoľnej telesnej
výchovy vychovávajú sa z nich budúci zdatní športovci, zdraví a silní občania, ktorí bez váhania
budú vedieť brániť svoju vlasť proti nepriateľovi. Áno, socialistická škola učí nepriateľa nenávidieť
ale vychováva ţiakov proti zbytočnej a útočnej vojne, proti krviprelievaniu. Priateľom dnešnej
mládeţe je kaţdý, kto chce mier na celom svete. V mičurinskom krúţku prebúdza sa láska k pôde
a vedomie v silu ľudského rozumu, ţe všetko, čo sa v prírode deje, nie je náhodilé, ale sa to deje
podľa určitých zákonov, ktoré ľudský um(rozum) môţe riadiť v prospech celej ľudskej spoločnosti.
Voľakto hovorí, ţe ľudský rozum hory neprenesie. A my uţ v týchto rokoch etapy socializmu
vidíme, ţe gigantické diela v Sovietskom Zväze (hydrocentrály, elektrárne, prieplavy a iné) u nás
v Československej republike priehrady a rôzne iné stavby socializmu pretvárajú prírodu. Ţiak pri
práci s rastlinou vidí príčiny vzniku a zániku ţivota, podmienky ţivota. Vidí, ţe rozum človeka je
schopný ţivot usmerňovať a meniť. Toto sú roky, kedy prírodné vedy robia skok do novej doby - do
doby atómovej energie, ktorá mladšiemu pokoleniu prinesie veľa novôt. Práca mladých mičurincov,
ktorá je pokusná, priniesla Staškovským ţiakom uznanie, lebo na výstavbe a prehliadke prác
umiestnili sa medzi druhými v celoštátnom meradle a to s pokusnými prácami v pestovaní zemiakov.
V hudobnom a speváckom krúţku pestujú ţiaci v krásnych melódiách ľudových a umelých piesní
lásku k materinskému jazyku a k vlasti. Naša škola vedie boj za trvalé vedomosti ţiaka. Po skončení
povinnej školskej dochádzky odchádzajú ţiaci podľa svojej vôle na ďalšie štúdia na odborné učilištia
a do škôl III. stupňa. Dbá sa o to, aby ţiaci robotníkov a roľníkov dostali sa do týchto škôl, lebo
u nich je predpoklad, ţe budú statoční budovatelia lepšieho zajtrajška.

Prehľad o vývoji školstva v obci Staškov za 150 rokov
od roku 1802 – 1952
Rok Názov školy Počet tried Počet žiakov Počet učiteľov Poznámky
Školopovinných ţiakov od 6-12 roku
bola 212,chodilo len 13. Nebolo lavíc,
0
13
1
deti sedeli na zemi alebo na klátiku,
1802 obecná
keď si ho priniesli. Dochádzka bola
nepovinná, vyučovací jazyk slovenský.

1822 obecná
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1

1838 cirkevná

1

60 - 70

1

2
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2

2
2

120 - 130
126

2
2

2

130 – 140

2

+

+

+

2

60 - 70
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1872
cirkevná

1896 štátna
1907 štátna
1916 Staškov –
ústredie
–
štátna
1920
Staškov Polgrúň

Plat učiteľa v naturáliách od rodičov
tých ţiakov, ktorých učil. Od obce
trochu peňazí. V triede boli stoly
a okolo lavice.
Drevená prenajatá miestnosť. V „triede“
neboli kachle, ale gazdovská pec, na
ktorej cez zimu priadla i počas
vyučovania gazdiná - tak to bolo
vyjednané v zmluve. Dochádzka bola
nepovinná, vyučovala sa slovenčina.
V roku 1866 maďarská vláda vydala
školský zákon – dochádzka povinná.
Vyučovací
jazyk
maďarský,
náboţenstvo v jazyku slovenskom.
Zariadenie – školské lavice. Drevená
školská budova.
Pomôcky : mapy, počítadlo, 60 kníh.
Drevená školská budova zbúraná,
v r.1920 vystavená nová z tehál 1
poschodová, ktorá je doteraz (r.1955).
Postavená odbočka na StaškovePolgrúni –drevená budova s 2
učebňami- vyučuje sa v nej ešte teraz
(r.1955). Obec mala 1762 obyvateľov.
Jedná sa len o školu v ústredí, lebo na
Polgrúni je stav nezmenený.

- 3
130
3
1926 štátna
ústredie
1930 štátna4
180 - 240
4
ústredie
1932 štátna
5
266
5
Učilo sa aj v prenajatej učebni.
ústredie
Učilo sa aj v prenajatej učebni. V roku
1933 štátna
6
284
6
ústredie
1938 bolo 2 276 obyvateľov.
1942 Rímska
6
263
6
Pomôckami priemerne vybavená.
katolícka
1950 Štátna
Neúplná
7
270 – 285
Národná mala 5 tried a neúplná stredná
9 - 12
2 triedy. V roku 1952/53 bola Úplná
1952 stredná
a Národná
10
306
stredná škola.
škola
Z tabuľky je vidieť, ţe počet ţiakov, tried i učiteľov rapídne stúpal v posledných rokoch. Stav v roku
1955 je : v Osemročnej strednej škole v Staškove – ústredí je 10 tried, z toho 6 tried (I.,II., III., IV.,
V.A , V.B)na stupni prvom a 4 triedy ( VI.A , VI.B, VII., VIII.)na stupni druhom, na tejto škole učí
12 učiteľov. Materská škola má 337 ţiakov a Osemročná stredná škola v Staškove – Polgrúni má 6
tried, 6 učiteľov, 185 ţiakov. Teda v obci Staškov v roku 1955 je : 3 školy, 17 tried, 544 ţiakov a 19
učiteľov. Od roku 1802 do roku 1955 vystriedalo sa na ústrednej škole 79 učiteľov, z toho 45 ţien, na
polgrúňskej škole 28 učiteľov, z toho 15 ţien a na Materskej škole 1 učiteľ = 1 ţena. Spolu na
staškovských školách učilo 108 učiteľov, z toho 61 ţien.

Úrad starajúci sa o obec
Obec Staškov do roku 1895 patrila k notárskemu úradu v Čadci. V tomto roku bol v obci zriadený
notársky úrad pre obec Staškov, Olešná a Podvysoká. Notársky úrad zo začiatku bol umiestnený
v drevenej budove Feuermannovej – ţidovský krčmár. Miestnosť v tejto budove nijako
nevyhovovala, preto zastupiteľský zbor obce Staškova, ktorý im prepustil zdarma pozemok pre
stavbu nového notárskeho domu, Feuermann vo vlastnej réţii postavil budovu a hotovú odpredal
obci za kúpnu cenu 17 000 Korún (za Rakúsko – uhorskej vlády). Túto kúpnu cenu poskytol obci ako
pôţičku, od ktorej obec platila 5% úroky zo zameškania, ale len od obnosu 16 000 korún a to vţdy
pozadu dňa 15.novembra. Zo zbývajúcich 1 000 Korún úroky zo zameškania platiť nemusela.
Pôţička bola splatná behom 10 rokov. V roku 1913, kedy budova bola dokončená, presťahoval sa
úrad do tejto budovy, kde je umiestnený aţ doteraz. Pridruţená obec Olešná na udrţovanie budovy
prispievala 40%, Podvysoká 20% a pod titulom nájomného platila Olešná 400 Kčs a Podvysoká 200
Kčs ročne obci Staškovu.
Prvým notárom pre obvodný notariát v Staškove bol zvolený Gejza Lang, ktorý tu účinkoval aţ do
roku 1909. Po ňom prevzal úrad Anton Kropáči, ktorý zotrval v tejto funkcii do 27. februára 1919.
Na jeho miesto nastúpil Ján Havaš a v roku 1933 správu notárskeho úradu prevzal Viliam Kunda.
Tohto vystriedal Ignác Buček. Keďţe úradnej agendy pre 3 obce bolo veľa, úradu bol poslaný
pridelený notár František Štefkovič a po ňom do roku 1942 Ján Harach.
Rok 1945.
Národný front.
Z boja slovenského národa vyrástol ešte počas podzemnej oslobodzovacej práce(II. svetová vojna)
Národný front, ktorý bol utvorený spoločne zo všetkých politických strán. Tento národný front
i ďalej vedie veci slovenského národa a to prostredníctvom Slovenskej národnej rady a okresných
a miestnych národných výborov. Zásadná poţiadavka je, aby členovia výborov boli z najširších
vrstiev národa a to : robotníci, malí a strední roľníci a pracujúca inteligencia, neorganizovaní
i organizovaní v rôznych politických stranách, lebo Národné výbory majú byť organizované na
širokom ľudovom základe.
ONV a MNV
Miestne národné výbory sú otázkou slovenského národa. Ich nadriadeným orgánom sú okresné
národné výbory. Sú reprezentantmi vôle ľudu, majú spravovať všetky veci, ktoré doteraz spravovali
byrokratické orgány. Národný výbor má byť ţivá sila národa, ktorú vychováva ľud k vládnutiu.
Samospráva obce
Dňa 3. mája 1945 to je druhý deň po príchode sovietskych vojakov- osloboditeľov pretvorili sa
samosprávne orgány z obecných a notárskych úradov na miestne národné výbory, v našej obci tieţ na
Miestny národný výbor v Staškove.
Miestny národný výbor
Prvým predsedom miestneho národného výboru bol Ján Peter Letko, prvým podpredsedom Tomáša
Šupola. Tajomníkom národného miestneho výboru bol z úradnej moci notár. Na základe dočasného
organizačného poriadku pre miestne národné vydané Povereníctvom vnútra funkcia tajomníka MNV
bola zlúčená s funkciou prednostu MNV, takţe na základe tejto zmeny sa stal tajomníkom nášho
Miestneho národného výboru prednosta úradu – bývalý notár – Ignác Buček, ktorého pre dlhú
zdravotnú dovolenú zastupoval bývalý pridelený notár Viktor Rajman. Na úrade Miestneho
národného výboru pracovali v roku 1946 : Ignác Buček, tajomník MNV, zastupoval ho Viktor
Rajman, ďalší úradníci: Jozef Šamaj, František Matlák, Rudolf Bielčik, predsedom (od 14.VIII.
1946) MNV je Tomáš Šupola. Po februárových udalostiach stal sa predsedom MNV po
odstupujúcom Ondredovi Vráblovi – ktorý bol členom Demokratickej strany preberá funkciu

predsedu Tomáš Šupola, člen Komunistickej strany Slovenska. V roku 1949 tajomníkom MNV je
Eduárd Galvánek.
Tajomník z ľudu
Po 25. februári 1948 prešla všetka moc do rúk pracujúcich. Funkciu tajomníka nemohol viesť bývalý
notár, ktorý nehájil spravodlivo záujmy pracujúcich. Ľud zvolil si nového tajomníka z robotníckej
triedy, ktorý za kapitalizmu sám pocítil útlak burţoáznych úradov. Prvým takýmto tajomníkom bol
a ešte stále v našej obci je Pavel Dodulík, bývalý robotník na Ostravsku, ktorý po určenom odbornepolitickom školení vedie správu obce po stránke administratívnej. Háji záujmy ľudu ale i záujmy
štátu. Predsedom MNV je i teraz v r.1955 po Tomášovi Šupolovi, Michal Sekerka. Správu obce
vedie Rada Miestneho národného výboru.
Rada MNV
Poštový úrad
Poštový úrad v Staškove bol zriadený aţ v roku 1885. Obec Staškov zo začiatku bola pridelená
k poštovému úradu v Čadci. V tom čase pouţívali poštu zväčša len obchodníci a úrady, ľud poštu
málo pouţíval. V neskoršej dobe, keď uţ aj občania začali poštu pouţívať, bol poštový úrad zriadený
v susednej obci Raková, kde dochádzal 2krát týţdenne posol a poštu si mohol kaţdý prevziať
u richtára. Tento stav trval aţ do zriadenia poštového úradu v Staškove. Poštový úrad zo začiatku bol
umiestnený v drevenom domku Jána Matláka, neskoršie v drevenom dome Feuermannovom
a nakoniec v novej budove Šimona Latku. Prvým poštmajstrom bola vdova Anna Kovaliková, po nej
v roku 1896 prevzala úrad Mária Langová, v roku 1926 Oľga Gyuritzová, potom Karol Kilian, ktorý
v roku 1931 odovzdal úrad poštovému pomocníkovi Františkovi Kanalikovi zo Staškova. V roku
1932 prebrala úrad Alojzia Laurincová. V obci je od roku 1928 zavedené denné doručovanie
poštových zásielok adresátom do domu.
Telefón
Telefón v obci bol zriadený 4. októbra 1930, od kedy je v obci aj telegrafný úrad. Telefón má verejnú
hovorňu a v roku 1930 1 abonenta a to notársky úrad. Dnes v roku 1955 je v obci 4 telefónnych
čísiel. Medzi ne patrí i škola. K poštovému úradu v Staškove patrí aj obec Olešná a Podvysoká. Pre
veľký počet poštových zásielok musel sa zväčšiť i počet zamestnancov. Keď po Alojzii Laurincovej
prednostom úradu sa stal Michal Kuderavý zo Staškova, poštu doručovali doručovatelia. Po
Kuderavom v roku 1949 úrad prednostu prebral Ján Chabroň tieţ zo Staškova. Dnes je pošta veľmi
rušná, pri okienku sú ľudia aţ do záverečných hodín. Úrad má 4 poštových doručovateľov- aj na
Olešnú, Podvysokú a staškovské Lazy. Títo zamestnanci doručujú noviny, listy, peňaţné zásielky,
telegramy, vyberajú za noviny, časopisy a rádiové poplatky. Kaţdý majiteľ rádia musí mať prístroj
zahlásený na poštovom úrade, za ktorý platí určitý poplatok. Poštová sluţba doručuje občanom 130
kusov novín, 470 kusov časopisov a vyberá od 515 ľudí rádiový poplatok.
Starostovia obce
Kto bol prvým richtárom obce Staškova, zistiť sa nedalo. Čo sa dalo zo starých listín zistiť : v roku
1738 richtárom bol Ján Vrábel. Bol mlynárom na „Matlackej roli“ v Staškove. Obecná pečiatka
z tých čias má znak : 2 jelene, ktoré stoja na zadných nohách jeden proti druhému. Nápis je
:“Staškov, Sigillum 1738“. Podľa listín ďalší menoslov ľudí, ktorí boli postavení na čelo obce je
tento : v roku 1754 Kubo Rastočan, 1781 Ján Blahutiak, 1785 Ján Kozub, 1787 Kubo Janík, 1819 Ján
Zdverec, 1827 Ján Koper, 1832 Ján Zverec (druhý raz), 1833 Ján Gunčaga, 1845 michal Janík, 1846
Jozef Latka, 1882 Jozef Perďoch, 1884 znovu Jozef Latka, 1888 Juraj Perďoch, 1895 Jozef Perďoch
–Fuzlík, 1897 znovu Juraj Perďoch, 1918 Ján Balala Bibík, 1920 Šimon Janík, po ňom zas Ján
Balala Bibík . Tento bol do roku 1933 najinteligentnejším starostom obce Staškova, pred rokom 1918
bol aj sedliackym učiteľom a osade Polgrúň. Pracoval na povznesení obce a zvlášť pričinil sa
o reguláciu rieky Kysuce. Po ňom nastúpil Ján Perďoch. V roku 1945 správu obce prebral Ján Peter

Letko, po ňom Tomáš Šupola, v roku 1946 zas Ondrej Vrábel, v roku 1948 zas Tomáš Šupola
a v roku 1952 Michal Sekerka, ktorý túto funkciu zastáva dodnes. Ich tituly sa menili : richtár,
starosta, vládny komisár obce a predseda miestneho národného výboru.
Stanica národnej bezpečnosti
Dňa 1. februára 1921 zriadila sa v obci Staškove Četnícka stanica. Mala 5 četníkov a úrad bol
umiestnený v dome Jozefa Latku. V roku 1928 sa Četnícka stanica presťahovala na Podvysokú.
Časom sa počet členov i titul menil. Dnes roku 1955 je v obci okrsok národnej bezpečnosti – stanica
národnej bezpečnosti : SNB, kde je 1 člen s titulom okrskár a stará sa o bezpečnosť občanov len
v Obci Staškov, s. J. Danišek.
Bývalí urbarialisti
Vyjednávanie strán hôr medzi obcou a panstvom Kysúc barónom Leopoldom Popperom skončilo
dňa 13. mája 1873 priateľským pokonaním, podľa ktorého panstvo na kaţdé urbárske sedenie (sesie)
zo svojich hôr vypustilo vlastníckym právom 2 kat. jutra 699 siah, ktorých bolo 49, takţe bolo
vydelené spolu 126 kat. jutár 651 siah hory. Hora táto bola a ešte je spravovaná zvláštnymi
pravidlami pod menom :“Bývalý urbarialisti obce Staškov“. Z výťaţku hory sa pouţívalo na
všeobecne prospešné potreby obce.
Ţivnosti
Pred prevratom za prvej svetovej vojny obchody, hostince a trafiky boli v rukách ţidovských, ktorí
vyuţili slabosti miestnych občanov lebo bolo veľa negramotných, málokto vedel dobre rátať –
bohatli na úkor drobných obyvateľov Staškova. Kronikár starej kroniky píše : „občania týmto
(ţidom) verili viac ako svojim predstaveným, ku ktorým takej dôvery ako ku ţidovi – obchodníkovi
nikdy nemali, trebárs tento ich aţ do posledného groša krvopotne zarobeného jemu vhodným
spôsobom obral...“ Preto po skončení prvej svetovej vojny niektorí rozhorčení občania vyrabovali
ţidovské“ krámy“- obchody a krčmy. Tu občania mylne sa domnievali, ţe „ţidia“ okrádajú
„kresťanov“ a pomstu v poprevratových dňoch viedli viac po stránke náboţenskej ako triednej –
kapitalista a vykorisťovaný. Títo majitelia hostincov, obchodov a trafík boli náboţenstva
izraelitského – ľudia ich volali „ţidia“ i keď neboli ţidovskej národnosti – a chudobných občanov
šikovným spôsobom klamali. V obci mali obyčajné drevené domčeky ale všetok peňaţitý kapitál
vkladali v mestách doma i v cudzine do obrovských domov, továrničiek atď.Za prvej
Československej republiky – republiky kapitalistickej i naďalej boli obchody a podobné podniky
v rukách súkromníkov i kresťanov ale najviac ţidov. V obci bol v tejto dobe len jeden obchod
akéhosi spoločného rázu – nepatril súkromníkovi leţ druţstevnej spoločnosti – „Budúcnosť“ ľudia
hovorili :“Idem do konzumu“- bol to obchod s miešaným tovarom, kde nakupujúci ako riadny člen
dostával určité percento zo sumy, ktorú dal za nákup tovaru. Odmeny sa dávali vţdy koncom
kalendárneho roka. V tom čase (1930-33) bolo v obci 5 hostincov, 3 predajne tabaku, 2 obchody
s miešaným tovarom, 4 kramárstva (malé obchodíky s najpotrebnejším drobným tovarom) 1 druţstvo
“Budúcnosť“, 2 kováči a podkováči. Boli aj takzvaní ţivnostníci fušeri bez ţivnostenského listu
alebo vyučného vysvedčenia. Niekoľko občanov malo oprávnenie na prevádzanie podomového
obchodu s tovarom galantérnym (noţe, noţnice, ihly, nitky, spony, hrebene, gombíky, šnúry atď.).
Títo podomoví obchodníci sa túlali po celej republike a viacerí odchádzali i do iných štátov. Ďalej tu
boli aj drotári, ktorí s bedničkou na chrbte – v nej kúsok plechu, drôtu, paste na myši – odchádzali
„do sveta“ = po vlasti i cudzine a vracali sa domov len na väčšie sviatky. Týmto drotárom sa v dobe
predválečnej viedlo vraj veľmi dobre, odchádzali do Nemecka, Ruska, odkiaľ – porovnajúc so
zárobkami iných občanov- prinášali pekný groš. V cudzine mali svoje sklady a strediská, odkiaľ
rozváţali drotársky tovar po mestách a dedinách. V tomto obchode im dobrý obrat pokazila prvá
svetová vojna. Mnoho občanov v dobe priemyselnej konjunktúry bolo zamestnaných
v priemyselných závodoch na Ostravsku, Ţiline atď., kde pracovali v baniach a továrňach. Vzniklou

hospodárskou krízou boli z práce prepúšťaní a dlhú dobu bez zamestnania. Zo Slovenského štátu
(1939 –l 1945) ţidovské obchody boli „arizované“- katolíkmi. V obci Staškov nebolo v tom čase
ţidovských obchodov, lebo tí sa presťahovali do väčších miest, preto nebolo ani arizácie. Po II.
svetovej vojne nastali veľké zmeny v obchodoch. Znárodnením súkromných obchodov, hostincov
a ţivnosti iných prechádza obchod z rúk súkromníkov na spoločnosti : ako „národný podnik“,
komunálne podniky“, „Dedinské spotrebné druţstvá,“ „Zdroje“, „Mäso- priemysel“ „Zelovoc“ atď.
Vedúci má stály mesačný plat a keď prekročí stanovenú výšku trţby, dostáva z nadplánovanej trţby
určité percentá provízie. V roku 1955 je v našej obci : 4 obchody s miešaným a drobným tovarom
a firmou nad vchodom :“Jednota č...“, 1 obchod s obuvou, ktorý sa otvoril len v roku 1955, 1 obchod
so striţným a kusovým tovarom : „Vesma“, 3 pohostinné podniky, 1 „Mäsna“ – mäso a údeniny, 1
krajčírstvo – to všetko je pod správou „Dedinského spotrebného druţstva v Čadci a ďalej vyšším
krajským a štátnym inštanciám. Súkromný podnik : 1 kováč a 1 stolár.
Sociálne pomery
Obyvateľstvo v dobe hospodárskej konjunktúry sa od svojej pôdy odpútalo, zdroj výţivy začalo
vyhľadávať v podnikoch priemyselných, čo ich však v dobe hospodárskej krízy sklamalo. Občania
robotníci, ktorí pôvodne boli roľníci, potom robotníci, boli z továrni a baní vypovedaní, z práce
prepúšťaní, ostali bez zamestnania. Počet nezamestnaných k 31. decembru 1934 bol 270 osôb, ktoré
boli podporované v rámci štátnej stravovacej akcie. Mnohí sa vrátili k pôvodnému zamestnaniu –
k roľníctvu. Obec Staškov na štátnu stravovaciu akciu pre osoby nezamestnané a obmedzene
pracujúce na obdobie od 17. decembra 1934 do 20. januára 1935 obdrţala prídel 900 kusov
stravovacích preukazov po 10 Kčs. Podporu nezamestnanosti poberali len 2 osoby. V roku 1935 bolo
v obci 38 osôb podporovaných štátnou starobnou podporou, kaţdý jeden dostal ročne 550 Kčs,
z ktorého obnosu štát hradil 500 Kčs a obec 50 Kčs.
47 osôb malo priznaný dôchodok válečných poškodencov. Boli to vojnoví invalidi, vdovy po
padlých vojakoch, siroty alebo rodičia po padlých synoch. Dôchodok vdovský bol okolo 75 Kčs, 112
Kčs aţ 130 Kčs mesačne, sirotský 50 Kčs mesačne, keď obidvaja rodičia uţ neţili alebo sa matka
znovu vydala, zvýšil sa sirotský poplatok na 75 Kčs. Váleční invalidi podľa práceneschopnosti
dostávali invalidný dôchodok. Boli v obci aj občania, ktorí brali dôchodok úrazového poistenia.
Počet týchto sa nedá presne zistiť, lebo to dostávali od rôznych úrazových poisťovní – bolo ich okolo
25. Veľa osôb bralo invalidnú, vdovskú a sirotskú podporu – penziu od ústrednej sociálnej
poisťovne. Boli to osoby alebo pozostalí po zamestnancoch, ktorí v dobe zamestnania podliehali
invalidnému a starobnému poisteniu.
Nezamestnanosť
Obyvateľstvo obce Staškova v dobe všeobecnej nezamestnanosti ţilo v pomeroch nedobrých.
Hlavnou potravou bol zemiak, kapusta a mlieko. Chlieb mnohé rodiny videli len vo väčšie sviatky
a rodinné slávnosti, alebo, keď obec dostala od štátu prídel chleba pre nezamestnaných.
1847 - hlad
Obec Staškov bola ešte v horšom postavení v roku 1847, kedy sa začali takzvané „skopané roky“.
Podľa vyprávania starých občanov v tomto roku v obci bola všeobecná neúroda, následkom toho bol
veľký hlad a vypukol mor. Ľud od hladu jedol kôru zo stromov, korienky, zelinky miešal do jedla,
zbieral ţihľavu, lebedu a iné rastliny. Jeden druhého zabil pre kúsok chleba. V tom čase bola v obci
zriadená ľudová kuchyňa, kde dostávali polievku a kúsok suchára. Občania boli hladom veľmi
zoslabnutí, ţalúdok veľmi vyhladovelý, takţe boli prípady, ţe sa s chuťou najedol polievky – ako
stará kronika píše :“urobil 2 – 3 kroky, padol na zem a umrel.“ V tom čase hladom umrelo 500
občanov.

Sociálne pomery za druhej svetovej vojny
V roku 1936 –za burţoázneho vedenia v štáte mesačný priemerný peňaţitý prídel pre
nezamestnaných a obmedzene pracujúcich bol pre 160 osôb. Trh práce sa čiastočne zlepšil. Bolo
lepšie a väčšie dopytovanie sa po pracujúcich, avšak toto nebolo ešte vţdy dostačujúce k počtu
uchádzačov o prácu. V obci bola ešte prevádzaná štátna stravovacia akcia. V roku 1936 bolo pre
nezamestnaných vydané 7 800 stravovacích poukazov po 10 Kčs a síce na týţdeň pre ţiviteľa rodiny
2 poukáţky a pre slobodného 1 poukáţka. Vianočný prídel pre deti nezamestnaných bol 130
poukáţok po 10 Kčs. Ďalej bol prídel jačmenných krúpou 1040 kg, jačmennej kávy 510 kg, umelého
tuku 410 kg, 339g zemiakov, 1185 kg múky, 450 mliečnych poukáţok pre 90 detí a kaţdá poukáţka
bola na 7 dní po pol litre mlieka, ďalej bolo 7 310 kusov chleba po 1,50kg. Okresná starostlivosť
o mládeţ v Čadci dala 20pár topánok. V ochrannom útulku pre deti nezamestnaných v Čadci bolo 5
dievčat. Potom nezamestnanosť klesala. Od januára do júna 1937 priemer nezamestnaných bol 120,
potom 55, od 22. augusta do 26. septembra len 7 osôb. Do konca roka nebolo uţ zamestnaných.
Robotníctvo bolo zamestnané na opevňovacích prácach na štátnych hraniciach sliezska – poľská
a v Čechách proti Nemecku. V roku 1938 bol pracovný trh veľmi dobrý. Bol ešte malý počet
nezamestnaných (13-30 osôb). V roku 1939 príchodom nemeckého vojska na Slovensko rozkýval sa
aj trh práce. Mnohí občania našli zamestnanie pri stavbe krajskej cesty z Turzovky na Ţilinu, ktorá
bola stavaná pod nemeckým dozorom ale aj pre účely nemeckého vojska. Pri stavbe tejto cesty dobre
zarábali, lebo mzdy boli hneď zvýšené z 1,80 Kčs na 2,50 – 3 Kčs za hodinu. Povozníci- furmanizarábali sparou koni denne aj 250 Kčs, keď vozili kameň a štrk na cestu. Ostatní bez práce dostali
zamestnanie v Nemecku na poľnohospodárstve, v továrňach, na stavbe ciest a ţelezníc, čo
pripravovali na vojnu. Nezamestnaných v roku 1939 nebolo – lístky pre nezamestnaných zvané
„ţobračenky“ sa prestali vydávať.
Sociálne pomery od roku 1945
Nezamestnaných od roku 1938 v obci nebolo. Po skončení II. svetovej vojny 9. mája 1945, kedy
zvíťazila sovietska armáda nad nemeckými hitlerovskými vojakmi, pristúpilo sa v dvojročnom pláne
k znovuvybudovaniu zničených miest a dedín. Bol úţasný nedostatok pracovných síl. Občania odišli
na Ostravsko, do Čiech – menej na Slovensko. Na okrese utvoril sa úrad práce, ktorý prideľoval
pracovné sily podľa potreby k rekonštrukčným prácam v našom štáte. Aby nenastal chaos na
pracoviskách pri odchode z jednej práce do druhej a tým aby sa nehatila práca pri budovaní, nesmel
ţiaden robotník bez súhlasu Úradu práce opustiť miesto a prejsť na druhé. Robotníci poţívali rôzne
výhody sociálne a to podľa druhu práce. Štát sa stará o pracujúcich. Zvyšuje mzdu podľa výkonu,
pomáha cestou zlepšovacích návrhov uľahčiť kaţdú prácu. Vzniká súťaţenie v práci čo do mnoţstva
i jakosti i časového splnenia. Kaţdá práca je plánovaná, plán práce vypracovaný na dlhšiu dobu ale aj
podelený podrobnejšie na dielčie úlohy. Plnenie práce podľa plánu sa kontroluje. Robotníci, ktorí
podali nadvýkon dostali titul úderníka. Robotníci zlepšujú svoju prácu podľa vzorov najlepších
pracovníkov v SSSR. Metódy osvedčených pracovníkov zo Sovietskeho Zväzu uľahčujú prácu nielen
robotníkom ale aj roľníkom a pracujúcej inteligencii. Kaţdý pracujúci poţíva výhody vo forme
rekreácie cestou Revolučného odborového hnutia (ROH). Pre robotníkov, ktorí bývajú s rodinou
mimo pracoviska, sú postavené moderné ubytovania, spoločenské miestnosti, klubovne, kiná, kde po
práci trávia svoj voľný čas. Pre mládeţ, ktorá odchádza po skončených pracovných učilíšť, sú
vystavené moderné internáty, kde mládeţ v milom a krásnom prostredí preţíva svoje učňovské roky.
Prirovnajme ţivot učňa za kapitalistickej doby a dnes. Z vyprávania je vidieť, ţe učeň, nech bol
u akéhokoľvek odboru, mal sa veľmi zle. Jeho hlavnou prácou bolo upratovanie dielne, robil úlohu
poslíčka a len zbytok času mohol venovať učeniu sa svojmu remeslu. A rodičia museli počas vyučnej
doby platiť majstrovi určitý poplatok. A dnes? Pri dobrom prospechu má všetko bezplatné, ba
dostane ešte pár korún „vačkové“. Poplatok v internáte ide podľa výšky zárobku rodičov a počtu
členov rodiny. I z obce Staškov odchádza ročne niekoľko (10-15) ţiakov touto cestou do ţivota.

Ţe sociálne pomery u robotníkov a roľníkov sú u občanov lepšie, je vidieť z mnohých príkladov.
Stavajú sa nové a uţ moderné rodinné domky. Zariadenie v izbách, kuchyňách je moderné – niet
rozdielu medzi domácnosťami v meste. Veľké okná, viac izbové byty, moderné záclony i nábytok,
v 80% domácnostiach elektrika ( len Lazy a Polgrúň nemá elektrický prúd), rádia, variče, trúby,
hladidlá, práčky. Kúpelne a vodovod zavádzajú. Občania a najmä mladí majú však aj väčšie
poţiadavky. Prv bývalo niekoľko rodín v 1 domčeku – aj 3 pokolenia sa tam tiesnili. Dnes mladí
chystajú si hneď nové hniezdo krajšie od starého. I v obliekaní vidieť vzostup. Mladí odkladajú
miestne kroje a obliekajú sa do „mestských šiat“ – prečo? Lebo tieto šaty sú lacnejšie ako Staškovský
kroj. Dnes mladé ţeny nenosia čepce (vlasy zakrútené v tyle a zviazané priliehavým čepcom) ale
majú krátke vlasy s trvalou onduláciou, hodvábne šaty, tenulinké punčochy a najmodernejšie
topánky. Vidieť sociálne zlepšenie i u ţiakov. Prv chodili do školy v otrhanom alebo veľmi
zalátanom. Chlapci v 1. a 2. ročníku nosili plátennú košieľku, ktorá im vzadu alebo vpredu trčala
z rozporka polodlhých nohavíc pripevnených na plecia kúskom dajakej šnúrky alebo špagátom.
A teraz? Ţiaci chodia ako „z cukru“ ako sa hovorí o ľuďoch čisto a pekne oblečených. Náročnosť
staškovanov ako i ostatných ľudí stúpla v jedle. Mali sa kedy tak dobre a bohato sa varilo ako
v týchto posledných rokoch, keď sa v obchodoch tovar začal vydávať bez lístkov? Pestrosť jedál
vidieť nielen pri rôznych rodinných slávnostiach a sviatkoch ale aj cez všedný deň. A toto všetko je
výsledkom správneho vedenia v štáte, kde moc má v rukách pracujúci ľud. Úlohou roľníkov je
zaistiť bohatý stôl pre všetkých, úlohou robotníkov : pomáhať spolu s roľníkmi budovať krajší ţivot
pre všetkých a pripraviť ľahší ţivot budúcim pokoleniam.
Obyvateľstvo
V roku 1919 bolo v obci napočítané 306 domov, 1398 obyvateľov, z toho 605 muţov, 793 ţien,
podľa národnosti 1389 Slovákov, 6 Maďarov, 1 Nemec, 2 inej národnosti, 1386 rímsko – katolíkov,
3 evan.augs. vyznania, 9 ţidov.
V roku 1921 bolo 306 domov, 1504 obyvateľov, v r. 1930 – sčítanie ľudu 1. decembra 1930 bolo 336
domov, 320 domov obývaných, 16 neobývaných, 367 bytových jednotiek, 1641 prítomných osôb
a 333 neprítomných. Obyvateľstvo sa ţivilo v rokoch 1919 – 1930 roľníctvom, sezónnym
poľnohospodárstvom, málo zamestnané v priemyselných podnikoch a baniach. V roku 1940 pri
sčítaní ľudu bolo v obci 2007 obyvateľov. V roku 1955 je v obci 2420 obyvateľov, 428 domov.
Folklór obce
Starí ľudia umierajú a s nimi sa pochováva starý spôsob ţivota, o ktorom teraz nové pokolenia len tu
a tam počujú. Zozbieraný folklór bude aspoň stručným dokladom reči, zvykov a spôsobu ţivota
našich predkov Staškovanov. Kronikár starej kroniky píše : Najcennejší materiál poskytla (v roku
1933 alebo 1936) Eva Cvinčeková rod. Koper- Gančiar, narodená v roku 1830, v roku podania 106
ročná starena, tešiaca sa ešte dobrému zdraviu a pamäti (rada si vypila a zafajčila 100 rokov ţivota.
Prvý bol Ondrej Perďoch na Polgrúni, ktorý zomrel 103 ročný. Ten si pamätal, keď ako mladý
chlapec nosil mlieko Hurbanovmu vojsku v r. 1848 utáborenému v chotári Staškova. Niektoré údaje
sú z ústredného podania starších občanov.
Nárečie
Nárečie Staškova je dané polohou obce a preto je to smes slovensko-poľsko-nemecká. Najviac bolo
prvkov poľských-goralských a to vo väzbe, koncovkách a výrazoch: gora, grable, godač, pudţe,
bendţe, byl, jech a pod. nemecké prvky sú aj dosiaľ v názvoslovi remesiel, ale v skomolenej forme:
pigľajs = ţehlička-hladidlo, majzlík, štycla a podobne. Staškovania radi sa chytali nových slov
a z nedôslednosti ich komolili – nepresne a nesprávne vyslovovali, radi uţívali nových výrazov, lebo
chceli „panštinu“ – teda rečou priblíţiť sa k pánskej spoločnosti, ktorá bola v tom čase vládnucou
triedou. Boli to slová: erzekutor = exekutor, legemácia = legitimácia, štajrant.

Všeobecne moţno pozorovať záľubu v prirovnaniach a prísloviach: prišiel ku temu lem tak po kaluţi
– on muši najprvek té hlupé krpce zedrač, - jaký ftok taký spev ( ftok = vták), - kaţdá mátoha inac
moce (= máta), - sťa kyjem sťa policu, ľem tak s pľeca na pľeco. U mnohých miestnych slov pôvod
sa dá ťaţko určiť ako: fuľfota, ţúr, zmiňač = rýchle beţať, šubeňor, šľačeč, bimak = trošku, šintuch,
mašnička (= robí sa v nej maslo), ingličor, kipka (= troška, malý kúštik), pudlikár (= peňaţenka)
a podobne. Maďarčina nenechala v nárečí nijakej stopy. Pôvodné goralské nárečie pomaly zaniká
a ustupuje spisovnej slovenčine šírenej školou a pobytom občanov v mestách. Nutno spomenúť
zlozvyk Staškovanov odchádzajúcich na prácu do Čiech, Moravy a Nemecka, ţe za pár dní zabudne
na slovenčinu a po 2-3 mesiacoch hovorí zbabranou češtinou alebo pouţíva veľa nemeckých slov
z pýchy, ţe bol „ vo svete“ a ţe vie čosi viac ako domáci obyvatelia. Staškovské nárečie sa pre
bohatosť poľských výrazov zdá čiste hovoriacemu Slovákovi viac poľštinou ako slovenčinou
a mnohým výrazom nerozumie. Hlásku „y“ Staškovania čisto a jasno nevyslovujú – ako koby ju
vynechávali, prehĺtali. Ukázka: Ked(y)ši za dovn(y)ch časov u nás straševalo. Keč še zečmilo,
ob(y)čajne b(y)lo vidţeč po Groňu také svetélka. Starí ľudţe povravali, ţe su(m) to vil(y). T(y)to
vil(y), ţe su dţefki, kere zemru v ohlaškách (= pred sobášom). Stoval(y) še také pripad(y), ţe vil(y)
zamordoval(y) ludţí. Tak še to stalo nebohému Jarošovi – boh ho tam oslav – keč išol z Groňa a vez
na voţe ţemňaky. V jorku ho začlo cošika dušič, motač aaaţ ho ščahlo do vod(y). ráno, keč ľudţe išli
do poľa, vidzú jakehoši človeka leţeč v jorku caleho doškrabaneho, dodropaneho a domarašeného.
Stará Krajčula vravila: „ Večé, (= viete) ľudkove boţí, verče, ţe ho lem t(y) vil(y) mušel(y)
zamordovač.“ I z príkladu vidieť, ţe najmä starší ľudia veľmi verili poverám a tmárstvu. I keď toto
pomaly zaniká nemoţno povedať, ţe by bolo v týchto rokoch uţ zlikvidované, lebo mládeţ je
ovlivňovaná domácim prostredím starších. Len tí, ktorí prešli „ svetom“ pomáhajú vyvracať povery
a čary. Učitelia prednáškami dospelým a pri vyučovaní ţiakom vysvetľujú nesprávnosť povier
a tmárstva.
Ľudové básnictvo a umenie
Či Staškov vytvoril vlastné piesne lebo povesti, nedá sa určiť. Toľko je isté, ţe povesti, ktoré by
hovorili o staškovskom chotári – není. Zato však sú Staškovania milovníci hudby a spevu. Dievčatá
i chlapci poznajú piesní, ani sami nevedia, koľko. Spieva sa aj skupinove pri dennej práci, hrabaní
sena, kopaní zemiakov, pasení kráv, svadbách atď. piesňami sa vyjadruje nálada, ţarty, vytýka sa,
zosmiešňuje sa a smúti. Mládenci majú záľubu v speve doprevádzanom harnonikou. Mnoho
samoukov dosiahne veľkej zručnosti a vyumelkovanosti v hre na harmonike, husliach a cymbale.
Mládenci i starší mali hudbu veľmi radi. Sobota večer a nedeľa bola kedysi – asi do roku 1940 – len
pre spev a hudbu. Ľudia nemali moţnosti ani do kina, ani do divadla, preto si znepríjemňovali voľné
chvile hudbou a spevom. Ale pre jemnosť a ladenie spevu nebolo porozumenia, kým sa i hudobníci
i speváci nezgrupovali v r. 1952 – 53 do hudobnospeváckeho krúţku. Tu usmerňovaní v práci ukázali
krásne kysucké a ľudové piesne, zúčastnili sa okresných i krajských súťaţí ľudovej umeleckej
tvorivosti. Najzručnejší a najznámejší hudobníci sú: Ján Kuderavý – otec prezývaný „Varecha“ – ako
cymbalista, Ján Kuderavý – syn – harmonikár a Pavel – tieţ syn – klarinet, Peter Greguš – Saček –
huslista. To sú všetko samoukovia. Bol čas, ţe prevládala záľuba v šlágroch – moderné umelé piesne
časové – okolo rokov 1935 – 1945. Od tých čias, ako vyvíjať začal svoju činnosť spomínaný
hudobno - spevácky krúţok a jeho piesne sú často vysielané československým rozhlasom, ľud na
Staškove a širokom okolí spieva ľudové piesne. Šláger sa zriedka kedy objaví a keď ho aj začujeme,
je to z úst človeka, ktorý na zábave pod vlivom alkoholu zašiel spomienkami do mladších rokov –
šláger však nemá kedy dospievať pre výsmech novej mládeţe.
Staškovania boli zruční v kaţdej práci potrebnej v roľníctve a príbuzných remeslách. Zhotovovali si
sami vozy, hrable poriská – drevené drţadlá do sekier, motýk atď a iné. Dávnejšie kaţdý kúsok kroja
si gazdiná ušila sama. Krajčiriek nebolo. Niektorí občania nadobudli značnej zručnosti a potom
remeselničili popri roľníctve aj pre iných. Takto sú nohavice i kopicá – obuv šil naturalista nejaký

Dţuga. Umeleckosť a nejaká ozdobnosť sa nevyskytla ani v hotovení náradia ani krojov. Všetko bolo
jednoduché. Za zmienku stojí neskoršie ozdoba štítov na domoch. Boli to kvety a vlnovky rôzných
farieb na bielom podklade, alebo rezbárstvo hrubších foriem a ďalej šatky ţenám na hlavu obšité
rôznobarevnými oblúčkami.
V tejto dobe miestne kroje uţ zanikajú. U muţov – moţem povedať – zanikli celkom aţ na veľmi
zriedkavé prípady u starých ľudí z kopaníc. U ţien sa kroj tieţ rapídne tratí, lebo mladé ţeny
a dievčatá obliekajú do „ pánských šiat“, majú na krátko ostrihané vlasy, trvalú onduláciu, pekne,
akostné a podľa najnovšej módy šaty, kabáty, topánky atď.
Starý kroj
Starý kroj muţa sa skladal z plátennej košele, súkenných bielych nohavíc s remeňom, krpce – kopicá
zo súkna alebo koţe, hnedú súkennú huňu. Vlasy dlhé – strihané rovno k pleciam – niţej uší. U ţien:
tlaková tmavá sukňa = turčiansky tlak, sukňa bola vzadu skladaná v hustých záhyboch. Zápona čiţe
fortuch tmavý z látky tohoţe druhu ako sukňa alebo z glotu čierneho. Ešte predtým, keď nemali
„turčiaka“ pouţívali domáce plátno, na sviatok biele, na pracovný deň farebné na tmavo. Ďalej pod
sukňou bol „rubač“ z hrubého plátna a „stanek“ – úzky tesný pás jemnejšieho plátna, ktorý pokrýval
hrudník a stiahol prsia. Bol bez ramienok len úzka šnorka spájala kríţom lavé rameno z predu cez
ľavé plece k pravej lopatke. Na tom mali rukávce z bieleho plátna s naberanými rukávami, krátkym
predkom i chrbátom tieţ drobno naberaným u krku stiahnutým úzkou mašličkou vpredu. Na rukávce
obliekali lajblík – vo sviatok – bol to brokátový alebo sametový kabátik bez rukávov, alebo obliekali
jubku, kabát v prsiach dosť upnutý, krátky, kryjúci kúsok bokov – väčšinou tmavej farby. Vydaté
ţeny nosili vlasy ztočené v tyle v uzol. Okolo kovového polokruhu otočeného kúdeľou omotali si
vlasy, pripevnili vlásenkami, zatiahli čepcom – mladé ţeny vzadu vyšívanými farebnými nitkami
a čepec upevnili bielymi plátenými stuhami lemovanými úzkou čipkou okolo hlavy. Šatku uviazali
pod krk alebo aţ za krk ale tak, aby im vpredu bolo vidieť kúsok z lemovky čepca. Šatky boli
lenovky alebo zo šifonu – rieďučké – aby im bolo vidieť čepec. Sviatočný ţenský kroj bol biely.
I loktuše – biele prestieradla – prehodené cez chrbát a plecia dopredu patrili ku kroju. Na nohách
mali kopice zo súkna alebo krpce z koţe ako muţi, neskoršie vysoké šnurovacie topánky. V zime
nosili koţuch. Mladé dievčatá nosili na krku „počorky“ a vo vrkočoch barevné stuhy. „Počorky“ boli
lesklé sklenené i farebné gorálky navlečené v 2 – 3 radoch a tesno pripevnené ku krku vzadu zopnuté
farebnou stuhou.
Doplňok k muţskému kroju: muţi nosili kopicá a na nich krpce alebo čiţmy a v zime krpčané
papuče. Košele boli so širokými rukávami bez límca a „podlohou“ = podšitím, ktoré slúţilo súčasne
aj za vrecko na peniaze. Kabanica, čiţe huňa sa prehodila cez plece, rukávy sa zaviazali a slúţili ako
vrecká pre potrebné jedlo, fajku a iné veci. V zime huňu opásali „štrankom“ povrazom, aby bola
tesnejšia a lepšie hriala. Nosil sa aj dlhý koţuch, neskoršie začali nosiť kabáty z čierneho súkna.
Klobúky sa nosili široké ( kúpené v Ţiline alebo v Čadci ). Chlúbou mládencov bol široký vybíjaný
opasok, ktorý si často čistili, aby sa ligotal. Deti nosili do šiesteho aţ osmého roku len jednu dlhú
plátenú košeľu bez nohavíc.
Kedysi Staškov aj susedné obce boli úplne odrezané od sveta, preto občania si museli všetko
zhotoviť doma. Nakupovať sa išlo len to, čo sa nedalo doma spraviť. Chodilo sa do Nitry, Topolčian
nakupovať múku, obilie, soľ, kukuricu atď. Cesta trvala veľmi dlho a často boli okradení. Šatstvo sa
robilo doma. Sialo sa veľa konopia a ľanu a chovali sa ovce.
Nevesta
Odev nevesty (miestny výraz: mladucha) nelíšil sa kedysi od obyčajného tieţ mala krpce, lebo
čiţmy, plachtu, koţuch atď, ale v lete mala na rukávoch hodvábny „ţivotek“ – vyzeral ako barevná
kvetovaná muţská vesta. Na hlave mala „partu“ – akýsi veniec z umelých povoskovaných kvetov
a lesklých ozdôb, barevných počorek – kovaliek. Z party viselo mladuche dolu chrbtom 100
farebných stuh. Parta bola v dedine len jedna a tá sa poţičiavala. Kaţdá mladucha keď vracala partu,

pripnula vţdy ešte jednu stuhu a tak ich bolo stále viac. Mladoţenich bol oblečený ako ostatní muţi,
len mal za klobúkom „kystku“, podobne aj druţbovia.
Zánikom ovčiarstva a ľanovárstva zmizol aj starý kysucký kroj. Kedysi si doma robievali šaty, jedli
len to, čo im zem dala a boli len v malom odkázaní na „svet“ = cudzie inikrajové výrobky. Vtedy
nebolo potrebné mať viac peňazí, lebo aj to, čo kúpili, bolo vlastne naturálnou výmenou za šindel,
drevo a plátno.
Zmena kroja
Neskôr, keď sa začali „modernejšie“ obliekať, boli odkázaní na peňaţitú mzdu, museli hľadať prácu
inde.
Nevesta v r. 1950
So zmenením spôsobu ţivota zmenil sa aj kroj občanov. Bola snaha priblíţiť sa v tomto smere mestu.
Na ľavej strane je popísaný kroj nevesty v r. 1900 – 1930. tento sa pomaly menil a dnes nevesta je
oblečená celkom ako v meste. Biele šaty dlhé aţ po zem, na hlave maličký čisto biely venček, na
ktorom je pripevnený biely závoj vlečúci sa po zemi. Aby sa po ceste nezašpinil, nesú ho malé deti –
chlapček a dievčatko. Za nevestou ide niekoľko párov druţíc a druţbov, za nimi ostatní svadobčania.
Celý svadobný sprievod je sprevádzaný hudbou.
Úradný sobáš
Svadba býva hlučná. Úradný sobáš zvaný u ľudí „civilný“ je na Miestnom národnom výbore vo
zvlášť k tomuto účelu upravenej miestnosti. Úradný sobášny akt prevádza predseda Miestneho
národného výboru v jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný člen rady Miestneho národného
výboru. Tento sobáš je tichý, oslávený len v úzkom rodinnom kruhu. Po civilnom sobáši za niekoľko
dní majú manţelia – kto chce – cirkevný sobáš. Do r. 1955 nebolo prípadu, ţe by po úradnom sobáši
nebol i sobáš cirkevný. Pri tejto príleţitosti robia i svadobnú veselicu v hostinci, kde sa môţu
zabávať i nesvadobníci. Jedla a pijatiky je dosť. Na svadobnej hostine podávajú sa jedlá moderne
upravené a kaţdému hosťovi na samostatnom tanieriku – toto spomínam preto, ţe kedysi i na
svadbách ak aj v obyčajné dni jedli ľudia z jednej misy. Staré svadobné zvyky zanikajú.
Staré zvyky a obyčaje
V starších dobách kaţdá práca, kaţdá čiastka roka, sviatky, rodinné udalosti začínali sa nejakým
zvykom alebo poverou, bez čoho sa vraj práca nedarila. Ale aj náhodilé všedné prípady boli spojené
s poverami. Napríklad: po učesaní vyhadzovať vlasy cez okno bolo spojené s nebezpečím, ţe ich
vták odnesie na hniezdo, čo bolo príčinou bolenia hlavy. Alebo: keď dávala gazdiná teľaťu piť,
trikrát z nápoja odliala. Gazdiná po západe slnka nepredala nikomu mlieka. Keď cez deň niekto kúpil
mlieko alebo ho gazdiná doniesla dotyčnému vo svojej nádobe, po vyliati obdarovaný nevymyl
nádobu, ale nalial vlastne nasypal do nej soli. Tieto zvyky uţ vyhynuli.
Krst
Krst odbavoval sa tak ako dnes. Boli veliké hostiny, ktoré prv išli len na účet kmotry, dnes na účet
obidvoch strán. Kedysi kmotra aţ trikrát nosila dary šestinedielke – mladej mamičke. Prvý raz nosila
vdolky a pálenku, druhý raz hrnce s kašou, slivkami atď. a po tretie dávala lepšia kmotra aj 4 báby
(- bábovky) a pálenku. Keď šestinedielka ozdravela zas to všetko vracala kmotre. Dar od kmotry pre
šestinedielku sa volal „opáčka“ ( opáčiť = ochutnať). Dnes r. 1950 tieto zvyky uţ nie sú.
Pohreb
Truhla (= rakev) bola nefarebná. Mŕtvy leţal na plachte, ktorej okraje viseli z truhly aj po zatvorení
vrchnáka. Po večeroch chodia ľudia k zosnulému modliť sa na stole bol chlieb a nôţ. Z chleba si

kaţdý sám ukrojil. Po pohrebe bola pijatika a hostina. Pozostalí hádţu hrudy zeme do hrobu, aby
skoršie zabudli na zármutok.

Svadba kedysi
Kandidát ţenby išiel večer k rodičom nevesty na nahováračky. Fľašu nezabudol. Niektorí posialali
sprostredníkov. Po zapísaní ohlášiek bola hostina v dome nevesty. Pred svadbou chodili druţbovia
zvať rodinu. Pozývali vo veršovanej forme: „ Ja som posol poslaný od Márie X, ktorá do kostola
chodievala, pánubohu sa modlievala a o svojho tovariša orodovala. Tak jej ho pánboh preukázal
a ona si nemôţe tej lásky učiniť, preto potrebuje ponajprv pánaboha svojho, potom svojich rodičov
na veselie, na maličké posedenie na útorok, aby ste neboli od toho odchýlení, ale ku tomu nachýlení.
Za pána starejšieho ( za širokú, za druţicu), aby ste sa do chrámu boţieho ustanovili.“
V predvečer svadby prišli muzikanti do domu mladého a večer bola tancovačka – takzvané „zvarky“.
Ráno druţbovia znovu zháňali svadobčanov. Príbuzní ţenícha sa zišli u neho a po raňajkách išli
s hudbou k mladuche. Predtým sa ţeních odobral od rodičov. U mladuchy ho privítajú vo dverách
chlebom, mliekom a medom. U nej sa spoločne hostia príbuzní oboch strán. Zatiaľ sa mladucha
ustrája v komore. Do izby vojde, aţ keď je ţeních tam. Mladému ţeníchovi však najskôr dovedú
druţicu s riečicou (sito) na hlave, potom inú s vencom upleteným z ovsa a pýtajú sa ho či je to ona.
Nakoniec mu dovedú vystrojenú mladuchu. Po odobierke mladuchy od svojich rodičov idú všetci
s hudbou na sobáš do kostola.
Bolo dlho zvykom, ţe svadobný sprievod zastavili na ceste ţŕdkou ozdobenou farebnými
papierovými stuhami. Cestu bolo potrebné uvoľniť výkupným t.j. fľašou páleného. Po sobáši sa išlo
do krčmy, tam sa pilo, jedlo a tancovalo aţ do noci. Muzikantom sa platilo do basy za kaţdý tanec
zvlášť. Večer išli svadobníci na večeru k ţeníchovi. Súčasne tam doviezli aj výbavu mladuchy:
perinu, truhlu so šatami, náradie: motyku, kosák, maselnicu a iné, bohatšia doviezla aj kravu.
Pred večerou mladucha rozdávala dary bratom a sestrám svojho muţa (tieţ i bliţšej rodine). Za dary
sa odmenili peniazmi. Pred večerou mladuchu zavýjali do „Čepca“ – čepili ju. Sedela na putni
(- drevená nádoba na vodu) a ţeny ju začepili. Otočili jej vlasy okolo väčšej obručky, ktorá sa volalal
chomľa.
Večera bola zo všetkých moţných jedál, aké vedeli pripraviť. Keď prišla na stôl kaša, vyberali
kuchárky peniaze. To sa volalo do kaše. Druţbovia zas vyberali „ na koňa.“ Po večeri sa tancovalo.
Na druhý deň ráno druţbovia opäť zháňali rodinu do domu mladého pána. Po raňajkách sa znovu
pilo a išlo sa do krčmy. Svadba bola obyčajne v utorok, stredu a v nedeľu boli popravky. Neskoršie
dĺţka svadobnej veselice sa krátila a dnes trvá uţ len 1 deň.
Náradie
Kedysi všetko náradie bolo domácim výtvorom len ţelezné náradia sa dávali robiť miestnemu
kováčovi, alebo sa kupovali. Mlátilo sa cepami na hlinenom humne a to aţ v neskorej jeseni. Čistenie
obilia sa robilo prehadzovaním ( vejačkou = drevenou hlbokou lopatou) z jedného kúta do druhého
v humne a prievan ich odnášal. Neskoršie kúpil Ján Latka prvú ručnú mláťačku, ktorá „chodila“ od
Čadce po Turzovku z humna do humna. Bola to jediná mláťačka na okolí. Neskoršie bol k nej
kúpený ţentúr, tu zvaný „gepeľ“. Potom, za pár rokov mal ručnú mláťačku kaţdý lepší gazda. V roku
1934 –36 boli 2 motorové mláťačky s vytriasakmi, ktoré pomaly vytlačili ručné „geplovky“.
Iné náradie, ako hrable, kosy, kosáky a brány boli také ako sú teraz. Vidly boli aj na vyhadzovanie
(kidanie) hnoja zo začiatku drevené, neskôr a aţ do dnes - ţelezné. Voz bol taký ako dnes, len mal
drevené osi a kolesá nemali ţeleznej pušky. Koňský postroj „šíry“ mal vysoké rohaté chomúty,
mnoho kotulí a kistiek (ozdôb). Oralo sa párom koní, alebo sa zapriahali 3-4 býčky, ktoré dvaja ľudia
poháňali a tretí chodil za pluhom. Dnes takýto záprah není pouţívaný. V roku 1945 – 46 sa začal
pouţívať traktor, väčšinou však na vozenie materiálu (piesok, štrk) zriedka na rozvoz hnoja a na
oranie sa nedal ani do tejto doby pouţiť, lebo je ťaţko orať úzke pásiky záhonkov súkromne

hospodariacich roľníkov, spoločné hospodárenie na jednotnom roľníckom druţstve nebolo lebo toto
ešte v roku 1955 nebolo zaloţené bol len prípravný výbor. Ostatné roľnícke náradia ostali skoro
nezmenené.
Hodiny
Zmienku zasluhujú drevené hodiny, ktoré mával len niektorý bohatší gazda. Čas poznávali podľa
slnka a podľa zvonenia v kostole. V rokoch po 1945 neni domu, kde by nebolo niekoľko druhov
hodín ( na stenu, budíčky, pánske vačkové, náramkové, na stenu na elektrický prúd).
Svetlo
Nepríjemnú prácu mali prv so svietením. Prv svietilo sa bukovými a inými trieskami, ktoré sa
zaštepili do zvláštneho stojana, alebo keď prišiel ţobrák pýtať nocľah, musel celý večer posviecovať.
Keď bola svadba, 2-3 ľudia museli svietiť trieskami, aby bolo dostatok svetla.
Kolovrat
Najskôr sa priadlo vretinami. Niť sa skrúcala točením dreveného kúţela – vretena. Kolovraty začali
pouţívať neskoršie. Dnes pradenie zaniká, kde tu len staršie ţeny pradú. Mladé dievčatá to uţ
nevedia.
Kolísky
Kolískou bola plachta uviazaná na ţrdi pod povalou alebo na drevenom koni. O plachtu bol
upevnený špagát alebo dajaká šnôrka, ktorou sa regulovala rýchlosť kolísania. Niekde mali kolísavú
malú postielku. Von na prechádzku alebo pri cestovaní brala matka maličké do „ hacky“ = ručník,
plachta alebo látka – metrovina prehodené cez 1 plece, podloţené pod druhé plece ( matke krylo
chrbát) a vpredu obalené okolo dieťaťa. Dieťa bolo takto ľahšie. Po roku 1945 veľká väčšina
mamičiek kupuje nové moderné kočíky, na roľu pri práci dáva ho však na „koňa“, čo jej je ľahšie
prenášať, na také miesta by s kočíkom nedošla.
Mletie
Obilie sa mlelo tlčením, neskoršie trením medzi dvoma kameňmi = ţarná, z ktorých vrchný sa točil
rukou. Donedávna sa pouţívali v domácnosti. Do mlyna dávali mlieť veľmi málo. Dnes vozia do
mlyna obilie na zošrotovanie pre dobytok, múku na varenie a pečenie kupujú v obchode.
Koţa
Kedysi spracovávali domácim primitívnym spôsobom aj koţu. Po čerstvej koţi uchodili nohami po
zemi, srsť oholili kosou, namočili na 2-3 dni do luhu zo smrekovej kôry a usušili Krpce ( = druh
starej koţenej obuvi) z takejto koţe vo vode nabotnali a boli ako huba.
Liečenie
Ľudia stárli a zomierali ale lekára nepotrebovali. Starí ľudia boli otuţilejší a silnejší ako sú dnes.
Nejojkali na kaţdú maličkosť a vydrţali mnoho. Keď sa vyskytnul váţnejší prípad nemoci, liečila
a pomáhala celá dedina. Kaţdá susedka poradila dajakú zelinu alebo iné domnele liečivé veci.
Najčastejšie sa pouţívalo ľanové semeno, teplý ovos, mačacie chvosty, pelonka, pavučina a iné.
Mnohé gazdinky mali v záhrade celú lekáreň. I kuchyňskej zeleniny sa upotrebilo k liečeniu. Zeliny
sa alebo prikladali alebo sa z nich pil odvar, omývalo sa nimi, alebo sa pilo. Suchá zelina zapálila,
alebo sa pouţíval strelný prach a jeho dymom sa chorý okaďoval. Keď pes vyskočil na človeka –
najčastejšie na dieťa, i keď pes nepohrýzol, dieťa doma liečili od ľaku okadením – na lyţičku dali
trochu pušného prachu – ktorý si vypýtali od poľovníka – nesmeli poďakovať, lebo by to na
„liečenie“ neučinkovalo, na prach trochu srsti z toho psa – viníka – zapálili a dieťa znovu „naľakali“.
Ktorý pes bol „dotieravej povahy“, často bol zo srsti „škubovaný“. Keď maličké dieťatko ochorelo,

nemoc sa „vyháňala“ zaklínaním v kúpeli. Nad dieťatkom vo vode preliali z hrnčeka do hrnčeka
vriacu vodu, preriekli zopár zaklínacích slov vo forme modlitby, vodu z kúpela na zvláštne miesto.
Tak to robili doma. Vo veľmi váţnych pripravoval išli k „babe“. Najbliţšia takáto baba bola ešte do
roku 1952 v turzovských kopaniciach. Ta posbierala devätoraké zeliny, v ich odvare vykúpala dieťa,
z odvaru dala na ďaľšie liečenie pitím, mastenie koňskou masťou. Pri odháňacích slovách kázala
matke dávať pozor, či dieťa v teplej vode zčervenelo. Ak áno, mala to byť predzvesť prajného
výsledku. Ktoré ţivé telo a najmä telíčko dieťaťa v teplej vode nezčervenie – kaţdé sa stane
ruţovejším. Ţe dieťa bez odbornej lekárskej pomoci predsa len zomrelo – to si nepriunala. Keď hlava
veľmi bolela, bola ľahká rada: spodným okrajom košele pretrieť po čele. V „beznádejných“
prípadoch zavolali farára zaopatriť chorého a čakali boţí súd. Niektoré ţeny vynikali v obci veľkou
znalosťou liečivých bylín a stali sa lekármi okolia. Bola to v Staškove Škuboňka a jej 3 sestry. Táto
mala vraj aj lekársku knihu. Je potrebné zdôrazniť, ţe zverolekára nepoznali, dlho choroby dobytka
liečili gazdiny. Čarom a zaklínaním verili dlho, starí ľudia veria ešte dnes. Čarami sa zaoberali
všelijaké šarlatánky na príklad Kvíčalka a Kubošek. Títo liečili vodou ( pri určitej modlite urobili nad
vodou kríţom háky-báky), šaty sali zakopať na kríţne cesty, choré deti preťahovali cez deravý košík.
Neskôr si zvykali pomaly na lekára, ktorý bol najbliţšie v Čadci, potom aj v Turzovke. Keďţe
rýchlych dopravných prostriedkov nebolo, často ťaţko chorý skôr zomrel, neţ došla lekárska pomoc.
V roku 1940 bolo veľkou pomocou sanitné auto červeného kríţa, ktoré bývalo v Čadci a telefonicky
sa volalo k dopraveniu chorého k lekárovi alebo lekára k chorému. O zdravie kojencov a detí starala
sa bezplatne poradňa pre deti a matky, kde lekár 1 raz za týţdeň prezrel a ošetril choré deti. Lekárne
na Staškove není doteraz, pre lieky chodia do Turzovky alebo do Čadce. Obec nemala do roku 1940
diplomovanej pôrodnej asistentky. Ţeny rodili vţdy doma a k porodu volali starú Sloviakovú. Neskôr
– po roku 1940 boli v obci 2 školené porodné asistentky – Beleščiaková z niţného konca dediny a od
Letov Stráňavská – pridelená do susednej obce Zákopčie. Obe ţeny absolvovali šoférsky kurz a tak
na svojich vlastných motocykloch dochádzali k pacientkám.
Starostlivosť o chorých po r. 1945
Od roku 1945 ( po skončení 2. svetovej vojny) zdraviu pracujúceho človeka sa stále venuje zvýšená
pozornosť. Náš ľudovodemokratický štát, kde kormidlo vedenia je v rukách Komunistickej strany
československej, sa ozaj stará o zdravie človeka. V januári 1955 má obec vlastného lekára ku
ktorému sú začlenení i obyvatelia z obce Olešná a Podvysoká. V okresnom merítku to vyzerá
následovne: lekár je v obci: Čadca, Raková1, Čierne 1, Skalité 1, Staškov 1, Turzovka 3, Vysoká 1.
zubní lekári a dentisti: Čadca 3, Turzovka 2. Lekárne: Čadca 2, Turzovka 1.
Starostlivosť o matku a kojenca
Veľká pozornosť sa venuje matke a „budúcemu občanovi.“ Matka chodí na bezplatné vyšetrenia a je
stále pod lekárskym dozorom. V prvých rokoch po skončení vojny, keď sa ešte javil nedostatok
materiálu (plienky, prádelko pre dieťa, šaty pre matku, na oblečenie do detskej postielky) a tovar bol
na „body“, dostávali tieto ţeny zvláštny prídel bodov i na oblečenie i na jedlo.
Pôrodnice
V Turzovke otvorili v marci 1953 porodnicu, v Čadci tieţ len o niekoľko mesiacov meskoršie. Je to
veľká výhoda pre občanov a uţ veľa „nových občanov“ uzrelo prvý raz svet v krásnych, čistých
miestnostiach týchto porodníc. Mladé mamičky vítajú túto pomoc, lebo sú takto zbavené starostí:
„joj, ako to len dopadne“, lebo sú pod dozorom dobrých lekárov a v dome ušetria domácich od
zvýšenej roboty.
Budovy
Domy boli len z dreva zbíjané klinmi, stavané v skupinách v takzvanom „place“. Strechy boli kryté
šindelom, ktorí si občania sami vyrábali. Krytie slamou tu bolo neznáme. Dvere a okná boli maličké,

okná tak malé, ţe človek cez ne ťaţko preliezol – bolo to opatrenie proti zlodejom. Príbytky
nevetrali. Dom bol malý, nízky, jednoizbový, niekedy vedľa malá úzka komôrka, dláţka hlinená.
Okolo okien a stien stáli hrubé lavice, za ktoré sa dávali sekery, kosáky a iné. V kúte izby stál ťaţký
stôl, len niekde boli domácky zhotovené stoličky. Po stenách viseli obrazy svätých. Ohnište pôvodne
bola hŕbka kamení v izbe, kde sa kládol oheň ako v lese. Dým vychádzal dverami a oknami. Neskôr
bola postavená „pec“ tak dlhá, aby sa dalo na nej spať. Pred otvorom do pece bola rovná plocha
„nolep“, kde sa varilo na trojnoţkách – randlíkoch. Aby oheň nešľahal priamo na povalu, bol nad
„nolepom“ zavesený veľký medený kotol, kde sa hrala voda dobytku. Kotly boli vzaté za prvej
svetovej vojny na náboje. Neskôr nad nolepom bol urobený komín lievikovitého tvaru siahajúci len
cez dieru v povale. Dým išiel voľne pod strechou škárami von. Po vykúrení sa diera zapchala, aby
tade neunikalo teplo. Celý dom páchol dymom a sadzami. Pod povalou asi 1/2,m boli cez izbu 2
drevá zvané „ polená“, kde sa nakládalo naštiepané drevo, aby vyschlo. Dnes ich uţ nikde niet.
Dodnes sa však v obci ešte zachovali domy bez komínov – je ich asi 5-6. v izbe boli police na
hlinené misky, drevené lyţice a iné náradie. Šaty ukladajú sa do truhly, ktoré sú – vlastne boli v izbe
alebo v komore. Okrem truhly bola v miestnosti 1 aţ 2 postele podľa počtu členov domácnosti.
Vchod do domu viedol najprv do „šene“ (= sieň, pitvor) malej to miestnosti na odkladanie náradia.
Odtiaľ sa išlo do izby a do komory. Zo „šene“ viedol vchod drevenými schodíkmi na poval
a sklapovacími dverami do pivnice. Na povale mali sýpky na obilie. V komore bola niekedy aj posteľ
a tam spávala najstaršia slobodná dcéra. Komora bola často spáľňou mladomanţelov. Hospodárske
staviská: maštaľ pre koňa, kravy a chlievky pre prasce boli zväčša pod jednou strechou s obytným
domom. Stodola obyčajne sa stavala ďalej od domu, aby v prípade poţiaru sa 1 stavisko zachránilo:
alebo dom pre ľudí alebo potrava pre dobytok. Hojište bolo pred dverami maštale na voľnom
priestranstve a močovka voľne vytekala aj cez cestu. Vtedy gazdovia ešte neocenili význam
močovky ako dobrého hnojiva. Hnoj sa vyhadzoval malinkým maštalným okienkom alebo dverami.
Bačoviská
Väčší gazda, kde mal vzdialenejšie role, postavil si na nich búdu z dreva – „letovisko“ či
„bačovisko“, kde boli cez leto kravy opatrované pastierom a 1 ţenou. To bolo preto, aby nemuseli
hnoj dováţať ďaleko na roľu. Cez zimu dobytok bol doma v chlieve. Podobne boli urobené salaše.
Salaš býval spoločný s viacerými gazdami. So sýrom, bryndzou a inými výrobkami sa delili.
Bytová kultúra stúpa
Dnes keby sme povedali mladomanţelom, aby išli bývať do komory v niektorej ešte starej chalupe,
pozreli by sa na nás ako na takých, ktorým „sa kolieska v hlave naopak krútia“ a veru by tam neišli
ako museli ísť kedysi ich starí rodičia. Prečo? Lebo bytová kultúra takým rýchlym tempom stúpa, ţe
by človek . ktorý pred 15-20 rokmi zomretý by, keby vstal, svoju dedinu nepoznal. Drevených
domčekov s malými okienkami veľmi málo. Je veľa nových murovaných ( z tehál, betonových
kvádrov, bitej škáry) domov so škridlicovou, eternikovou alebo plechovou krytinou. Kaţdý mladý
manţelský pár sa chce osamostatniť i v bývaní, lebo starí doma nemajú pochopenia pre mladých,
ktorí chcú ţiť iným praktickejším ţivotom. Stavajú sa nové domy s priestrannými miestnosťami,
niekoľko izieb, kuchyňa, kúpeľňa, manzardné izby, vodovod, priestranné 3 dielné okná. Mnohí
stavajú nové na starom a to tak, ţe dvíhajú vonkajšie steny po vonkajšom obvode starej chalupy,
spravia aj strechu a pritom v starom dome bývajú. Aţ pri robení priečok a iných dokončovacích prác
sa na krátky čas odsťahujú, lebo vtedy sa musí stará chalupa zvaľať a za krátky čas sa sťahujú do
nového.
Zdroje zárobku
Zdroje zárobku boli kedysi skromne. Najviac to bol šindel. Strúhal sa cez zimu v izbe ( ţeny zatiaľ
priadli kudel a vlnu), v lete v lese v kolibe. Keď boli horšie roky úrody, gazda nastrúhal „vozek“
šindela, predal a kúpil potraviny. Chudobnejší odchádzali strúhať aţ so Sedmohradska, Liptova

a Spíša. Pracovali v lese aj v zime a to v kolibe. Zahádzali ju trieskami a snehom, aby nefučalo.
Napostriedku kladli oheň, vedľa neho spali. Do zeme zabili 4 klíny a to bola fugovacia stolica. Sami
si varili a piekli osuchy v horúcom popole. Zarobili málo a to ešte často prepili.
Druhým zdrojom bola „furmanka“, povoznictvo. Vtedy sa drevo vozilo aţ z Makova do Čadce, lebo
ţeleznice nebolo. Furmani chodili od 2 hodiny po polnoci do neskorého večera. Cesta boli zlé, ale
chodilo sa kaţdý deň i v zime i v lete..
Pltníctvo na Kysuci bolo slabé a bolo len na jar, keď bola väčšia voda. Teraz úplne zaniklo. Za to
odchádzali ľudia s plťami dolu Váhom. To boli najbeţnejšie zdroje zárobku. Potom sa chodilo na
poľnohospodárske práce na Moravu, do Čiech, ba aj do Nemecka a Rakúska. Najviac chodili ţeny.
Muţi hľadali robotu v továrňach a baniach na Ostravsku. V poslednom čase hospodárskej krízy boli
z práce vypovedaní, v práci ostali len niektorí, čím zvýšili domácu biedu a nedostatok.
Staškov v dobe pred prvou svetovou vojnou – ako dedina – bol zaostalý v porovnaní s inými
nekysuckými dedinami. Príčina bola v odľahlosti od dopravných tepien. Po prvej svetovej vojne
stával sa pokrokovejším, lebo začala svoju činnosť ţeleznica Čadca – Makov. Prúd ţivota ide uţ po
druhej svetovej vojne staškovskou dolinou, lebo je i autobusové spojenie s moravskou zemou
smerom na Veľké Karlovice. Aţ tým smerom povedie aj ţeleznica, obec Staškov bude zapojená do
ţivotného ruchu medzi Slovenskom a Moravou. Ţivotná úroveň obyvateľov rokami stúpa. Po druhej
svetovej vojne, ktorá nenarobila v našej obci skoro nijaké škody, spôsob ţivota sa očividne mení. Sú
nároční niele v jedle a obliekaná, ale i bývaní a sú poţadovační kultúry. Pri veľmi silnom rozvoji
priemyslu a poľnohospodárstva naši občania a to všetci, ktorí boli akejkoľvek práce schopní zapojili
sa do budovania lepšieho ţivota. Nezamestnaných niet. Muţi a mnohé ţeny a dievčatá pracujú
v továrňach, pri vysokých peciach, na štátnych majetkoch a inde. Počet pracujúcej inteligencie stúpa,
lebo mládeţ po absolvovaní osemročnej strednej školy odchádza z dediny na ďaľšie štúdia na školy
III. Stupňa, odborné a vysoké školy. Teraz nie je nič zvláštneho a čudného, ţe v chudobnej
robotníckej alebo maloroľníckej rodine majú deti s maturitou. Československý štát na čele
s Komunistickou stranou umoţňuje nadaným a usilovným mladým občanom rozvíjať
a zdokonaľovať sa v práci.
Potok: Olešňanka
V roku 1934 začalo sa s uhradzovacími prácami potoka Olešňanky. S prácou sa začalo od školy
Staškov – Polgrúň smerom toku do Staškova. Boli prevedené upevňovacie práce obidvoch brehov
potoka vysadením červeného smreka, agáta olše a vrby. Prehlbovalo sa koryto a súčasne sa
upravovala aj cesta, ktorá ide súbeţne s potokom.
Kúpalište
V roku 1936 bolo pri škole Staškov – Polgruň vystavené prvé obecné kúpalište na Kysuciach. Toto
kúpalište sa pouţíva doteraz.
Sociálne pomery v r. 1938-45
Pracovný trh v roku 1938 oproti minulým rokom bol dobrý. Počet nezamestnaných klesol, pohyboval
sa od 4 – 25 osôb. Boli im prideľované na kaţdý mesiac stravovacie poukazy. Príchodom nemeckých
vojakov na Slovensko v dobe vlády Adolfa Hitlera v Nemecku a kňaza D. Jozefa Tisu, ktorý bol
prezidentom Slovenského štátu, mnohí občania boli zamestnaní na stavbe cesty z Turzovky so Ţiliny.
Keďţe nemeckí vojaci potrebovali túto cestu pre vojnové účely, platili miesto 1,80 Ks aţ 3 Ks,
povozníci zarábali s párou koní denne aţ 300 Ks pri dováţaní kameňa a štrku. Mnohí museli odísť na
zárobok do Nemecka, kde sa vyrábal vojnový materiál. Nezamestnaných v r. 1939 nebolo, prídelove
preukazy nazývané posmešne „ţobráčenky“ sa teda nedávali. Niektorí z občanov pracovali aj
v Dubnici a Povaţskej Bystrici. Dobrí boli najmä lesní robotníci. Mzdy za prácu boli určované
cenovým úradom v Bratislave pre všetky kategórie robotníctva. Verejné zásobovanie obyvateľstva
potravinami nebolo veľmi dobré, bolo len uspokojivé. Prebytkov nebolo, ale nedostatku ešte tieţ nie,

lebo vojna bola ešte len v začiatkoch. Na odber potravín boli zavedené zvláštne odberné kniţky, do
ktorých sa kaţdý odber distribovaných článkov zaznačil. Peňazí bolo medzi ľuďmi dosť, boli jednak
z dobrých zárobkov a potom z rôznych podpôr. Lenţe ako sa peniaze hromadili, tak sa šírilo opilstvo
medzi obyvateľmi, pijatiky bolo dosť, nuţ pilo sa veselo. Krčmári nesmierne bohatli a chystali sa
k veľkým stavbám. Ceny tovarov najmä textilných stúpali. Mzdová otázka bola dosť uspokojivá zo
začiatku, neskôr pri stúpaní cien sa začínalo ţiť horšie. Priemerná mzda obyčajného stavebného
robotníka bola na 1 hodinu 5-6 Ks, niektorí zarobili i 100 Ks denne.
Mobilizácia – máj 1938
Dňa 21.mája 1938 bola prevedená mobilizácia čiastočná, z obce Staškov bolo poslaných 55 muţov
k mimoriadnemu cvičeniu v zbrani. Tí boli po 28 dňoch prepustení a noví zaloţnici k cvičeniu
povolaní. Dňa 24. septembra 1938 bola vyhlásená všeobecná mobilizácia, vyhlášky v obci boli
vyvesené ráno o 5. hodine a do zbrane boli povolaní všetci záloţnici od ročníka 1898. do zbrane
nastúpilo 192 muţov. V prvý mobilizačný deň bolo vojenským účelom odovzdané 21 evidenčných
koní, druhý deň 26 ťaţných koní, 13 povozov a 4 honci. 95 rodinám, ktorých ţivitelia boli na vojne,
bol priznaný vyţivovací príspevok 3,15 Ks na jedného člena rodiny.
Demonštrácia proti Poľsku
Dňa 18. novembra 1938 v Čadci bolo manifestačné zhromaţdenie – protestovanie proti Poľsku pre
nárokovanie si územia zo Slovenska - v našej blízkosti to bolo: Skalité, Čierne, Svrčinovec aţ
k Čadci Podzávozom. I zo staškovského chotára zabrali Poliaci na krátky čas kus územia zo štátneho
lesa na sliezskej hranici v šírke 1 km. Zo susednej obce Olešná bolo zabraté Poľskom 12 domových
čísel – bol to takzvaný „olešňanský klín“.
CPO
V roku 1938 pilne boli cvičené všetky zloţky tak verejnej ako aj svojpomocnej sluţby v civilnej
protileteckej obrane, boli zakúpené i protiplynové masky.
Počet obyvateľov
Dňa 31. decembra 1938 bolo prevedené v obci sčítanie ľudu s následovným výsledkom: počet
domov 361, počet domácnosti 439, počet osôb 2.276, z toho Slovákov 2,241, Čechov 34, Poliakov 1,
dľa náboţenstva: 2.266 rím.-kat., 5 československého, 3 bez vyznania, 1 izraelista, 1 baptista.
Najstarší občan
22. septembra 1938 zomrela v Staškove najstaršia ţena Eva Cvinčeková rod. Koperová, narodená
v Staškove 17. januára 1830. mala 6 detí, ţila v biede ako robotníčka. V roku 1938 bola aj filmovaná
a v okresnom meste v Čadci premietnutá.
Juţné územie Slovenska Maďarom
Po krátkych potýčkach Slovákov s Maďarmi zabrali po dohode časť územia na Juţnom Slovensku
v 20 km pásme do šírky a s územím asi 50.000 obyvateľov národnosti slovenskej a rusinskej.
Nemecké vojská obsadili Slovensko.
Vojna proti Poľsku
Nemci nechytro opravili okolité poľné cesty a to do Grúňa, do Kikule, do Letov na Zákopčie a do
Olešnej. Po oprave ciest a po zosilnení všetkých mostov – i staškovského betonóvého mostu prišlo
nemecké vojsko, ktoré zaplavilo celé Kysuce. Dôstojníci boli ubytovaní v „lepších“ domoch, vojsko
v gazdovských chalupách, stodolách a tieţ barákoch narýchlo postavených. Podľa vojska a podľa
príprav, ktoré vojaci denne robili, bolo zrejmé, ţe sa jedná o vojenské ťaţenie proti Poľsku, prípadne

Rusku. Vojaci umiestňovali a zakopávali kanóny rôzneho druhu a pri týchto si mnoţstvo robilo
kryty. Najviac kanónov bolo na Kyčere, Kikuli a na Groni. Nákladnými autami vozili ostnatý drót na
prekáţky. Krčmári a obchodníci robili v tomto čase veľké obraty, gazdiné predávali, čo sa zjesť dalo,
všetko, čo len mohli speňaţiť a pre toto všetko vznikla veľká drahota. S prípravami vojska na útok
rástol aj strach z blíţiacej sa vojny u občanov. Kaţdý strnul, keď videl maskované kanóny blízko
domu. Báli sa o ţivoty i o majetky. V mnohých chalupách sa aj chystali na útek. K tomu, ale nedošlo.
Vojsko dostalo rozkaz vrátiť sa na svoje pôvodné základne a zo Staškova odišlo. Vojská sa valili
smerom na Poľsko, najviac smerom na Čadcu – Mosty – Jablunkov. Nemecké stíhacie
a bombardovacie lietadlá preletovali ponad Staškov.
Potraviny - prídel
Vojna potrebovala pre zásobovanie vojska veľa potravín a šatstva. V roku 1941 v júni bol zavedený
lístkový systém na múku. Na osobu bolo určené 4 kg, neskôr 7 kg múky. Hneď na začiatku vojny,
ktorú Nemci vypovedali Sovietskému Sväzu zásobovacia situácia sa zhoršila. Okrem múky boli na
prídel aj ostatné potraviny na rok 1 pár obuvi a 1 podráţky. Ceny rapídne stúpali najmä u textilného
tovaru. Výška prídelu sa menila podľa úrody a zásob v roku 1943 na osobu bolo pridelené 5 kg
múky, 75 dkg cukru, deti do 6 roku, tehotné matky a chorí mali zvýšený prídel cukru o 50 dkg na
mesiac. Pre deti bolo moţno dostať len na lekársky predpis i rýţu, krupicu, keksy a sucháre. Po
prechode frontu javil sa nedostatok potravných článkov. Keďţe ţelezničné spojenie nebolo hneď
opravené, Kysuce boli odrezané od úrodných polí Juţného Slovenska. Priamo chorobný zjav bol
v prvé dni po skončení vojny po kvasniciach, ľudia nemali múku, chodili na vozoch, bicykloch za
Trenčín, najviac k Trnave a Nitre pre múku. Preto cena múky na „čierno“ = t.j. mimo prídelu rapídne
stúpala, 1 kg aţ na 50 Kčs ( 1 kg prídelovej múky, bol za 7-8 Kčs). Aţ boli opravené trenčianské
a milochovské mosty cez Váh, situácia v zásobovaní sa zlepšila. Potraviny sa vydávali na odberné
kniţk . Ani jeden potravný článok nebol voľný. Najhoršie bolo fajčiarom, lebo ich prídel cigariet zo
začiatku bol len 120 kusov na mesiac. Neskoršie „tabačenky“ = poukaz na cigarety – dostali aj ţeny,
ktoré fajčili. Textilný tovar zmizol z obchodov a prídel bol aţ k smiechu malý. Šmelinári –
čiernoobchodníci – mali zlaté času – dlhú dobu. Podplácali obchodníkov, ba niekedy priamo
továrnikov peniazmi, slaninou, mäsom – tým čoho nedostatok sa práve javil a takto získaný tovar
predávali za vysoké ceny. Šmelinári očividne bohatli. Ceny potravných článkov na potravné lístky
boli nízke ale ceny tovaru kúpeného na čierno boli vysoké. V roku 1946 čierny obchod vyhnal ceny
jednotlivých produktov do závratných výšok ako: 1 kg bravčového mäsa 150 Kčs, maslo 400-600
Kčs, mlieko 10-15 Kčs, múka 30-50 Kčs, cukor 80-150 Kčs, pánske košele priemernej kvality 700800 Kčs, látka na pánske šaty 4000-5000 Kčs, dámske punčochy 200-250 Kčs – mesačný priemerný
plat robotníka bol 3000 Kčs.
Dodávky roľníkov
Roľníci v r. 1946 povinne odovzdávali zemiaky pre ciele verejného zásobovania. Roľník bol povinný
odovzdať zo svojej úrody určité mnoţstvo, ktorého výška závisela od rozlohy ornej pôdy, lúk a lesa.
Odovzdávali: zemiaky, zboţie, mäso, vajcia a mlieko – ľudove sa tomu hovorilo = plnili kontingent.
I napriek niektorým neúrodám občania riadne odovzdali predpísané dodávky, za ktoré dostali
zaplatené. I keď sa niektorým roľníkom proti hodnota tovaru – peniaze – pozdávala nízka, teda, ţe
platia málo za roľnícke produkty pri plnení dodávky, predsa pochopili spoluprácu dediny s mestom.
Ako vyzeral za prídel potravných článkov robotníka na príklad v roku 1947: na osobu na mesiac:
1.500 gr. várovej múky alebo 200 gr. pečiva. Pre deti do 6. roku 1875 gr. chlebovej múky alebo
2.500 gr. chleba. Školáci od 6. – 12. roku 4.125 gr. chlebovej múky alebo 5.500 gr. chleba, mladiství
od 12.-20. rokov 6000 gr. chlebovej múky alebo 8.000 gr. chleba. Cukor pre kaţdú vekovú skupinu
1200 gr., bravčová masť 400 gr., margarín alebo slanina 500 gr., 100 gr. tvrdých cukríkov, 50 gr.
čokoládových cukríkov a 1 kg cukru na zaváranie na celý rok. Obchodníci pridelený tovar museli
predávať za úradne určené ceny, museli mať prehľad v zásobe a vydávaní tovaru. Predraţovať sa

nesmelo. Hospodárska kontrolná sluţba so sídlom pre náš kraj v Ţiline – ľudovo nazývaná „hakaisti“
– neprestajne chodila s autom po obchodoch a kontrolovala ceny a zásoby potravín. Pri najmenšej
chybe obchodník dostal peňaţitý trest.
Súpis dobytka
Miestny národný výbor štvrťročným súpisom všetkých hospodárskych zvierat mal presnú evidenciu
hospodárskych zvierat. Zakálať sa smelo len so zakálacim listom, ktorý gazdovi vydal úrad
Miestneho národného výboru, ktorý hneď predpísal, koľko musí dotyčný odovzdať masti.
Z mnešieho prasaťa odovzdali sa 3 kg, z väčšieho 5 kg masti.
Šatenky
V roku 1948 dostal kaţdý obyvateľ šatenku – poukaz na textilný tovar – na ktorej bolo 250 bodov,
ktoré boli postupne (obyčajne kaţdý štvrťrok) uvoľňované. Posteľná bielizeň bola však prideľovaná
na osobitnú ţiadosť okresným národným výborom a to len novomanţelom, novorodeniatkam a tým,
ktorí prišli o posteľnú bielizeň počas vojny. Bodová hodnota bola asi táto: 1 pánsky oblek za 70
bodov a 1200 aţ 2000 Kčs, 1 košeľa 20 bodov, metrovina dľa šírky od 7-16 bodov. Na šatenkách
boli ústriţky na detské topánky, na papuče a koţenú obuv. Kaţdý pridelený tovar bol za prijateľnú
cenu, čierny obchod však kvitol stále, lebo textilného tovaru na prídel bolo málo. Po 25. februári
1948 – po víťazstve pracujúcich nastalo zlepšenie v zásobovaní čo bolo vidieť uţ v nasledujúcom
roku, kedy 1. októbra 1949 uvoľnila sa múka a ľudia si mohli od toho dňa kúpiť, koľko len chceli.
Odváţali si domov niekoľko vriec naraz. Chleba bolo dostatok. Uvoľnila sa i soľ a pomaly
uvoľňovali sa ďalšie potravné články.
Obchody
V dedine sa otvárajú nové obchody ako „Vesna“ s odevným tovarom a textilom, ktorý bol do júna
1953 na body a od 1.júna 1953 sa uvolnil aj tento tovar. Obchody boli znárodnené, v mestách
a väčších dedinách vznikali obchody s priliehavým nadpismi ako: „Mototechna“, „Chemodroga“,
„Obuva“, „Mäsna“, „Zelovoc“. V okresnom meste je traktorová stanica ( STS – strojnotraktorová
stanica).
Politické pomery, vojna proti SSSR
Dňa 22. júna 1941 rozbehla sa zpráva, ţe Nemecko vypovedalo vojnu Rusku. Keďţe Slovensko
bolo v spojenestve za Slovenského štátu s Nemeckom, otriasla táto zpráva kaţdým obyvateľom, lebo
bolo isté, ţe budú zvolávať na vojnu i u nás, čo sa aj stalo. Ešte v tento deň bola vyhlásená branná
pohotovosť. Následok vojny sa prejavil u nás hneď. Múka bola na prídel i chlieb a všetky potravné
články. Nebolo ľudí a úradných orgánov, ktoré by boli kontrolovali dodrţiavanie úradných cien.
I ľudia boli sami na vine, lebo dobrovoľne platili horibilné sumy, len aby si urobili čím väčšie
zásoby a tak sa zbavili prebytočných zásob, peňazí. Dňa 11. januára ţupný úrad v Trenčíne rozpustil
obecné samosprávne sbory: obecné zastupiteľstvo, obecnú radu, finančnú komisiu a vymenoval
vládneho komisára s poradným sborom. Vládnym komisárom v obci Staškov bol J. Perďoch.
V tomto roku sa začala riešiť ţidovská otázka plným tempom. V januári dostala „Hlinkova garda“
rozkaz posbierať všetky koţušiny od ţidov, všetky športové predmety, potom textilie, postelná
bielizeň. Konečne, čo bolo najosudovejšie pre nich, prišlo vyváţanie do koncentračných táborov.
Prvé odtransportovanie prišlo 23. apríla a druhé 4. júna 1942. byty po ich odtransportovaní boli
zatvorené, hnuteľný majetok spísaný a na verejných draţbách predaný. V našej obci nebolo ţidov,
preto tu bol kľud.

Slovenské národné povstanie
Je rok 1944. vojna vedená Nemcami proti SSSR je v plnom prúde. Tisícky ľudských ţivotov
vyhaslo. Do tejto bratovraţednej vojny je vtiahnuté i Slovensko proti vôli národa, bez opýtanie, bez
jeho súhlasu. Vojna proti SSSR vyvolala pobúrenie v radoch slovenského ľudu. Vojaci odopierali
poslušnosť, búrili sa. Vedúci činitelia organizovali a mobilizovali v ilegalite najoddanejšich synov
národa proti vládnucemu reţimu. Túto činnosť viedli viaceré politické strany, čo bolo základom pre
„Národný jednotný front“, ktorý bol neskoršie utvorený zo zástupcov protifašistických
demokratických skupín. Tisíce vojakov slovenskej armády najmä z „ Rýchlej divízie“prechádzali sa
stranu Červenej armády, aby vstúpili do Československého armádneho sboru v SSSR a po boku
Rusov bojovali proti skutočným nepriateľom slovenského národa proti Nemcom. V Rusku vznikli aj
prvé partizánske skupiny Slovenskí vojaci a dôstojníci zo zaisťovacej divízie v Bielorusku a na
Ukrajine hromadne prechádzali na stranu partizánov, kde sa potom preslávili ako hrdinovia v tuhých
bojoch.
Domáce podzemné hnutie rástlo a veľký jeho rozmach nastal pri veľkom a hrdinskom víťazstve
Červenej armády pri Stalingrade. Slovenskí národní bojovníci si boli vedomí, ţe ich boj proti
Hitlerovej vojne a boj českého ľudu proti Nemcom je jeden boj proti spoločnému nepriateľovi a toto
bojové spoločenstvo utvorilo najlepšie predpoklady pre novú ozaj bratskú jednotu Slovákov
a Čechov aj pri budovaní novej republiky. V ilegálnom hnutí odbojovom došlo na Vianoce koncom
decembra 1943 k významným udalostiam. Bola utvorená ilegálna Slovenská národná rad zo
zástupcov komunistickej strany, socialnodemokratickej strany ako zo zástupcov občianskych skupín.
V dohode uzavretej medzi týmito zloţkami podzemného hnutia bolo uţ uloţené, ţe úlohou
Slovenskej národnej rady (SNR) je: zjednotiť a scentralizovať boj slovenského národa za likvidáciu
nemeckej fašistickej diktatúry a pri prvej vhodnej príleţitosti prevziať politickú moc dotiaľ, kým
SNR nemôţe ju odovzdať slobodne zvoleným zástupcom národa.
Zároveň boli stanovené hlavné ciele národne oslobodzovacieho boja: utvorenie novej
Československej republiky, spoločného štátu Čechov a Slovákov na základe zásady rovnoprávnosti
oboch národov, tesná spolupráca so všetkými slovanskými štátmi a národmi, zvlášť s SSSR,
v ktorom slovenský národ vidí oporu slobody a všestranného rozvinutia malých národov, utvorenie
demokratického reţimu a zabezpečenie kaţdému občanovi ľudského dôstojného ţivota. Súčasne
vznikli po jednotlivých mestách a dedinách tajné národné výbory, ako jednotné orgány národne
oslobodzovacieho boja.
Utvorenie Slovenskej národnej rady koncom decembra 1943 je historickou udalosťou v dejinách
slovenského národa. Národne oslobodzovací boj dostal svoje jednotné vedenie, ktoré bolo nielen
organizátorom všenárodného povstania a partizánskej vojny, ale i politickým predstaviteľom
slovenského národa, ktorý si získal čoskoro plné uznanie doma i za hranicami.
Začiatok roku 1944 v znamení všetkých bojových príprav na celom Slovensku. Početné partizánske
skupiny rozvíjajú činnosť a nachádzajú plnú podporu u obyvateľstva. Vláda ztráca pôdu pod nohami,
nedrţí v rukách ani armádu, ani ţandárstvo. Je zrejmé, ţe dozrieva čas povstania.
Slovenské národné oslobodzovacie hnutie vyvrcholilo všenárodným povstaním 29. augusta 1944.
v súvise s neprestajným vzrastom partizánskeho hnutia vzrástlo i v politike napätie. Tisov reţim
nebol schopný potlačiť mohutne vzrastajúcu silu oslobodzovacieho boja, ktoré zachvátilo časť
štátneho aparátu ţandárstva a armády. Tak bol panujúci reţim zmätený a ľudom zvrhnutý a štátna
moc prešla do rúk Slovenskej národnej rady so sídlom v Banskej Bystrici. Na oslobodenom území
v obciach a okresoch boli ustanovené Národné výbory ako orgány verejnej moci.
Slovenské národne povstanie znamenalo silný úder, preto nemecká vláda sa usilovala v čo
najkratšom čase, stoj čo stoj – povstanie potlačiť. Tu započal urputný boj a nerovný boj proti
nemeckej presile a trval celé 2 mesiace. V ťaţkom nerovnom boji dostávalo sa slovenským
národným bojovníkom všemoţnej pomoci od spojeneckých vlád a SSSR. Keďţe front bol vtedy ešte
ďaleko, slovenské jednotky boli nútené vyprázdniť Banskú Bystricu a utiahnuť sa do hôr.
K partizánom sa hromadne pridávali robotníci, študenti, ba celý národ a nemeckým votrelcom sa uţ

nepodarilo uhasiť plameň partizánskej vojny. Boj národa bol hrozný. Padali ţivoty detí, ţien
a starcov. Vypaľované boli dediny, tisícky rumovísk hasilo blíţiaci sa koniec vojny a slávne
víťazstvo spravodlivej moci.
A tu slovenský národ vţdy a vďačne bude spomínať veľkú pomoc, ktorú preukazoval bratský
sovietský národ slovenskému národne oslobodzovaciemu boju. Povstanie dokázalo celému svetu, ţe
slovenský národ chce dosiahnúť slobody a podmienky svojho národneho rozkvetu v bratskej jednote
s českým národom, po boku bratských národov SSSR, povstanie tieţ ukázalo, ţe národ je jednotný
vo svojom oslobodzovacom boji, ktorého sa zúčastnili všetky zloţky národa – a táto bojová jednota
sa stala nerozborným podkladom Národného frontu aj budovateľskej práce. Slovensko je kolískou
myšlienky slovanskej vzájomnosti. Slovenský národ činmi dokázal, ţe ostal verný slovanskej
myšlienke. Takýto je historický význam Slovenského národného povstania.
Ilegálna činnosť v Staškove
Na celom území Slovenska nebolo dediny ani mesta, ktorá by sa nebola zapojila do národne
oslobodzovacieho boja. Tak sa zapojila i naša malá obec Staškov. Nemoţno nespomenúť prvých
ilegálnych pracovníkov, ich činnosť a účasť občianstva a obce na prípravách a vôbec ich činnosť
pred povstaním a za povstania. V posledný čas uţ bolo badať, ţe vládnuci reţim sa neudrţí a preto
mnohí rozširovali rady ilegálnych pracovníkov a neskoršie sa zúčastnili aj aktívne povstania.
Celkove moţno povedať, ţe ilegálni pracovníci boli zoskupení okolo Jána Petra Letku. Skupina
ilegálnych pracovníkov uţ od samého začiatku nedôverovala reţimu Slovenského štátu a súc
neustále posilňovaná zprávami zo zahraničného rozhlasu dávala sa do opozície a nabádala
k podzemnej činnosti. Tu je potrebné spomenúť prvých činovníkov ako: Tomáš Šupola – stolár,
Michal Pupík – obchodník, Šimon Kajánek – maliar a mnohí iní. Ich činnosť smerovala k informácií
jednotlivcov, ţe to Nemecko nevyhrá, ţe bude obnovená Československá republika ale nie taká ako
prvá, leţ ľudovodemokratická, kde spolunaţívanie Slovákov a Čechov bude srdečné a úprimné.
Poúčali občanov, aby nijakým spôsobom nepodporovali Nemcov.
V tom čase v tmavých bezkidských horách a Javorníkoch sa uţ zhromaţďujú ozbrojení slovenskí
partizáni. Ktorí uţ ako ozbrojená jednotka figurovali a v tyle nepriateľovi robili veľké škody.
Prepadávali nemecké hliadky, napádali ţelezničné vozy s miníciou a materiálom, podpaľovali a do
vzduchu vyhadzovali mosty a sklady. Tak bol aj zapálený ţelezničný vagón plný streliva a materiálu
na ţelezničnej stanici v Staškove. Títo kysuckí partizáni v zimných mesiacoch trpeli nedostatkom
potravín a tu sa ukázali staškovskí občania, ktorí boli uţ v ilegalite zapojení, ţe potajomky im
potraviny a potrebné veci do hôr prinášali. Našiel sa i zradca J. Skriňa, ktorý za judášské peniaze
nemecké išiel do gestapackej sluţby a prenasledoval s nemeckými vojakmi partizánov a udával
ilegálnych pracovníkov do rúk gestapa (tajnej nemeckej polície). Ale toto udavačstvo a zradcovstvo
sa mu nevyplatilo, lebo bol vylákaný partizánmskými spojkami do blízkej osady, kde mal, „osobne“
chytiť skupinu partizánov a dať do rúk Nemcom. Keď sa na určené miesto dostavil, bol partizánmi
chytený a v blízkosti miesta odstrelený.
Tieto jednotky partizánov boli v neustálom kontakte s ruskými partizánmi, ktorí boli tu lietadlom ako
parašutisti zhodení do hôr. Tieţ treba spomenúť, ţe našli sa aj vo Vlasovovej armáde statoční vojaci,
ktorí, keď išli hory od partizánov očisťovať, sa k nim pridali.
Po potlačení Slovenského národného povstania prišla na Kysuce nemecká pracovná skupina, ktorá
mala za cieľ spraviť z Kysúc operačné pásmo proti Rusom. Strediskom týchto pozemných oporných
prác bol Staškov. Nemci priviedli so sebou asi 2000 im nespoľahlivých sliezských, českých
a poľských robotníkov., ktorí tu i s našimi občanmi pri kopaní širokých zákopov pracovali. Tak
vzniklo mnoţstvo „bunkerov“ = krytov a pancergrabov a staškovské grapy boli poprerývané úzkymi
a širokými a hlbokými zákopami. Vtedy sa obyvateľstvo strachovalo, ţe ťaţište bojov prenesie sa na
Kysuce a zničí všetko, čo staškovskí obyvatelia po celé generácie tvrdou prácou nadobudli. Ale
vďaka silnej Červenej armáde a partizánom následky vojny Kysuce tak nepostihli a front sa prevalil
bez ľudských obetí miestnych občanov.

2. mája 1945 odišiel, vlastne utiekol odtiaľto posledný Nemec a obec sa musela rýchle postarať
o poriadok v obci. Utvoril sa národný výbor. Predsedom bol Ján Peter Letko. Medzi členmi výboru
bol Tomáš Šupola, Michal Pupík, Štefan Ďurník, Ondrej Vrábel a iní. Národný výbor hneď 3. mája
ujal sa práce. Zabral úradné miestnosti, do ktorých z bývalých úradníkov dostavil sa do práce Viktor
Rajman, Jozef Šamaj a František Matlák. Boli vydané prvé nariadenia, aby bol zachovaný kľud
a poriadok, aby občania neodporovali milicií. Zakázané bolo predávať liehoviny. Národný výbor dal
sa k dispozícií ruskému veleniu a vychádzal mu v ústrety najmä po stránke zásobovacej. Obec bola
v dosť ťaţkom poloţení, bez zásob potravín. Prvá múka prišla z Trnavy a Piešťan.
Národný výbor bol bez rozdelenia politických strán, lebo mu záleţalo len na udrţaní pokoja
a poriadku v obci. Denne prichádzali nové rozkazy z okresného národného výboru z Čadce. Ţivot sa
začínal konsolidovať, vojnová psychóza povoľuje, kaţdý išiel v ústrety krajšej budúcnosti
s povedomím, ţe dosť bolo nevôle a krívd páchaných na slovenskom národe. Ľudia pochopili slová
slovenského básnika: ..... voľ nebyť ako byť otrokom!“
Ţivot dediny po skončení vojny
Po skončení vojny r. 1945 – rozbieha sa ţivot staškovských občanov po nových pevnejších koľajách.
Strana a vláda starala sa pečlivo o plynulé a ozaj dobré zásobovanie ľudí na dedine potravinami
i textilom. I keď zo začiatku bol tovar viazaný na body, bolo ho dostačujúce mnoţstvo. Usilovnou
prácou našich malých a stredných roľníkov a robotníkov napĺňali sa sklady a obchody tovarom.
Priemysel rozvíjal sa oveľa rýchlejším tempom ako poľnohospodárstvo, čo bolo vidieť i na cenách
tovaru. Textil lacnel, potraviny však dlho ostávali na svojej cenovej výške. Príčina: roľníci
nepochopili správne význam kolektívneho hospodárstva. V krajoch úrodných zakladali sa zpočiatku
pomaly jednotné roľnícke druţstvá a štátne majetky, kde pri dobrom vedení kolektívnou
a agronomicky správnou prácou dosahovali roľníci vyššie úrody, vyššie hektárové výnosy
a zameriavali sa viac na ţivočíšnu výrobu.
V našej obci nie je moţné utvoriť také druţstvo ako sú na juţnom Slovensku, lebo kopcovitý terén
a chladné a drsné podnebie nedovoľujú pestovať obilniny, tak ako na rovinách. Naša obec má však
všetky podmienky k utvoreniu takého roľnického druţstva, ktoré by sa zameralo na ţivočíšnu
výrobu.
Ťaţko sa presviedčajú naši roľníci o výhodách kolektívneho hospodárenia. Je to uţ akosi ešte
v povahe dedinského ľudu – neveriť novotám, kým sa sám nepresvedčí – ako sa hovorí: nezkúsi sám
na vlastnej koţi. Myslia si, keď zem dajú do druţstva, ţe sa s ňou musia navţdy rozlúčiť. Mládeţ na
roli pracovať nechce, lebo vidí, ţe rodičia hrdlačia na úzkych záhonikoch, ktoré raz im úrodu dajú,
inokedy zase vydajú len to, čo od roľníka dostali. Na kopcoch musia byť úzke záhony a vysoké
medze, aby sa udrţala zemina pri prudkých daţďoch na svojom mieste a vody je mezmyli zo
záhonov.
Roľníci
Mládeţ radšej odchádza na prácu do blízkych továrni, kde má väčšie zárobky. Do roku 1955 je
v Staškove stále len prípravný výbor pre zaloţenie jednotného roľníckeho druţstva. Spoločná práca
sa ešte nezačala a aj na malých rovinkách, kde by scelenie pôdy sa mohlo previesť, sú ešte medze aj
50 cm široké, ktoré tvoria hranicu záhonkov jednotlivých roľníkov a sú ešte občas príčinou
sudobných sporov medzi rozkmotrenými roľníkmi.
Sú niektorí uvedemolí roľníci v našej obci, ktorí by chceli začať druţstevne gazdovať, je ich však
málo a s malou plochou pôdy. Najväčší roľník má 5,58 hektárov ornej pôdy, ostatní sú proti nemu
len „troškári“.
Zatiaľ všetci roľníci súkromne hospodária. Svoje občianske povinnosti v plnení dodávok
z poľnohospodárskych produktov si svedomite v obecnom merítku plnia, ba dosiahli niekoľkokrát
prvenstvo v okresnom meradle.
Druţstevná práca v iných krajoch nášho štátu je uvedomelá a prináša v celoštátnom meradle
priaznivé výsledky, čo bolo vidieť i v čiastočnom zníţení cien potravných článkov. No, doposiaľ

nemôţeme spomínať zníţenie cien mäsa a masti, lebo ţivočíšna výroba nedosahuje ešte takých
výsledkov, aby sa cena týchto dôleţitých potravných článkov mohla zníţiť.
Uvoľnenie tovaru
V roku 1953 1. júna uvoľňuje sa všetok viazaný tovar, moţno si kúpiť čokoľvek a akomkoľvek
mnoţstve. Náročnosť i našich staškovských občanov po stránke ţivobytia, bývania a kultúry veľmi
stúpa. Dokazujú to trţby mäsiarov, obchodníkov s potravinami a textilom. Mäsiar predá za mesiac aţ
násobné mnoţstvo mäsa a mäsových výrobkov ako pred rokom 1945. Ţeny varia bohatšie
a pestrejšie jedlá, uţ nemajú len kapustu a zemiaky. Pestrosť jedál ukazuje sa v kaţdom dome.
Zárobky robotníkov sú pekné, čo sa prejavuje aj v obliekaní. Kroje rapídne miznú. Mladí ho vôbec
nenosia, len kde – tu starší.
Kovoroľník
Tak ako inde i v našej obci sú kovoroľníci – to je: jeden a ten istý človek je aj roľníkom, lebo vlastní
a obrába pôdu a súčasne je aj robotníkom, lebo pracuje v továrni, alebo v bani, alebo pri stavbách
väčšinou na Ostravsku. Pozemok obrába ţena s menšími deťmi a muţ pracuje mimo obce. Je tu na
obidvoch stranách polovičatosť v práci, lebo roľa, ktorá vyţaduje svoje časové termíny práce, sa
správne neobrobí a v návale poľnohospodárskej práce je nutný zas tento robotník pomáhať rodine
v práci na poli, čím zanedbá svoju prácu v továrni a javí sa mu veľká absencia, keďţe je nútený
vynechať šichty ( robotníckym ţargónom sa tomu povie: „buľať šichty“). Alebo, keď sa mu to
podarí, vypomáha doma na úkor svojej dovolenej, pri čom zabúda, ţe aj on potrebuje po celoročnej
namáhavej práci v továrni odpočinúť, aby takto občerstvený s novými silami plnil dobre plánovanú
prácu.
Občania pochopili, ţe treba ísť s duchom času, ţe nemôţu vo všetkom ostáť stáť, keď okolo nich sa
všetko hýbe, mení a pretvára. Túţia po vyrovnaní rozdielu medzi dedinou a mestom, túţia i po
kultúre. Naša obec nemala vhodnej miestnosti, kde by sa predvádzali kultúrne programy, lebo voľné
večery a nedele mnohí trávili v krčmách. I keď boli prekáţky i u nadriadených orgánov pre
nedostatok finančných prostriedkov, i keď boli prekáţky i u miestnych občanov, ktorí sa báli novôt
a nepochopili význam svojpomocnej práce pri výstavbe tohto domu, predsa sa podarilo čo aj za dlhší
čas vystaviť prístrešie pre kultúru. Stoji nový dom s veľkými vhodnými miestnosťami pre kino,
divadlá a zábavy, miestnosťami pre hasičské potreby. Bude len záleţať na občanoch aby tento pekný
kultúrny stánok dobre a k svojmu kultúrnemu vzrastu vyuţili.
Postavil sa aj nový drevený most cez rieku Kysucu, ktorý spája občanov niţného konca s ústredím.
Vystavila sa nová budova materskej školy keďţe počet školopovinných detí veľmi vzrástol, do
školského obvodu začlenili sa aj ţiaci starší z Olešnej u Rovňanov a Staškova – Polgrúňa, vlastná
budova Osemročnej strednej školy mala nedostatok učebných miestností. Boli len 2 miestnosti vo
vlastnej budove a 2 v prenajatej „ u Pupíka“ a „ u Belečšiaka“, situácia si vyţadovala prepoţičanie
celej budovy materskej školy pre ţiakov školopovinných a materská škola prebrala miestnosť
u Pupíka. Učebňa v dome J. Beleščiaka sa vypustila, lebo veľká vzdialenosť tejto učebne od
ústrednej školy čiastočne brzdila potrebnú kontrólu práce a bola aj vysunutá vbok od stredu dediny.
1.päťročnica
1.januára 1949 začala sa prvá päťročnica – bol to plán práce výstavby a výroby Republiky na 5
rokov. Práca päťročnice bola drobnejšie pridelená na roky a jednotlivé pracovné podniky súťaţili
medzi sebou v jakosti výroby, v mnoţstve, čase a v zmenšení nepodarkov a odpadového materiálu.
Vynikajúci pracovníci, robotníci, inţinieri, muţi a ţeny, novátori a úderníci zaslúţili sa s celou radou
robotníkov a roľníkov o splnenie päťročnice, ktorá našej obci dala novú materskú školu, kultúrny
dom, nový most a novú cestu na Polgrúň – Hrubý Buk. Ţe robotnícka trieda chce pomôcť všetkým
pracujúcim vidieť i z toho, ţe obyvatelia Polgrúňa, Hrubého Buku, Olešnej nemusia z celotýţdennej
ťaţkej práce ísť pešo toľké kilometre domov a v nedeľu do práce, lebo autobus ich čaká na

ţelezničnej stanici a dovezie k domovu. Robotníci nemajú takto príleţitosť staviť sa do krčmy ako
prv, kde mnohí aj za dve hodiny prepili dvojtýţdennú mozoľnatú plácu.
Mládeţ ČSM
Mládeţ sa organizuje v „Československom sväze mládeţe“ (ČSM). V našej obci táto organizácia
neplnila a ešte doposiaľ neplní správne svoje poslanie. Príčina neväzí v mládeţi samej ale vo
vedúcich a nedostatočnej starostlivosti okresného výboru ČSM. Mládeţ nie je scelená, jednotná a nie
je zapálená pre práce v prospech celku. Je pravda, ţe sú cez robotné dni zamestnaní mnohí mimo
obce, ţe pracovné smeny im prekáţajú, aby sa mohli všetci zísť na schôdzky, ale voľné dni, keď sú
doma nevenujú spoločným schôdzkám a plneniu plánu práce, ktorý má kaţdá zloţka národného
frontu. Sú stále pod vplyvom zastaralého domáceho prostredia, nepomáhajú šíriť vedecký svetový
názor, lebo sama dorastajúca mládeţ nie je v tomto smere na patričnej výške. Jej celková práca bola:
niekoľko ľudových veselíc a 2 divadeľné predstavenia. Pri ČSM v Staškove je zaloţený hudobný
krúţok, ktorý má 5 členov. Tento krúţok tieţ plní svoje poslanie, lebo jeho členovia hrajú pre „svoj
vačok“ – kaţdý ako samostatný hudobník zarába pre seba. Nezúčastňujú sa osláv verejných ako
zloţka ČSM a o prispievaní kultúrnymi vloţkami nemoţno hovoriť. Nepomáhajú ani škole
v pionierskej organizácií. Dúfajme, ţe sa to skoro zmení a budeme môcť o miestnej zloţke ČSM
zaznačiť i v kronike, ţe je hýbnou a tvorčou zloţkou pri budovaní ţivota našej obce. Ani jeden občan
nesmie zabudnúť na výrok veľkého slovenského bojovníka Ľudovíta Štúra: „Nazpäť cesta nemoţná,
napred sa ísť musí“, čo v podobných slovách pripomínal všetkým občanom našej vlasti prvý
robotnícky prezident Klement Gottwald vo výroku: „ zpátky ni krok!“
Kultúra a osveta
O kultúrny ţivot v obci Staškov stará sa Osvetová beseda (OB). I keď si občania ešte nezvykli
navštevovať miestnosť osvetovej besedy, kde majú moţnosť v teple čítať knihy, hrať šachy,
besedovať o aktualitách, počúvať prednášky, lebo miestnosť osvetovej besedy často musela meniť
svoje ubytovanie pre bytovú krízu, predsa táto kultúrna ustanovizeň v značnej miere správne plnila
svoje poslanie tým, ţe v miestnostiach školských budov i hostinca poriadala, najmä
z poľnohospodárstva, ktoré pomohli našim roľníkom aspoň teoreticky rozšíriť znalosti z tohto
odboru. Oboznamovala obyvateľov o súčasnej domácej i svetovej politickej situácií o mierovej snahe
nášho spojenca – SSSR a ľudovodemokratických štátoch a ich kolóniach za svoje práva. Osvetová
beseda za týmto účelom utvorila za vedenia Domu osvety lektorský sbor so sídlom v okresnom
meste. Lektormi pre rôzne druhy prednášok boli a sú stále niektorí učitelia miestnej školy. Najviac
prednášok uskutočnil správco osvetovej besedy Ignác Galvánek.
Ľudová kniţnica „stále obohacovaná o nové knihy neplnila svoju úlohu, lebo ľudoví knihovníci
nepoţičiavali knihy“.
Putovné kino prostredníctvom osvetovej besedy niekoľkokrát v roku premietlo našim občanom
zábavné a poučné filmy v miestnostiach školy, niekedy i hostinca. Veľká miestnosť v dokončenom
kultúrnom dome čaká na svoje poslanie.
Pri osvetovej besede bol utvorený hudobno – spevácky krúţok, ktorý v sebe zahrňuje najlepších
spevákov a hudonikov našej obce. Jeho zásluhou šírili sa ľudové a miestne piesne nielen v okolí
Staškova ale v celej vlasti, lebo ich pekné výsledky v okresnej a krajskej súťaţi ľudovej umeleckej
tvorivosti priviedli sem aj bratislavský československý rozhlas, ktorý natočil a niekoľkokrát vysielal
pekné spevy Agnesy Šupolovej, učiteľky na miestnej škole, Joţinky Molovčákovej, robotníčky
v turzovskej továrni, Štefky Opialovej, študentky, Hanky Beleščiakovej, robotníčky v třineckých
ţeleziarňach, troch bratov Laca, Paľa a Matúša Jurgu, Štefana Kaličiaka, šoféra autobusu. Majstrami
na cimbale a harmonike sú otec so synmi Ján Kuderavý – syn Ján a Pavel klarinista.

Školstvo
V školstve povojnová doba priniesla do práce nového ducha a aj nové metódy. Dnešná škola nie je
tá, ktorá bola pred rokom 1945 – dnešná škola je politická. Ţiaci sa nielen učia ale aj vychovávajú,
a to vychovávajú v človeka socialistického, budovateľa krajšieho ţivota. Práca teoretická spája sa
s polytechnickou výchovnou, kde ţiaci prakticky pri pokusoch v chémii, fyzike, biológii a iných
predmetoch prevádzajú to, čo sa z knih naučili. Dnešná škola musí pripraviť budúceho občana pre
prakticky a tvorčí ţivot v našom ľudovodemokratickom zriadeni. V prehľade o vývoji školstva na
predných listoch kroniky školstva na predných listoch kroniky jasne a zreteľne vidieť zväčšovanie
počtu školopovinných detí, ktorým pomaly nestačia učebné miestnosti. Učí sa stále v 2 smenách.
Bolo by ţiadúce popremýšľať na vybudovanie novej školskej budovy. Ţiaci potrebujú vhodné
miestnosti na prevádzanie prác v záujmových krúţkoch, škola potrebuje miestnosti pre kabinety, lebo
pomôcok stále pribúda. Škola je umiestnená v 2 budovách. Ţiaci pri poobedňajšom vyučovaní
v zimných mesiacoch sú nútení ísť v tme večer domov.
Reţim školy
Reţim školy má za úkol starať sa o ţiaka i v čase mimo vyučovania. Učitelia starajú sa o ţiakov
nielen pri vyučovacom procese ale aj v ich voľných chvíľach a to takto: ţiaci podľa záujmu a svojich
záľub pracujú v krúţkoch. Na škole je krúţok mladých mičurincov, lyţiarov a fodbalistov.
V mičurinskom krúţku mladí pokusníci majú k dispozícií pekný kúsok zeme. Ţiaci pracovali
úspešne. V roku 1954 na celoštátnej súťaţi v Bratislave umiestnili sa medzi prvými dostali peňaţitú
odmenu a pochvalu. V krúţku učia sa pracovným návykom z odboru poľnohospodárskeho, učia sa
hodnotiť prácu roľníka. Pozorujú ţivot rastlín, príčiny vzniku a zániku ţivota rastlín. Učia sa milovať
krásu prírody, neničiť ju. Robia pokusy ako správne a účelnejšie pracovať, ako zo zeme získať čo
najviac úrody, učia sa pestovať také druhy plodín, ktoré sú vhodné pre náš kraj a sú výnosné. Práca je
len v začiatkoch a pri vytrvalosti sa iste dopracujú pekných výsledkov. Vy lyţiarskom a fodbalovom
krúţku otuţujú svoje telo. Škola v mimoškolskej práci v záujmových krúţkoch vychováva i dobrých
budúcich hospodárov i športovcov.
1955
na čele obce sú v tomto roku: Michal Sekerka – predseda Miestneho národného výboru, Pavel
Dodulík – tajomník. Administratívni zamestnanci: Juraj Turiak – účtovník, František Matlák má na
starosti hospodárske veci a Anna Smrečková – matrikárka. Aby spolupráca MNV s občanmi bola
dobrá a úspešná, predseda a tajomník navštevuje stále občanov, pomáha riešiť malé sporné
problémy, usmerňuje prácu Výboru ţien.
Rada MNV
Rada Miestneho národného výboru je uţší aktív členov národného výboru a rieši dôleţité problémy,
ktoré sa v obci vyskytnú.
Poslanci
Poslanci Miestneho národného výboru ktorých je 23 – toľko obvodov má obec – nanášajú bolesti
a radosti ľudí zo svojho obvodu, čím pomáhajú tvoriť uţší styk medzi občanmi a správou obce.
Zdravotníctvo
Obec má konečne lekára, ktorý okrem staškovských občanov má v obvode Olešnú a Podvysokú. Uţ
nemusia chorí čakať na lekára z Turzovky alebo Čadce, potrebná pomoc sa im poskytne hneď.
Prvým lekárom na Staškove je Dr. Ľudevít Lešák z Trenčianských Teplíc. Liečenie a lieky sú
chorým, ktorí podliehajú nemocenskému poisteniu, sú poskytnuté zdarma. Obec nemá ešte sanitného
voza, pri naliehavých prípadoch prevozu do nemocnice, musí sa volať sanitný voz z Turzovky, na
ktorý sa niekedy dosť dlho čaká, lebo je stále obsadený.

Sociálne pomery
Sociálne pomery občanov sú celkove veľmi dobré. Robotníci, ktorí sú skoro všetci vlastne
kovoroľníci, dostávajú za svoju prácu pekné peniaze. Dokazuje to aj mnoţstvo nasporených peňazí,
novo postavené rodinné domky, ktorých v tomto roku pribudlo 14. Občania majú väčšie poţiadavky
v obliekaní a strave. Všetky obchody v obci hovoria pochvaľne o obratoch. Ľudia v obliekaní
vyrovnali sa mestu. V nedele i pracovné dni chodia čisto a vkusne oblečení, šaty i bielizeň kupujú
väčšinou v konfekčných obchodoch hotovú, krajčírom práce ubúda. Na Staškove je 1 krajčírske
druţstvo, ktoré má 3 zamestnancov, dámskej krajčírky neni.
Zariadenie v domácnosti je na 75% moderné. Elektrický prúd je v ústredí skoro v kaţdom dome –
výnimkou sú staré drevené chalupy, ktorých je ozaj veľmi málo. Elektrického prúdu občania
vyuţívajú nielen na svietenie, ale k praniu, vareniu a strojom. Elektrických pračiek je veľa –
priemerne v kaţdom treťom dome. Ţeny si túto vítanú pomoc veľmi chvália. Rádio je priemerne
v kaţdom druhom dome – teda 50% rodín vlastní rozhlasový prijímač.
Zamestnanie
Zamestnaním sú väčšinou kovoroľníci – t.j. ţeny pracujú doma na roli, muţi najviac na Ostravsku.
Je veľa baníkov a hutníkov. Mladé dievčatá pracujú v blízkej továrni na rukavice v Turzovke
roľníkov, ktorých zamestnanie je len čisté roľníctvo, je asi 10%.
Úroda
Úroda v tomto roku bola primerná. Občania splnili svoje povinnosti v dodávke veľmi pekne a načas.
Dokonca obec Staškov získala v súťaţi o prvenstvo v plnení dodávky čo do mnoţstva i času prvé
miesto v okresnom meradle. Občania plnili dodávky v mäse, masle, mlieku, vajciach, zemiakoch
a obilí.
Zníţenie cien
Úspešná práca v priemysle a hospodárstve v celoštátnom merítku priniesla občanom zníţenie cien
rôznych výrobkov. Ţivočíšna výroba stále ešte nedohonila priemyselnú výrobu a obilinárstvo, preto
mäso, mäsové výrobky a masť ostala bez zníţenia cien.
Poľnohospodárstvo
Príčina väzí v tom, ţe roľníci liknavým tempom chápu význam zakladanie jednotlivých roľníckych
druţstiev, kolektívnej práce a snahu o väčší hektárový výnos. Je potrebné venovať viac pozornosť
zakladaniu druţstiev a zvýšeniu ţivočíšnej výroby.
Na obci sa vedie presná evidencia poľnohospodárskych zvierat.
Obchody
Obchody nielen v meste ale i na dedine teda aj v obci Staškov sú plné rôzneho tovaru. Takţe občania
nemusia chodiť na nákupy do okresného mesta. Nie je ešte holičstvo „muţské pokolenie“ chodí sa
strihať k samoukovi Gunčagovi. Pre lieky musia ísť do Čadce lebo do Turzovky. Textilné obchody
sú plné látok, pánskych a dámskych šiat, bielizne, kobercov. Ceny tohto tovaru sú pomerne níţšie
ako ceny potravín a mohlo by sa smelo povedať: „Radšej by som ťa šatil ako kŕmil“ uvádzam na
príklad: 1 kg bravčovej masti 40 Kčs, 1 kg masla 45 Kčs, 1 kg bravčového mäsa 32 Kčs, 1 kg
hovädziny 24 Kčs, 1 kg múky ogg 5,50 Kčs, 1 kg cukru 12 Kčs. Z textilného tovaru: 1 pánska košeľa
50-80 Kčs, 1 oblek priemernej ceny 500-600 Kčs, 1 dámske letné šaty 80-160 Kčs, dámske hodvábne
punčochy 8-20 Kčs, prepychové „sylonové“ alebo „sklenky“ 40-52 Kčs. Oblúbeným tovarom pre
ţeny sú veci zo sylonového vlákna. Majú tú vlastnosť, ţe sa nekrčia, ľahko a pekne sa perú, skoro
neţehlia sú vkusné, ľahké. Ţeny si kupujú sylonové punčochy, spodné prádlo, šaty, pre muţov zas
ponoţky a košele. I v textilných i v potravinárskych obchodoch je stále veľký výber tovaru.
Obchodníci v potravinárskych oddeleniach sú pod častou lekárskou kontrolou, miestnosť musí byť

hygienicky nezávadná a počas celej pracovnej doby sú povinní dbať na prísnu hygienu pri narábaní
s potravnými článkami.
Školstvo a osveta
Osemročná stredná škola v Staškove – ústredí a Osemročná stredná škola v Staškove – Polgrúni má
v tomto roku 510 ţiakov, 18 tried ( 12 v ústredí), 21 učiteľov. Materská škola v ústredí má 24 ţiakov,
1 učiteľa. Učitelia pri vyučovacom a výchovnom procese starajú sa o všestranný vývin ţiakov.
Disciplína ţiakov mimo školy nie je taká, ako by bolo ţiadúce – lepšou spoluprácou školy s rodičmi
sa to zlepší. Rodičia majú záujem o prácu v škole – sú však niektorí takí, ktorých nezaujíma, čo dieťa
v škole robí, ako sa učí, ako sa chová, sú ľahostajní ku akciám, ktoré poriada škola. Tento zjav nie je
však len u nás, ale sa vyskytuje všade. Veľká väčšina rodičov však na schôdzky zdruţenia rodičov
a priateľov školy chodí, diskutujú radi a hlavné je, ţe diskutujú vecne o problémoch týkajúcich sa
školy a ich detí. Reţim dňa ţiaka i školy pomáha k upevňovaniu disciplíny a k zlepšovaniu
prospechu. Ţiaci i v tomto roku radi pracujú mimo vyučovacieho času v záujmových krúţkoch. Na
škole je krúţok mičurinský, šikovných rúk, lyţiarsky, tel. výchovy, recitačný a spevácky. Pokusnická
práca mladých mičurincov bola úspešná. V súťaţnej práci v roku 1954-55 pestovanie
rakovinovzdorných zemiakov s čo najväčším hektárovým výnosom umiestnili sa staškovskí
mičurinci na celoštátnej výstave v Bratislave medzi prvými desiatimi, čo je umiestnenie ozaj čestné.
V školskom roku 1955-56 na celoštátnej výstave v Prahe získali zas prvenstvo v pestovaní zemiakov
a pochvalné listy z Ministerstva školstva a Ministerstva poľnohospodárstva potešili ţiakov ústrednej
staškovskej školy. Veľkou radosťou pre školskú pioniersku skupinu bolo, keď krajský výbor ČSM za
zásluhy pionierov – mičurincov v pokusnickej práci v r. 1955 pomenoval miestnu pioniersku skupinu
na: „Pioniersku skupinu Mičurina“ a odovzdal im červenú zástavu. Aj bratislavský rozhlas prišiel na
pracovisko našich malých kde natočil pásmo o práci staškovských mičurincov. To bolo radosti, keď
počúvali u rádia sami seba! V krúţku lyţiarskom zúčastnili sa okresných pretekov o cenu
Pionierskych novín.
Školská stravovňa
Aby sa pomohlo zamestnaným matkám, otvorila sa v marci pri Osemročnej strednej škole v Staškove
– ústredí školská kuchyňa, kde za malý poplatok stravovalo sa okolo 40 detí. Ţiaci v spoločnej
jedálni učili sa spoločenským pravidlám pri jedle, slušnému správaniu sa v spoločnosti a hygiene.
Učitelia sa stále vzdelávajú, aby mohli čo najúspešnejšie vo svojom odvetví pracovať.
Osveta a výbor ţien
Osvetovú činnosť prevádzajú zloţky Národného frontu cestou osvetovej besedy. Divadelný krúţok
zahral v novom kultúrnom dome divadelnú hru „Páva“. Mimo toho hosťovali v našej obci iné
divadelné krúţky, ktoré občanom zahrali pekné divadelné hry. Ťaţkosti pri divadelnej hre, pri
divadelnej činnosti robí to, ţe nové priestranné javisko nemá ešte kulisy, preto i hostia musia si
všetko potrebné so sebou priviesť. Správa Osvetovej besedy za pomoci výboru ţien pri Miestnom
národnom výbore všetok čistý zisk z usporiadania akcií venoval na zakúpenie potrebných vecí do
kultúrnej miestnosti. Kúpili stoličky a plánujú prispieť k zakúpeniu kulís. Škoda, ţe ostatné zloţky
stoja bokom od pomoci. Výbor ţien a osvetová beseda je si vedomá, ţe nezbytným pomocníkom pri
výchove občanov je okrem iného divadlo a film. Isteţe nebude dlho trvať a obec Staškov bude mať
kultúrne miestnosti vybavené potrebnými vecami, aby občania príjemne a uţitočne mohli tráviť
voľné večery a sviatky spoločne na kultúrnych podujatiach. Osvetová beseda a výbor ţien starali sa
o uľahčenie práce našej ţeny, poriadali kurz šitia, v zimných mesiacoch aj kurz varenia. Ţeny mali
záujem o tieto kurzy a navštevovali ich v hojnom počte.

1956, Výstavba
I rok 1956 priniesol obci po stránke zveľaďovania, výstavby a okrašľovania nové diela. V prvom
rade treba spomenúť prestavbu mostu cez rieku Kysucu pri kostole. Starý drevený most
nevyhovoval, lebo jeho trvácnosť po stránke materiálnej bola slabá. Dreva vlivom počasia a nánosom
vozov rýchle hnilo a most bol nevyhovujúci, ba nebezpečný i pre chodcov. Preto obec sa postarala
o kvalitnejšiu prestavbu. Pracovali na ňom miestni občania. Tu musím spomenúť obetavú prácu
občana robotníka Vyhniara, ktorý pri tejto práci aj zahynul. Spadol z mostu, dostal ťaţký úraz na
hlavu a zraneniu v nemocnici podľahol.
Oprava cesty ku kostolu sa tieţ previedla. Ďalej sa upravil úsek cesty zo štátnej hradskej na Bahaňu
zastávku a cesta do Jelitova. Bola zosilnená elektrická sieť na niţnom konci obce. Z elektrickej siete
v Olešnej bola spravená odbočka do budovy Osemročnej strednej školy v Staškove Polgrúni.
Úroda a plnenie dodávok
Počasie nemalo nepriaznivý vplyv na úrody, ba naopak – prialo. Roľníci, ktorí ešte stále hospodária
súkromne, splnili celkove na 100% prepísanú dodávku rastlinnú aj ţivočíšnu. Prihliadajúc na
jednotlivé druhy dodávky bol nesplnený predpis mlieka a vajec. Staškovskí roľníci skoro všetci plnia
načas občianske povinnosti. Veľkým pomocníkom pri presviedčaní tých roľníkov, ktorí zaostávali
boli členky Výboru ţien pri MNV. Osemročná stredná škola v Staškove – ústredí s učiteľmi a ţiakmi
a Osemročná škola na Polgrúni. Všetci títo osobnou návštevou, listami ţiakov a presviedčaním sa
pričinili, ţe obec Staškov celkove splnila predpísanú dodávku.
Socializácia dediny
V obci ešte nie je zaloţené Jednotné roľnícke druţstvo. Prípravný výbor mal v tomto roku
členov. Uvedomelí pracovníci v obci presviedčali stále malých a stredných roľníkov o výhodách
spoločného hospodárenia, no naši roľníci akosi ťaţko chápu veľký význam tohto hospodárenia.
Tempo rýchleho vývoja a rastu socialistickej dediny ich iste zanedlho strhne do víru nového lepšieho
ţivota a pri vytrvalom presviedčaní i oni – staškovskí roľníci iste pôjdu s tempom ţivota vo všetkých
pokrokových krajinách. Kaţdý začiatok je ťaţký, potrebuje veľa ţertvy a námahy, ale prináša pekné
ovocie. Tak ako by dnes naši roľníci nemohli byť bez elektrického prúdu – a tieţ ho v začiatkoch
nechceli – tak nebudú môcť byť bez druţstva. Pomocou presviedčania, neustálymi návštevami,
pomocou prednášok, divadiel, filmových predstavení, zájazdov na iné druţstvá sa iste v budúcom
roku podarí splniť veľká úloha dediny.
Kultúrny ţivot
Kultúrny ţivot v obci je na vysokej úrovni. Veľkou výhodou obce je, ţe má peknú kultúrnu budovu
a v nej vhodné miestnosti na prevádzanie kultúrnej práce. V roku 1956 bola u nás bohatá divadelná
ţatva – zahralo sa 13 divadelných hier. Hosťovali v obci divadlá z iných obcí, okresov boli i zo
Ţiliny a Bratislavy i Ostravy. Ţiaci uvítali 4 krát ţilinské bábkové divadlo Petra Jilemnického.
O kultúrny rast občanov počas zimných mesiacov bolo postarané poriadaním rôznych kurzov.
Osvetová beseda poriadala kurzy agrobiologického minima, kde lektor odprednášali miestnym
roľníkom veľa odborných prednášok. Diskusie boli bohaté, lebo naši občania sa zaujímali o nové
veci. Výbor ţien pri MNV poriadal 2 behy kurzu varenia, kde ţeny a dievčatá naučili sa novým
potrebným veciam.
V jesennom období otvorilo sa v obci štátne kino. Premietalo sa týţdenne 2 filmy pre dospelých a 1
pre mládeţ. Kultúrna činnosť obce pod vedením Osvetovej besedy vyvíjala bohatú činnosť, ktorá jej
priniesla aj značný finančný príjem. Za pomoci VŢ zakúpili sa kulisy pre nové javisko v hodnote
16.000 Kčs. Do kultúrnej činnosti boli zapojení všetci učitelia Osemročnej strednej školy v Staškove
– ústredí a niektorí občania, ktorým ozaj záleţí na tom, aby i naša dedina vyrovnala sa tejto stránke
ţivotu v meste.

Školstvo
V obci sú 2 osemročné stredné školy a 1 materská škola. Ústredná škola osemročná mala 12 tried
s 343 ţiakmi. Pre toľký počet ţiakov budova školy je malá, preto učebne boli prenajaté v budove
materskej školy a „u Pupíka“. Škola pri dnešnom spôsobe práce nevyhovuje pre nedostatok
miestností. Ţiaci zgrupovaní podľa záujmov v krúţky, nemajú miestností pre vykonávanie prác
v týchto krúţkoch. Pri škole je aj školská stravovňa, kde sa v tomto roku stravovalo priemerne 50
ţiakov. Dostávali desiatu a obed. Druhá osemročná škola je na polgrúni kde je ţiakov. Ani táto
školská budova nevyhovuje pre nedostatok učební a učí sa tieţ v prenajatej budove v malej izbičke
u Nekoranca. Materská škola bola umiestnená do 1. sept. 1956 „u Pupíka“, v novom školskom roku
v budove Miestneho národného výboru. Má 24 ţiakov.
Zdravotníctvo
Obec má lekára. Zdravotný stav občanov bol v tomto roku celkove uspokojivý. Výkyvy boli, keď sa
vyskytli epidemické choroby ako bola infekčná ţltačka, vírusová chrípka a beţné detské choroby.
Skupina Československého červeného kríţa, ktorá je pomocníkom lekára, vyvíjala dobrú činnosť.
Poriadala kurz prvej pomoci, prednášky spojené s politickými filmami. Skupina malá v tomto roku
12 darcov krvi.
Zloţky Národného frontu vykonávali svoju činnosť podľa plánu práce. Tu je potrebné spomenúť, ţe
staškovská mládeţ organizovaná v Československom sväze mládeţe nevyvíjala činnosť, ako bolo
potrebné. Chyba bola vo vedení tejto mládeţníckej organizácie i v obci a v nedostatočnej
starostlivosti u okresných funkcionárov ČSM.

1957
Počasie a podnebie
Celkový raz počasia sa oproti minulému roku v podstate ničím neodlíšil. Jar sa začala trochu
oneskorene, no i tak bola úroda dobrá, na výnosoch z polí, toto oneskorenie nebolo badať. Lebo bolo
oproti iným rokom pomerne chladné. Najväčšie teploty boli 26 stupňov C. táto trvala najviac 3-4 dni.
Ináč sa teplota pohybovala okolo 15-20 stupňov C. Jeseň bola dlhá a pekná. Zima pomerne mierna.
Najväčšie mrazy boli zaznamenané –26 stupňov C. Snehu , v porovnaní s inými rokmi, bolo málo.
Príroda
Väčšina nášho chotára je kopcovitá s úzkymi pásikmi parciel, ktoré sú oddelené od seba medzami.
V lesoch chotára zdruţujú sa srny, zajace málo jeleňov aj diviak. Z vtákov ţijú u nás vrabce,
lastovičky, vrany a straky. Menej škorcov, drozdov a sýkoriek. Oproti minulým rokom ubudlo
v našej Kysuci rýb a rakov. Naši rybári v tomto roku obmedzili výlov rýb. Hoci naša obec má dosť
výhodné podmienky pre chov včiel, máme v obci málo občanov, ktorí sa venujú včelstvu. Naši
najlepší včelári sú Imrich Latka, Peter Letko, Štefán Korduliak, Ľudevít Koţák.
Viac ako inokedy, vďaka našim orgánom, začínajú sa naši občania starať o lesy. Za pomoci školskej
mládeţe bolo vysadené mnoho stromčekov. Roľníci pestujú najviac zemiaky, ktorým sa u nás darí.
V tomto roku sa u nás vyskytla pásavka zemiaková. Ešte pred nedávnom bolo v našej obci veľmi
málo ovocných stromkov. No v tomto roku ich počet vzrástol. Uţ takmer pri kaţdom dome sú
vysadené ovocné stromky, ribezlové a egrešové kríky. Asi 500 kusov stromčekov sa vysadí ročne.
Popis obce
V tomto roku nenastala pomerne ţiadna veľká zmena v obci. Rozostavaných rodinných domčekov je
18. v obci je otvorená autobusová linka Staškov – Ostrava. Týmto autobusom dochádzajú robotníkov
denne do práce. Autobus odváţa robotníkov na tri smeny do Ostravy. Z obce vedie aj linka Staškov –
Jelitov. Premáva viac razy denne. Cez našu obec vedie aj autobusová linka z Čadce do Turzovky.
Premáva 6 krát denne. Započalo sa so stavbou novej cesty do osady Belkov. Vedúcim je Gašpar

Kanálik. Pokračovalo sa výstavbou cesty cez Jelitov za Bahanu. Dĺţka cesty 6 km. Vedúcim pri
stavbe cesty je Jozef Baláţ.
Poľnohospodárstvo
Výmera poľnohospodárskej pôdy je nasledovná: orná pôda 529 ha, lúky 97 ha, pasienky 241 ha
a 806 ha hôr. Pôda sa obrába ešte starým spôsobom. Ľudia kopú motykami a orú konskými záprahmi.
Pôdu brania bránami, niekedy ťahajú brány i za sebou. Poľnohospodárstvo je málo výnosné. Ďalej
krmnú repu, kapustu, ráţ a čiastočne i mak.
Zeleninárstvo je u nás záhradkove. Pestujú ponajviac mrkvu, petrţlen, cibuľu. Vo veľmi malom
mnoţstve šalát, špenát tekvicu, uhorky a inú zeleninu. Väčší gazdovia chovajú kone, ktorými
obrábajú pôdu sebe aj iným roľníkom. Koňmi aj zváţajú obilie, zemiaky, krmoviny a ostatnú úrodu
z polí. Skoro kaţdý roľník chová ošípanú. Roľníci kosia obilie, trávu ručne – kosami. Mlátia na
mláťačkách s triedičmi a čističmi obilia. Iba niektorí väčší roľníci obrábajú pôdu strojom, kosia
kosačkami s konským záprahom. Poľné cesty sú pomerne v zlom stave. Roľníci si ich opravujú sami
svojpomocne.
Oplodňovanie hovädzieho dobytka sa v ústredí prevádza umele. Inseminačná je v Čadci, odkiaľ
dochádzajú pracovníci do našej obce. Na kopaniciach sa dobytok oplodňuje prirodzene.
Plnenie dodávok
Ako v minulých rokoch, tak i tohto roku sa pracovníci Miestneho národného výboru snaţili, aby bola
dodávka splnená na 100%. Niektorí roľníci nechceli pochopiť význam a dôleţitosť plnenia dodávok,
týchto museli pracovníci veľa presvedčovať, aby svoje povinnosti splnili. Toto sa podarilo a tak naša
obec v plnení dodávok obstala na čestnom mieste. Niektorí roľníci- splnili dodávky na 100%. No iní
zasa i napriek veľkému presviedčaniu si svoje dodávky nesplnili na 100%. Veľkú zásluhu na tom, ţe
naša obec splnila dodávkove povinnosti majú členky Výboru ţien, ktoré osobne navštevovali tých
roľníkov, ktorí zaostávali v plnení dodávok.
Obchody
V našej obci sú 3 potravinárske predajne. Jedna predajňa s textilom a hotovými odevmi pod názvom
„Vesna“, jedna predajňa s obuvou „Obuva“. Jedna predajňa s priemyselným tovarom a domácimi
potrebami. V tejto predajni dostať všetky druhy priemyselného tovaru, elektrické spotrebiče, nábytok
a domáce potreby. Pohostinstvá sú v obci 3. jedno pohostinstvo na Polgrúni a dve v dedine. Predajňa
s mäsom „Mäsna“ je jedna.
Obchody sú dobre zásobované všetkými druhmi i pri veľkej náročnosti obyvateľstva. V obci je
zaloţené krajčírske druţstvo, kde pracujú krajčíri z obce. Kováčske dielne sú dve, ktoré sú ešte
v rukách súkromníkov. V obci je i krajčírske druţstvo, kde pracujú miestní krajčíri.
Školstvo
V obci sú 2 osemročné stredné školy a jedna Materská škola. Osemročná stredná škola v Ústredí
s počtom tried 13 ţiakov 370. Pre veľký počet ţiakov je aj tohto roku prenajatá budova „u Pupíka“.
Celkom je 6 učební v školských budovách. Vyučuje 15 učiteľov. Od 1.septembra nastala zmena vo
vedení školy. Riaditeľ školy Ignác Galvánek bol preloţený do Súľova a za riaditeľa bol menovaný
Ján Perďoch.
Osemročná škola v osade Polgrúň má 6 tried – 3 učebne. Jedna učebňa je prenajatá v budove
u Nekoranca a dve sú vo vlastnej budove školy. Do 1. augusta na tejto škole bol riaditeľom Eduard
Šinaľ a od augusta bol za riaditeľa menovaný Ján Papajčík.
Materská škola je pre nedostatok priestorov v budove Miestneho národného výboru. Navštevuje ju
celkom 25 ţiakov. Riaditeľkou je Ľudmila Poláková.
V obidvoch osemročných školách je zaloţená Pionierska organizácia. Pionieri pripravujú za pomoci
svojich učiteľov rôzne kultúrne programy na verejné a školské slávnosti a iné podujatia. Ţiaci

pracujú v záujmových krúţkoch. Na škole sú zriadené krúţky: spevácky, mičurinský, krúţok
šikovných rúk a telovýchovný.
Pri osemročnej strednej škole v ústredí je i naďalej školská stravovňa pre deti a učiteľov. Stravuje sa
v nej priemerne 50-60 ţiakov. Za stravu platia deti mierny poplatok. V stravovni podávajú desiatu,
obed a olovrant. Kuchárka je Irena Smrečková a pomocníčka Katarína Bobčiaková.
Kultúrny ţivot
Kultúrnu a osvetovú prácu v obci riadi Osvetová beseda. Kultúrne podujatia sa konajú v kultúrnom
dome. V obci je stále kino. Pre dospelých sú predstavenia v stredu, sobotu a v nedeľu. Pre deti jeden
ráz týţdenne – v nedeľu doobeda. Premietač filmov je Juraj Turiak. Účasť na filmoch je pomerne
dobrá. Uţ i starší občania majú záujem o filmy.
Divadelné predstavenia sa hrajú najmä v zimných mesiacoch. Celkove bolo v obci 6 divadelných
predstavení. O kultúrnu prácu v obci sa zaslúţili učitelia, ktorí sú vedúcimi masových zloţiek. A to
sväz československo – sovietského priateľstva, predsedníčka je Anna Lehotska. Poriadali prednášky
o Soviestkom sväze a besedy s ľuďmi, ktoré navštívili Sovietsky sväz. Československý červený kríţ
poriadal zdravotnícke prednášky. Výbor ţien pri Miestnom národnom výbore poriadal kurz strihov
a šitia, kde sa učili ţeny základnými krajčírskym potrebám a zručnostiam. Športová organizácia
„Sokol“ vyvíjala peknú činnosť. Osem učiteliek sa zúčastnilo nácviku na Celoslovenské
telovýchovné slávnosti. Počas zimných mesiacoch sa utvoril spevácky a tanečný súbor, v ktorom
účinkovali chlapci a dievčatá z obce.
V osade „Polgrúň“ nie je stále kino. Filmy sa premietajú v budove školy v sobotu a v nedeľu.
Premietačom je Ján Papajčík. V obci je miestna ľudová kniţnica a v osade „Polgrúň“ je pobočka –
poţičovňa kníh. Knihovníčkou je Anna Lehotská. Za tento rok bolo v Ústredí 1603 vypoţičiek.
V kniţnici je 1415 zväzkov.
Vedenie obce
V máji 1957 boli prevedené voľby do všetkých štátnych orgánov. Naša obec má 25 volebných
obvodov. Kaţdý volebný obvod má svojho poslanca. Z poslancov sa volí Rada miestneho národného
výboru a vedenie obce. Za predsedu MNV bol zvolený Michal Pupík a tajomníkom je František
Kučo. Podpredsedom MNV je Ján Mravec.
Poslancom do Okresného národného výboru je Mária Ďurníková a Eduard Šinaľ. Poslankyňou do
Krajského národného výboru je Mária Kučová. Personál Miestneho národného výboru: Juraj Turiak
– účtovník, František Matlák – matrikár, Anna Smrečková – administratívna pracovníčka.
Plnenie dodávok
Ako iné roky, i tohto roku sa pracovníci obce snaţili,. Aby boli predpísané dodávky splnené na
100%. Niektorí roľníci nechceli pochopiť význam a dôleţitosť plnenia dodávok, kde museli
pracovníci obce veľa pracovať a presvedčovať, aby aj títo roľníci pochopili, čo sa im aj podarilo.
Úroda bola podľa iných rokov dobrá a tak v plnení dodávok obstala naša obec na čestnom mieste.
Veľkú zásluhu na tom majú členky Výboru ţien, ktoré osobne navštevovali tých roľníkov, ktorí
zaostávali v plnení dodávok.
Politický ţivot
Vedúcu úlohu v obci má Dedinská organizácia komunistickej strany slovenská. Jej terajším
predsedom je František Machovčák. V obci je zaloţená odbočka Československého sväzu nládeţe,
jej predsedom je Justin Koţák. Predsedkyňou Výboru ţien je Mária Kučová. Dobrovoľnícky
poţiarny sbor, jeho predsedom je Gašpár Kanálik. Športová organizácia vyvíja činnosť pod vedením
Telesfora Vaňu. Predsedničkou Sväzu československého – sovietského priateľstva je Anna Lehotská.
Predsedníčkou Československého červeného kríţa je Mária Jurgová. V obci je okrsková stanica
národnej bezpečnosti, okrskár je Ján Daníšek.

Obyvateľstvo
Obyvatelia našej obce sú všetci národnosti slovenskej, náboţenstva rím. – kat. v obci je 462
domových čísel. Obyvateľov má naša obec podľa posledného sčítania 3.100. Dospelé obyvateľstvo
pracuje väčšinou mimo obce. Muţi pracujú na Ostravsku, v Třinci, poniektorí v Čadci a na okolí.
Dievčatá pracujú v pletárni rukavíc „Slovenka“ v Turzovke. Zamestnaných je veľa matiek. Len
poľnohospodárstvom sa zaoberá málo roľníkov. Sú to len tí roľníci, ktorí majú svoje vlastné záprahy.
Väčšinou obyvateľstva sú kovoroľníci. Robotníci a robotníčky dostávajú za svoju prácu pekné
peniaze, takţe si kaţdý môţe dovoliť dobre sa najesť a pekne obliesť. Mládeţ sa pekne oblieka.
Kroje pomaly ustupujú do pozadia. Udrţujú ich iba starší ľudia. Mládeţ pracuje poväčšine v mestách
a móda preniká z mesta do dedín. Občania si veľmi pekne zariaďujú svoje byty. Majú elektrické
práčky a rádia skoro v kaţdom druhom dome. Uţ sa začínajú objavovať aj televízory. Motorových
vozidiel tieţ pribúda. Byty sú hygienické, pre bývanie po kaţdej stránke vyhovujúce. Dreveníc je
stále menej a menej.
Socializácia obce
Ani tohto roku ešte nie je v našej obci Jednotné roľnícke druţstvo. Je zaloţený 14-členný prípravný
výbor. Predsedom tohto výboru je Ján Jaroš. Robia sa prípravy pre socializáciu dediny. Bude treba
veľa námahy a práce, aby sme našich roľníkov presvedčili, aby pochopili výhody spoločného
hospodárenia. Väčšina roľníkov sa drţí svojich roličiek a v spoločnom hospodárení vidia skazu
svojich polí. No všetci veríme, ţe aj naši roľníci pochopia a budú z nich dobrí druţstevníci, čo
veríme, ţe nebude trvať dlho.
Zdravotníctvo
Obvodný lekár Ľudevít Lešák bol z našej obce preloţený a na jeho miesto je pridelený lekár Ladislav
Babiš. Ordinácia aj byt lekára je v budove Jána Latku. V obci je pridelený sanitný voz na prepravu
chorých k lekárovi, do nemocnice a na iné účely. Šoférom je Filip Novotný.

1958
Počasie
Tak, ako v iné roky, tak i tohto roku sa počasie ničím podstatným neodlišovalo. Treba spomenúť, ţe
oproti iným rokom bolo v jarných mesiacoch aj v letných mesiacoch veľa búriek a veľa pršalo.
Koncom júna boli niekoľko dní trvajúce daţde, čím vznikli veľké povodne, ktoré narobili veľké
škody. Bol poškodený most, ktorý spája Olešnú so Staškovom a lávku, ktorá bola oproti Miestnemu
národnému výboru, vzala voda. Spojenie s Olešnou bolo na určitý čas prerušené. Poškodená bola aj
štátna cesta na Vyšnom konci obce. K ţivelným pohromám tohto roku nedošlo.
Výstavba obce
Hneď v začiatkoch je treba spomenúť, ţe naša obec sa veľmi rýchlo mení a ţivot našej obce ide
veľmi rýchlym tempom dopredu. Staré drevenice sa strácajú a nahradzujú ich krásne nové
a hygienické byty. Tohto roku sa vydalo 21 stavebných povolení na rodinné domčeky.
1.júna bolo v našej obci zaloţené väčšinové Jednotné roľnícke druţstvo. Zároveň započali
druţstevníci s výstavbou druţstevnej maštale. Pozemok bol určený pri ceste do osady Belkov. Pri
ţelezničnej stanici bol otvorený kamenolom, z ktorého sa doloval kameň na výstavbu maštale a na
výstavbu cesty do osady Belkov. Viac sa z kamenolomu kameň nedoloval. V tomto roku bol
upravený tok rieky Kysuca a Olešňanka. Pri výstavbe druţstevnej maštale pomáhali druţstevníkom
jednotlivé zloţky a brigády zo závodov. Veľmi málo pochopenia bolo od samotných druţstevníkov,
čo aj spomaľovalo výstavbu práce. No i napriek tomu výstavba pokračovala.

Socializácia obce
1.júna 1958 bolo v našej obci zaloţené Jednotné roľnícke druţstvo – väčšinové, so 180 členmi
a výmerou pôdy 280 ha. Dalo to veľmi veľa obety a húţevnatej práce a námahy – najmä zo strany
agitátorov. Agitácia do Jednotného roľnického druţstva sa započala uţ v zimných mesiacoch. Do
agitácie sa zapojilo veľa miestnych občanov a pracovníci rozličných odvetví: členovia dedinskej
organizácie Komunistickej strany, členky Výboru ţien, učitelia a členovia iných organizácií. Okrem
týchto pravidelne do našej obce dochádzali pracovníci závodov, úradov z iných obcí. Agitovalo sa
niekedy i od 5.hodiny ráno do neskorých večerných hodín. Dalo to veľa námahy, ale výsledok práce
bol dobrý. V priebehu jarného a zimného obdobia sa získalo do Jednotného roľnického druţstva 180
členov s výmerou pôdy 280 hektárov.
Niektorí roľníci pochopili hneď, kde je ich miesto. No niektorých treba navštíviť i 15 razy,
vysvetľovať im výhody spoločného hospodárenia a úspech nebol. Roľníci sa bálo spoločného
hospodárenia. Agitátori navštevovali roľníkov vo dvojiciach. Propagácia bola ústna i názorná.
Zhotovovali sa nástenné noviny, bleskovky i dedinské noviny „Hlas Staškova“.
U našich roľníkov prevládalo poväčšine staré myslenie, zvyšky burţoázneho spoločenského
poriadku. Roľníci sa tuho drţali svojich úzkych pásikov roličiek. Báli sa, ţe spoločne to nepôjde.
Niektorí roľníci povedali:“ Radšej mi ruky odtnite, ale prihlášku do druţstva Vám nepodpíšem“. No
i tí, ktorí takto hovorili, nakoniec pochopili a prihlášku do druţstva podpísali. Agitovalo sa
v domácnostiach, na úrade Miestneho národného výboru a na úrade Okresného národného výboru.
Roľníci pri podpise prihlášok si uzatvárali zmluvy, v ktorých si vyhradzovali niektoré podmienky.
Napríklad: pozemok pod stavbu, záhumienky a iné. Niektorí roľníci podpísali iba prehlásenia, ţe
súhlasia s technickou úpravou pôdy., ale ţe na poli pracovať nebudú. Hľadali všelijaké formy, aby im
len čím viac pôdy ostalo pre ich súkromné hospodárenie. Niektorí roľníci brzdili socializáciu obce,
agitovali proti a poburovali iných roľníkov. Stalo sa veľa razy, ţe v niektorých domoch pred
agitačnými dvojicami zamykali dvere a schovávali sa do susedov. Často nadávkami a hrubými
uráţkami odprevádzali agitátorov. Nič neodradilo našich pracovníkov od tejto práce. Ba naopak,
stále obetavo presvedčovali našich roľníkov.
1.júna bola ustanovujúca prvá schôdza, kde si sruţstevníci volili správu Jednotného roľnického
druţstva. Na túto prvú druţstevnú schôdzu prišli všetci druţstevníci. Zpráva druţstva mala týchto
členov: Imrich Latka, Pavol Machovčiak, Michal Kuderavý, František Hurina, Ján Grečmal, Ondrej
Gera a Jozef Gajdošík.
Za predsedu Jednotného roľnického druţstva bol zvolený Jozef Gajdošík, vedúci
poľnohospodárskeho odboru v Čadci, ktorý funkciu prijal. V tejto funkcií neostal dlho, lebo odišiel
študovať Vyššiu poľnohospodársku školu do Nitry. Za podpredsedu bol zvolený Imrich Latka, ktorý
po odchode Jozefa Gajdošíka zastával funkciu predsedu.
V júni sa hneď započalo s výstavbou druţstevnej maštale. Pozemok bol určený na Niţnom konci pri
ceste do Belkov na Kamenišťackej roli. Pri výstavbe maštale pomáhali brigádnici – členovia
rozličných masových zloţiek z našej obce a to členovia Dedinskej organizácie komunistickej strany,
členky Výboru ţien, Československého červeného kríţa, invalidi, členovia učiteľského zboru,
členovia Československého sväzu mládeţe a zamestnanci miestnych predajní. Na pomoc prišli
členovia Štátnej národnej bezpečnosti z Čadce, pracovníci Okresného národného výboru z Čadce,
pracovníci Okresného národného výboru z Čadce, pracovníci lesného závodu z Čadce. Pracovníci
závodu „Slovena“ z Čadce odpracovali dve národné smeny a mzdu dali na účet Jednotného
roľnického druţstva. Závod „Drevina“ z Oščadnice daroval na výstavbu objektov 2 vagóny reziva
a 50 sušiakov na seno.
Hneď po zaloţení druţstva došli do našej obce pracovníci, ktorí pracovali na technickej úprave pôdy.
Bolo vytvorené 24 honov. Celkove je 190 ha pôdy, ktoré obrábajú spoločne a 70 ha sú záhumienky.
S orbou sa započalo v jeseni. Stroje boli zakúpené v hodnote 50.000,- Kčs a náradie v sume 29.000,Kčs. Druţstvo vlastní: 1 traktor, 2 vlečky, cinkulár, sejačku, senomet, triedič zemiakov, pluh

trojradličný, dve vlečky, 3 oborávačky, parák na zemiaky, obracačku na seno, rezačky na smesku, 2
súpravy brán, ţací stroj, šrotovník, močovkovú pumpu, brúsku na kosy a elektricky motor.
Vedenie
V roku 1958 bolo vedenie obce nasledovné. Predseda Miestneho národného výboru je Jozef Majerík,
podpredseda je Ján Mravec, tajomník je František Kučo, personál Miestneho národného výboru je ten
istý ako v roku 1957.
Práca MNV
V tomto roku sa naša obec zapojila do celookresnej socialistickej súťaţe, kde získala v prvom
štvrťroku prvé miesto. Práca v obci sa oproti iným rokom zlepšila. Za dobrú prácu dostala obec auto
„Erénu“. Okrem toho boli ešte zakúpené 2 nákladné autá, ktoré slúţili miestnym občanom na
prepravu tovaru. Prvým šoférom bol Ondrej Badura.
Miestna prevádzka
V obci je zriadená miestna prevádzka, kde sú zdruţení maliari, tesári a murári. Zamestnanci
prevádzky sú miestní občania remeselníci. Pracujú pri stavbách a iných udrţbárských prácach v obci.
Výbor ţien
Peknú činnosť v našej obci vyvíja sloţka Výboru ţien pri Miestnom národnom Výbore (MNV).
Členky sa zapojili do agitácie, pomohli roľníkov presvedčovať. Pomáhali najmä pri plnení dodávok
a to tak, ţe po dvojiciach navštevovali neplničov, ktorých presvedčovali o nutnosti plnenia dodávok.
Po zaloţení druţstva sa dobrovoľne zúčasťňovali na brigádach a pomáhali pri nárazových prácach.
Predsedkyňou je Mária Kučová, ktorá si túto funkciu vykonáva svedomite.
Kultúrny ţivot
O osvetovú prácu sa v obci starala Osvetová beseda. V kultúrnom dome sa premieta 3 krát týţdenne
film. V stredu, v sobotu a v nedeľu. Detské predstavenia sú vţdy v nedeľu doobeda. Návšteva na
filmových predstaveniach je pomerne dobrá. Aj v osade Polgrúň sa premieta film v nedeľu a to
v škole.
V obci sú dve kniţnice, v Ústredí a na Polgrúni. V obidvoch kniţniciach je spolu 1700 sväzkov. Je
zriadený redakčný krúţok Dedinských novín, ktoré vychádzajú jeden ráz mesačne. Usporiadané bolo
celkom 11 prírodoved. Prednášok., poľnohospodárskych 7, zdravotnícke 4. v zimnom období bol
zriadený kurz šitia a strihov. Pracoval súbor spevácky, estrádny a divadelný. Divadelných
predstavení bolo v obci 6. všetky kultúrne podujatia sa poriadajú v kultúrnom dome.
Program na slávnosti a príleţitostné podujatia pripravujú učitelia s pioniermi Osemročnej strednej
školy. V škole dobre pracuje spevácky krúţok, ktorého vedúcim je Ján Baják, miestny učiteľ. Do
kultúrnej a osvetovej práce boli zapojení po väčšine učitelia a len málo iných pracovníkov. Počas
agitácie i podľa potreby sa vydávali bleskovky, pripravovali nástenné noviny. Občania sa stále viac
a viac zúčastňujú rozličných kultúrnych podujatí, divadiel, filmu a iné. Bolo odprednášané 11
poľnohospodárskych, 4 zdravotnícke a iné prednášky. Výbor ţien poriadal kurz šitia a strihov pre
ţeny z obce.

1959
Počasie
V tomto roku sa jar započala skôr ako iné roky. Jarné práce sa započali uţ v marci. Oproti iným
rokom boli najmä v letných mesiacoch časté búrky, ktoré narobili veľa škody. Skoro kaţdý deň bola
búrka, ktorá zanechala za sebou stopy. Zapríčinila štyri poţiare. V júni bola pri práci na poli bleskom
zabitá Štefánia Belešťaková rod. Hurinová s jej päťročným dievčatkom. Veľké škody boli i na úrode.
Výstavba obce
Na úseku výstavby bolo v našej obci veľa urobené. Bola dokončená stavba druţstevnej maštale, do
ktorej v letných mesiacoch bol sústredený druţstevný dobytok. Započalo sa s výstavbou ošipárne
a kurína, ktorý bol v jeseni dokončený a dostal aj svojich obyvateľov – 590 sliepok. Pri zastávke
Bahaňa sa započala výstavba Osvetového zariadenia. Pri výstavbe odpracovali veľa brigádnických
hodín učitelia nášho okresu. Budova nebola v tomto roku dokončená. Na jeseň sa započala výstavba
novej osemročnej 14-triednej školy na Vyšnom konci. Tuná našlo zamestnanie veľa miestnych
obyvateľov. Zároveň sa započalo s reguláciou toku rieky Kysuca, na úseku obce, kde bola stavba
novej školy a neskoršie bola regulácia rieky prevedená aţ na Niţný koniec obce do konca tohto roku
bola zavedená elektrika do vzdialených a osamelých osád obce. Do obce pribudol i miestny rozhlas,
ktorý je vedený po celej obci. No do osád dosiaľ nebolo moţné toto uskutočniť.
Okrem tohto všetkého je v obci rozostavaných asi 30 rodinných domčekov. Staršie domčeky sú
opravené a obnovené. Naša dedinka je z roka na rok krajšia a bohatšia.
Socializácia dediny
Ako uţ bolo spomínané vo vlaňajších zápisoch, Jednotné roľnícke druţstvo je zaloţené. Druţstevníci
obhospodarujú svoje lány spoločne, a strojmi tam, kde je to len moţné. No začiatky sú ťaţké.
Roľníci i keď sú členmi Jednotného roľnického druţstva obhospodaria si svoje záhumienky a na
prácu v druţstve majú málo času. No to je časť takých roľníkov. Okrem týchto máme v našom
druţstve rady obetavých pracovníkov a pracovníčiek. Pri letných prácach, na ktoré druţstevníci
nestačia sami, pomáhali brigádnici a pracovníci z patronátnych závodov. Roľníkov bolo treba
navštevovať a volať ich do práce na druţstvo.
Predsedníčkou druţstva bola Mária Kučová. V správe druţstva bolo niekoľko členov, ktorí za
pomoci predsedníčky druţstva riadili prácu. Vedúcu úlohu mala Dedinská organizácia komunistickej
strany, ktorá riadila všetku prácu druţstva a obce.
Dobytok bol sústredený aţ v lete, keď boli dokončené maštale. Pokiaľ nebola dokončená ošipáreň
i prasce boli v maštaliach. Do nového kurína si nasťahovali druţstevníci 590 sliepok, o ktoré sa
starala druţstevníčka Letková. Kurín vystaval závod „Drevoinpregna“ Turzovka. Materiál dodal
uvedený závod zdarma, bola zaplatená iba montáţ. Práce mali druţstevníci plné ruky. I pri všetkej
pomoci, ktorá bola druţstvu poskytnutá, bolo veľa ťaţkostí. Na niektoré práce nestačili a tak sa stalo,
ţe časť sena a ďateliny ostali na lúkach nezozbierané, čím vznikli pre druţstvo veľké škody. Na
pomoc druţstvu bola zaloţená Druţstevná škola práce. Navštevovalo ju asi 30 členov, ktorí si
vypočuli niekoľko odborných poľnohospodárskych prednášok o výhodách a spôsoboch spoločného
hospodárenia.
Obchod a priemysel
Obchody sú naďalej v obci tie čo boli, len na Niţnom konci boli zriadené „Samoobsluhy“.
V obchodoch je dostatok všetkého tovaru, ako odev, obuv a potravinársky tovar. V obci bola
zriadená Miestna prevádzka maliarov, murárov a tesárov. Pracujú v nej miestni remeselníci. Na
dopravu tovaru slúţi nákladné auto. Zberne mieka sú dve, na Niţnom konci a na Vyšnom konci.

Kultúrny ţivot
Osvetová beseda spolu s ostatnými zloţkami sa stará o kultúrny ţivot v našej obci. Naďalej sa
premietajú filmové predstavenia, o ktoré je stále väčší záujem. Bol obnovený hudobno – spevácky
krúţok, ktorý sa umiestnil v okresnej súťaţi na II. mieste. Divadelný krúţok zohral 2 divadelné
predstavenia. Celkove bolo v obci za tento rok 6 divadelných predstavení. Pre druţstevníkov sa
poriadali rozličné poľnohospodárske prednášky. Pri Osemročnej strednej škole je zaloţený tieţ
ţiacky spevácky krúţok, ktorý sa v okresnej súťaţi umiestnil tieţ na II.mieste a recitačný krúţok,
ktorý sa umiestnil na II.mieste. v hudobno – speváckom krúţku účinkujú chlapci a dievčatá
z miestnej školy. Do obce dochádza 150 výtlačkov denníkov a 530 rozličných časopisov. Okrem
toho odoberá školská mládeţ 572 rozličných odborných a detských časopisov.
Školstvo
V obci sú naďalej dve Osemročné stredné školy. V Ústredí a v osade Polgrúň. Nastala zmena vo
vedení obidvoch škôl. V škole na Polgrúni je menovaný za riaditeľa Ján Pinčík. V Ústredí je
menovaný za riaditeľa Eduard Šinal. Pri Osemročnej škole v ústredí je naďalej školská stravovňa pre
školskú mládeţ. V osade Polgrúň stravovňa zatiaľ nie je zriadená. V obidvoch školách pracujú
Pionierské organizácie, krúţky: mičurinský, recitačný, spevácky a technický. Pionieri pripravujú so
súdruhmi učiteľmi kultúrne programy na rozličné slávnosti a kultúrne podujatia. Obidve školy sú
v starých nevyhovujúcich budovách. Materská škola je tieţ v starej budove a má 25 ţiakov.

1960
Zmena kronikára
Kroniku som prevzal od Anny Perďochovej v novembri 1963 na základe uznesenia školskej komisie
pri Miestnom výbore v Staškove.
Ţivotopis kronikára
Pochádzam z Tomášova od Bratislavy. Narodil som sa 5.marca 1935. vyštudoval som na
Pedagogickej škole v Trnave a v Pedagogickom inštitúte v Martine. Na Staškove pôsobím ako učiteľ
od roku 1956. v rokoch 1957-1958 som bol na vojenskej sluţbe. Pri písaní kroniky mi pomáha moja
manţelka Boţena Laurenčíková rod. Kuchtová. Je tieţ učiteľkou. Pochádza z Mestečka pri Púchove.
Mám dvoje detí, dcéru Janu a syna Ľubora.
Pavol Laurenčík
Podpis kronikára
Podnebie
Celkový ráz počasia sa neodlišoval od iných rokov. Zima bola mierna a leto sa vyznačovalo menším
mnoţstvom vodných zráţok. V jarnom období, tak ako aj v minulom roku vystúpla voda v Kysuci
a prúd vody ohrozoval mosty. Miestni poţiarnici mali pohotovosť aj v noci.
Príroda
Do oblasti chotára našej obce začína prenikať pásavka zemiaková, miestnymi občanmi nazývaná
mandelinka zemiaková. Vyskytuje sa v malom mnoţstve. Neohrozuje porasty zemiakov. Poľovný
revír v našom chotári obhospodaruje poľovnícka spoločnosť, ktorá je zloţená z miestnych občanov.
V našom revíri sa prevaţne loví srnčia zver, menej zajac poľný a najmenej operená zver okresnom
škodnej zveri. Hojne sa vyskytla čierna zver – diviaky. Spôsobuje v jarnom období veľké škody na
zemiakových porastoch a v lete na obilninách na ovse. Poľovnícka spoločnosť nasadila do nášho

chotára baţantov. Baţanty sa udrţali v našich drsných podmienkach a tu sa aj rozmnoţili. Ich počet
sa odhaduje na 50 kusov. Veľa ich cez zimu zničia líšky a túlavé psy. Cez zimu sa zdrţujú nad
miestnou ţelezničnou stanicou, kde baţanty kŕmia naši poľovníci. Počet poľovných zajacov je nízky.
Rybárstvo nemá hospodársky význam. Zo športových pohnútok sú aj naši občania organizovaní
v rybárskom sväze. Reguláciou koryta Kysuce zanikli tône a priehlbiny, v ktorých sa ryby prv
zdrţiavali.
Opis obce
Pokračuje sa vo výstavbe štrnásťtriednej školy a vo výstavbe bytov pre učiteľov. Stavbu školy
a bytovky pri škole prevádzajú. Pozemné stavby zo Ţiliny. Pri stavbe pracujú miestni občania
prevaţne ţeny. V decembri bola bytovka pre učiteľov hotová. Do novej bytovky sa nasťahovali
učiteľské rodiny a slobodné učiteľky. V bytovke bývali Vladimír Gajdošík, Eduard Šinal, Pavol
Laurenčík a Irena Sabelová so svojimi rodinami. Ďalej tam bývali Ţofia Bucová, Jarmila Budincová
a Agneša Ješková.
Na jednotnom roľníckom druţstve bola vybudovaná hydináreň za pomoci patronátneho závodu
(Štátne lesy). Taktieţ bol oplotený druţstevný dvor pomocou brigádnikov z obce. Pri druţstve za
pomoci organizácii, bola vybudovaná betónova siláţna jama. Na brigádnickej práci sa hodne
podieľali učitelia, ţiaci a rodičia. Okolo druţstva správa jednotného roľníckeho druţstva vysadila
stromčeky, agáty, jelše, jasene, ale sa neujali. Na Polgrúni bolo postavené provizórne letovisko pre
mladý dobytok z druţstva.
Hospodárstvo
K jednotnému roľníckemu druţstvu pribudli dva hony. Po hospodárskotechnickej úprave pôdy, ktorá
bola prevádzaná po kolektivizácií, vznikli nedorozumenia medzi občanmi pre drţbu pôdy. Nie všetky
roľnícke usadlosti prešli do jednotného roľníckeho druţstva. Za hony, ktoré padli do areálu
jednotného roľníckeho druţstva bola im určená náhrada. Niektorí nechceli súhlasiť s určenou
náhradou, iným zas pôvodný majiteľ nechcel vypustiť z drţby svoj pôvodný pozemok a tak došlo aj
k tomu, ţe ťaţšie prístupná roľa ostala úhorom.
Na jednotnom roľníckom druţstve pokročila mechanizácia prác v rastlinnej aj ţivočíšnej výrobe. Na
jednotnom roľníckom druţstve pracujú za pomoci traktorov, ţelezných pluhov, samoviazačov,
mláťačiek, v maštali je dopravný pás pre vývoz hnoja a vozíky pre rozvoz krmiva. V druţstevnej
maštali je samočinné napájadlo a elektrické dojenie, ktoré sa nepouţíva. Celkový stav kráv v obci
značne poklesol, pretoţe je dosť pracovných príleţitosti v priemysle, a potom kolektivizáciou. Na
jednotnom roľníckom druţstve je okolo 50 kusov dojných kráv. Prevádza sa inseminácia. Na
druţstve prevádzali pokusy s pestovaním poľnohospodárskych plodín. Viac razy sa siala kukurica na
zelené kŕmenie, ale nevzišla. Za kapustu jednotné roľnícke druţstvo utŕţili 9000 Kčs z 1 ha. V obci
sa rozširuje včelárstvo a ovocinárstvo.
Priemysel a obchod
V obci sú zriadené miestne prevádzky, ktoré majú dvoch kováčov, dvoch maliarov, stolára a dvoch
murárov. Na niţnom konci obce je pletáreň svetrov, kde pracujú ţeny. Nároky občanov na obchod
stále stúpajú. Zásobovanie obce sa po stránke druhov tovaru postupne vyrovnáva mestu. V pletárskej
prevádzke pracuje šesť ţien. Pletáreň je umiestnená v dome Františka Machovčiaka.
Kultúrne pomery
V obci je jedna základná deväťročná škola v dvoch budovách: v starej škole pri kostole a v budove
materskej škôlky. Materská škôlka s jednou triedou je umiestnená na Miestnom národnom výbore
v Staškove. Na škole pôsobili títo učitelia: Magda Burdejová, Boţena Švábiková, Štefánia
Valašíková, Emil Marek, Anna Perďochová, Ondrej Hajzok, Vladimír Gajdošík, Anna Lehotská,
Emília Čániová, Pavol Laurenčík, Eduard Šinal, Jolana Šinalová, Ján Baják, František Bláha, Jozefa

Bláhová, Boţena Laurenčíková. Funkciu riaditeľa školy zastával Eduard Šinal. Školu navštevovalo
420 ţiakov. Vyučovalo sa na dve smeny v štyroch budovách. V starej škole pri kostole, v materskej
škôlke, v súkromnom dome u Turiaka na niţnom konci. Školská jedáleň a školské dielne boli
umiestnené v pivničných miestnostiach pod kultúrnym domom. V školskej stravovni sa stravovalo
60 ţiakov a 12 učiteľov. Školníčkami boli Mária Hurínová, Jozefa Sloviaková, Mária Billerová.
Kuchárkami boli: Katarína Bobčiaková a Irena Smrečková.
Kolektív učiteľov zahral divadelnú hru od Tajovského: Matka a hriech. Predsedom zdruţenia rodičov
a priateľov školy bol Juraj Turiak, účtovník miestneho národného výboru.
Rodičia sa zameriavali hlavne na brigádnicku pomoc tunajšiemu jednotnému roľníckemu druţstvu.
Spolupracovali sa stavbe siláţnej jamy a pri prácach na poli.
Sväzarm patrí v Staškove svojou prácou medzi najlepšie záujmové organizácie. Organizujú strelecké
preteky. Poţiarny sbor má svoje auto a občas je pripravený chrániť majetok ohrozený poţiarom.
Obyvateľstvo
Občania Staškova pri vzájomnom styku hovoria miestnym nárečím. Pri styku s neznámou osobou
alebo občanom z inej obce sa snaţia hovoriť spisovne. Mladšia generácia začína aj medzi sebou
hovoriť spisovne. Pri verejných prejavoch alebo na verejnom vystúpení sa temer kaţdý občan snaţí
hovoriť hovorenou slovenčinou. Spisovné slová prenikajú aj do tunajšieho nárečia. Často sa
vyskytujú tieto slovné spojenia: do domu, pujdţes (pôjdeš), doš my (dáš mi), na pole (von), do
doktora (k lekárovi).
Zdravotníctvo
V obci je jeden obvodný lekár so zdravotnou sestrou. Miestny lekár sa menuje Dr. Ladislav Babiš.
V Staškove uţ pôsobí viac rokov. Do nášho zdravotného obvodu patria obce Staškov, Olešná
a Podvysoká. Chýba detský lekár a zubný technik. Z infekčných nemocí sa najčastejšie vyskytuje
chrípka a angína. Menej sa vyskytuje infekčná ţltačka a brušný týfus.
Zdravotne sú závadné hnojiská, z ktorých vyteká močovka na cestu a znečisťuje obec. Takouto je aj
cesta od kultúrneho domu po kostol. Muţi po svojej práci ( v značnom počte) vysedávajú
v pohostinstvách, kde nie je moţné vytvoriť vhodné kultúrne podujatia. Chýba len solídne
stolovanie, spoločenské hry a podobné zariadenia. Málo chlapov sa venuje po svojej práci
záujmovým prácam. Asi šiesti občania sa zaoberajú včelárstvom, vo väčšej miere poľovníctvom
a menej rybárstvom. Chovateľov a pestovateľov však stále pribúda.

1961
Podnebie a príroda
Počasie sa neodlišovalo od iných rokov. Postupne sa rozširuje plocha lesa na úkor ornej pôdy, lebo
pracovné príleţitosti a moţnosť ľahšieho zárobku v priemysle je výhodnejšia, ako práca na poliach,
ku ktorým je zlý prístup. Klesol počet ťaţných zvierat. ( V obci podľa odhadu je 20 koní). To nestačí
na obrábanie pôdy súkromne hospodariacich roľníkov. Preto sa uţ časť pôdy neobrába a postupne
porastá lesom. Teda je tendencia rozšírovania lesa. Ďalší faktor, priaznivý pre lesy je ten, ţe domáce
zvieratá menej spásajú mladé stramky. ( Je menej kráv.) ak drevo na kúrenie sa menej ťaţí ako
v minulosti. Kúri sa uhlím, ktorého je nedostatok. Prevahu majú ihličnaté lesy nad listnatými.
Opis obce
V tomto roku bola 3.januára otvorená 14-triedna škola. V starej školskej budove pri kostole
a v budove materskej škôlky pri kultúrnom dome bola umiestnená Učňovská škola z Čadce, lebo
v Čadci nemala miesto. Školská budova bola slávnostne odovzdaná do prevádzky za prítomnosti
predstaviteľov okresu a obce. V školskej budove je ústredné kúrenie a vodovod. Za školníka bol

prijatý Ján Grečmal. Budova bola prevzatá s kolaudačnými závadami. Plochá strecha so spádom do
stredu na naše prírodné podmienky nevyhovuje. Je veľa zráţok. Školu stavali Pozemné stavby
Ţilina. Do bytovky pre učiteľov nebolo nainštalované ústredné kúrenie. Na druţstevnom dvore bola
dokončená garáţ pre vozidlá jednotného roľníckeho druţstva. Vo výstavbe osvetového zariadenia na
niţnom konci sa pokračuje. Pôvodne mala byť táto budova prízemná, ale došlo ku zmene a budova
sa stavia jednoposchodová. Výstavba osvetového zariadenia je zdĺhavá. Stavba nemá stabilného
vedúceho. Občania neprejavujú záujem o brigádnickú pomoc.
Miestny národný výbor je zaťaţovaný starosťami o jednotné roľnícke druţstvo, ktoré zle hospodári.
Výstavba obce na niţnom konci aţ po školu a kostol je zastavená. Na tomto území sa plánuje vodná
nádrţ – priehrada. Priehradný múr sa plánuje medzi Čadcou a Rakovou. Obec nemá vypracovaný
plán zástavby, a preto výstavba nie je regulovaná. Často dochádza ku sporom medzi občanmi pre
stavebné miesta. Potôčik spod Hájnice, tečúci okolo kostola cez Vyhniarovský „plác“ bol prepustený
kolmo do Kysuce.
Započalo sa s výstavbou športového ihriska pod Kýčerou, pri moste medzi niţným a vyšným
koncom, ale ihrisko sa nedokončilo. Výstavbu začal organizovať učiteľ Vladimír Gajdošík.
Hospodárstvo, Socialistický sektor.
Jednotné roľnícke druţstvo zápasí s nedostatkom pracovných síl, nedostatkom odborných
kvalifikovaných kádrov a členovia jednotného roľníckeho druţstva nemajú vzťah k spoločnému
hospodáreniu. Jednotné roľnícke druţstvo sa nestalo zdrojom ich príjmov. Druţstvo je vydrţiavané
nestálou finančnou podporou a organizačnými opatreniami. Na druţstve pracujú ţeny z domácnosti,
pracujú hlavne v kravíne pri opatere kráv. Za svoju prácu sú odmeňovaní v naturáliach
a v peniazoch. Častým zjavom je, správa jednotného roľníckeho druţstva nemá finančné prostriedky
na odmeny a aţ po pomoci okresu sa vyplácajú mzdy. Brigádnická pomoc zo závodov a škôl, najmä
v sezónnych prácach je nevyhnutná, ale nie je rozhodujúcou pre rentabilitu druţstva.
Hoci v druţstevnom kravíne je 58 kráv – dojníc, trţba za mlieko je veľmi nízka, lebo priemerná
dojivosť v zimných mesiacoch je okolo dvoch litrov na deň.. v letných mesiacoch je dojivosť lepšia,
lebo kravy sú na paši. Mechanizácia prác na jednotnom roľníckom druţstve je na nízkej úrovni.
Jediné zariadenia, ktoré sú v prevádzke sú samočinné napájadlá a rezačky slamy. Strojové dojenie je
zariadené, ale sa vôbec nepouţíva. Predsedovia jednotného roľníckeho druţstva pri najlepšej snahe
nevedia organizačne zvládnuť jednotné roľnícke druţstvo. Prvou predsedníčkou jednotného
roľníckeho druţstva bola Mária Kučová, manţelka tajomníka miestneho národného výboru. Po roku
bol zvolený za predsedu Štefan Ďurník.
Súkromne hospodáriaci roľníci
Socialistické vzťahy v obci sú uţ rozhodujúce, hoci viac ako 50% pôdy obhospodarujú malí roľníci,
ktorým vlastníctvo pôdy je iba vedľajším príjmom. To preto, lebo prevaţná časť obyvateľov pracuje
v závodoch buď v okrese alebo na Ostravsku. V tomto roku bola zlá úroda zemiakov pre štát. mali
odovzdať 17 vagónov zemiakov.
Kultúrne pomery
3.januára 1961 stavby v Ţiline odovzdali novú 14 triednu školu do prevádzky. Kľúč od novej školy
prevzal riaditeľ školy Eduard Šinal. Ţiaci a učiteľský sbor boli nadšený novou školou. Školská
kuchyňa a jedáleň bola v pivnici pod kultúrnym domom.
Na základnú deväťročnú školu v Staškove nastúpili noví učitelia: Agneša Kuderavá, Viera
Stuchlíková, Anna Cisáriková, Mária Lesňáková, Elena Zettíková. Na škole bolo 15 tried. Pre
vyučovanie zdruţenie rodičov a priateľov školy zakúpilo moderné vyučovacie pomôcky: epidiaskop,
zväčšovací prístroj pre fotografické práce, magnetofón.

V zimnom období škola a zdruţenie rodičov organizovali „Rodičovské akadémie“ – cyklus
výchovných prednášok na šírenie pedagogickej propagandy. Učitelia za spolupráce
Československého sväzu mládeţe zahrali divadelnú hru „Nový ţivot“.
Obecná kniţnica, ktorú spravuje osvetová beseda, bola umiestnená v zasadačke miestneho národného
výboru, kde sa často knihy tratili a nedalo sa solídne pracovať s knihou vo verejnosti. V tomto roku
sa stav napravil tým, ţe kniţnica dostala jednu účelovú miestnosť v starej škole pri kostole. Vedúca
osvetovej besedy, učiteľka Agneša Kuderavá zariadila, aby kniţnica mala riadne police na knihy.
Tieto police urobil miestny stolár Maslík. Tak sa stalo, ţe staškovská kniţnica sa stala jednou
z najlepších v okrese. Knihovníčkou je učiteľka Anna Lehotská.
Najmasovejšími podujatiami sú tanečné zábavy. Tanečné zábavy organizujú spoločenské
organizácie: Československý sväz sovietského priateľstva, Výbor ţien, Československý sväz
mládeţe, Sväzarm, Československý Červený kríţ, Československý sväz telesnej výchovy. Na
tanečných zábavách predávajú hosťom varené víno a niekedy údeniny alebo obloţené chlebíky.
Kvôli zábavám vznikali často spory, lebo organizácie sa snaţili získať čím viac zábav pre seba.
Druhým pravidelným podujatím sú filmy, ktoré v miestnom kine premieta Juraj Turiak. Juraj Turiak
robí dobrú propagáciu filmov v miestnom rozhlase. Filmy sa premietajú v stredu, v sobotu a v nedeľu
kaţdý týţdeň. Návštevnosť je dobrá. Návštevnosť náboţenských obradov u staršej generácie je
rovnaká ako v minulosti. Mládeţ dáva prednosť športu a kultúre.
Šport
Do športu sa zapája zväčša mládeţ, ktorá holduje jedine futbalu. Zo starších sú len obdivovatelia,
prípadne organizační poradcovia, ale zväčša iba priaznivci športu. V obci vznikla nová telovýchovná
jednota „Slávia“. Predsedom bol učiteľ Vladimír Gajdošík . súdruh Gajdošík sa snaţil vybudovať
nový športový štadión, ale jeho nástupcovia túto snahu uţ nemali. Futbal nemá zvlášť úroveň.
Tréningy nebývajú. Hrá sa tvrdo a na zlom teréne. Lopta počas futbalového stretnutia sa často
dostane aţ do rieky Kysuce, lebo ihrisko je pri Kysuci medzi Olešnou (susednou obcou)
a Staškovom. Ţivelnosť je dobrou charakteristikou. Mládeţ má veľký záujem o šport, ale podmienky
sú veľmi špatné. Ľahká atletika sa pestuje jedine u školskej mládeţe na hodinách telesnej výchovy.
Pri škole však nie je telocvičňa. Má byť postavená aţ v ďalšej etape výstavby školských objektov.
Obyvateľstvo
Matky – rodičky rodia zväčša v pôrodnici v Čadci alebo v Turzovke, kde je odborné ošetrenie matky
i dieťaťa lekárom. Doma sa narodilo v roku 1960 – 8 detí a v roku 1961 – 6 detí. Stále viac a viac sa
ţiadajú matky rodiť v pôrodniciach. V roku 1960 zomrelo v Staškove 14 ľudí a v roku 1961 deväť
ľudí. Dojčenská úmrtnosť je zriedkavá.
V našom zdravotnom obvode je okolo 6000 ľudí na jedného lekára Dr. Ladislava Babiša. Denne
navštevuje priemerne ambulanciu sto pacientov. Lekár je preťaţený.
MNV
V tomto volebnom období je predsedom Ondrej Jurica, tajomníkom Milan Pupík, hospodárom Jzraj
Turiak, matrikárom František Matlák. Na miestnom národnom výbore pracovali Anna Padyšáková
a Emília Hrušková. Upratovačka bola Eva Šupolová. Na MNV je sobášna sieň. Svadobný obrad
organizuje sbor pre občianske záleţitosti.

1962
Podnebie a príroda
Zima bola v tomto roku zvlášť tuhá. Kritická situácia bola v zásobovaní občanov uhlím. Ľudia
chodili do Čadce, do uhoľných skladov, kde dostávali niekedy len 5 kg uhlia. Doprava po ţeleznici
zaviazla pre silný mráz ( aţ – 30 stupňov C). zamŕzali výhybky a parné rušne. Situácia v zásobovaní
elektrickým prúdom bola tieţ nepriaznivá, v priehradách nebolo vody a tepelné elektrárne nemali
dosť uhlia. Doprava bola ochromená. Občania brigádnicky odhadzovali sneh z koľají. Robotníci
prichádzali do smeny neskoro, lebo vlaky meškali aţ hodinu. Tuhá zima postihla aj zver. Čierna zver
(diviaci), ktorá utrpela veľké straty. V lete bolo vidieť, ţe uţ neboli toľké škody na poliach ( najmä
na zemiakoch a ovse). Pri odhade stavu zveri v našom chotáre sa konštatovalo, ţe je 15 zajacov, 30
kusov srnčej zveri a 20 kusov baţantov a málo jarabíc. Poľovnícky sväz kŕmil zver. Na jar veľa
srnčej strhli túlaví psi, lebo zver bola tuhou zimou vyslabnutá. V poľovníckej spoločnosti sú Štefan
Ďurník, František Machovčiak, Ignác Pokrývka, Jotef Michalisko, František Čečotka ( hospodár ),
kandidáti: Milan Šupola, Ladislav Jurga.
Opis obce
Vo výstavbe individuálnych rodinných domčekov nastala stagnácia. Na celom niţnom konci aţ po
kostol a školu bol zákaz stavby pre plánovanú vodnú nádrţ. Priehrada sa mala stavať medzi Rakovou
a Čadcou. Vodná nádrţ mala siahať aţ po novú školu. Z tohto dôvodu zakázali vydávať stavebné
povolenie. Výstavba obce pokračovala na vyšnom konci a hore Olešňankou. Mnohí občania mali
obavy o svoje domy – väčšina mala novostavby. Staré domy sa rýchlo búrajú a stavajú nové.
Stavebný materiál si ľudia zadovaţujú z „Jednoty“ – predajňa stavebnín. Je tu núdza o piesok, ale
také mnoţstvo nestačí. Po klesnutí hladiny rieky sa občania ponáhľajú a zhŕňajú piesok po riečišti na
hromádky. Ľudia sa pretekajú, aby mali čím viac kôpok. Piesok s lopatami vyberajú aj z vody.
Niektorí roľníci majú pozemky pri Kysuci, kde pod ornicou sa miestami vyskytuje piesok. Títo majú
šťastie. Jamu potom zahádţu zeminou. Ak je v piesku štrk, tak potom štrk osievajú cez sito. Potom
z Ostravy od vysokých pecí dováţajú strusku ( výpalky z vysokých pecí). Tento materiál uţ nie je
taký vhodný do malty ako piesok, z ktorej vyrábajú „kvádre“ namiesto tehál. Krytinu na dom dávajú
z pravidla škridľu, eternit a plech. Šindeľ sa uţ nepouţíva.
Z histórie výroby šindľa v Staškove
Staškovania sa v minulosti zaoberali výrobou šindľa nielen pre svoju potrebu, ale aj pre predaj
a hlavne ako šindliari, ktorých zamestnával obchodník, pre ktorého pracovali. Šindeľ vyrábali doma,
na voľných priestoroch v obci alebo priamo v lesoch, kde bola skládka dreva. Pracovali v štvorkách
alebo osmičkách. Na čele skupiny stál faktor, ktorý zjednal robotu s majiteľom dreva. Táto skupina si
najprv v hore postavila kolibu z dreva. Výška koliby bývala 2,50 m. šírka asi 2,50 m. dĺţka bola vţdy
taká, aby na jedného pripadalo okolo 60 cm. Do zeme zatĺkli štyri kôly a pre ôsmych 6 kolov, ktoré
slúţili ako rohové opory. Kôly pospájali tenšími ţrďami. Na prieč ţrde popribíjali dubovinu (kôra zo
smreka). Strechu robili jednostrannú. Na krytinu tieţ vyuţívali dubovinu (kôra zo stromov). Kôru na
latky pribíjali klincami. V takejto kolibe aj spávali. Ohnisko bolo pri vchode. Dvere nemávali.
Šindliari a aj drevorubači s nohami pri ohni spávali na zemi. Podstlali si machom, suchou trávou
a zakrývali sa huňami. Varili si sami. Jedávali halušky zo zemiakov, zemiaky aj mäso. Kaţdý si varil
sám. Cez leto vstávali ráno o tretej hodine a pracovali do 10 hodiny večer. Pri skončení práce na
jednom mieste odchádzali na iné miesto, kde si opäť postavili kolibu. Pre stavbu si vyberali také
miesto, kde bývala voda. Pri nepriaznivom počasí stavali jednoduché prístrešky, aby na nich
nepršalo. Opäť zatĺkali do zeme štyri stĺpy a na ne upevnili iba strechu z dubiny. Pod ňou sa lepšie
pracovalo.

Šindle sa vystruhávali z jedľového alebo smrekového dreva. Suché alebo polosuché drevo porezali
na dĺţku šindľa a potom sekerou štiepali na tenšie dosky, ktoré strúhakom vystrúhavali na patričný
tvar a hrúbky. Na hrubšej strane vystrúhavali ţliabok, aby šindle do seba zapadali. Triesky pouţívali
na stelivo pod dobytok. Ktorí sedliak si v lete nezadováţil triesky, lístie alebo väčšinou čečinu pod
kravy, tak kravy boli na holom. Dvaja mali normu za deň urobiť 1000 aţ 1200 šindľov. Do jedného
voza sa vmestili 1200 kusov šindľov bola to namáhavá práca. Kto nepotiahol, nevystrúhal. Šindle
skupoval obchodník.
Ak nemali robotníci – drevorubači prácu doma, tak sa dávali najímať aj do susedných krajov, kde
pracovali pre majiteľa lesov alebo pre kupca.
Súmrak šindiarstva nastal začiatkom I. svetovej vojny. Potom šindel prestal byť jedinou krytinou
a nebolo ho treba také mnoţstvo ako v minulosti. Šindliari potom pracovali po domácky pre seba
alebo pre spoluobčana za výmernu alebo na predaj. Ešte sú v Staškove ľudia, ktorí vedia vyrábať
šindle. Informácie o výrobe mi dal Anton Kajánek, narodený 1886, Staškov 45.
Obyvateľstvo
Chlapi pracujú zväčša na Ostravsku, lebo tam viac zarobia ako doma. Na cestovanie potrebujú štyri
aţ päť hodín. Niektorí tam bývajú v slobodárňach. Aj v čadčianskom okrese sú voľné pracovné
príleţitosti, ale tu by menej zarobili a pre všetkých by ani nebolo dosť práce. Priemyselné Ostravsko
stále potrebuje pracovné sily. Naša obec tým trpí, lebo väčšina mladých ľudí, ktorí sú potrební pre
spoločenskú prácu sa nemôţu zapájať do verejného ţivota. Domov prichádzajú na sobotu a nedeľu,
na odpočinok po práci. Práve títo mladí ľudia chýbajú. Je treba zatiaľ aspoň skrátiť čas na cestovanie.
Toho sa stále akútnejšie doţadujú robotníci, hlavne z Ostravska.
Spomeniem tu čakáreň na Bahanej na niţnom konci obce namiesto čakárne je vyradený krytý vozeň.
Postavili ho iniciatívni občania po II. svetovej vojne. Na mnohé doţadovanie sa uţ má na tomto
mieste postaviť riadna čakáreň. Čakáreň skutočne nevyhovuje.
V tomto roku sa stala skoro tragická udalosť na maškarnom plese. Jeden mládenec zapálil masku,
pod ktorou bola občianka Eva Páleníková. Maska bola obalená vatou, lebo mala znázorňovať
medveďa. Škrtol zápalkou a maska bola v okamţiku v plameni. Pri strhávaní odevu, lebo nestratila
duchaprítomnosť si stiahla aj spálenú pokoţku. Liečila sa úspešne v nemocnici. Vďaka je zdravej
vitalite, vyliečila sa veľmi pekne. Stopy sú nepatrné. Čin tohto mládenca občania veľmi odsudzovali.
Práca ţien
Ţeny, ktoré sa môţu s výchovou detí spoľahnúť na svoje matky pracujú v továrňach. Asi 20 ţien
pracuje v „Tesle“ na Podvysokej. Továreň patrí do Tesly v Roţňove. Potom ţeny pracujú
v Turzovke – v Slovene a v Čadci. Niektoré si berú prácu domov a doma zašívajú pletené rukavice
a iné súčiastky odevu z pletacej priadze. Veľa ţien odchádza na sezónne práce na štátne majetky
a druţstvá na Moravu. Za svoju prácu dostávajú zrno, cukor a peniaze. Ide im hlavne o zrno. Zrnom
potom kŕmia ošípané a hydinu. Chodia s nimi aj muţi počas svojej dovolenky. Zriedkavo sa
vyskytuje prípad, ţe aj školopovinné dievča z 9.ročníka na jar, koncom školského roku odíde na
brigádu a pokuta, ktorú dostane je oveľa menšia ako zárobok. Tak sa jej to vyplatí.
Ţeny sú hospodárkami a hlavnou pracovnou silou na políčku, ktoré vlastní rodina. Obrába pôdu.
Muţ, ktorí chce tak jej pomôţe. Sú takí, čo radšej sedia pri pive cez voľný čas. Pestujú zemiaky
a trochu obilia. Chová kravu. Stane sa, ţe aj dvaja gazdovia, keď sa dohovoria chovajú spoločne
jednu kravu. Práce konajú zväčša ručne. Málo je koní. Furmanovi za vyváţanie hnoja musia kŕmiť
koňa a aj pekne zaplatiť. Práca, peniaze za furmanku a za umelé hnojivo často prevyšujú hodnotu
úrody. O rentabilite nemoţno hovoriť. Ale pracovité ţeny majú radosť zo zemiakov, kapusty a iných
plodín, ktoré doma dopestujú. Potom nemusia kupovať. Sú aj takí, čo nechali pôdu leţať ľadom.
Miestny národný výbor a stranícka organizácia sa všemoţne snaţia, aby všetka pôda bola obrobená,
aby sa pôda vyuţívala. Zrejme z toho dôvodu, lebo naša republika nie je sebestačná v zásobovaní
obyvateľstva poľnohospodárskymi produktami.

1963
Ráz počasia
Zima uţ nebola taká dlhá ako vlaňajšia. Mrazy boli tuhé, ale trvali krátko. Doprava bola uţ oveľa
lepšia ako cez minulú zimu, lebo boli uţ skúsenosti a lepšia príprava na zimu. Z jari veľa pršalo
a pôda bola premočená. Roľníci, ktorí stačili, začali sadiť zemiaky prv, tí dobre pochodili. Celý máj
temer pršalo. Naše jednotné roľnícke druţstvo nevystihlo zasadiť zemiaky včas a potom uţ nechcelo
prestať pršať. Zemiaky sa zasadiť museli. Brigády zo škôl, podnikov a občania zo Staškova sadili
skoro ako do blata. Na roli, nad kaplnkou bola prevedená hlboká orba a navrch sa dostala ílovitá
pôda „slimka“. Zemiaky tam vôbec nevyrástli. Potom prišlo zas suchšie a zem stvrdla ako tehla. Na
celej roli nebola ţiadna úroda. Starší ľudia, skúsenejší hovorili, ţe sa za kaţdú cenu nemalo sadiť.
Zemiakov bolo potom málo. Ešte tam, kde sadili zemiaky za pluhom, tam sa urodili. Za riadkovačom
nie. Riadkovač rozryl mokrú pôdu a zahrnovač uţ nezahrnul. V jeseni bolo málo zemiakov. Ani
súkromnohospodariaci roľníci neboli na tom dobre. Nepomohla ani starostlivá opatera. Nákup
zemiakov sa nesplnil. Roľníci si ponechali toľko pre spotrebu a na sadenie. Na jar potom štát
poskytol sadivové zemiaky, lebo mnohí nemali čo sadiť. Zemiaky doviezli z iných krajov, kde sa
urodili. Okresný národný výbor obstaral dobré sadivové zemiaky. Dedinská organizácia strany
a miestny národný výbor vyvíjal veľké úsilie pri agitácií za splnenie zemiakov pre štát. do agitácie sa
zapojili aj miestni učitelia. Bola to veľmi ťaţká úloha pre všetkých.
Dedinská organizácia KSS
V Staškove je početná organizácia strany. Strana má vedúce postavenie v dedine. Rieši závaţné
problémy a zabezpečuje úlohy pri budovaní obce. Stranícka organizácia od zaloţenia druţstva (1959)
sa venovala druţstvu. Výbor strany na kaţdej schôdzi riešil problémy okolo jednotného roľníckeho
druţstva a preto sa nemohla dostatočne venovať výstavbe a kultúre v obci. Často nemal na druţstve
kto opatriť dobytok a výbor sa musel zapodievať takýmito záleţitosťami. Alebo traktoristi v noci
vozili hnoj (čierne jazdy) pre občanov a cez deň na druţstve nepracovali. Strana často organizovala
brigády, nočné výmlaty, zváţanie sena a kosenie. V obci je okolo 100 členov strany. V tomto roku je
predsedom organizácie Ján Vojar.
Hospodárstvo
Uţ nebolo moţno zlepšiť rentabilitu druţstva organizačne. Extrémne podmienky nedovoľovali
pokračovať druţstevnou formou hospodárenia. Na pokyn vyšších orgánov sa druţstvá na Kysuciach
začali prevádzať na štátne majetky. Pre členov druţstva plynuli z toho výhody zaručenú mzdu
a lepšiu organizáciu práce.
Plán výroby a nákupu pre rok 1964
Ukazovateľ
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Druţstevníci podpisom vyjadrili súhlas s prevodom jednotného roľníckeho druţstva na štátny
majetok. Tak sa od 1. januára 1964 z druţstva stál štátny majetok. Vedúcim dvora bol predseda
jednotného roľníckeho druţstva František Machovčiak. Okresný národný výbor ustanovil jedno
riaditeľstvo štátnych majetkov v Čadci. Očakávalo sa zlepšenie práce hlavne prostredníctvom
hmotnej zainteresovanosti zamestnancov na štátnom majetku. Pre miestny národný výbor bolo
veľmi vítané vytvorenie štátnych majetkov. Štátny podnik nepotreboval toľko starosti zo strany
miestneho národného výboru.
Výstavba osvetového zariadenia
Opäť treba spomenúť vleklú výstavbu osvetového zariadenia na niţnom konci. Na takú značnú veľkú
akciu nestačia brigády. Na stavbe sa sústavne menia vedúci a nesleduje sa plán. Pôvodný projekt bol
na prízemnú stavbu, ale došlo k zmene. Začalo sa stavať ešte prvé poschodie. Stavba bola v tomto
roku uţ pod strechou. Vnútri boli iba múry. Miestni národný výbor organizoval brigády. Pracovali
sväzáci a zväčša občania z niţného konca. Na stavbe je ešte veľa práce.
Na vyšnom konci si i občania budujú skupinový vodovod. Organizátormi boli Štefan Kaličák a Pavol
Krištofík. Kaţdý účastník zloţil 1000 Kčs, ktorý si chcel napojiť dom na gravitačný vodovod. Všetok
materiál zakúpil miestny národný výbor.
Kultúrne pomery
Na základnej deväťročnej škole je 17 tried. Na škole je 12 učební. Päť tried chodí do školy v druhej
smene. Škola nemá telocvičňu. Za priaznivého počasia prevádza sa vyučovanie telesnej výchovy na
školskom dvore a v zlom počasí na chodbách. Školská jedáleň je umiestnená pod kultúrnym domom.
V starej škole bola umiestnená Učňovská škola z Čadce. Táto sa v júni a začiatkom júla presťahovala
do novovybudovanej školy v Čadci. V starej škole pri kostole bola prevedená v júli a v auguste
generálna oprava. Z obytných miestností na prvom poschodí bola urobená jedna veľká trieda
a polytechnické dielne. Na prízemí školská jedáleň a kuchyňa. V akcii „Z“ buduje škola oplotenie
novej školy. Na škole pôsobia títo učitelia: Anna Perďochová, Štefánia Janitová, Agnesa Kuderavá,
Elena Šupolová, Boţena Laurenčíková, Erika Švaňová, Viera Stuchlíková, Jolana Šinalová, Emília
Čániová, Ľudovít Poláčik, Irena Sabelová, Anna Cisáriková, Ţofia Bucová, Margita Šimáková,
Mária Lesňáková, Mária Šinalová, Anna Lehotská, Pavol Laurenčík – riaditeľ, Vladimír Gajdošík -.
Zástupca riaditeľa, Elena Pupíková – vedúca pionierskej organizácie, Štefa, Gereš. Učiteľský sbor
zahral divadelnú hru od sovietského autora „Kuchárka“. Hosťovali aj v susednej obci Podvysoká.

Osvetová beseda organizuje kultúrny ţivot v obci. Usporiadal kurz varenia, organizuje prednášky pre
občanov a ţivé noviny.
Ţivé noviny – to je seriál vystúpení členov organizácie s novinkami vo svete a s veselými číslami.
Do programu prispievajú aj ţiaci a učitelia. Medzi jednotlivými číslami hrá hudba pod vedením Jána
Kuderavého.
V tomto roku začal dobre pracovať Československý sväz mládeţe. Predsedkyňou bola Emília
Flaischakerová, riaditeľka materskej školy. V obci na dobrej úrovni pracuje Sväzarm
a Československý sväz poţiarnej ochrany. Dobre pracuje aj Sväz československo - sovietského
priateľstva. Predsedníčkou bola učiteľka Anna Lehotská. Ostatné organizácie pracujú striedavo – raz
viac inokedy menej.
V obci je zaloţený Sväz protifašistických bojovníkov. Bolo by dobre, keby odbojári povedali svoje
spomienky na odboj, aby kronikár zachoval pre budúce generácie svedectvá o hrdinskom boji nášho
ľudu proti nemeckému fašizmu.
Drotárstvo
Vnútorný trh na Slovensku bol pre nedostatok spojov rozdelený na mnoţstvo drobných lokálnych
trhov, kde sa spočiatku zmieňali prevaţne poľnohospodárske a remeselnícke produkty domácej
výroby. Na Slovensku bola rozšírená domáca výroba ( súkenárstvo, pálenítvo, hrnčiarstvo,
garbiarstvo a výroba domáceho poľnohospodárstveho náčinia) a značne sa rozvinul podomový
obchod. Slovenskí podomoví obchodníci a remeselníci, medzi nimi aj drotári, sami výrobcovia
chodili na miestne trhy po celom Uhorsku, ba aj do Rakúska a iných krajín. Drotári v našich
domácich pomeroch nemohli akumulovať kapitál, lebo časť zárobku dávali na rozličné dane a na
biednu výţivu rodiny. Jedli prevaţne jačmenný a ovsený chlieb, ktorého ročná spotreba na jedného
obyvateľa bola 108,71 Kg a len 42,03 kg pšeničného alebo raţného. Slovenskí drotári chodili po
celej Európe a v zahraničí sa stali reprezentami slovenského národa. V cárskom Rusku sa zdrţiavalo
veľa drotárov z Kysúc. Tam sa narodila aj občianka zo Staškova Veronika Gančárová rodená
Chabraňová.
Z okolia Čadce pochádza väčšina drotárov. Časť sa zamestnáva len opravou hrnčiarskeho
a domáceho náradia, časť robí a predáva nástroje a náradie, časť kupuje tovar uţ hotový a predáva ho
po celom svete. Keby sa bol našiel vtipný podnikateľ v Čadčianskom okolí, mohla by sa táto výroba
pekne a výhodne organizovať. Tieţ v tomto kúte, menovite v hornej oblasti, v obciach Olešná,
Skalité, Staškov, Podvysoká, Raková, obyvatelia vyrábajú po domácky šindle. Aj v našej obci –
v Staškove bolo hodne drotárov.
Odchádzali do sveta vystrojení kliešťami a kotúčom drôtu. „Vandrujú“ nielen v susedných krajoch
na Morave, v Čechách, v Maďarsku, ale i v Nemecku, Rakúsku, v Poľsku a Rusku, ba odváţali sa aj
do ďalekej Ázie a Ameriky. Okrem dospelých muţov chodili po „vandrovke“ aj chlapci 10-13 ročný
„Dţarkovia“. Ţivot drotárov a dţarkov bol biedny, stále putovanie, nocľahy v stajniach, málo jedla,
veľa roboty a dţarkom sa neraz ušla ešte i bitka od gazdov. Spočiatku drotári iba „haftovali“,
neskoršie drôtovali a od polovice XIX. Storočia vyrábali drôtené a plechové náradie. V cudzine si
niektorí zriadili aj dielne. Tovar z dielní predávali po domoch „hauzeríci“. I to bol biedny ţivot, keď
s ťaţkým nákladom unavení chodili od mesta k mestu a predávali výrobky „gazdovej“ dielne.
V dielni museli zamestnanci, drotári pracovať od piatej hodiny ráno do deviatej večer. Najviac dielní
zaloţili v Rakúsku. Niektorí drotári ovládali remeslo natoľko, ţe ho povzniesli na umenie. Ťaţké
poloţenie drotárov zobrazuje aj ľudová poézia:
Drotári, drotári ako dzivé husi
Po tom šírom svece potúkac sa musí.
Po dedinkách sa niesol tieţ spev drotárov, aby privábili gazdinky, ktoré potrebujú zadrôtovať hlinený
riad: Ja som dobrý remeselník,
z tej trenčianskej stolice
po mestách a po dedinách

chodím drôtovať hrnce.
Hrnce, misky, aj rajničky,
dajte drôtovať ţeničky.
Drotári si vytvorili aj svoj drotársky slang, ktorým sa dorozumievali. Nasvedčuje skupinovému
prevádzaniu drotárstva. Prevaţná časť drotárskeho slangu vznikla skomolením slovenčiny a rečí
krajín, ktoré najviac navštevovali. Uvediem jednu vetu: Latniš krpašský mondošiť? ( Vieš po
drotársky rozprávať?) v Rakúsko – Uhorsku drotárov povaţovali za nositeľov panslavizmu. V roku
1851 úrad hlavného mesta Prahy dal zatknúť 49 drotárov, ktorí bez pasov sa zdrţiavali v Prahe.
Slovenskí drotári boli nositeľmi ľudových vzťahov československých. Drotári boli od tých čias
horlivými nositeľmi slovanského povedomia nielen v Čechách, ale najmä vo svojej domovine.
V Rusku tieţ zanechali drotári po sebe pamiatku. Roku 1832 vydáva v Rusku slavista Srezenevskij –
Slovackije piesni, pozbierané od slovenských drotárov. Drotári z Ruska zas prinášali ruble
a informácie o bratskom slovanskom ľude. Drotári nemali ani volebné právo, lebo nemali tovariša.
Prvá svetová vojna ukončila drotárske podnikanie v cudzích štátoch a navrátivší sa drotári z Ruska,
Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Maďarska i z Čiech dostali moţnosť uplatniť sa doma. Moţno tu
spomenúť vzburu trenčianskeho pluku prezývaného drotárskym plukom, v Kragujevaci.
Počas burţoáznej republiky drotárstvo uţ nemá budúcnosť a zaniká. Ţe ešte boli prípady drotárčiny
dokazuje Peter Jilemnický: .... „ovos, zemiaky a kapusta – to je všetko z čoho sa tu ţije, a keďţe ani
to nestačí, musia sa chlapi rozísť po svete, aby predávali svoju silu v USA , Kanade a Francii alebo
aspoň zopár myšacích pascí bratom na Moravu“.
Za vojny boli drotári spojkami medzi českými a slovenskými odborármi. Uţ len ojedinele, lebo
drotárstvo doţívalo a s ním potulné obchodovanie. V súčasnej dobe, v socialistickej republike
drotári v tej podobe ako kedysi nie sú. Prešli do priemyslu a poľnohospodárstva a stali sa
rovnocennými občanmi.
Potulné drotárstvo ostalo v pamäti nášho ľudu ako zlá vidina minulosti. Bolo dôsledkom
nedôsledného likvidovania feudalizmu a pomalou industrializáciou Slovenska, ktoré bolo za Rakúska
– Uhorska kolóniou. Bieda a núdza, nedostatok pôdy a nezamestnanosť hnali našich ľudí do sveta za
zárobkom. Pruská cesta vývoja kapitalizmu na pôde zbedačovala ľud a pripravila ho o moţnosť
uplatniť sa doma. Drotárstvo zároveň svedčí o vynaliezavosti ľudu a jeho schopnostiach a nadaní.
Prehliadka drotárskych výrobkov v Povaţskom múzeu v Ţiline je dôkazom zručnosti drotárov.
Socialistické výrobné vzťahy zákonite rušia vykorisťovanie človeka človekom a dávajú prácu
kaţdému. Starostlivosť našej spoločnosti pod vedením Komunistickej strany Československa sa
odráţa aj v tom, ţe pre bývalých drotárov štát vybudoval závod „SVETOM“, kde sa uplatňujú naši
drotári. Teraz sa uţ nemusia túlať svetom za prácou za chlebom.
Materská škôlka
V tomto roku bola materská škôlka presťahovaná z Miestneho národného výboru do budovy
materskej škôlky, lebo učňovská škola bola uţ odsťahovaná. Do materskej škôlky bolo prihlásené do
35 detí. Boli uprednostnené deti zamestnaných matiek. Riaditeľkou bola Emília Flaischakerová
a učiteľkou Drahomíra Oleiová. Kuchárkou bola Eva Konečná a školníčkou Jarošová. Škôlka bola
nedostatočne vybavená nábytkom, no tento sa postupne zadovaţoval.

1964
Vysvetlivky k fotografiám, fotografia č. 1
Po vybudovaní novej školy a bytovky ostalo okolie školy neupravené. Aţ do roku 1964 pole
v školskom areáli pouţívali pôvodní vlastníci pozemkov. Okresný národný výbor hneď vlastníkom
nezaplatil za odkúpenú pôdu, lebo došlo k zmene sadzby za 1m2 . v zmluve bolo, ţe dostanú po 5 Kčs
a potom podľa nového zákona mali dostať po 1,20 Kčs. Pôvodne s tým nesúhlasili a tak sa zaplatenie
aţ doteraz neuskutočnilo. Školu bolo treba oplotiť, ale občania, ktorí tam mali pôdu nechceli
súhlasiť. No na jar sa začalo s oplocovaním školy v akcii „Z“, ktorú riadil Miestny národný výbor.
Občania sa uspokojili, lebo je to predsa pre ich deti. V minulých rokoch na školskom dvore
zhromaţďovali hydinu z okolia a kravy s kozami. Okolie školy sa nedalo udrţiavať v poriadku. Začal
sa budovať plot s betónovým múrikom. Bolo treba vybudovať 600 m plotu. Rodičia, ţiaci a učitelia
na jar plot aj urobili. Z rodičov sa najviac zaslúţili o vybudovanie plotu Ján Vojar, Korduliakm Jozef
Perďoch, Ondrej Duska a z učiteľov Vladimír Gajdošík. Za pomoci miestneho národného výboru,
ktorý zabezpečil vyrovnanie školského dvora, športovcov a mládeţe sa vybudovalo hokejové ihrisko.
Iniciátorom a organizátorom vybudovania hokejového ihriska bol Vladimír Gajdošík – zástupca
riaditeľa školy. Mládeţ sa skutočne radovala z hokeja. Hokej sa stal pre športovcov zimný futbal. Zo
susedných obcí, ba aj z Čadce chodia sem hrať s našim muţstvom. Okresný výbor Československého
sväzu mládeţe tu uskutočnil hokejový turnaj pre pionierov. Je to zásluţná práca pre zvýšenie úrovne
spoločenského ţivota.
Fotografia č. 2
Na tejto fotografii je zachytená mlatba na jednotnom roľníckom druţstve v Staškove. S mlatbou bolo
veľa politicko – organizačných starostí. Miestny národný výbor organizoval brigády. Výbor
komunistickej strany organizoval členov strany na nedelné a nočné výmlaty. Nedostatok pracovných
síl na jednotnom roľníckom druţstve bol príčinou, ţe zo závodov a úradov chodili na brigádnickú
výpomoc druţstvu pri hlavných prácach. Traktoristi sa korumpovali úplatkami od súkromných ľudí.
Radšej chodili na furmanky pre súkromné osoby. Takmer na kaţdej výborovej a členskej schôdzi
strany sa riešili problémy okolo druţstva. Uţ sme písali, ţe druţstvo prešlo na štátne majetky. Bolo
to veľmi správne riešenie. Štátne majetky majú lepšiu organizáciu práce a lepšiu pracovnú morálku.
Fotografia č. 3, 4, 5
Na snímke je vyorávanie zemiakov. Výbor ţien často brigádnicky zbieral zemiaky za traktorovým
vyorávačom na jednotnom roľníckom druţstve.
Fotografia č. 6
Kosba obilia samoviazačom. Samoviazač reguluje tajomník miestneho národného výboru Milan
Pupík.
Fotografia č. 7
Nie všetky polia sa dali kosiť strojmi. Na snímke je predseda miestneho národného výboru František
Kučo ( v klobúku a vedľa neho v bielej košeli Michal Pupík starý člen strany a bývalý funkcionár
miestneho národného výboru).
Snímka č. 8, 9
Zváţanie suchého sena. Kosba sena si vyţadovala veľa pracovných síl. Do kosby sena sa dobre
zapájali zamestnanci pošty: I. Bilský, František Kanálik, Matlák. Zváţanie bývalo dosť náročné, lebo
terén je ťaţký.

Snímka č. 10, 11
V roku 1962 bola na Polgrúni otvorená nová škola. Škola potom prešla do správy miestneho
národného výboru Olešná. Bola postavená na území Olešnej. Starú školu, ktorú spravoval miestny
národný výbor v Staškove prevzala taktieţ Olešná. Riaditeľom školy je Ján Pinčík.
Snímka č. 12, 13
Aktív pre občianské záleţitosti pri miestnom národnom výbore organizuje sobášny akt. Na snímke je
predseda miestneho národného výboru pri sobášnom akte, kde uzatvárajú manţelstvo mladí občania.
Sobášna miestnosť je na miestnom národnom výbore.
Snímka č. 14, 15
Voľby do národných výborov, slovenskej národnej rady a národného zhromaţdenia. Obrázok
zachycuje voľby v roku 1960. za tajomníka miestneho národného výboru bol zvolený Milan Pupík
a za predsedu František Kučo.
Snímka č. 16
Na snímke sú futbalisti „Slávie“ Staškov.
Snímka č. 17
Vyznamenaní odbojári za účasť v Slovenskom národnom povstaní. Sú to členovia Sväzu
protifašistických bojovníkov.
Snímka č. 18, 19
Takto vyzerali pôvodné domy (chalupy) v Staškove. Stavali ich z dreva a strechu zo šindľa. Na
snímke č. 19 je novostavba, je to veľký kontrast. Takéto budovy si stavajú teraz všetci, ktorí si
vybavili stavebné povolenie. Staré budovy zanikajú. Svietia ako kvety medzi zanikajúcimi starými
budovami.
Spoločenský ţivot
V tomto roku 1964 boli voľby do národných výborov a do zastupiteľských orgánov. Polankyňou do
okresného národného výboru je Mária Ďurníková. Predsedom miestneho národného výboru je Milan
Pupík a tajomníkom František Kučo. Voľby prebiehali slávnostne. Počas volieb hrala hudba
„Kuderavci“. Občania jednoznačne hlasovali za kandidátku národného frontu. Pred štyrmi rokmi tu
vystúpili z príleţitosti volieb Farkášovci z Bratislavy.
Úroda bola priemerná. Nákup všetkých poľnohospodárskych produktov bol splnený, okrem nákupu
mlieka. Od 1.januára 1964 prechádza jednotné roľnícke druţstvo ku štátnym majetkom.
Pokračuje sa vo výstavbe osvetového zariadenia na niţnom konci. Stavby sa ujal vedúci miestnych
prevádzok Štefan Ďurník. Stavba pokročila. Bola dokončená vonkajšia a vnútorná omietka. Miestny
národný výbor zorganizoval úpravy ciest do osád.
Zima na začiatku roku bola veľmi tuhá. Mrazy dosahovali aj –300C. apríl bol veľmi teplý, máj
sychravý a studený. Prvé augustové dni boli veľmi studené. V Tatrách padal sneh a preto
meteorológovia predpovedali, ţe nastávajúca zima bude veľmi tuhá. 18.novembra napadol prvý sneh,
ktorý za niekoľko dní zišiel a tak aţ do Vianoc bolo počasie prevaţne menlivé. Sneh a dáţď.
Koncom decembra začal padať sneh a začali mrazy.
Treba zaznamenať tragickú udalosť. Občianke Palicovej v šope zhoreli dve deti – dvojčence. Stodola
bola zaplnená slamou. Deti boli malé, mali tri roky. Ich otec pred rokom spáchal samovraţdu.
Občianka Palicová ostala sama so svojou starou matkou a s päťročným synom. Postavila si nový
rodinný domček.

Hospodársky prehľad 1964

Výmera pôdy
Hovädzí dobytok
Ošípané
Kone
Predpis
dodávky
zemiakov
Dodávky mlieka
Dodávky vajec

Súkromne
hospodáriaci roľníci
Poľnohospodárska pôda
532 ha
Orná pôda
384 ha
266 kusov
360 kusov
35 kusov

Ţivotná úroveň
Počet obyvateľov:
Počet rozhlasových prijímačov:
Počet osobných aút:
Počet domov majúcich vodovod:
Počet domov:
Počet motocyklov:
Počet televízorov:
Počet vysokoškolákov:

1800 g
97 000 litrov
107 500 kusov

Štátny majetok
217 ha
132 ha
135 kusov
70 kusov
4 kusy
500 g

2680
315
7
70
523
75
52
5

V tomto roku sa v Staškove začal budovať rozhlas po drôte, ale sa neukončil.
S vďakou za krásne prijatie v mojom rodisku srdečne
19.decembra 1966
to je autogram nášho rodáka, ktorý druhý raz prišiel do Staškova. Staškovský rodák, laureát štátnej
ceny, drţiteľ „Zlatého Oskara“, člen činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, Jozef
Króner. V auguste prišiel na pozvanie miestneho národného divadla a osvetovej besedy. Iniciátorom
pozvania bol Ladislav Jurga. Občania ho veľmi srdečne prijali. Osvetová beseda mu dala kuriózny
dar, malé prasiatko, pre ktoré si prišiel 19.12.1966.
Jozef Króner sa narodil 20.marca 1924 v Staškove, kde bol jeho otec ţelezničiarom. Tu začal chodiť
do školy. Potom sa odťahovali do Serede. Stal sa populárnym hercom. Staškovania sú na neho hrdí.

1965
Prírodné pomery
Po zvyčajnej zime sa jar oneskorila. Neustále daţde premočili pôdu a ľudia nemohli vkročiť na pole
a zasiať jarné obilie a zasadiť zemiaky. Iba okolo Veľkej noci sa trochu vyčasilo. Jarné a letné
mesiace boli studené. Záhradkári napočítali okolo 16 slnečných dní počas leta. Obavy z neúrody
zemiakov boli oprávnené. Časté daţde zemiakom neprospeli. Nenarástli alebo vyhnili. Predsa na
niektorých miestach sa urodili. Moţno povedať, ţe iba polovičné mnoţstvo zemiakov sa urodilo
v porovnaní s beţným rokom. Naša obec splnila nákup zemiakov na 50%. Na svahoch obrátených na
juh bola úroda zemiakov najlepšia. Kvôli zásobeniu miest zemiakmi miestny národný výbor vyvíjal

maximálne úsilie, aby sa plán splnil čo najlepšie. Skutočne neúrodný rok zapríčinil, ţe zemiakov
nebolo toľko, ako po iné roky. Jarné daţde spôsobili obrovské záplavy na juţnom Slovensku.
Dunajské vody vystúpili z brehov a zatopili stovky hektárov úrodnej pôdy. Vďaka aj naším občanom
za pomoc, ktorú poskytli postihnutým oblastiam, prostredníctvom nej, sa podarili zníţiť dôsledky
tejto katastrófy.
Činnosť mládeţe
V našom štáte je mládeţ priekopníkom nových metód práce a aktivizuje spoločenský ţivot. V našej
obci, v Staškove, nemôţme povedať, ţe mládeţ je nositeľkou týchto vlastností. Zvlášť v poslednom
období činnosť mládeţe nie je taká ako bola v minulosti. Je pravdou, ţe mládeţ pracuje mimo
bydliska, ale počas pracovného voľna sa schádza doma a neorganizuje sa. Svoj voľný čas mládeţ
trávi v pohostinstvách, kde utráca peniaze na neprospešnú zábavu. Mládeţ je ťaţko získať pre
verejnoprospešnú prácu. Výbor dedinskej organizácie komunistickej strany Slovenska venoval
najväčšiu pozornosť práci dedinskej organizácie československého sväzu mládeţe. Výbor ČSM,
ktorého predsedom bol Ladislav Šperka stagnoval vo svojej činnosti. Hlavne v tomto roku zanedbal
svoju činnosť. Náš národný výbor dal k dispozícii pre sväzákov klubovňu v Osvetovom zariadení na
Niţnom konci, kde si mohli uloţiť svoj majetok: televízor, gulečník, gramofón, ale ani túto moţnosť
nevyuţili. Škoda, ţe mládeţ dnes nie je taká snaţivá ako prv. Predtým sa riadila podľa hesla: „Čo
sme urobili pre našu obec?“ teraz je to naopak.
Mládeţ okrem týchto spomenutých, negatívnych javov dosiahla v obci veľa: zúčastnila sa pri
budovaní kultúrneho domu, hokejového ihriska a brigádnicky pomáhali na štátnom majetku. Mládeţ
pracuje prevaţne mimo nášho okresu. To jej sťaţuje všetku spoločenskú prácu. Na zlepšenie stavu
by prispelo, keby mohla mládeţ chodiť pracovať bliţšie, aby nemusela chodiť za prácou ďaleko.
Vitalita mládeţe by sa potom dala lepšie podchytiť. Zo športu mládeţ holduje prevaţne v lete futbalu
a v zime ľadovému hokeju. Kaţdoročne sa pri základnej deväťročnej škole vybuduje hokejové
klzisko s mantinelmi a s osvetlením. Zásluhu na tomto majú učitelia a ţiaci školy, hlavne zástupca
riaditeľa školy Vladimír Gajdošík. Futbalové ihrisko sa nachádza medzi Olešnou a Staškovom, na
ľavej strane Kysuce. Je nevyhovujúce, kamenisté a nezodpovedá ani rozmerom. Začalo sa budovať
nové ihrisko medzi horným a dolným koncom obce na pravej strane Kysuce pri kostole. Ihrisko
nedobudovali. Na tomto mieste sa má vybudovať spoločenský dom.
Aj v našej obci sa uskutočnila akcia „Strana hovorí s mládeţou“. Na besede bolo prítomných 43
mladých ľudí. Členovia strany vysvetlili politiku našej strany.
Poľnohospodárstvo
Načim povedať, ţe evidencia o drţbe pôdy je v ţalostnom stave. Všetko úsilie o usporiadanie pôdy
stroskotáva. Nedá sa pôda adresne určiť uţívateľom a tak zabezpečiť riadne plnenie dodávkových
povinností.
Takáto situácia vznikla pri zakladaní jednotného roľníckeho druţstva. Vtedy došlo k rozmanitým
výmenám a náhradám za pozemky, ktoré pripadli do lánov jednotného roľníckeho druţstva. Dnes je
to veľmi komplikované a celé zrovnanie by si vyţiadalo veľa práce, na ktorú nestačí ústav
kartografie a geodézie. Vyskytuje sa aj pôda leţiaca ľadom, ktorú nik neobrába. Mnoho roľníkov pre
svoj pokročilý vek nestačia zabezpečiť poľnohospodársku výrobu, a tým sa stáva, ţe veľa
poľnohospodárskej pôdy nie je pracovnými silami zabezpečená. Mladí ľudia volia inú formu na
zabezpečenie svojho ţivobytia. V našej obci sa prideľuje poľnohospodárska pôda. V roku 1964 sa
takto pridelilo 32 ha pôdy. Miestnemu národnému výboru spôsobuje ťaţkosť zlá evidencia
a neporiadok v pôde pri zabezpečení nákupu poľnohospodárskych produktov. Sú názory, ţe sa tento
problém vyrieši aţ potom, keď všetku pôdu preberú štátne majetky. Správcom dvora štátneho
majetku je František Machovčiak. Pracovné výsledky sú lepšie ako na bývalom druţstve.

Výstavba obce
V tomto roku sa malo pristúpiť k výstavbe spoločenského domu pri kostole medzi niţným a vyšným
koncomobce. Funkcionári miestneho národného výboru predseda Milan Pupík a tajomník Jozef
Smreček konzultovali so zástupcami z Jednoty Čadca, aby sa podieľali na výstavbe čiastkou 570 000
Kčs. Jednota by tam mala potom svoje prevádzky. Jednota však nechcela pristúpiť na toto riešenie.
Mala výhrady. Miestny národný výbor v súčasnom období rieši individuálnu výstavbu rodinných
domčekov. Vyhliadol pozemky, ktoré miestny národný výbor poskytne záujemcom o stavbu
rodinného domčeka. Počíta sa so zástavbou medzi Kysucou a Kyčerou, kde by sa zároveň
vybudovali aj zariadenia pre sluţby obyvateľstvu.
Úspešne sa budujú gravitačné vodovody z iniciatívy občanov pod vedením národného výboru. Na
výstavbe vodovodov sa iniciatívne podieľali: Štefan Liška, Ján Beleštiak, František Machovčiak, Ján
Machovčiak, Ignác Pokrývka a iní občania. Materiál venoval miestny národný výbor a prácu si
vykonali občania.
Započala sa výstavba cesty do Belkov a Lazov. Bola opravená cesta do Letov. Buduje sa obchodná
jednotka v Jelitove. Na niţnom konci obce je stále čakáreň vo vyradenom dobytčom vagóne. Hovorí
sa tomu, ţe je to raritou Kysúc. Občania sa domáhajú solídnej čakárne. Finančné prostriedky pre
stavbu čakárne by boli zabezpečené, ale niet stavebnej organizácie, ktorá by túto čakáreň postavila.

1966
Zmena kronikára
Písať kroniku ma poţiadal súdruh Pavol Laurenčík, predchádzajúci kronikár. Odišiel z okresu Čadca
do okresu Povaţská Bystrica. Zmena kronikára bola schválená v októbri 1967 na základe uznesenia
a rozhodnutia Rady MNV v Staškove.
Ţivotopis kronikára
Pochádzam z Piešťan, kde som sa narodila 30.6.1940. pedagogickú školu som vyštudovala v Trnave.
Po skončení som prišla na Kysuce. V Staškove pôsobím od r. 1961, kde som sa vydala. Pri písaní
kroniky mi pomáha môj manţel, predseda MNV v Staškove, inak učiteľ. Máme dve deti, dcéru
Dagmar a syna Miloša.
Elena Pupíková
Podpis kronikára
Počasie a podnebie
Celkový ráz počasia sa neodlišoval od iných rokov. Jar, ako vţdy na Kysuciach prichádzala pomaly
po dlhotrvajúcej a tuhej zime. Leto bolo teplé, i keď zadaţdené. Najväčšie teploty boli 28 – 29
stupňov C. priemerná teplota bola 22 stupňov C. jeseň bola dlhá a teplá akoby chcela nahradiť časť
leta.
Apríl 1967
Hokejový krúţok PS „Mičurin“ pri ZDŠ v Staškove získal za rok 1967 I.miesto v celookresnom
turnaji „O puk a hokejku z MS“. Celookresný turnaj poriadal Okresný dom pionierov a mládeţe
spolu s telovýchovou. Najväčšou odmenou pre hokejistov bola radostná zvesť, ţe hokejky im príde
odovzdať jeden z najlepších hokejistov nášho národného muţstva. Stalo sa! Ivan Grandtner ( To je
jeho autogram), ešte dvaja súdruhovia z ÚV STO prišli do Staškova. Všetkým členom hokejového
krúţku odovzdali malé pamätné hokejky s ich podpismi. Na ich počesť pionieri našej školy pod

vedením súdruhov učiteľov pripravili akadémiu. Bola to radostná udalosť nielen pre ţiakov, ale pre
celú obec.
Kultúrny ţivot
Všetko spoločenské dianie našej obce sa robí cez spoločenské a záujmové zloţky NF. Vedúcu úlohu
má pri tom osvetové zariadenie. Ich činnosť v tomto roku bola pomerne dobrá. Pri OZ prebiehal kurz
strihov a šitia, ktorý viedla odborná krajčírka Daniela Gabošová z Podvysokej. Kurz trval šesť
týţdňov a navštevovalo ho 20 ţien z obce. OZ spolu s ČSM nacvičili divadelnú hru: Podpaľačova
dcéra. Účinkovali v nej i iní členovia zloţiek NF, hlavne však učitelia miestnej ZDŠ a MŠ.
Ovocinári a záhradkári poriadali exkurzný zájazd na výstavu „Flóra 1966“ do Olomouca. ROH pri
MP v Staškove poriadalo pre svojich pracovníkov návštevu veľtrhu v Brne, spojenú s prehliadkoi
Moravského Krasu.
Slovenský Zväz ţien v našej obci z príleţitosti sviatku MDŢ spolu s funkcionármi MNV, na
slávnosti odovzdali niektorým ţenám plakety a odznaky za materstvo.
Počas celého roka sa poriadali slávnostné verejné oslavy a zhromaţdenia z príleţitosti štátnych
sviatkov a významných výročí. Účasť bola vţdy dobrá. Kultúrny program zabezpečovali ţiaci ZDŠ
a MŠ so svojimi súdruhmi učiteľmi.
Priebeţne po celý rok zloţky NF prevádzali v kultúrnom dome tanečné zábavy.
OZ zabezpečovalo do obce rôzne kultúrne, divadelné a estrádne podujatia z iných obcí.
Ţivotná úroveň
V tomto roku sa v Staškove dobudoval rozhlas po drôte. Hneď v svojom začiatku mal pomerne veľa
účastníkov, čo sa však odrazilo na poklese rádiových prijímačov. Na poklese rádií svoju úlohu
zohrala i televízia.
Počet obyvateľov:
2630
Počet televízorov:
98
Počet motocyklov:
68
Počet rádií:
325
Počet osobných áut:
12
Počet domov s vodovodom:
135
Počet obyvateľov v Staškove sa zníţil z toho dôvodu, ţe na niţnom konci bol zákaz výstavby
rodinných domčekov. Časť niţného konca má byť zaliata – výstavba vodnej nádrţe.
Poľnohospodárstvo
Správcom dvora štátneho majetku v Staškove je súdruh Machovčiak František. Kaţdý rok badať
zlepšenie práce ŠM oproti bývalému hospodáreniu v JRD. Postupne sa zavádza novšia mechanizácia
výroby, čo sa kladne odráţa v produktivite práce. Je stále vyššia. Tak sa tento rok začali pouţívať
rakúske kosačky pre kosenie tráv a ďateliny. Vybudovala sa nová stodola s elektrickým sušením sena
– pomocou ventilátorov. Tieţ sa zakúpilo strojové zariadenie zv. ţralok, na vytláčanie sena do
stodoly.
Za rok 1966 štátne majetky hospodárili dobre. Splnili nákup zemiakov, mlieka a mäsa. Iné produkty
nesplnili.
Súkromne hospodáriaci roľníci sa veľmi sťaţovali na zlú úrodu, hlavne v zemiakoch. Zapríčinila to
neskorá jar a zadaţdené leto. Došlo k hnitiu zemiakov. Toto spôsobilo zlý nákup zemiakov, čo sa
odrazilo v celom nákupe. Zemiaky boli splnené na 95%. Veľmi úspešne si však súkromne
hospodáriaci roľníci splnili nákup mäsa a vajíčok. Ich plnenie presahovalo 100%.

Výstavba
Pre zlepšenie kultúrno osvetovej činnosti v obci začal sa tento rok budovať v akcii „Z“ spoločenský
dom v celkovej hodnote 5 miliónov 780 tisíc Kčs. Občania sú výstavbou nadšení, lebo doposiaľ pre
kultúrnu osvetu slúţil starý nevyhovujúci kultúrny dom, ktorý bol dostavaný a daný do uţívania
v roku 1953. v tejto budove je jedna sála, javisko, dve miestnosti v zákulisí a malá kabína pre
premietanie filmu. V tomto dome sa konajú tanečné zábavy, divadelné a estrádne predstavenia,
premietajú sa filmy. Tieţ slúţi na konanie verejných zhromaţdení občanov.
V novom spoločenskom dome bude umiestnená kniţnica s čitárňou, kancelárie národného výboru,
sobášna sieň, veľká kinosála pre premietanie širokouhlého filmu, reštaurácia s kuchyňou a dva byty,
miestny národný výbor má s výstavbou ťaţkosti. Hlavne so zabezpečovaním materiálu (cement, tehla
a rezivo). Na niţnom konci bolo dokončené a dané do uţívania osvetové zariadenie. Bolo stavané
tieţ v akcii „Z“ . stavalo sa dosť dlho – 8 rokov, pre rôzne ťaţkosti, materiál, finančné prostriedky.
V osvetovom zariadení je umiestnená MŠ, veľká spoločenská miestnosť a sobášna sieň. V jednej
miestnosti bol obchod s partiovým tovarom. Predávali sa tam odevné, priemyselné a iné výrobky
s menšou vadou za zníţené ceny.
Pre zlepšenie ţivotného prostredia, pre ďalšie zvyšovanie ţivotnej úrovne bol na niţnom konci
v pľaci „ u Šinalov“ dokončený gravitačný vodovod. Je pozoruhodné, ţe náklad na jeho výstavbu
podľa projekčnej a rozpočtovej dokumentácie činil 360 tisíc korún a náklady v skutočnosti boli iba
180 tisíc korún. Suma sa zníţila preto, ţe občania väčšinou všetky práce s veľkou aktivitou
a iniciatívou prevádzali bezplatne. Veľkú zásluhu na tejto práci majú hlavne súdruhovia Machovčiak
František, Machovčiak Ján. Obaja sú poslanci MNV. Uvedený vodovod zásobuje dobrou pitnou
vodou 60 rodinných domov, osvetové zariadenie a ZVS – ku. Je však na škodu, ţe mnohí občania
nemali záujem o napojenie hneď na začiatku prác, preto ešte veľa domov zostalo bez vodovodu,
nakoľko uţ potom vykopaný rezervár by nestačil kapacitou vody.
V osade Jelitov bola dokončená potravinová predajňa. Výstavbu prevádzala MP v Staškove, pod
vedením vedúceho MP súdruha Štefana Ďurníka. Finančné prostriedky poskytla J-ĽSD Čadca.
Občania z osady u Belkov a Lazy na verejných schôdzach sústavne kritizovali zlé cesty do týchto
osád. Cesty boli veľmi zlé, rozbité a úzke a nebola moţnosť prístupu motorových vozidiel. Občania
museli chodiť v čiţmách a v dedine sa potom prezúvali do topánok. Po zváţení tejto skutočnosti sa
pristúpili k výstavbe spomínaných ciest v r. 1965 a úspešne sa pokračovalo i v tomto roku. Vedúcim
výstavby bol poverený súdruh Gašpar Kanálik. Vo výstavbe nezaostávali ani samotní občania a tak
sa v individuálnej výstavbe ukončilo v tomto roku 13 rodinných domov.

1967
Politický ţivot
Ani rok 1967 nepriniesol vo vedení obce ţiadnu zmenu. Funkcionárom MNV sú naďalej súdruhovia:
Pupík Milan – predseda
Smreček Jozef – tajomník
Ostatní pracovníci národného výboru sú: Helena Turiaková – hospodárska, Anna Padyšáková –
matrika, výstavba, Jozefa Šupolová – plnenie dodávok, sociálny úsek, František matlák –
administratívny pracovník.
Vedúcu úlohu v obci má dedinská organizácia strany, ktorej predsedom je súdruh Ján Machovčiak.
Organizácia má 48 členov. Na svojich straníckych schôdzach sa vţdy ţivo zaujímajú o všetko dianie
v obci. Riešia závaţné problémy a zabezpečujú úlohy pri budovaní obce. Keď treba, vedia pomôcť
na rôznych úsekoch, napr. pomoc pri kosení a zváţaní sena, pri výstavbe spoločenského domu
a podobne. V obci pracuje Zbor poţiarnej ochrany, ktorý má za svojho predsedu uţ dlhšiu dobu
Pavla Perďocha.

Helena Machovčiaková je predsedníčkou Slovenského zväzu ţien, jednej z najdôleţitejších
politických organizácií. Škoda len, ţe si táto organizácia neplní svoju úlohu v plnom rozsahu, ale
počuť o nej iba raz do roka – na Medzinárodný deň ţien.
Odbočka Čsl. Červeného kríţa v Staškove je aktívnou zloţkou NF. Je veľkým pomocníkom
obvodného lekára pri nábore dobrovoľných darcov krve. Má nemalú zásluhu pri zachraňovaní
ľudských ţivotov. Veď dvakrát všetky členky darujú najvzácnejšiu tekutinu pre záchranu človeka –
krv.
Nie tak pochvaľne sa moţno vyjadriť a ďalšej organizácií. Je ňou čsl. Zväz mládeţe. Mládeţ by mala
byť „hybnou pákou“ kultúrneho a spoločenského ţivota v obci. Mala by vnášať do ţivota obce
všetko nové, pokrokové. Ţiaľ, nie je tomu tak. Stagnáciou tejto organizácie sa zaoberal i výbor
dedinskej organizácie strany a poveril svojho člena, aby činnosť v tejto dôleţitej mládeţníckej
organizácie obnovil.
Zdravotníctvo
Zdravotnícka starostlivosť, ak ju porovnávame s minulosťou, sa veľmi zlepšila. Hlavne na
Kysuciach, kde bola v minulosti veľmi biedna, nízka. Veď na celých Kysuciach v roku 1946 bolo iba
12 lekárov. Dnes ich je 151. štatistika hovorí, ţe v roku 1946 na 1000 narodených detí do jedného
roku zomrelo 209. Bilancia veľmi smutná. I keď sa na Kysuciach od tých čias veľa zmenilo, treba
i tak veľa doháňať. Pokiaľ v priemere pripadá na jedného lekára 447 ľudí, na Kysuciach ich je na
jedného lekára 751.
Obvod: Staškov, Olešná, Podvysoká má 7250 občanov. V tomto obvode pracuje: jeden obvodný
lekár: Dr. Ladislav Babiš, jeden detský lekár: Dr. Miroslav Lukačovič, jeden zubný lekár: Dr.
Ladislav Jedinák, jedna zdravotná sestra, dve detské sestry, dve pôrodné asistentky a jedna zubná
inštrumentárka. Materiálne vybavenie ambulancií je primerané. Obvodný systém práce sa dodrţiava
po celý rok. Za rok 1967 bolo ošetrených 18 916 ľudí. Z toho 78 bolo odoslaných do nemocničného
liečenia. Keďţe spomínaný obvod je veľmi veľký, priemerná denná návštevnosť v ambulancii je 70 –
80 pacientov.
Školstvo
Školstvo podobne ako zdravotníctvo, zaznamenalo po oslobodení prudký vzostup. V materských
školách vzrastá počet detí 20 násobne. Počet učňov v učňovských školách vzrástol 10 násobne.
Rozvoj školstva na Kysuciach má však aj problémy. Pre nedostatok stavebných organizácii boli
vybudované školy iba s učebňovou časťou, bez telocviční a druţín mládeţe. Aj keď nolo
vybudovaných veľa nových škôl, ich kapacita nestačí. Jedna tretina detí chodí na smenné
vyučovanie. Takmer jedna tretina učiteľov na Kysuciach je bez potrebnej kvalifikácie. I v našej obci
je škola bez telocvične a druţiny mládeţe. Sú tu dve materské školy, v ktorých je celodenná
prevádzka. Priestory materskej školy na vyšnom konci sú takmer nevyhovujúce.
Vo vedení Základnej deväťročnej školy došlo k zmene. Za riaditeľa bol vymenovaný s. Gajdošík
Vladimír a zástupcom sa stal s. Perďoch Ján.
Škola má celkom 22 tried. Z toho na ročníkoch 1. – 5. je 10 tried a 12 tried je na ročníkoch 6. – 9.
V roku 1967 na škole pôsobil aj tento kolektív učiteľov: Terézia Gunčágová, Anna Perďochová,
Viera Stuchlíková, Anna Kachaňáková, Jozefína Poláčiková, Verona Kubjatková, Anna Balalová,
Elena Pupíková, Margita Šimáková, Ľudevít Poláčik, Rudolf Šamaj, Boţena Hoghová, Horst Hogh,
Alexander Golis, M8ria Šinalová, Elena Zajacová, František Uhrin, Danica Chmelíková, Mária
Slíţová, Magdaléna Jančíková, Anna Cisáriková, Štefánia Martikáňová, Jozefína Mikovčáková
a Milan Mravec, externý učiteľ dielenských prác.
Škola má naďalej školskú stravovňu, v ktorej sa stravuje 156 ţiakov – stravníkov. Priestory má
v starej školskej budove, kde sú umiestnené i dielne a jedna učebňa pre 1. – 5. ročník. Dobre pracuje
pionierska organizácia, ktorej skupinovou vedúcou je s. Elena Pupíková. Pionieri ťaţisko svojej
činnosti prevádzajú v krúţkoch: tanečný, recitačný, rádioamatérsky, futbalový, hokejový a iné.

Krúţky vedú súdruhovia učitelia. Pionieri pripravujú tieţ rozličné slávnosti a kultúrne podujatia
hodnotné programy. Škola v našej obci plní veľmi dobre poslanie socialistickej školy.
Obchody a priemyselné hospodárstvo
Po roku 1945 v našej obci nedošlo k ţiadnej výstavbe nových obchodných budov. Všetky doterajšie
obchodné priestory sú v budovách pôvodných majiteľov, ktorí v nich pred rokom 1945 vykonávali
súkromnú ţivnosť. Tieto obchodné jednoty sú na dnešnú dobu nevyhovujúce. Majú malé predajňové
priestory a sklady. Výnimku tvorí predajňa potravín v Jelitove, ktorá je nová a stánok zeleniny
v ústredí. Všetky obchody a ZVS-ky (pohostinstvá) v obci spravuje J-ĽSD Čadca. Najstaršou
budovou obchodnej siete v obci je predajňa potravín u Jangera. V tejto budove je umiestnený i predaj
obuvi. V blízkosti tejto budovy je stánok so zeleninou. V budove u Jána Latku je pohostinstvo,
v ktorom sú priestory pre verejné stravovanie. V stravovni sa stravujú pracovníci MNV, pošty,
zdravotníckeho strediska, predavači z obchodov, pracovníci miestnej prevádzky a miestni obyvatelia.
Výhodné stravovanie za zníţený poplatok majú dôchodcovia s nízkymi dôchodkami. Do výšky 500
Kčs dôchodku sa platí za jeden obed 1 Kčs. Nad 500 Kčs sa cena za obed zvyšuje podľa výšky
dôchodku. Cenový rozdiel medzi poplatkom a hodnotou obedu hradí ONV – odbor sociálnych vecí.
Priemyselná predajňa a odevy majú obchodné priestory v jednej budove, ktorej vlastníkom je
František Turiak. Mäsna je v súkromnom dome Albína Konečného. Na niţnom konci je predajňa
potravín a pohostinstvo. Tieto priestory sú v budove Justína Belečšáka. V Staškove – Polgrúni
a v Jelitove sú tieţ pohostinstvá. Ich priestory sú naprosto nevyhovujúce. Tieto pohostinstvá sú tieţ
v budovách rodinných domov. Na Polgrúni v dome Veroniky Perďochovej, v Jelitove u Adama
Čečotku. Občania a funkcionári MNV sa sústavne doţadujú výstavby moderného obchodného domu,
v ktorom by boli umiestnené všetky druhy tovarov.
Na verejných hovorov, plenárnych zasadnutiach, straníckych schôdzach občania často poukazujú na
nedostatok sluţieb poskytovaných miestnemu obyvateľstvu. Myslí sa tým na: holičstvo
a kaderníctvo, krajčírstvo, opravu obuvi a pod. Tieto sluţby sa miestnym občanom nemôţu
poskytovať z toho dôvodu, ţe v obci nie sú ţiadne vhodné priestory na vykonávanie týchto profesií.
Tento problém sa podarí vyriešiť aţ vtedy, keď sa postaví nový dom sluţieb. MNV má záujem
o riešenie problému v poskytovaní sluţieb prostredníctvom miestnych prevádzok. Miestne prevádzky
boli v našej obci zriadené v roku 1959 a najväčší rozmach dosiahli práve v roku 1967. v tomto roku
bolo stálych pracovníkov 179 a z toho 41 ţien. Títo pracovníci pracovali v nasledujúcich profesiách:
elektroopravy, sklenárstvo, stolárstvo, kníhviazačstvo, maliarstvo, stavebná údrţba, zámočníctvo
a klampiarstvo a autodoprava. Najväčšou skupinou miestnej prevádzky je stavebná údrţba. Vedúcim
tejto skupiny je Ignác Prívara. Pracuje v nej 107 osôb. Svoje sluţby poskytuje pre obecné účely a tieţ
prevádzajú stavebné práce mimo obce. Napr.: v Ostrave, chata Polom, v Prahe pri výstavbe hotela
Feal, v Plzni – Chlumčanoch pri výstavbe keramických závodov. Aj keď miestne prevádzky
predovšetkým poskytujú svoje sluţby obyvateľstvu a socialistickým organizáciám, plnia ešte účel
zabezpečovania vlastných finančných prostriedkov do rozpočtu MNV. Tieto financie národný výbor
pouţíva sa financovanie akcií „Z“.
Aké bolo hospodárenie MP k 30.9.1967
Celkové príjmy:
3,677.735,73 Kčs
Celkové výdavky:
3,258.376,30 Kčs
Odvod do rozpočtu MNV:
402.423 Kčs
Vyplatené mzdy:
1,738.152,70 Kčs
V roku 1967 došlo k zmene vedúceho miestnej prevádzky. Stalo sa tak na základe uznesenia Rady
Miestneho národného výboru v Staškove, po odvolaní p. Štefana Ďurníka z funkcie. Vedúcim
miestnej prevádzky sa stal súdruh Jozef Mravec z Rakovej. Ďalej v administratíve pracujú: s. Albín
Konečný, Mária Jurgová, Dana Badţgoňová.
Riadiacu a kontrolnú prácu nad miestnou prevádzkou vykonáva národný výbor.

Udalosť
Treba zaznamenať, ţe v tomto roku vypukol v objekte štátneho majetku veľký poţiar. Vznikol
v sennej stodole, pričom zhorelo všetko seno, cca 358q. poţiarom bola úplne zničená strecha
a elektrické zariadenie. Príčinu poţiaru vyšetrovali. Zistili, ţe poţiar vznikol z poškodeného
elektrického zariadenia, ktoré slúţi na elektrické vysušovanie sena.

1968
Počasie
Staškov podľa hydrografických záznamov hydrografickej stanici v Čadci patrí do oblasti studenej
a vlhkej. Preto je zima vţdy dlhá, veď prichádza niekedy koncom októbra, no poväčšinou
v novembri. Tento rok zima bude mierna. Koniec januára a začiatok februára boli pekné, slnečné
dni, v ktorých sa prvý sneh úplne stopil. V druhej polovici zimy napadlo ešte veľa snehu. Jar aj leto
boli ako vţdy dosť zadaţdené. Pekné, teplé počasie takmer bez daţďov bolo v júni a prvej polovici
júla. Ţivelné pohromy neboli ţiadne.
Politický ţivot v ČSSR
V lete 1968 došlo v našej republike k veľkej kríze v našej socialistickej spoločnosti. Prezidentom
a prvým tajomníkom ÚV KSČ s. Antonín Novotný. Na decembrovom zasadaní ÚV KSČ v roku
1967 došlo ku kritike metód práce a spôsobu riadenia súdruha A. Novotného. Na januárovom
zasadnutí pléna ÚV KSČ bol s. A. Novotný z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ uvoľnený a na jeho
miesto bol zvolený s. Alexander Dubček. Tieto zmeny boli ako výrazom nevyhnutnosti, ako riešiť
krízu ÚV KSČ a odstrániť z činnosti strany a najmä jej vedenia to, čo bolo prekáţkou, aby sa strana
a spoločnosť pozdvihla k novej aktivite, k novému rozmachu. Predovšetkým k dôslednému
uplatneniu leninských princípov strany v riadení strany a spoločnosti. Po januári 1968 sa však
ukázalo, ţe nové vedenie strany na čele so súdruhom A. Dubčekom, nebolo pre svoju neúrodnosť,
politickú nejednotnosť a celkovú slabosť schopné plniť túto úlohu. Utvoril sa blok pravicovo –
revizionistických a protisocialistických síl a spojenectvu so Sovietským zväzom. V apríli 1968 do
funkcie prezidenta, po odstúpení s. A. Novotného, bol zvolený veľký vlastenec, hrdina
protifašistického odboja a významný predstaviteľ priateľstva a spojenectva so ZSSR, súdruh Ludvik
Svoboda. Sústavne narastalo nebezpečenstvo v krajine v dôsledku činnosti pravicovej časti, ţe strane
a socializmu hrozí v dôsledku ich činnosti váţne nebezpečenstvo. Predstaviteľmi tejto opozície boli
súdruhovia: F. Kriegel, J. Smrkovský, J. Špaček, Č. Císař, O. Šík, M. Vaculík, O. Černík a ďalší.
Títo, ako členovia ÚV KSČ sa snaţili utvoriť vonkajšie podmienky na likvidáciu socializmu v našej
republike. Bratské strany, predovšetkým Sovietskeho zväzu, sa usilovali s veľkou trpezlivosťou
odstrániť napätie vo vzájomných vzťahoch a presvedčiť vedenie našej strany, ţe je nevyhnutné čeliť
kontrarevolučnej hrozbe v Československu. Vyuţili na to všetky moţnosti, ktoré poskytovali
oficiálne i osobné kontakty, ako boli schôdzky v Dráţďanoch, Sofii a v Moskve. V júli 1968
československá delegácia odmietla účasť vo Varšave na porade s bratskými stranami socialistických
krajín. Ani po rokovaniach v Čiernej na Tisou medzi najvyššími predstaviteľmi ZSSS a ČSSR
nedošlo k tam prisľúbenej náprave čeliť z našej strany u nás pravicovým silám. Keďţe nebolo iného
východiska z váţneho ohrozenia socializmu v Československu, v noci z 20. na 21. augusta 1968
prišli na naše územie vojská piatich socialistických krajín na záchranu socializmu v našej republike.
Boli to vojská: ZSSR, Maďarska, Poľska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky. Vstup
vojsk na naše územie chceli vyuţiť kontrarevolučné ţivly vo svoj prospech, čo sa im bezmála
podarilo. Prostredníctvom rozhlasu a televízie v prvých hodinách šírili hanebné správy o prepade
Československej republiky okupanskými vojskami. Informovanosť občanov v našej republike bola
v prvých dňoch jednostranná a štvavá, čo pomýlilo i mnohých čestných komunistov. Vo vtedajšej

zloţitej situácii prejavil štátnickú rozvahu a prezieravosť s. L. Svoboda. Uţ v noci z 20. na 21.
augusta 1968 a i v ďalších dňoch vydal prezident republiky rozkazy čsl. Ľudovej armáde
o zachovaní pokoja a rozvahy. Všetkých občanov našej vlasti ţiadal, aby nevyvolávali zráţky
s vojskami spojencov, aby ich neprovokovali. Dňa 23. augusta 1968 odišiel napriek odporu
pravicových predstaviteľov prezident republiky s. L. Svoboda a ďalší členovia delegácie so
súdruhom Gustávom Husákom do Moskvy. Výsledkom štvordenného rokovania čs. a sov. Vedúcich
činiteľov bol spoločný protokol, ktorý podpísali všetci prítomní účastníci.
Odraz v obci
V našej obci tieto udalosti neboli veľmi výrazné. Občania podľahli davovej psychóze, prepadli
panike zo strachu pred vojnou, čo sa prejavilo nákupom potravinových produktov. Z toho dôvodu
boli v obci vydané MNV opatrenia o predaji primeraného mnoţstva potravín, aby sa u niektorých
jednotlivcov netvorili príliš veľké zásoby na úkor iných. Potravín však po celý čas bolo dosť. V obci
na cestách a múroch sa objavovali rôzne heslá. Po jednaniach čiastočne dochádza ku konsolidácii.
Heslá sa pozatierali vápnom. Inak sa v obci nevyskytli ţiadne extrémne ţivly pravice, ani ţiadne
akcie.
Socialistická súťaţ
Z príleţitosti konania XIII. zjazdu KSČ boli prijatí zloţkami NF socialistické záväzky v hodnote
980 000 Kčs. Záväzky boli úspešne splnené a ich hodnota po splnení bola väčšia 1, 280.000 Kčs.
Záväzky boli realizované v akcii „Z“ na stavbe spoločenského domu, rozširovaním a údrţbou
vodovodov, v úprave ciest a príhonov a verejných priestranstiev.
Výstavba obce
Vo výstavbe obce sa pokračuje v stavbe spoločenského domu, kde bola ukončená práca s vykopaním
a vybetónovaním základov. Pre rozmach miestnych prevádzok došlo k výstavbe stolárskych dielní.
Stavba bola zahrnutá do akcie „Z“. rozpočtový náklad činí 2,300. 000 Kčs. V tejto budove budú
stolárske dielne a administratívne miestnosti MP. S veľkou radosťou občania prijali dokončenie cesty
do Belkov. Táto nová cesta umoţnila autobusové spojenie do ústredia. Vyuţívajú ho hlavne ţiaci,
ktorí dochádzali do školy, aţ z diaľky piatich km. Ţiacke spoje ráno, na obed a večer chodia aţ ku
škole.
Veľmi zlá cesta bola od kostola k mostu na niţný koniec. Bola veľmi úzka a viedla pomedzi domy
Jána Beleščáka a Justína Piatka. Cesta bola preloţená, vybudovaná nanovo a to rovno od mosta ku
kostolu. Zároveň bola rozšírená cesta z vyšného konca ku kostolu. Občania dobrovoľne rozbúrali
betónové ploty a umoţnili tým rozšírenie cesty. Cesta bola upravená na bezprašnú, s asfaltovým
poterom. Tak isto boli upravené cesty do príhonov, „pľacov“ u Kameništiakov, Švaidlákov, Fickov
a Šinalov. Pozdĺţ novovybudovanej cesty bolo vybudované moderné, káblové stoţiarové osvetlenie.
Tieto práce si vyţiadali finančný náklad 925.000 Kčs. Finančné prostriedky boli pridelené z ONV
v Čadci. Základné práce prevádzala miestna prevádzka, odborné práce robili Pozemné stavby
Ostrava a elektrické osvetlenie previedol Okresný stavebný podnik Čadca.
Na pomoc jednotlivo hospodáriacim roľníkom k zabezpečeniu zvýšenia úrody bol postavený sklad
umelých hnojív. Budova je umiestnená pri ţelezničnej stanici na vyšnom konci. Na výstavbu bolo
treba 320.000 Kčs. Financie poskytol Poľnohospodársky nákupný závod v Čadci. Celú výstavbu
previedla miestna prevádzka. Skladníkom umelých hnojív je Ján Ţák z Jelitova.
V pľaci u Kameništiakov potok Bahana robil veľké škody. Po dlho trvajúcich daţďoch sa vylieval
a poškodzoval najmä cestu v tomto pľaci. Z toho dôvodu došlo k regulácii potoka Bahana v tej dĺţke,
kde spôsoboval najväčšie škody.
Farský úrad je umiestnený v starej farskej budove pri kostole. Stavba bola postavená z kameňa
v roku 1844. v terajšej dobe bola uţ veľmi zchátraná. Preto sa pristúpilo k výstavbe nového farského

úradu. Veľkú iniciatívu pri výstavbe prejavuje miestny farár Štefan Sigotský. Občania na tejto
stavbe pracujú brigádnicky. Finančné prostriedky sa pouţívali vlastné.
V úseku výstavby bola veľká iniciatíva od predsedu miestneho národného výboru súdruha Milana
Pupíka a od tajomníka súdruha Jozefa Smrečka. Zveľaďovaním obce sa zlepšujú ţivotné podmienky
občanov. V tejto oblasti účinne pomáhala a riadila dedinská organizácia strany, poslanci MNV
a zloţky národného frontu.

1969
Počasie
Rozmary počasia roku 1969 nás prekvapovali po celý rok. Uţ zima! Bola dobrá, tuhá. Aj snehu bolo
dosť čo nám uţ viac rokov chýbalo. Jar, aspoň sa zdalo, ţe prichádza veľmi zavčasu na kysucké
pomery. Veď dni: 18, 19, 20, 21. marca boli krásne, slnečné. Teplota na slnku dosahovala 18 stupňov
C. Sneh sa úplne stopil. 22.marca nás vítalo snehom. Jar teda bola veľmi náladová, takţe
poľnohospodári mali čo robiť, aby nepremeškali agrotechnické termíny u jednotlivých druhov
plodín. Úroda však napriek všetkým rozmarom počasia bola dobrá. Najväčšie prekvapenie však
občanov našej obce ešte len čakalo.
Povodeň
Keďţe obec Staškov leţí obkľúčená vencami hôr a vrchov zo všetkých strán, Kysuca a jej bystrinné
prítoky majú vody za daţďov dosť. A jeseň 1969 sa veru prihlásila výdatnými, dlhotrvajúcimi
daţďami. Riečka Olešňanka napájaná vodou z hôr sa veľmi rozvodnila. Valila sa ako besný príval
a rúcala a brala so sebou všetko, čo sa jej postavilo do cesty, olše čo rástli pozdĺţ cesty, by podmyla
kus cesty. V sútoku do Kysuce sa preliala cez spoločensko zábavný park, kde zanechala po sebe
takmer jeden meter hrubý nános bahna a piesku. Voda bola taká veľká, ţe sa valila cez
novovybudované ţelezné lávky. Ich zničeniu zabránili poţiarníci, ktorí konali pohotovostnú sluţbu.
Aby ich nestrhol prúd, museli ich upevňovať lanami. Najväčší príval vody bol medzi 3. – 4. hodinou
rannou. Kysuca sa nevylievala, nakoľko bola regulovaná a má uţ hlboké koryto.
Politická situácia v ČSSR
Cieľavedomé úsilie marxisticko – leninských síl v strane utvorilo predpoklady, aby sa na plenárnom
zasadnutí ÚV KSČ v apríli 1969, ktorého výsledky prijala väčšina československých komunistov
a občanov so zadosťučinením a súhlasom, urobilo základné zmeny vo vedení a politike strany.
Odvolaním A. Dubčeka z najvyššej straníckej funkcie a zvolením súdruha G. Husáka za prvého
tajomníka ÚV KSČ, otvorila sa nová etapa, v ktorej proces zmien v pomere síl v strane nadobudol
kvalitatívne nový stupeň. Tieto kádrové zmeny utvorili rozhodujúce predpoklady na prekonanie
zdĺhavej krízy v starne a spoločnosti a na ofenzívny nástup proti pravico–oportunistickým
a antisociálnym tlakom. Upevnili sa mocenské orgány v štáte. Uţ v roku 1969 sa úplne obnovili
a rozvinuli súdruţské vzťahy medzi Československom a ostatnými socialistickými krajinami.
Pomery v našej republike sa začali konsolidovať.
Príroda
V našej obci sa kaţdoročne vyskytuje veľa pásavky zemiakovej. Občania ju tu volajú mandelinka
zemiaková, lebo sa nachádza na zemiakoch. Úrodu pred ňou chránia postrekom, alebo zberom
pásavky.
V Staškove je registrovaných sedem poľovníkov, ktorí sú rozdelení do dvoch poľovníckych revírov.
1.revír: Zákopčie, sem patrí Kýčera a Kikuľa
2.revír: Raková, od potoka Olešňanky po katastrálne územie Čadca

u poľovníkov je nejednotnosť a preto sa miestni poľovníci u orgánov MNV a ONV domáhajú
samostatného poľovníckeho revíru v Staškove. Táto ich poţiadavka nebola realizovaná. Súdruhovia
Ďurník Štefan, Machovčiak František, Jurga Ladislav sú nielen dobrými poľovníkmi, ale i dobrými
ochráncami prírody a zveriny.
Opis obce
K vylepšeniu ţivotného prostredia ráta sa aj akcia regulácie potoka u Vyhniarov. Tento kaţdoročne
narobil občanom v „pľaci“ veľa nepríjemnosti a škôd, keď po výdatných a dlhotrvajúcich daţďoch
sa zo svojho koryta vylial a zatápal dvory a lingy. Občania po kaţdej povodni síce potok čistili, ale to
nepomáhalo. Týmto čistením sa staré koryto potoka zvýšili aţ o dva metre po stranách, zvýšenie bolo
zapríčinené tým, ţe riečny kameň, ktorý sa splavil potokom, sa vyhadzoval z koryta potoka na obe
strany, aby sa tak zabraňovalo vylievaniu vody z koryta – povodni.
V priebehu roka došlo k zbúraniu starých drevených domov, najmä stodôl a šôp. Na týchto
uvoľnených pozemkoch občania si začali stavať nové rodinné domčeky.
Na niţnom konci v našej obci bolo svojpomocne vybudované osvetové zariadenie. V minulosti bola
v ňom zriadená sobášna sieň a materská škola. V tomto roku po dohode MNV v Staškove
s riaditeľstvom podniku Tesla v Niţnej na Orave, zriadila sa v osvetovom zariadení prevádzkáreň
závodu Tesla. Zamestnanie tu našlo asi 250 ţien, ktoré uţ nemusia za prácou dochádzať ďaleko.
I toto je jedna z foriem starostlivosti národného výboru o svojich občanov.
Občania z obce Podvysoká – osada u Trlikov – poţiadali Radu Miestneho národného výboru ( R –
MNV) v Podvysokej, aby mohli spadať pod správu MNV v Staškove. Ţiadosť odôvodnili tým, ţe
matrika je na MNV v Staškove, bývajú na rozhraní obcí Staškov – Podvysoká, majú teda bliţšie
predajne i poštový úrad v Staškove, kam pravidelne denne chodia. V Staškove je aj zdravotné
stredisko, do ktorého spadajú aj občania z Podvysokej. Aj deti týchto občanov chodia do školy do
Staškova. MNV v Staškove s touto ţiadosťou súhlasil, však MNV v Podvysokej ju zamietol. Ţiadosti
nebolo vyhovené.
V roku 1969 pokračovalo sa v stavbe vodovodov. Práce sa prevádzajú prevaţne na niţnom konci
a v ústredí. Celú akciu má na starosti s. Machovčiak Ján, podpredseda MNV v Staškove.
Verejnopolitické pomery, Obvodný úrad
1.októbra 1969 sa MNV v Staškove zmenil na Obvodný úrad. Funkciou vedúceho úradu bol
poverený Radou Okresného národného výboru (R-ONV) v Čadci s. Pupík Milan, predseda MNV
v Staškove. Na základe opatrení Slovenskej národnej rady (SNR) o riadení štátnej správy sa
perspektívne uvaţovalo pre obce Olešná, Staškov, Podvysoká so zriadením Obvodného úradu
v Staškove. Tento aparát mal vykonávať funkciu administratívneho charakteru pre tri spomínané
obce. Obvodný úrad v Staškove zostal, ale obce Olešná a Podvysoká mali samostatné MNV.
Vedenie obce
Predsedom MNV: s. Pupík Milan – od 1.októbra vedúci úradu
Podpredseda:
s. Ďurník Štefan – do 30.septembra
s. Machovčiak Ján – od 1.októbra
tajomník MNV: s. Smreček Jozef
pracovníci: s. Turiaková Helena, s. Padyšáková Anna, s. Šupolová Jozefa, s. Matlák František
Do KSS
V Staškove je pomerne početná organizácia strany. Má vedúce postavenie v obci. Na svojich
schôdzach rieši závaţné problémy a zabezpečuje úlohy pri budovaní pravidelne sa zaoberá
problémami hospodárenia na štátnom majetku, zaujíma sa o prácu a stavebné akcie miestnej
prevádzky a ostatnú výstavbu v obci. Veľkú pozornosť venuje práci spoločenských organizácií,

menovite mládeţi. Prevádza sa politické školenie straníkov i nepartajných. V priebehu roka sa
prevádzajú verejné stranícke schôdze, na ktorých sa priamo na mieste vyriešia mnohé problémy.
Kultúrne pomery školy, ZDŠ
V našej obci sú dve školy. Materská škola (MŠ) a Základná deväťročná škola (ZDŠ). ZDŠ má dve
budovy, starú, pri kostole, v ktorej je jedna učebňa, dielne, miestnosť pre miestnu ľudovú kniţnicu
(MĽK) a školská kuchyňa s jedálňou. Tieto priestory sú núdzové, nevyhovujúce. Nová budova školy
má 14 učební, špeciálnu učebňu za vyučovanie fyziky a chémie, kabinety, priestranné chodby
a šatne. Chodby sa vyuţívajú na hodinách telesnej výchovy ako telocvičňa, nakoľko táto ešte nie je
postavená. Školu navštevovalo v tomto roku 540 ţiakov a vyučovalo v nej 28 učiteľov: s. Poláčok Ľ.,
s. Hogh H., s. Hoghová B., s. Šinalová M., s. Uhrín Fr., s. Slíţová M., s. Jančíková M., s. Cisáriková
A., s. Gajdičiarová J., s. Ulman, s. Perďoch J. ml., s. Richterová Št., s. Golisová A., s. Poláčiková J.,
s. Gunčágová T., s. Stuchlíková V., s. Perďochová A., s. Kuderavá, s. Šupolová E., s. Sabela J., s.
Blahutiaková O., s. Gábrišová, s. Kriščáková A., s. Balalová A., s. Pupíková Elena – vedúca PO, s.
Perďoch Ján – zástupca, s. Gajdošík Vladimír – riaditeľ.
V škole bola dvojsmennosť a v II. smene sa vyučovala takmer polovica ţiakov – 40%. Bez príslušnej
kvalifikácie vyučovalo jedenásť učiteľov.
PO
V mimoškolskej práci boli ţiaci zainteresovaní v týchto krúţkoch: ľahkvatletický, lyţiarský,
gymnastický, futbalový, hokejový a spevácky. Hokejisti a lyţiari sa dostali aţ do krajského preboru,
futbalisti do okresného preboru a spevácky krúţok získal ocenenie v okresnej súťaţi. Mimo tejto
práce sa činnosť Pionierskej organizácie (PO) vyvíjala v oddieloch a akciách poriadaných školou,
alebo pionierskou skupinou. V roku 1969 sa 17 ţiakov prihlásilo na ďalšie štúdium, urobili
prijímacie skúšky, všetci boli prijatí.
MŠ
MŠ je umiestená v opravených núdzových priestor bývalej ZDŠ. Má dve učebne – pre mladších
a starších ţiakov, spoločnú spálňu, jedáleň a ostatné sociálne vybavenie. Je bez ústredného kúrenia.
V tomto roku mala do šesťdesiat detí. O ich výchovu a predškolské vzdelávanie sa starali tieto
súdruţky učiteľov.
Kultúra
Vedúcou Osvetového zariadenia (OZ) v Staškove je s. Poláčiková Jozefa, učiteľka ZDŠ.
Hospodárom je s. Jurga Ladislav. Vedúca vykonáva funkciu popri zamestnaní na ¼ úväzok. Činnosť
OZ je slabá. Nepracovali ţiadne záujmové krúţky, ani kurzy. Prednášok bolo málo, odzneli väčšinou
na triednych a celoškolských zdruţeniach. Na členských schôdzach organizácií Národného frontu
(NF) sú prednášky raritou. Rozhlasový krúţok pri MNV v Staškove nepracuje. Vysiela ojedinele,
väčšinou rôzne gratulácie k sviatkom a príleţitostne jubileá štátnych sviatkov a výročí.
MĽK
Pomerne dobrú prácu vykazuje Miestna ľudová kniţnica (MĽK) v Staškove, kde ako knihovníčka
pracuje s. Pupíková Elena, učiteľka tunajšej školy. MĽK má nevyhovujúce priestory v starej školskej
budove. Je to jedna malá miestnosť, kde sa okrem poţičiavania kníh nedajú robiť iné akcie: - napr.
besedy o knihe, kvízy, súťaţi. Za uplynulý rok sa počet dospelých čitateľov oproti minulým rokom
zvýšiť, ale ani tak nestačil na to, aby sa MĽK mohla zapojiť do súťaţe: „Budujeme vzornú ľudovú
kniţnicu“.
Ľudové zábavy a oddych pracujúcich robí sa jedinou neatraktívnou formou, - tanečnými zábavami.
Úroveň zábav je slabá. Ide vţdy iba o finančný zisk pre poriadajúcu zloţku NF a nie o úroveň
a zábavu občana.

Návštevnosť filmových predstavení v kine Poţiarnik naďalej klesá. Nesplnili sa ukazovatele
predpísaného plánu v návštevnosti, ani v trţbách. Pravdepodobne má na tom veľký podiel stále sa
rozvíjajúce televízne vysielanie a rastúci počet televízorov v obci.
Hospodárstvo obchodu
Všetky predajne v obci sú umiestnené v tých istých priestoroch ako po minulé roky. Nedošlo
k ţiadnemu rozšíreniu alebo vylepšeniu. Na škodu občanov obce! Zásobovanie tovarom však je
dobré, k spokojnosti väčšiny občanov. Keďţe však náročnosť obyvateľstva – spotrebiteľa je veľká,
stáva sa, ţe niekedy pochybia niektoré druhy tovaru priemyselnej výroby, napr. detské punčochové
nohavičky, plienky, výbavičky pre kojencov a pod. všetky predajne v Staškove splnili plán trţieb za
rok 1969, čo svedčí o tom, ţe v našej socialistickej vlasti je za čo kupovať.
Miestny priemysel
Stredoslovenské tehelne Ţilina, ktoré mali v správe Teheľňu v Turzovke, pre malú kapacitu výroby
ju odčlenili na základe poţiadavky R-MNV v Staškove do správy a riadenia Miestnym prevádzkam
(MP) v Staškove. Toto odčlenenie bolo prevedené bezplatne i s pracovníkmi, ktorí tam pracovali.
Vedúcim Tehelne bol poverený s. Ján Veničák z Podvysokej. Teheľňa robí ročne jeden milión päťsto
kusov tehál. Tehlou sa zásobujú občania len k výstavbe rodinných domov, alebo ich opráv.
Miestne prevádzky slúţia k poskytovaniu sluţieb miestnemu obyvateľstvu, ako aj výpomocou pri
veľkých stavbách v našej vlasti. Tak v roku 1969 svoju pomoc poskytli stavbám v Plzni a v Jablonci
nad Tisou.
Poľnohospodárstvo
Na štátnom majetku pokročila mechanizácia prác v rastlinnej aj ţivočíšnej výrobe. Na lánoch ŠM
pracujú pomocou traktorov, samoviazačov , kombajnov. Trávy sa kosia kosačkami, ktoré ju hneď
kôpkujú. V maštali ŠM je dopravný pás pre vývoz hnoja a vozíky pre rozvoz krmiva. Tieţ je tu
samočinné napájadlo a elektrické dojenie, ktoré sa aj pouţíva. V maštali je do 150 kráv. Na dobrej
úrovni je mliečny odchov teliat.
Udalosť
Pokojný ţivot obce narušila nezvyčajná udalosť. Mladé slobodné dievča porodilo doma dieťa.
Údajne sa narodilo mŕtve. V strachu konala nepríčetne a novonarodené dieťa zakopala do hnoja.
Susedia vec oznámili verejnej bezpečnosti , ktorá zahájila pátranie a túto osobu dala do vyšetrovacej
väzby.

1970
Podnebie
Ako po mnohé roky dozadu, ani tento nesplnil očakávanie občanov. Počasie nás neustále
prekvapovalo nečakanými zvratmi. Zimné obdobie nezvyčajnými teplotami a topením snehu. V lete
zasa bývali veľmi chladné dni a noci. Prvý máj na manifestácii nás prekvapil snehom, ktorý sa potom
zmenil na dáţď.
Kultúra, školstvo
Vedenie OB je stále rovnaké. Činnosť za tento rok však bola slabá. Necvičila sa jedna divadelná hra:
„Podpaľačova dcéra“. Účinkovali v nej väčšinou učitelia miestnej ZDŠ a MŠ. Vystúpenie
profesionálneho súboru nebolo ţiadne. V obci nepracoval ţiadny krúţok. Prednášková činnosť sa
obmedzila iba na triednické zdruţenia a civilnú prípravu obyvateľstva.

Kino má hrací profil trikrát v týţdni. Počet návštevníkov na jednotlivých predstaveniach stále ubúda.
Kniţnica je umiestnená stále v nevyhovujúcich priestoroch starej školskej budovy. Bola prevedená
čistka kniţného fondu, všetky knihy boli prečíslované a napísaný nový prírastkový zoznam. Knihy
boli uloţené abecedne – podľa spisovateľov. Bol zavedený menný zoznam čitateľov, - začalo sa
riadne vyberať zápisné vo výške 1,- Kčs.
Práca miestneho rozhlasu bola náhodilá. Relácie s výchovným zameraním boli ojedinelé. Väčšinou
vysielal s. Matlák, ktorý sa zameriaval na oznamy MNV a rôzne gratulácie občanom k ţivotnému
jubileu a sobášom.
Tanečné zábavy sa konali veľmi často, zúčastňovala sa ich väčšinou mládeţ. Úroveň slabá, vţdy bez
kultúrnej vloţky.
Vo vedení ZDŠ došlo k zmene. Súdruh Gajdošík, na vlastnú ţiadosť odišiel z funkcie riaditeľa a na
jeho miesto bol dosadený s. Perďoch Ján, učiteľ na tunajšej škole. PO mala na starosti s. Golisová
Anna. Na školu prišli nové učiteľky: s. Uhrinová roč. 6.-9., predmety : slovenský jazyk a nemčina, s.
Šupolíková Mária a Gábrišová Anna – nekvalifikované sily – na roč. 1.-5. osem učiteľov bolo na
škole bez príslušnej kvalifikácie. Na roč. 1.-5. bolo deväť tried, na roč. 6.-9. dvanásť tried. Pre
nedostatok kabinetných priestorov boli dva kabinety dobudované na chodbách. V starej šk. budove
bola prevedená nová elektroinštalácia a odpad zo školskej kuchyne. Na počesť 50. výročia KSČ boli
na škole prijaté a splnené učiteľmi a ţiakmi hodnotné záväzky.
Šport
Činnosť TJ – Slávia je priemerná. Aktívne pracujú tri futbalové oddiely: muţi, dorastenci, ţiacke –
školské druţstvo. V zimných mesiacoch v areáli školy športovci a poţiarnici zriadili hokejové
ihrisko, ktoré vyuţívali i na hodinách telesnej výchovy. Na úseku športovo-brannej činnosti si dobre
počínajú organizácie Zväzarmu a Poţiarnici. Spoločne dvakrát v roku poriadajú športovo-branný
projekt, na ktorý prizývajú i rodinných príslušníkov.
Soc. Pomery
Starostlivosť štátu o telesne postihnutých a prestárlych ľudí sa markantne prejavuje aj v našej obci.
V miestnej jedálni sa ročne stravuje do štyridsať dôchodcov za poplatok vo výške 1,- Kčs. Na
jedného štát dopláca 5,- aţ 6,- Kčs denne. Úmerne so vzrastom ţivotnej úrovne rozmáha sa však
v našej obci výtrţníctvo, krádeţe a alkoholizmus. Toto sa najčastejšie prejavuje na tanečných
zábavách. Zaráţajúce je však to, ţe alkoholizmus veľmi často badať u ţien, prečo zabúdajú na svoje
hlavné poslanie – výchovu detí. Niektorými občiankami sa často zaoberala kultúrno – školská
a trestná komisia pri miestnom národnom výbore. Niekde zasahuje aţ prokuratúra v Čadci, kde sa
rieši odobratie detí a ich umiestnenie v detskom domove.
Obyvateľstvo
Bytová kultúra v našej obci úmerne vzrastá výstavbou nových rodinných domov. Ich výstavba
prebieha presne podľa zastavovacej plochy a podľa typu domov, ako to riadi komisia pre výstavbu
pri MNV. V roku 1970 sa dostavalo päť rodinných domov a s výstavbou započalo päťnásť občanov.
Obliekanie občanov našej obce je väčšinou mestské, iba najstaršia generácia ţien zotrváva
v kysuckom kroji – i to uţ neúplnom. Namiesto rukávcov a lajblíkov si obliekajú blúzky a krpce uţ
moţno vidieť iba vo folklórnych súboroch.
Stravovanie ľudí je tieţ náročnejšie. Tradičné, staré jedlá ako „capky, podlešňáky, ţemňaky
s mlekom“ sa varia veľmi zriedkavo. Nahrádza ich mäsová strava. V našej obci sa ročne predá štyri
a pol tony mäsa. Pritom ešte občania majú vlastné zdroje: chovajú ošípané, husi, sliepky, zajace.
Verejno – pol. Ţivot
Vedenie obce zabezpečoval obvodný úrad.
Vedúci úradu:
s. Pupík Milan

Predseda MNV:
s. Smreček Jozef
Podpredseda MNV: s. Machovčák Ján
Pracovníci MNV:
s. Matlák, Turiaková, Padyšáková, s. Lištvánová
Stranícke schôdze sa konali v nedeľu dopoludnia. Riešili sa na nich všetky závaţné problémy obce.
Stranícke vzdelávanie bolo prevádzané pri DO – KSS a tieţ pri straníckej skupine na ZDŠ.
Z príleţitostí osláv 25. výročia oslobodenia našej vlasti slávnou sovietskou armádou, konala sa
slávnostná akadémia v kultúrnom dome s bohatým kultúrnym programom.
Sčítanie ľudí
V tomto roku sa v našej vlasti prevádzalo sčítanie ľudí. Obec bola rozdelená do štyroch sčítacích
obvodov. Sčítanie prevádzali poslanci MNV, boli spracované následné údaje.
Muţi:
1.293
615
Ţeny:
1.268 z toho ekonom. činné
342
Celkom:
2.551
957 z toho v poľn. 27
Národnosť: slovenská – 2.543, česká – 7, maďarská – 1
Pracujúci mimo obce bydliska
Celkom:
658
Mimo okres: 214
V ČSSR:
253
Obývané domy postavené v rokoch:
Pred a v r. 1870:
17
r. 1871-1899:
31
r. 1900-1945:
138

r. 1946-1960: 254
r. 1961-1965: 63
r. 1966-1970: 43

Počet domov neobývaných: 18
Údaje o bytoch, - vybavenie bytu:
S kúpelňou:
196
Len sprchov. kút:
68
S ústredným kúrením: 59
Etáţové kúrenie:
32
Vodovod:
305
Elektrina:
531
Teplá vody z mimo
bytového zdroja:
3
ohr. vody elektr.:
51

ohr. vody plynový:
kuch. sporák elektr.:
kuch. sporák plynový:
chladnička:
el. práčka:
televízor:
kuch. linka:
kuch. robot:
vysávač:

Rekreačné moţnosti domácností:
chata:
0
záhradka:
0

motocykel:
os. Auto:

46
24

1
51
63
208
459
264
2
8
81

garáţ:
22
bez garáţe: 2

Fakty , ktoré moţno vyčítať z údajov o sčítaní ľudí hovoria jasnou rečou. Ukazujú, aký obrovský
vzostup zaznamenali Kysuce, a teda aj naša obec, na všetkých úsekoch hospodárskeho, kultúrneho
i sociálneho ţivota.
Na počesť 25. výročia oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou prijali organizácie NF inštitúcie
a jednotliví občania socialistické záväzky. Ich náplň väčšinou tvorili brigádnické hodiny pri
skrášľovaní obce a pomoc pri výstavbe v akcii „Z“. spoločná hodnota záväzku činila štyri milióny
päťstotisíc korún ( 4.500.000 korún).

V rámci zlepšenia poskytovania sluţieb obyvateľstvu, boli v našej obci zmenené predajné dni. Radou
MNV bolo stanovené, aby všetky obchody boli v sobotu otvorené a voľno si čerpali v iný deň
v týţdni, - v pondelok.
Naša obec v tomto roku mala na verejné zásobovanie odovzdať päťsto metrákov zemiakov. Nakoľko
situácia v plnení bola veľmi zlá, boli utvorené dvojice z radov pracovníkov a poslancov MNV, aby si
svoju občiansku povinnosť v plnení dodávok splnil na sto percent.
V tomto roku sa začalo so zemnými prácami pre výstavbu nového zdravotného strediska, začala sa
budovať a dokončená bola lávka cez Kysucu pri ţelezničnej stanici. Spoločenský dom bol daný pod
strechu, a takmer bola dohotovená cesta do Lazov.

1971
Školstvo
Kádrové obsadenie ZDŠ ako minulý rok. Zo školy odišli: s. Stuchlíková Viera, Richterová Štefánia,
Šamaj Rudolf a Škola Ján a pribudli noví, nekvalifikovaní učitelia: s. Barnošáková Eva, Dolnáková
Nadeţda, Ţifčák Ľubomír a Modrovičová Marianna, ktorá diaľkovo študovala na inštitúte aprobáciu
matematiku – fyziku.
Ku zlepšeniu názornosti vo vyučovaní boli na školu zakúpené nové audiovizuálne pomôcky:
diaprojektor, premietací prístroj KP super 8, synchronizátor a iné.
Rozmiestňovanie ţiakov mala v svojej pracovnej náplni s uč. Šinálová Mária, desať ţiakov nebolo
zaradených do učebného pomeru, 5 išlo do ťaţkého priemyslu, 19 do stavebníctva. Cez PO boli ţiaci
zapojení do súťaţe „ Expedícia za prvými pioniermi“ previedli súťaţné popoludnia na tému „Poznáš
diela sovietskych autorov“, „Čo vieš o športe a športovcoch“, „Čo vieš o mládeţnických
organizáciach v socialistických krajinách“. Niektorí pionieri sa zúčastnili na dukelských pretekoch
brannej zdatnosti, iní na behu na lyţiach, alebo v okresnom kole ţiackeho hokeja. Na škole pracovali
nasledovné krúţky: hokejový, gymnastický, strelecký, turistický, futbalový, mladých poţiarnikov,
filatelistický, šachový.
Počasie
Počasie v posledných rokoch nás zvyklo prekvapovať svojimi rýchlymi a nečakanými zmenami. Tak
to bolo i jeseni tohto roku. September bol veľmi zadaţdený a chladný. Občania i štátne majetky mali
veľké problémy s vykopávkou a zberom zemiakov. Mesiac október prišiel s peknými slnečnými
dňami, ktoré ukončil sneh, ktorý v hojnom mnoţstve napadal 15. v mesiaci a potrval 2-4 dni. Potom
opäť prišli teplé dni, plné slnka.
Voľby – príprava - priebeh
26. – 27. novembra sa konali v celej našej vlasti voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov.
V našej obci boli dva volebné okrsky. V ústredí, volebný okrsok číslo 68 ( slovom šesťdesiatosem).
Sídlo volebného okrsku:
ZDŠ Staškov
Volebná miestnosť:
ZDŠ Staškov
Počet zapísaných voličov:
1270
Poslanec pre voľby do ONV v Čadci, s. Kaličáková Mária. V Staškove – Polgrúni volebný okrsok
číslo 69 ( slovom šesťdesiatdeväť). Sídlo volebného okrsku a volebná miestnosť: ZDŠ Polgrúň.
Počet zapísaných voličov – 285.
Poslanec pre voľby do ONV v Čadci, s. Ing. Gasjdošík Jozef. O zdárny a nerušený priebeh volieb sa
starala miestna volebná komisia, ktorú na svojom zasadnutí zvolil MV – NF dňa 22. septembra 1971
v tomto zloţení:
Predseda komisie:
s. Machovčák Ján, Staškov 180, člen KSS
Podpredseda komisie: s. Pupík Milan, Staškov 500, člen KSS

Tajomník komisie: s. Matlák František 458, nepartajný
Členovia komisie: s. Machovčák Jaroslav, Staškov 444, člen KSS
s. Perďochová Anna, Staškov 61, nepartajná
s. Poláčik Ľudovít, Staškov 500, člen KSS
s. Chabroň Matúš, Staškov 367, člen KSS
26. novembra po prekontrolovaní, ţe volebná schránka je prázdna, po jej zapečatení a po zistení, ţe
sú pripravené zoznamy voličov, hlasovacie lístky a ostatné potreby, zahájil predseda miestnej
volebnej komisie, S. Machovčák Ján, hlasovanie v prvom volebnom dni o 14.00 hodine. Do
sedemnástej hodiny odvolilo 650 voličov a do dvadsiatejdruhej hodiny večer si splnilo povinnosť
844 občanov. 27. novembra, druhý deň volieb, začal opäť kontrolou uzáveru volebnej schránky. Po
zistení, ţe je pečať neporušená, začalo hlasovanie o 7,00 ( siedmej) hodine ráno. Po dvoch hodinách,
teda o deviatej hodine bolo vydaných 1075 hlasovacích lístkov. O štrnástej hodine 27. novembra
1971 prehlásil predseda miestnej volebnej komisie hlasovanie za skončené.
Prehľad výsledkov volieb:
Počet voličov zapísaných vo
volebnom obvode
Počet voličov, ktorým boli vydané
hlasovacie lístky

1
2

Počet
odovzdaných
platných
hlasovacích lístkov
Počet hlasov odovzdaných za
kandidátov NF

3
4

Por.
č.
1.
2.
3.

V okrsku 69
285

V okrsku 68
1270

281

1266

1547

280

1262

1539

28

1262

1539

Počet hlasov

Poslanec

Kandiduje do

Miluša Staškovanová
Jozef Gajdošík

Snemovne národov FZ
Slovenskej
národnej
rady
Snemovne ľudu FZ

Michal Cyprich

Poslanec do MNV
Maslíková Mária
Machovčiak Ján
Smreček Ján
Hurina Jozef
Machovčák Pavol
Jendrísek Marián
Pupík Milan
Hrušková Rozália
Smreček Jozef
Vojvodík Augustín
Pokrývka Ignác
Šinalová Mária

Spolu
1555

Počet hlasov v okrsku 68
1263
1263
1264
1264
1264
1264
1262
1264
1262
1263
1259
1263

1539
1545
1543

Počet hlasov v okrsku 69
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

Vrábel František
Bilský Ignác
Ďurníková Mária
Šperka Ladislav
Matejík Ladislav
Machovčák František
Vaculák Pavol
Páleníková Eva
Jozeková Terézia
Mravec Ján
Grečmal Izidor
Belko František
Krivošík František
Korduliak Štefan
Olešňaník Ondrej
Šinal Ján
Perďochová Anna

1259
1263
1264
1263
1264
1263
1264
1263
1264
1264
1264
1264
1264
1263
1263
1264
1264

280
280
280
280
179
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

Novozvolení poslanci NV zloţili na prvom slávnostnom pléne MNV sedemnásteho decembra 1971
slávnostný sľub.
Výstavba
Prácami pri výstavbe gravitačného vodovodu pre zdravotné stredisko, školu, spoločenský dom
a rodinné domčeky v osade pri kostole, bol poverený R-MNV v obci súdruh Ján Machovčiak,
podpredseda národného výboru. Na tento rok bolo ONV – odborom (kultúry) výstavby pridelených
desať stavebných povolení na rodinné domky. Na chotári Podvysoká – Staškov bola prevádzaná
oprava štátnej cesty a nový postrek. Nákladom deväťstodvadsaťdeväťtisíc deväťdesiatsedem korún
(926.097,- Kčs) boli prevádzané práce renovácie potokov a príhonových ciest v osade u Vráblov
a u Machovčiakov. V tejto sume boli odpracované práce spojené s adaptáciou starej školy – prístavba
s kotolňou a nadstavba, kde sú priestory pre druţinu mládeţe. V spoločenskom dome a stolárskych
dielňach pokračovali práce na vymurovávaní priečok, kanálov, prevádzala sa betonácia schodíšť.
V spoločenskom dome začali sa prevádzať počiatočné vodoinštalačné a elektroinštalačné práce.
Uznesením č. 34/1971 zo dňa 8. septembra 1971 bola schválená výstavba športového areálu
s ihriskom, lebo doterajší stav ihriska nevyhovuje. Z toho dôvodu je potrebné ustáliť presné hranice
medzi obcami Staškov a Olešná, lebo športový areál s ihriskom bude leţať tesne na hranici chotárov
oboch obcí. Z príleţitosti 50. výročia zaloţenia KSČ boli organizáciami NF, inštitúciami ako aj
jednotlivými občanmi prijaté socialistické záväzky v celkovej hodnote 7, 372.500 Kčs.
Miestne prevádzky
Prevádzky ako také, boli začiatkom roka 1971 debetné uţ jednak z preorientovania a organizačného
usporiadania vplyvom Uznesenia vlády SSR číslo 12/1971 a Uznesenia pléna R-ONV v Čadci. Došlo
k rôznym presunom pracovníkov, hlavne v zimnom období, lebo pracovali bez dokonalej
produktivity ţiadaných výkonov, pracovníci jednotlivých profesií pracovali väčšinou v obci na
rozostavaných akciách „Z“: spoločenský dom, stolárske dielne, adaptácia budovy starej školy
s prístavbou. Ďalej prevádzali úpravu potokov a príhonových ciest v osadách u Hatali, u Vrábla
a u Machovčiakov. Stolári, maliari, klempiari pracovali veľa i v Čadci a po celom okrese. V tomto
roku miestne prevádzky mali desať profesií, stodvadsaťštyri pracovníkov, z čoho bolo dvadsaťpäť
ţien. Z tohto počtu bolo tridsaťdeväť pracovníkov navrhnutých na preradenie do Okresnej stavebnej
správy v Čadci.

Profesie
Vedenie, administratíva
Stolárska dielňa
Stavebná údrţba
Zámočnícka dielňa
Maliarska čata
Klampiarska dielňa
Doprava
Vedúci garáţe
Tesárska čata
Tehelňa
Elektroúdrţba
Spolu:

Vedúci
Mravec Peter
Stopka Milan
Plecho Ján
Latka Justín
Kajánek Šimon
Koţík Matúš
Konečný Albín
Gera Ftantišek
Liška Štefan
Veničák Ján
Koţák Pavol
-

Počet pracovníkov
7
5
60
4
3
14
9
1
4
23
1
124

Z toho ţien
5
11
1
8
25

1972
Verejno – pol. Ţivot
Vedenie národného výboru je od volieb minulého roka v tomto zloţení: Milan Pupík – predseda, Ján
Machovčiak – podpredseda, Jozef Smreček – tajomník. Ostatní pracovníci bezo zmeny.
V tomto roku bola vyhlásená socialistická súťaţ národných výborov organizovaná na počesť 50.
výročia zaloţenia KSČ. Naša obec bola veľmi dobre vyhodnotená. Dostala čestné uznanie I. stupňa,
ktoré osobne prevzal predseda MNV s. Pupík na bratislavskom hrade v Bratislave dňa 24. apríla
1972. toto uznanie bolo viazané s peňaţitou odmenou pre obec vo výške 100.000 korún.
Pri národnom výbore v tomto roku pracovali tieto komisie: poľnohospodárska, finančná, výstavby,
ochrany verejného poriadku a sociálno – zdravotná a poslanci. Funkcionári si predsavzali, ţe budú
viac pracovať s poslancami, aby oni potom vedeli prenášať zásady straníckej a štátnej politiky medzi
svojich voličov, aby im vysvetľovali zmysel praktických opatrení, ktoré s tým súvisia. Funkcionári
budú vyţadovať od poslancov, aby udrţiavali so svojimi voličmi ustavičný styk, aby tak získavali
ľudí pre ich účasť na riešení verejných záleţitostí.
Stranícka organizácia uplatňuje zásadu vedúcej úlohy strany v národnom fronte. Venovala pozornosť
aby v jednotlivých organizáciách okrem špecifickej záujmovej činnosti zloţky zameriavali svoju
činnosť na cieľavedomú politicko-výchovnú – na formovanie socialistického človeka a rozvoj
pracovnej iniciatívy k zlepšeniu ţivotného a pracovného prostredia. Podľa hodnotenia výročnej
členskej schôdze strany, zloţky NF vykonávajú dobrú prácu v našej obci. Preto sa bude i naďalej
stranícka organizácia zaujímať o prácu zloţiek, aby si stále plnili svoje poslanie vo všestrannom
rozvoji našej socialistickej spoločnosti.
Kultúra
Do budúcna treba v kultúrno osvetovej práci venovať pozornosť záujmovej činnosti, napomáhať
k tomu a vytvárať podmienky, aby spoločenský ţivot v obci sa presúval z nečinného ţitia do
kultúrnych zariadení. Je tieţ potrebné organizovať rôzne politické akcie z príleţitosti výročí
osobnosti a významných dní. Miestny rozhlas vyuţívať pravidelne na politické pôsobenie a na
získavanie obyvateľstva pre plnenie volebného programu. Pre ďalšie obdobie sa uvaţuje o stanovení
profesionálneho pracovníka pre kultúrnu činnosť. Za tým účelom funkcionári strany a národného

výboru budú venovať zvýšenú starostlivosť vyhliadnutiu schopného pracovníka, ktorý bude spĺňať
všetky podmienky pre túto činnosť.
Miestne prevádzky
V tomto roku 96 zamestnancov, z toho 6 vo vedení závodu – administratíva. Účelom miestnych
prevádzok je zabezpečovať poskytovanie sluţieb obyvateľstvu a zároveň zlepšovať finančnú situáciu
miestneho národného výboru. Veľmi dobré hospodárenie bolo vo výrobe tehál, ktorých bolo
vyrobených 1 milión 300 tisíc kusov s ročným ziskom 208 tisíc 500 korún. Ďalšia zisková profesia
je: klampiarstvo – ročný zisk 173 tisíc 911 korún
Zámočníctvo – ročný zisk 106 tisíc 759 korún,
Stavebná skupina – ročný zisk 554 tisíc 034 korún
Stratoví v tomto roku sa prejavili stolári, kde sa zakúpilo väčšie mnoţstvo materiálu. Najviac stratová
bola doprava, nakoľko mechanizácia je poskytovaná pre miestne stavebné skupiny a tieţ pre častú
poruchovosť motorových vozidiel a pre ich veľkú opotrebovanosť. V budúcnosti treba v činnosti
miestnych prevádzok zlepšovať sluţby poskytované obyvateľstvu, zniţovať náklady, zvyšovať
pracovnú disciplínu a sluţby obyvateľstvu realizovať včas a kvalitne.
Výstavba
V tomto roku sa pokračovalo vo výstavbe spoločenského domu. Prevádzali sa vnútorne omietky,
ústredné kúrenie, elektroinštalácia, vodoinštalácia. K 31. decembru sa z plánovaných 5,800.000
korún prestavalo 3,860.000 korún.
Ďalšia stavba stavaná v akcii „Z“ je výstavba stolárskych dielní a administratívnych miestností. Tu sa
v tomto roku urobilo veľmi málo. Boli prevedené murárske práce s domurovaním priečok, omietky
v kanceláriách administratívnej budovy a maľovka. Uţ koncom roka pracovníci administratívy
pracovali v nových priestoroch. Do celej budovy bola prevedená montáţ ústredného kúrenia.
V tomto roku na tejto akcii bolo prestavaná za 450 tisíc korún.
Dokončená bola i výstavba cesty do Lazov. Cesta slúţi svojmu účelu. Spokojnosť občanov je veľká
hlavne preto, ţe sa previedla penetračná úprava.
Skolaudovaná a do uţívania bola daná i školská bytovka. Túto stavbu prevádzal Okresný stavebný
podnik v Čadci. Všetci učitelia zo starej školskej bytovky sa presťahovali do novej, lebo v starej sa
bude prevádzať ústredné kúrenie, s teplou vodou, dávať nové kuchynské linky a nátery okien, dverí,
taktieţ maľovka bytov.
V obchodnej sieti a zásobovaní sa hovorí na všetkých schôdzach a verejných zhromaţdeniach, ţe je
v Staškove za celé obdobie slobodných rokov rovnaké. Hlavne občania z osád domáhajú sa
obchodného stánku, aby nemuseli za nákupom kaţdodenných potravných článkov chodiť do dediny.
Ich prianie sa splnilo. V tomto roku bola postavená a daná do prevádzky potravinárska predajňa
v osade u Belkov. Vedúcou tejto predajne je súdruţka Hegyiová Emília.
Veľká pozornosť sa venovala údrţbe a rozšíreniu vodovodov. Boli zachytené väčšie pramene na
vodovod u Šinalov a zabezpečený bol panelový materiál k výstavbe nového vodojemu.
V investičnej výstavbe sa veľmi úspešne pokračovalo vo výstavbe zdravotného strediska, ktorého
výstavbu prevádza národný podnik Progres – Ostrava. S touto stavbou sa počíta, ţe bude v prvých
mesiacoch budúceho roku skolaudovaná.
Poľnohospodárstvo
Základnou úlohou poľnohospodárstva je kryť prírastok potreby základných potravín z vlastnej
výroby. Preto má spoločnosť veľký záujem zvyšovať poľnohospodársku výrobu aj na
poľnohospodárskej pôde, na ktorej dnes hospodária roľníci súkromne. V našej obci uţívajú jednotne
hospodáriaci roľníci (JHR) 63% pôdy. Keďţe socializácia poľnohospodárstva sa rozšírila na celé
územie Slovenska, i v našej obci boli spracované opatrenia a postup pri získavaní roľníkov do
štátneho majetku (ŠM). Agitácia sa prevádzala osobným pohovorom v agitačnom stredisku a tieţ

osobnou návštevou u roľníka. Formy pre získavanie pôdy do uţívania ŠM sa prevádzali darovaním
pôdy do uţívania na určitú obdobie, s prehlásením ţe roľník nemá námietok, aby jeho pozemky boli
včlenené do honov ŠM bez pridelenia náhradných pozemkov. Z 208 roľníkov 22 roľníkov podpísalo
prehlásenie o odovzdaní pôdy v prospech ŠM, 75 roľníkov súhlasilo s odovzdaním pôdy, ale toto
prehlásenie nepodpísali, ale ani neţiadali ţiadnu náhradu. Z uvedenej agitácie vyplýva, ţe pre rok
1973 dôjde k rozšíreniu honov ŠM cca o 100 ha poľnohospodárskej pôdy. Tieto hony budú utvorené
za Kikuľou, pod Hájnicou, u Michálka, v Lazoch a na Polgrúni. Úpadkové hospodárstva a opustenú
pôdu v našej obci riešia včlenením do honov ŠM, prípadne pridelením do uţívania výkonnej
roľníckej rodine.
Šport, preteky mieru
Do športu sa zapája zväčša mládeţ, ktorá holduje jedine futbalu a ojedinele ľahkej atletike. Táto
jednostrannosť v športe je zapríčinená tým, ţe nie sú vytvorené v obci ţiadne podmienky na
pestovanie iného druhu športu ako je futbal. V tomto roku sa veľa mladých nadchlo pre cyklistiku.
Z toho dôvodu, ţe cez našu obec prechádzali „Preteky mieru“. Obec bola slávnostne vyzdobená
a pozdĺţ celého úseku štátnej cesty postávali občania, ktorí neúnavne povzbudzovali pretekárov.
Najviac jasotu a skandovania však bolo „Moravec, Moravec“, keď prechádzal ulicou náš
československý reprezentant.
Futbalový turnaj
Od roku 1966, kedy medzi Staškovanov prvýkrát zavítal J. Króner, rodák zo Staškova, uplynulo uţ
dosť rokov počas ktorých sa návštevy niekoľkokrát zopakovali a priateľstvo sa utuţilo zrodil sa
nápad usporiadať futbalový turnaj o putovný pohár venovaný zaslúţilým umelcom Jozefom
Krónerom. Nápad bol realizovaný druhý júlový týţdeň. Akcia bola veľmi vydarená. Súťaţili štyri
druţstvá. Víťaznému druţstvu putovný pohár osobne odovzdal Jozef Króner.
Školstvo
Kádrové obsadenie rovnané, iba vo vedení PO nastala zmena. Od 1. októbra vedúcu pionierskej
skupiny začala vykonávať Zlatica Pšenáková. Do kolektívu pribudli noví učitelia miesto tých, ktorí
odišli. Manţelia Zlatica a František Pšenákovi, Vlasta Modrovičová, Uhrinová Emília, Zlatica
Koţáková. Školský rok sa niesol v znamení osláv 55. výročia VOSR a 50 výročia vzniku ZSSR.
Počas roka sa uskutočnilo veľa hodnotných podujatí. Na školu prišli sovietski hostia z Novosibírska,
s ktorými sa druţne pobesedovalo. Boli prizvaní i zástupcovia MNV a ZRPŠ (Zdruţenie rodičov
a priateľov školy).
Ţiaci boli zapojení do súťaţe „Sami seba“ a nazbierali: 2400 ks fliaš, 3 vagóny ţelezného šrotu,
214 kg sušených liečivých rastlín, 25.000 netypizovaných fliaš a odpracovali 16.840 brigádnických
hodín pri úprave okolia školy. Počas roka beţali rôzne súťaţe a ţiaci boli i úspešnými riešiteľmi
matematickej, fyzikálnej a chemickej olympiády. Treba spomenúť, ţe ţiačka Ľubka Gunčagová
zúčastňovala sa matematickej súťaţe časopisu Pionier“ a umiestnila sa na 2. mieste. Krúţok
šachistov v okresnej súťaţi skončil na 1. mieste.

1973
Verejno– politický ţivot
V tomto roku sa v našej vlasti dosiahli veľké úspechy v ekonomike, v rozvoji národného
hospodárstva, v rozvoji vnútorného ţivota strany a aj v oblasti medzinárodných vzťahov a celkového
zmierňovania medzinárodného napätia. Prejavilo sa to hneď začiatkom roka podpísaním
štvorstrannej dohody o skončení vojny a obnovení mieru vo Vietname. Toto víťazstvo sa dosiahlo po
zloţitých, dlhotrvajúcich diplomatických rokovaniach v Paríţi, ktoré trvali päť rokov.
Ešte treba spomenúť, ţe Spojené štáty americké (USA) menia svoju zahraničnú politiku aj voči
ostatným socialistickým krajinám a najmä voči Sovietskemu zväzu. Potvrdzujú to uzavreté mnohé
zmluvy a dohody medzi ZSSR a USA a hlavne uzatvorená prvá obchodná dohoda.
Veľmi významné rokovanie sa začalo v októbri tohoto roku vo Viedni o obmedzení vojsk a výzbroje
a to tak v členských štátoch NATO ako aj Varšavskej zmluvy.
Veľkým prínosom a úspechom našej zahraničnej politiky je podpísanie zmluvy medzi ministerstvom
zahraničných vecí ČSSR a NSR, ktorá vyhlasuje mníchovskú dohodu za neplatnú a kladie tak
zmluvný základ normalizácie stykov medzi oboma štátmi. Táto zmluva nadobudla platnosť dňom
11.12.1973, kedy bola podpísaná predstaviteľmi oboch vlád.
Významným medzníkom vo vývoji nášho národného hospodárstva bolo zasadnutie Pléna UV – KSČ
z 27. a 28.11.1973 a ÚV – KSS zo 4. – 5.12.1973, na ktorom sa zbilancovali dosiahnuté výsledky
a vytýčili sa nové hlavné úlohy pre budúci rok.
Celé politické dianie vo svete a v našej vlasti sa odráţalo i v straníckej práci našej obce. DO – KSS si
vytýčila základné úlohy, ktoré prostredníctvom svojich členov, funkcionárov a poslancov MNV,
členov občianských výborov ako aj ostatných uvedomelých občanov úspešne realizovali. Stranícka
organizácia mala v tomto roku päťdesiat členov strany. Funkciu, z toho tri ţeny a dvoch kandidátov
strany. Funkciu predsedu organizácie vykonával súdruh Machovčiak Ján, podpredsedu súdruh Pupík
Milan a hospodára Letko Ján – Peter. Lektorom straníckeho vzdelávania bol súdruh Poláčik Ľudovít,
krúţok mal štrnásť členov – je to základný stupeň. Školenie sa prevádza mimo členských schôdzí,
úroveň prednášok je dobrá, však účasť členov je nepravidelná. Zlá situácia je v odbere straníckej
tlače a literatúry. Z 50-tich členov strany odoberá:
10 členov denník „Pravda“
2 členovia „Smer“
3 členovia „Ţivot strany“
3 členovia „Za nové Kysuce“
kaţdý člen výboru má za úlohu získať dvoch predplatiteľov dennej tlače.
Kultúra
Vedenie Osvetovej besedy je rovnaké ako po minulé roky. Práca však ešte viac ochabla, nakoľko
vedúca je po materskej dovolenke, má malé dieťa, takţe na dobrovoľnú prácu jej zostáva málo času.
Kultúra v dedine pozostáva iba z premietania filmov, tanečných zábav slabej úrovne a sem – tam
nejakého vystúpenia potulných iluzionistov alebo malých cirkusov. Priestory KD sú
v nevyhovujúcom stave – maľovka si pýta uţ dávno nové farby a sociálne zariadenie na dvore je pre
zlý stav prakticky nepouţívateľné. Nepracuje ani jeden súbor ZUČ (záujmovo – umelecká činnosť),
ani jeden krúţok dospelých. Zmena k lepšiemu nebola ani vo vysielaní MR. Stále sú to relácie
náhodilé, alebo o tom, kto sa vydáva, kto má narodeniny alebo meniny. Ţiadalo by sa vysielať relácie
výchovne zo zdravotníckej osvety, z oblasti vedeckého svetonázoru, politického a hospodárskeho
diania doma a vo svete.
Málo pozornosti sa venuje názornej agitácii a propagácii. V obci je iba jeden stály politický plagát.
Ostatná výzdoba štátnych sviatkov a výročí je väčšinou iba vo výkladných skriniach a formou
plagátov v oknách obchodov a budovy MNV.

Zloţky NF
Predsedom MV – NF je súdruh Poláčik Ľudovít, učiteľ tunajšej ZDŠ. V obci je trinásť zloţiek,
z ktorých pomerne aktívne pracuje šesť zloţiek, - mládeţnícka organizácia, Slovenský zväz ţien –
SZŢ, Slovenský zväz poţiarnej ochrany – SZPO, Zväz protifašistických bojovníkov – ZPB,
Československý červený kríţ – ČSČK a záhradkári – ovocinári. Veľká pozornosť sa venovala
obnoveniu významného poslania zväzu československo – sovietskeho priateľstva. Táto organizácia
nemá ešte dostatočný počet členov, členskú základňu tvoria predovšetkým učitelia a ostatná
inteligencia v obci.
Socialistický zväz mládeţe – SZM – si svojpomocne vytvára podmienky pre svoju činnosť.
Brigádnickými hodinami upravili priestory bývalého štátneho majetku (kurín), kde teraz prevádzajú
klubovú činnosť. Medzi najaktívnejších zväzákov patrí Ján Majerík – predseda, Pavol Ďurkáč –
hospodár, Dušan Perďoch, Jarka Turiaková a ďalší.
Beh SNP
Aby činnosť mládeţníkov sa ešte viac zaktivizovala, často medzi nich prichádzal Anton Vrábel,
tajomník OV-SZM v Čadci. Tak sa zrodila myšlienka usporiadať k 29. výročiu SNP športovú akciu
„Beh SNP“. Po viacerých diskusiách sa dohodlo, ţe 1. ročník tejto súťaţe sa uskutoční v predvečer
osláv.
Vedúci činovníci: Ján Čečko – riaditeľ preteku – OV ZPS
Anton Vrábel – tajomník preteku – OV SZM
Lorek Róbert – hlavný rozhodca
Pavol Ďurkáč – hospodár preteku
Spoluusporiadajúce zloţky: Osvetová beseda, MV – NF, SZPB, ČSČK, MNV
Štartovalo sa v dvoch kategóriách: I. muţi nad 16. rokov – 14 pretekárov
II. ţeny nad 16. rokov – 6 pretekárok
Štart muţov bol odštartovaný pri pamätníku SNP v Rakovej u Skákalov po pietnom akte. Štart ţien
bol v Rakovej u Čajdy. Beţalo sa po štátnej ceste Čadca – Makov. Cieľ bol pri Tesle na niţnom
konci.
Víťazi:
I. kategória – muţi:
II. kategória – ţeny:
1. Jozef Majerík
1. Eva Belková
2. Miroslav Skorka
2. Anna Šamajová
3. Pavol Staňo – Čierne
3. Katka Čarnecká – Skalité
Po preteku víťazi oboch kategórií slávnostne zapálili partizánsku vatru. Pri vatre prebiehal vopred
pripravený kultúrny program. Akcia sa mimoriadne vydarila a tak sa usporiadatelia dohodli na tom,
ţe oslavy SNP spojené s behom SNP budú poriadať kaţdoročne.
Dôleţitou zloţkou v obci je SZŢ. Členky sa zameriavali na odhaľovanie skrytých rezerv na
pracoviskách v obci a na skrášľovanie ţivotného a pracovného prostredia. Predsedníčkou organizácie
je Helena Machovčiaková, ktorá dbá na to, aby sa plnili a riešili problémy a úlohy ktoré vyplývajú
z poslania tejto spoločenskej organizácie. V budúcnosti sa chcú na členských schôdzach zamerať
hlavne na:
1. vysvetľovanie významu soacialistického spoločenstva
2. výchovu ţien k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu internacionalizmu.
Veľmi úspešnú činnosť prevádza ČSČK hlavne pri dobrovoľnom odbere krve. Musí sa však
zameriavať prostredníctvom svojich členov na hygienu bývania, čistotu prostredia a väčšiu
starostlivosť venovať prestárlym občanom.
V tomto roku sa v našej obci nevyskytli ţiadne poţiare. Veľkú zásluhu na tom má i organizácia
SZPO, ktorá po celý rok prevádzala preventívne protipoţiarne opatrenia. Veľkú pozornosť venovala
výcviku a obsluhe poţiarnej techniky. Pravidelne sa zúčasťňujú na okreskových a okresných
cvičeniach, kde ich druţstvá dosahujú dobré výsledky, - získali tretiu výkonnostnú triedu.

Ţe uţ „Kysuce nie sú iba hŕbou kamenia“, ţe naša obec je čím ďalej tým viac podobná zakvitnutej
záhrade, tomu sa veľkou mierou pričinili členovia zväzu záhradkárov a ovocinárov. Pre svojich
členov, ale aj pre ostatných občanov objednávajú okrasné stromy, šípové ruţe a čo je hlavné, ovocné
stromy. Takţe i deti v našej obci majú uţ vlastné ovocie. Raritou jedného člena, Cisárika Pavla, je
dopestovanie viniča, - červeného samorodáka. Plody sú drobnejšie, nemajú takú cukornatosť ale aj
na Kysuciach je vinič!
Hospodárenie MNV, príjmy
Na rok 1973 ONV prisunul našej obci finančné prostriedky vo výške 1,023.000 Kčs a na akcie „Z“
poukázal finančné prostriedky vo výške 1,584.520 Kčs. Príjem z neplánovaných doplnkových
zdrojov MNV získal finančné prostriedky vo výške 368.887,- Kčs, ako zisk miestnych prevádzok.
Ďalšie príjmy dosiahol následovne:
31.222,- Kčs – daň z príjmov obyvateľstva
68.496,- Kčs – daň domová
4.100,- Kčs – miestne poplatky
22.858,- Kčs – trţby za kino
4.100,- Kčs - poplatky za vodu
79.970,- Kčs poplatky miestneho hospodárstva
147.568,- Kčs odvod zo školskej jedálne a MŠ.
Výdavky I.
V stavebníctve sa v tomto roku prestavalo na akcii „Z“ 2,209.034,- Kčs na stavbe spoločenského
domu, stolárskych dielňach, na prístavbe kotolne v Tesle na niţnom konci, na športovom areáli,
lávka cez Kysucu.
Výdavky II.
Ďalej to bola rekonštrukcia ústredného kúrenia, vybudovanie teplovodného kanála, oprava školskej
bytovky a dobudovaný vodovod u Šinali tak, ţe boli napojené ďalšie rodinné domy, zdravotné
stredisko, školské bytovky a ZDŠ. Z prostriedkov miestneho hospodárstva bola financovaná druhá
časť prác.
Z vnútornej správy boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 15.626,- Kčs. Z týchto prostriedkov
čerpali poţiarnici 3.359,- Kčs, bola zaplatená odmena za zhotovenie projektu k zriadeniu novej
obradnej miestnosti. Ostatné financie boli pouţité pre ZPOZ – na zakúpenie darčekov pri aktoch
uvítania detí do ţivota, občianskych sobášoch, pri odovzdávaní občianskych preukazov a taktieţ pri
ţivotných jubileách dôchodcov a prestárlych občanov.
Miestne prevádzky
MNV riadi činnosť a hospodárenie MP. V tomto roku poskytovali sluţby v šiestich profesiách.
Stolárska dielňa dosiahla zisk vo výške 23.000,- Kčs, stavebná údrţba mala zisk vo výške
1,005.196,- Kčs, zámočníci boli ziskoví vo výške 2.752,- Kčs, doprava zisková vo výške 228.674,Kčs, tehelňa urobila 1,348.000 kusov tehál a trţby za 1,333.000,- Kčs, klampiarstvo bolo mínusové
76.990,- Kčs z toho dôvodu, ţe bol zakúpený plech v hodnote 100.000,- Kčs a časť finančných
prostriedkov nebola zaúčtovaná v beţnom roku. Vykazovaný zisk za hospodársky rok bol 270.368,Kčs. V činnosti MP je potrebné zlepšovať sluţby poskytované obyvateľstvu, zniţovať náklady,
zvyšovať pracovnú disciplínu a sluţby realizovať včas a kvalitne.
Socialistické súťaţenie
Činnosť MNV v tomto roku bola zameraná na rozvinutie socialistickej súťaţe z príleţitosti 29.
výročia SNP a 25. výročia víťazstva pracujúcich nad reakciou vo Februári 1948, na základe výzvy
Martina a Banskej Bystrice. Naša obec túto výzvu prijala a rozvinula širokú propagáciu medzi

zloţkami NF a občanmi. Bol prijatý socialistický záväzok vo výške 3,150.000,- Kčs a splnený vo
výške 3,250.000,- Kčs. Záväzky jednotlivých zloţiek boli zamerané na plnenie akcií „Z“
a skrášľovanie obce.
Jedna z najdôleţitejších úloh splnenia volebného programu NF je výstavba a dokončenie
spoločenského domu. Pre vysoký finančný náklad a objem, táto výstavba vyţaduje veľkú náročnosť.
V tomto roku sa zakúpili prístroje a materiál na vzduchotechniku, mramor na dláţdenie haly,
chodieb, schodišťa a uhradili sa faktúry miestnej prevádzke za prevedené práce stavebné
a elektroinštalačné. Finančný obrat v tomto roku na tejto stavbe činil 892.000,- Kčs.
V auguste tohto roku bolo dané do uţívania nové zdravotné stredisko. Je to prekrásny areál, ktorý
pozostáva z viacerých oddelení. Na detskom oddelení je MUDr. Magda Pechová a detské zdravotné
sestry Mária Koperová a Vierka Šuleková. Pre dospelých na I. obvode je MUDr. Ladislav Babiš so
zdravotnou sestrou Vlastou Gajdošíkovou. Terénnu sestru robí Oľga Hulíková. Na zubné oddelenie
bol pridelený dentista Jaromír Rybka. V areáli sú ešte priestory pre II. zubnú ambulanciu, II. obvod
dospelých a priestory pre II. zubnú ambulanciu, II. obvod dospelých a priestory pre ţenského lekára,
ktoré sú zatiaľ ešte neobsadené. Celý komplex zdravotného strediska dotvárajú ešte dva átriové
domy, z ktorých v jednom býva obvodný lekár Ladislav Babiš so svojou rodinou, druhý je
rezervovaný pre zubnú lekárku II. obvodu. V budúcom roku bude treba upraviť priestory, nasiať
trávu, nasadiť kvety a stromy, čo si vzali sa starosť členovia zväzu záhradkárov z iniciatívy predsedu
Štefana Korduliaka.
Školstvo, ZDŠ
Základná deväť ročná škola mala rozpočtové finančné prostriedky vo výške 426.000,- Kčs a k tomu
ešte jeden milión korún na rekonštrukciu ústredného kúrenia a kotolne v škole. Počas letných
prázdnin sa prevádzala maľovka všetkých priestorov budovy.
Z miestnej komunikácie bola
odvedená príjazdová cesta ku budove a okolo budovy. Na jeseň tohto roku bola započatá generálna
oprava starej školskej budovy aj s prístavbou kotolne. Projekt na tieto práce vypracoval súdruh Pavol
Jenojanek. Všetky práce prevádzali pracovníci miestnych prevádzok, majstrom a dozorom nad
stavbou bol poverený Ondrej Fojtík z Olešnej.
Okresným školským inšpektorom pre našu obec bol pre tento rok menovaný súdruh Horánsky
Ladislav. Vedenie na škole rovnaké, zmena nastala iba u vedúcej Pionierskej organizácie. Miesto
súdruţky Pšenákovej nastúpila do funkcie súdruţka Anna Okuliarová. Výchovného poradcu pre
vychádzajúcich ţiakov robila súdruţka Šinalová Mária. Do kolektívu pribudli nové súdruţky
učiteľky – Dettingová, Behúňová, Kachaňáková a súdruhovia učitelia Getting a Šperka.
Z iniciatívy učiteliek dejepisu a občianskej výchovy, súdruţiek Pupíkovej a Gajdičiarovej, za plnej
podpory riaditeľa školy, bola zriadená na celej dolnej chodbe „Chodba revolučných tradícií“ nášho
ľudu. Mnoho exponátov výstavy priniesli ţiaci. Na Deň armády boli najlepší pionieri vybratí za
odmenu na návštevu kasární v Martine. Počas celého školského roka pionieri navštevovali miesta
bojov SNP a pamätníčky SNP, čím si plnili jednu z úloh pionierskej hry. Aby pionieri nezabudli na
svoj veľký deň – skladanie pionierskeho sľubu – skladali ho pri Pamätníku padlých pri Vrútkach.
Aby spätosť rodiny so školou bola čo najlepšia, poriadali sa triedne rodičovské zdruţenia, ktorých
v tomto školskom roku bolo osemdesiat. Celoškolských zdruţení bolo v tomto roku dva.
MŠ
Materská škola je umiestnená stále v tých istých nevyhovujúcich priestoroch. Obsadenie rovnaké ako
vlani.

1974
Verejnopolitické pomery, Súťaţ: „Viťazná cesta“
2. augusta tohto roku stretol sa náš okres v rozhlasovej súťaţi „Víťazná cesta“ s okresom Senica.
Táto súťaţ bola vyhlásená pre celé územie Slovenska z príleţitosti osláv 30. výročia SNP. Smernice
súťaţe boli v obci prejednané a bol utvorený príbor pre riadenie súťaţe v tomto zloţení: predseda –
M. Pupík, členovia J. Perďoch, Ľud. Poláčik, J. Mravec a J. Machovčák. Jednou z kritérií súťaţe bol
zber surovín – papiera, textilu. Zabezpečoval sa hlavne cestou ţiakov – pionierov a taktieţ
v spolupráci so zloţkami NF. Predajne a závody našej obce, dostali tieţ presný rozpis, koľko ktorých
surovín musia nazbierať. Celkom bolo nazbierané 5,590 kg starého textilu a 1,970 kg starého
papieru. Oslavy 30. výročia SNP ako kaţdý rok i v tom roku sa robili pre celú obec. V tomto roku uţ
po druhýkrát budú spojené s mládeţníckym podujatím „Beh SNP“. Na počesť okrúhleho výročia sa
v našej obci rozvinula široká masovo politická práca a občania sa zapojili do celookresnej pracovnej
smeny, ktorú funkcionári zamerali na prácu pri výstavbe akcií „Z“.
K blíţiacim sa oslavám 30. výročia oslobodenia našej vlasti sa urobili základné prípravné opatrenia
uţ v tomto roku. Zriadil sa organizačný výbor pre prípravu a riadenie osláv v tomto zloţení: M.
Pupík, J. Machovčák, E. Pupíková, Ľ. Poláčik a J. Perďoch.
Súťaţ „Cesta k dnešku“
Z príleţitosti tohto výročia bola schválená R-ONV v Čadci súťaţ „Cesta k dnešku“ v rámci okresu.
Súťaţ je dlhodobá, uskutoční sa v desiatich kulúrno – výchovných odvetviach. Organizovať sa bude
prostredníctvom osvetových zariadení a národných výborov na týchto úsekoch súťaţných kritérií:
politicko – výchovna činnosť, kniţnice, kiná, mimoškolské vzdelávanie, skrášľovacie akcie, názorná
agitácia, zbory pre obč. záleţitosti, rozvoj materiálnej základne kultúry. Kaţdé osvetové zariadenie
dostalo všetky potrebné listiny, rozpis jednotlivých kritérií s časovým rozpisom, ktorý sa v ktorej
obci uskutoční praktická časť súťaţe. Prípravou a organizáciou súťaţného druţstva, ako aj samotnej
súťaţe bola poverená vedúca osvetového zariadenia.
Kultúra, Zmena vedúcej
V našom okrese sa kultúrnemu ţivotu a dianiu venuje čoraz viac väčšia pozornosť a starostlivosť.
S tým súvisí i profesionalizácia obcí. V tých obciach, kde je kultúrno – osvetová činnosť sú
vytvorené dobré a priemerné podmienky, bude sa v priebehu dvoch rokov funkcia dobrovoľných
a úväzkových osvetárov nahrádzať profesionálnymi pracovníkmi. Z tohto dôvodu R-MNV
uznesením číslo 100/1974 zo dňa 22. augusta odvolala z funkcie dobrovoľnú pracovníčku OB s.
Poláčikovú. Do funkcie vedúcej Miestneho kultúrneho strediska (MKS) bola tým istým uznesením
schválená Elena Pupíková, učiteľka tunajšej školy, dňom 1. septembra 1974. Za tajomníka –
hospodára bol schválený s. Jurga L. na štvrtinový úväzok. Pre kanceláriu MKS bola uvoľnená jedna
miestnosť na národnom výbore, bývalá obradná sieň.
Zmena knihovíčky
Ďalšia zmena v tomto roku bola v kniţnici. Dňa 3. októbra uznesením č. 110/1974 R-MNV
jednohlasne schválila za profesionálneho pracovníka kniţnice súdruţku Lýdiu Mikovčákovú, bytom
Turzovka, číslo domu 149, miesto súdruţky E. Pupíkovej, ktorá knihovníctvo vykonávala ako
dobrovoľnú činnosť. Profesionalizácia priniesla so sebou mnoţstvo práce na úseku ekonomickom
i v adfministratíve. Keďţe súdruh Jurga túto prácu nemohol zvládnuť, bola do funkcie tajomník –
hospodár ustanovená súdruţka Emília Kajánková na 35 hodinový pracovný čas mesačne, s platom
327,- Kčs. V tomto roku v našej obci bolo jedno divadelné predstavenie, ktoré odohral divadelný
súbor učiteľov zo Skalitého, pod názvom „Nešťastná“. Úroveň predstavenia bola veľmi slabá,
výkony hercov boli podpriemerné – tzv. zbavovanie sa textu.

Vznik folklórneho súboru
Kultúrna pracovníčka sa usilovala zaloţiť niektoré súbory alebo krúţky záujmovo – umeleckej
činnosti (ZUČ). Však podarilo sa dať dohromady iba ţeny pre prácu v ţenskom folklórnom súbore.
Iniciátorom bola občianka Mária Smolková a Mária Kaličáková – poslankyňa ONV. Začali sa
kontrolovať tanečné zábavy – odvádzanie poplatkov.
Protialkoholická komisia
V tomto roku v našej obci zriadená protialkoholická komisia. Predsedom bol menovaný Ján Mravec,
členovia Dr. L. Babiš, T. Jozeková, H. Machovčáková a Ľ. Poláčik. Úlohou tejto komisie bude
urobiť prieskum v našej obci a zistiť, koľko domácností má rozhárané manţelstvo z dôvodu
nadmerného uţívania alkoholu. U niektorých prípadov so súhlasom Okresného súdu v Čadci bude
týmto osobám vydaný zákaz vstupu so pohostinstiev v obci. Rodiny, v ktorých sa najviac prejavuje
alkoholizmus – hlavne u ţien, budú členmi komisie pravidelne navštevované a kontrolované, či sa
dodrţiavajú základné hygienické a sociálno – spoločenské povinnosti ţeny – matky. Najvypuklejšie
sa toto prejavuje u niektorých občaniek. V kompetencii komisie bude prevádzanie námatkových
kontrol v závodoch verejného stravovania (ZVS), pohostinstvách za účelom zistenia, či sa nepodáva
alkohol mladistvým a podnapitým osobám. Na základe kontrol bolo dohodnuté, ţe predaj liehovín
v pohostinstve u „Latkov“ bude povolený aţ od 11. 00 hodiny. v tomto pohostinstve je jediná
moţnosť verejného stravovania. Priestory sú tam malé, mimo výčapu iba jedna miestnosť, v ktorej sa
podávajú cez obed i jedlá. Keďţe sa tak často zdrţovali občania pri hraní karát, čo narušovalo
podávanie stravy, miestnosť bola vţdy silno zadymená, obrusy poliate alkoholom a pivom, bol RMNV vydaný zákaz hrania kariet v tejto miestnosti.
Zásobovanie
Zásobovacia situácia predajní v obci je priemerná. Je však veľa sťaţnosti od občanov, ţe pekárne
dodávajú zhoršený chlieb a pečivo. Tieţ by bolo potrebné rozšíriť sortiment tovaru v zelenine,
hlavne v jarných mesiacoch, kedy ešte občania nemajú v záhradkách vlastne dopestovanú zeleninu.
V tomto roku bola slabšia úroda zemiakov, preto funkcionári a poslanci národného výboru mali
sťaţenú prácu pri plnení dodávok.
Sudcovia z ľudu
Pre ďalšie volebné obdobie boli uznesením R-MNV číslom 50/1974 schválení títo sudcovia z ľudu:
Miachl Pupík, Terézia Jozeková, Eva Šupolová a Mária Ďurníková.
Poľnohospodárstvo
V tomto roku uplynulo 25. rokov od začiatku kolektivizácie poľnohospodárstva v našej vlasti. Pod
vedením KSČ začal sa vtedy uskutočňovať proces zdokonaľovania výrobných síl a premeny
výrobných vzťahov. Socialistická prestavba poľnohospodárstva i celkový rozvoj národného
hospodárstva umoţnili v podstatnej miere rozšíriť výrobný potenciál poľnohospodárstva. Do
súčasnosti sa vybavenosť základných výrobných prostriedkov na jeden hektár poľa ztrojnásobil
a v prepočte na jedného pracovníka aţ päťnásobne zväčšila. Vysoko výkonné stroje umoţňujú
komplexnú mechanizáciu v pestovaní a v zbere obilia aţ na 95%, u cukrovky na 55% a u kŕmnych
zmesiek na 50%. Pri vysokej mechanizácii dokáţe jeden pracovník ušetriť 40-50 dojníc. Tento stav
súčasného poľnohospodárstva značne ovplyvnila i kvalifikovanosť pracujúcich v poľnohospodárstve.
Počet pracovníkov s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním veľmi narástol v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi. Na základe týchto spomínaných faktoroch sa podstatne zvýšila úroveň
výţivy a značne narástla vybavenosť rodín zdruţstevných roľníkov. Jedným zo základných kladov
a predností socialistického poľnohospodárstva je poskytovanie dodávok nemocenského poistenia,
peňaţitého príspevku v materstve a prídavkov na deti. Niekoľkými úpravami bol zvýšená i úroveň
dôchodkového zabezpečenia. Uznesenie aprílového pléna ÚV – KSČ v roku 1972 k ďalšiemu

rozvoju poľnohospodárstva uloţilo, aby sa naďalej prevádzala socializácia v poľnohospodárstve.
Z týchto úloh vyplýva, ţe naša obec má do roku 1975 previesť ďalšiu socializáciu v 300 hektárov
pôdy. V súčasnosti sa previedla socializácia na 199 ha pôdy.
Výstavba, športový areál
Na kapitole stavebníctva MNV bol v tomto roku veľký finančný obrat. Začalo sa s výstavbou
športového areálu. Rada MNV jednohlasne schválila za vedúceho stavby súdruha Jozefa Hurinu.
Brigádnikom pracujúcim na tejto stavbe je povolené vyplácať 7,20 Kčs na hodinu a prémie do výšky
30%. Táto stavba si v tomto roku vyţiadala najvyššie finančné náklady. V sume 680.000 Kčs boli
prevedené tieto práce: upravená hracia plocha, oplotenie celého areálu a prípravné práce pre ďalšiu
etapu výstavby.
Rodinné domky
Mladí občania našej obce majú veľký záujem o výstavbu rodinných domčekov. Mladomanţelia rok,
dva po sobáši si podávajú ţiadosť na povolenie stavby. Pre tento rok bolo celkom 11 povolení, z toho
pre stavbu rodinného domu 9 povolení, pre nadstavbu rodinného domu 2 povolenia. Povolenia boli
vydané týmto občanom: P. Grečmal, J. Hromádka, Št. Sýkora, R. Latka, A. Janíková, P. Čečotka, J.
Veničák, J. Nikel, J. Králik, Ľ. Koţák a J. Šamaj.
Stolárske dielne
Vedúcim tejto stavby bol menovaný súdruh Ondrej Fojtík. V prácach sa pokračovalo prevádzaním
vnútorných omietok. Pre rýchlejšie dokončenie uvedených prác bola na túto stavbu pridelená ešte
pracovná čata s. Paľa Jaroša. Uvaţovalo sa o tom, ţe po dokončení kotolne školy sa všetky sily
presunú na stolárske dielne, aby sa tieto v krátkom čase mohli dokončiť.
Spoločenský dom
V tejto stavbe akcie „Z“ sa prevádzajú práce dláţdenia chodieb a schodíšť, vstupnej haly. Dokončili
sa vonkajšie a vnútorné omietky a previedli sa niektoré dokončovacie práce. Na túto stavbu sú uţ
však finančné prostriedky vyčerpané a dokončenie bude závisieť od ONV – odboru (kultúry)
výstavby. Zo všetkých neinvestičných výdavkov najvyššie výdavky boli spojené s generálnou
opravou školskej budovy, prebudovaním kotolne školy, aby sa ústredné kúrenie mohlo napojiť i do
novej školskej bytovky. Pri tomto sa zároveň obe bytovky napojili na teplú vodu. Všetky tieto práce
si vyţiadali náklady vo výške 783.433,- korún.
30. rokov SNP
ako kaţdý rok, i v tomto roku sa robila verejná oslava z príleţitosti uţ 30. výročia SNP, v tomto roku
po druhýkrát spojená s Behom SNP. Naši občania sa zúčastnili i okresných osláv ma Makove –
Bumbálke. Na počesť tohto výročia sa v obci rozvinula široká masovo – politická práca a uskutočnila
sa celookresná pracovná smena v dobe od 19.8. – 25.8.1974. Brigády boli zamerané na prácu pri
výstavbe akcii „Z“.
Plnenie programu NF
Týmto rokom sme vstúpili do druhej polovice volebného obdobia a vďaka veľkému úsiliu
funkcionárov, poslancov a občanov sa podarilo úspešne realizovať časť volebného programu. Celý
rad príkladov nasvedčuje, ţe v získavaní ľudí pre ich účasť na riešení verejných záleţitostí, na
skrášľovaní a zveľaďovaní ţivotného prostredia v obci vyvinul MNV vo forme socialistickej súťaţe
a záväzkového hnutia. K 31. decembru tohoto roku bolo rozostavaných akcií za 9 miliónov 911 tisíc
korún ( 9,911.000,- Kčs). Pri plnení volebného programu nachádzajú funkcionári obce pochopenie
a dobrú pomoc od ONV. Je len potrebné, aby hneď začiatkom budúceho roka boli skolaudované
stavby, ktoré uţ boli dokončené – kotoľňa, Tesla a lávky cez Kysucu. Tieţ je treba urýchlene

dokončiť rozostavané stavby, aby sa mohlo začať s výstavbou ďalších akcií, na ktoré sú uţ hotové
projektové zabezpečenia. Zatiaľ sa začali realizovať tieto akcie: výstavba zdravotného strediska,
školskej bytovky, cesty do Lazov, obchodného stánku u Belkov, kanalizácia a cesta pri škole, úprava
potoka u Vyhniarov a Vráblov i s vybudovaním cesty. Akcie, ktoré sú rozostavané: spoločenský
dom, stolárske dielne, vodovod u Vyhniarov, cesta za Bahanu, obchodná jednotka na Polgrúni, lávky
cez Kysucu pri ţelezničnej stanici a na dolnom konci, výstavba športového areálu, generálna oprava
starej školy a úprava príhonov u Bilského, k lávke, ku škole a cesta do Letov.
Vysvetlivky k fotografiám foto č. 20
Z príleţitosti 30. výročia našej vlasti prebiehala v okrese súťaţ „Cesta k dnešku“. Do súťaţe sa
zapojila i naša obec. Naším súperom bola Olešná. Na zábere sú členky SZŢ, ktoré súťaţili v speve
pôvodných piesní. Staškov reprezentovala s. Poláčiková, učiteľka.
Foto č. 21
Jedným z desiatich súťaţných druţstiev boli poslanci, ktorí si merali sily vo vedomostiach v právach
a povinnostiach občanov. Na zábere vpravo poslankyňa obce súdruţka Mária Šinalová. Stojaci
vľavo, súdruh Rudolf Gerát, vedúci odboru kultúry ONV, v súťaţi konferenciár a zapisovateľ.
Foto č. 22
Zväzáci zapolili v tanci, športovci v športe – v trojskoku a v skoku do diaľky. Skok do diaľky
perfektne predvádza Joţko Šinal, futbalista a člen Telovýchovnej jednoty Slávia v Staškove.
Foto č. 23
Súťaţ hodnotila porota, zľava: Marián Jendrísek, Anna Lokšíková, Ján Čečko, Anton Vrábel,
Miloško Pupík ťahá z osudia výhercov diváckej súťaţe.
Foto č. 24
Prvé máje dneška sú roztancované, voňajú slnkom, šťastím a mierom. Ich príprave sa venuje v našej
obci veľká pozornosť. Výbor strany určí prípravnú komisiu, ktorá sa postará, aby všetky prípravy
a úlohy boli splnené. Na zábere vidieť časť manifestujúcich našej obce, ţiakov školy, v pozadí
pracovníkov miestnej prevádzky. V popredí vľavo dvaja najstarší členovia – zakladateľia straníckej
bunky v obci, súdruhovia Letko a Pupík.
Foto č. 25
Nápad, usporiadateľ futbalový turnaj o putovný pohár venovaný zaslúţilým umelcom Jozefom
Krónerom, stal sa skutočnosťou. Zvíťazilo v tomto roku domáce druţstvo. Radosť z úspechu bola
veľká.
Foto č. 26
V zábere hlavní aktéri futbalového turnaja. Súdruh Milan Pupík a Ladislav Jurga odovzdávajú
súdruhovi Jozefovi Krónerovi album s fotografiámi z predchádzajúcich ročníkov.
Foto č. 27
Na pozvanie funkcionárov OV ZČSSP v mesiaci priateľstva navštívila náš okres skupina ruských
občanov, tieţ do našej obce sa dostali dve súdruţky zo slnečnej Gruzie. Prijatie bolo milé, srdečné.
Za prítomnosti predsedov zloţiek NF, funkcionárov MNV a učiteľov miestnej školy pionieri
predviedli kultúrny program

Foto č. 28
V druţnom posedení, priateľskej besede sa potom pokračovali v jedálni školy. Prítomní našli
spoločnú reč, veď priateľ priateľa ľahko porozumie. Ale niekedy bolo treba predsa len niečo
preloţiť. O to sa postarali súdruţky učiteľky jazyka ruského, Pšenáková a Poláčiková. Ďalej vpravo
dve súdruţky z Gruzínska. Na kraji vľavo, riaditeľ školy súdruh Perďoch, vpravo súdruh Kubica za
OV ZČSSP.
Foto č. 29
Takto a často i horšie vyzerala chudobná drevenica na Kysuciach. Toto je ešte i dnes rodinným
domom vdovy Anny Veničákovej, nie však uţ na dlho, lebo syn Joţko stavia veľkú „murovanicu“.
Foto č. 30
Jednou z akcií volebného programu Národného frontu sú stolárske dielne s administratívnou
budovou miestnych prevádzok.
Foto č. 31
Na tomto zábere je vidieť prasknutie piliera na moste cez Kysucu ku spoločenskému domu a kostolu.
Foto: Mravec M.
Autobusy a nákladné vozidlá uţ po moste premávať nesmú.

1975
Ráz počasia
Zlé poveternostné podmienky s veľkým mnoţstvom vodných zráţok v jeseni minulého roka
zapríčinili, ţe neboli prevedené poľnohospodárske práce v naplánovanom termíne a rozsahu.
Obdobie jarných poľnohospodárskych prác nebolo o nič lepšie. Orba pod jariny a zemiaky vplyvom
nepriaznivého počasia bola vykonaná menej kvalitne a oneskorene. Dá sa povedať, ţe počasie celého
roka pre poľnohospodárov bolo macošské. Z toho dôvodu sa výbor strany a funkcionári národného
výboru zaoberali váţnosťou situácie pri zbere a výkupe zemiakov. Bola zriadená komisia v zloţení:
Milan Pupík – predseda MNV, František Matlák – praccovník MNV, František Vojar – vedúci dvora
ŠM v obci, Ján Perďoch – riaditeľ školy, Elena Pupíková – vedúca miestneho kultúrneho strediska.
Komisia bude počas celej sezóny výkupu zemiakov zasadať kaţdý pondelok, stredu a piatok o 16.00
hod. na národnom výbore. Jej úlohou bude zabezpečovať operatívne opatrenia celého výkupu
a vyorávky zemiakov. Boli vytvorené i agitačné dvojice, ktoré mali navštíviť kaţdého roľníka
v pridelenom obvode, aby si splnil svoju povinnosť voči štátu v takom rozsahu, ako bude môsť.
Miestne prevádzky
Činnosť a hospodárenie miestnych prevádzok riadi národný výbor v tom zmysle, aby prvoradým
poslaním prevádzok bolo zabezpečovanie a poskytovanie sluţieb obyvateľstvu. Zároveň aby sa
vylepšovala finančná situácia. Celkom bolo v tomto roku zamestnaných 130 pracovníkov, z toho 46
ţien. Sluţby poskytovali v tých istých profesiách ako po minulé roky. Najväčšiu finančnú stratu mala
doprava, vo výške dvestošesťdesiatštyri tisíc osemstoštrnásť korún (264.814,- Kčs). Stratu mala
i stavebná skupina. Vysoko zisková bola prevádzkáreň tehelne a skupina pracovníkov v zámočníckej
dielni a klampiari.

Prehľadová tabuľka hospodárenia prevádzok za tri roky.
Ukazovatele:
Zostatok k 31.12.
Trţby za rok
Trţby od obyvateľstva
Trţby za stavebné
hmoty
Prevádzkové výdavky
Vyplatené mzdy
Zakúpený materiál
DKP
Prevádzková réţia
Odvody do rozpočtu
4% MNV
Odvod z hospodárenia
10% odvod NP
Zostatok
na
účte
k 31.12.
Stav pohľadávok
Stav ZP
Stav materiál. zásob
Stav dlţôb

Rok 1973
1,207.659,77 Kčs
3,553.019,74 Kčs
656.964,20 Kčs
961.885 Kčs

Rok 1974
301.902,- Kčs
5,222.933,00 Kčs
1,274.693 Kčs
1,080.627 Kčs

Rok 1975
6,105.852,66 Kčs
1,318.409 Kčs
1,129.932 Kčs

3,884.983,80 Kčs
2,211.676 Kčs
1,049.128,18 Kčs
77.847,40 Kčs
552.332,22 Kčs
51.830 Kčs

5,407.060 Kčs
3,013.044 Kčs
1,473.194 Kčs
269.344 Kčs
651.477 Kčs
88.467 Kčs

4,197.464 Kčs
2,990.842 Kčs
1,152.759,38 Kčs
11.914 Kčs
891.947,82 Kčs
137.806 Kčs

572.218 Kčs
220.389 Kčs
308.360,71 Kčs

320.000 Kčs
300.136 Kčs
301.902 Kčs

785.654 Kčs
297.848 Kčs
437.664,61 Kčs

614.591 Kčs

724.283 Kčs
1,669.809 Kčs
406.374 Kčs
89.364 Kčs

470.000 Kčs
1,654.533,26 Kčs
361.567,46 Kčs
79.574,60 Kčs

828.844 Kčs
89.888 Kčs

V tomto roku dosiahli prevádzky dobré výsledky ukončením niekoľkých stavebných prác.
V investičnej výstavbe bola daná do uţívania cesta za Bahanou, časť meliorácie toku Bahana.
Z výstavby akcii „Z“ bol po mnohých trápeniach a premenách dokončený a daný do uţívania
spoločenský dom. Tieţ slúţia svojmu účelu prístrešné garáţe, ţelezná lávka v osade u Švadliakov.
Pozitívnym javom v plnení úloh je i vyššie dosahovanie rastu produktivity práce.
Poľnohospodárstvo
I staškovské poľnohospodárstvo zabezpečovalo úlohy 5. roku päťročnice, ktoré kládli mimoriadne
nároky na pracovnú iniciatívu a angaţovanosť za splnenie plánovaných úloh na všetkých úsekoch
poľnohospodárskej výroby a ekonomiky. Po dokončení plánovaného rozsahu prvej kosby krmovín
v tomto roku, práce na poli prakticky neustali a popri započatí druhej kosby viacročných krmovín,
prebieha chemizácia zemiakov proti plesni a ďalšie dôleţité práce. Mimoriadnu pozornosť venovali
poľnohospodári ţatevným prácam. Na dvore štátneho majetku ţatva prebiehala pomerne dobre
a ţatevné práce i pri nepriaznivom počasí boli ukončené takmer načas. Zároveň súčasne sa
pripravovali na veľmi náročnú a zodpovednú úlohu – zber a nákup zemiakov. Štátne majetky mali
obsiatých 16 hektárov zemiakmi. Vzhľadom k tomu, ţe pre vyorávku zemiakov nemajú ešte dobrú
mechanizáciu, ktorá by zníţila počty pracovníkov, musí sa i naďalej zabezpečovať väčší počet
pracovníkov – brigádnikov pre zber. Hlavná ťarcha pri zbere zemiakov bude spočívať na ţiakoch
miestnej školy a študentoch z Čadce. Najmä z sobotu a nedeľu, za priaznivého počasia, boli
organizované brigády, ktorých sa zúčastňovali spoločenské organizácie, straníci a ostatní občania.
Mimo zberu zemiakov u štátneho majetku bola náročná úloha pri nákupe zemiakov od jednotlivo
hospodáriacich roľníkov – JHR. Pre tento rok bol stanovený nákup zemiakov vo výške 550
metrických centov. Zemiaky, ktoré sa nakupovali, neboli odsúvané, ale slúţili pre samozásobenie
našich občanov. Okrem nákupu zemiakov sa zabezpečoval aj nákup ostatných ţivočíšnych produktov
ako mäso, mlieko, vajcia. Najlepšie sa plnil nákup mäsa, ktorého nákup sa splnil na 104,7%.
Percentuálny nákup by bol ešte vyšší, keby bol dostatok vyraďovacích blokov, vajíčka oproti

minulým rokom sa plnili slabšie. Veľmi zlá situácia bola i v tomto roku v nákupe mlieka. Od
začiatku roka bol rast 2.839 litrov mlieka, čo predstavuje plnenie na 65%.
Rozpis dodávok JHR, ich plnenie:

Ukazovatele
Pôdy celkom
Z toho orná
Mäso
Mlieko
Vajcia
Zemiaky

ROK 1974
Predpis
Plnenie %
262 ha
167 ha
450 q
108,3
15.000 L
49,3
50.000 ks
101,2
430 q
120,0

ROK 1975
Predpis
Plnenie %
265 ha
168 ha
420 q
104,7
15.000 q
65,2
40.000 ks
108,0
430 q
93,5

Spoločenský dom
V tento rok sa na tejto stavbe – budovanej v akcii „Z“ prestavali finančné prostriedky vo výške jeden
milión päťstoosemdesiatšesť tisíc stopäťdesiatštyri korún ( 1,586.154 Kčs). Celkom na postavenie
spoločenského domu boli treba finančné prostriedky vo výške osem miliónov päťdesiatštyri tisíc
osemstosedemdesiatosem korún ( 8,054.878 Kčs). Stavba je prakticky ukončená, slúţila čiastočne
v tomto roku uţ svojmu účelu. V budove má priestory MNV, miestne kultúrne stredisko (MKS),
miestna ľudová kniţnica ( MĽK) a kino MNV Poţiarnik. V mesiacoch august – október jednotlivé
inštitúcie postupne zariaďovali svoje priestory nábytkom a z predchádzajúcich pracovísk prenášali
sem svoje pracovné veci, tlačivá, výkazy a podobne. Finančné prostriedky na zariadenie a vybavenie
priestorov poskytovali ONV – odbor pre veci vnútorné, odbor kultúry a okresná kniţnica. Národný
výbor má svoje kancelárie v pravom krídle budovy, s výhľadom na vnútornú komunikáciu. V tej
časti je i zasadacia sieň pre schôdze a pracovné porady. Obradná sieň a kancelária účtovníčky sa
nachádza v strednej – prechodnej časti, kde sú tieţ klubové priestory MKS a i kancelária. Kniţnica
má priestory tieţ v pravom trakte budovy, ale v zadnej časti, s výhľadom do dvora a z druhých
miestností na rieku Kysucu. Vybavená a zariadená nábytkom bola jedna z prvých. Po prevoze
literatúry zo školskej bytovky, kde bola dovtedy umiestnená, začala svoju činnosť v nových
priestoroch uţ v mesiaci septembri. MKS malo priestory vybavené a zariadené nábytkom prvé.
Objednávky odboru kultúry vybavila vedúca strediska a celé zariadenie, nábytok bolo dané do
uţívania hospodárskymi zmluvami. Všetko je podchytené v inventárnej knihe a očíslované.
V októbri sa presťahovali i pracovníci národného výboru. Najviac ťaţkostí bolo s ukončením kina,
lebo premietacie stroje, ktoré boli odborom kultúry plánované a zaplatené pre Staškov, boli omylom
premiestnené a namontované do kina vo Vysokej nad Kysucou. Však i cez všetky ťaţkosti
kinokabína bola vybavená všetkým potrebným technickým zariadením, práce i v kinosále a na
javisku ukončené a skolaudované v posledných decembrových dňoch toho roku. Kinosála má šikmú
podlahu, pevné čalúnené kreslá. Zvukopriepustné kinoplátno je na 35 mm film, s moţnosťou
premietania širokouhlých filmov. Kapacita miest 248. súčasťou sále je veľké javisko s perfektnými
ťahmi na členenie priestoru a ostatným technickým zariadením, ktoré sa priam núka na koncertnú
a divadelnú činnosť. Ku sále patria dve šatne pre hercov vybavené maskovacími pultami a klubovňa
pre oddych hercov. V budove spoločenského domu sú ešte veľké reštauračné priestory, ktoré
prenajala Jednota – ĽSD Čadca. V tomto roku však ešte neslúţili svojmu účelu, lebo neboli celkom
vybavené nábytkom, hlavne kuchyňa nemala ešte inštalované a napojené sporáky, robot, výčapný
a kávovarový pult a ostatné potrebné zariadenie.

ZPOZ – prvý sobáš
V novej obradnej sieni spoločenského domu bola činnosť pre občianske záleţitosti zahájená
sobášom.
Deň: 16. august 1975
Snúbenci: Anna Gajdošíková – Staškov
Pavel Krištofík – Raková
Sobášiaci: predseda MNV: Milan Pupík, matrikár – František Matlák, predseda ZPOZ-u – Mária
Šinalová, recitátorka – Elena Pupíková. K slávnostnému priebehu aktu prispeli Viera a Stano Cyprich
zo Svrčinovca, ktorý zahral a zaspieval manţelom „Verné milovanie“. Svadobčania odchádzali
z obradnej siene za zvukov orgána a piesne Ave Mária.
V obci pracuje deväťčlenný zbor pre občianske záleţitosti, ktorého predsedom je učiteľka Mária
Šinalová. Kultúrny program zabezpečuje kultúrne stredisko. Na orgán hrá Vladimír Getting, učiteľ.
Spievajú členky folklórneho súboru Marta Minarčíková, Anna Koţáková, Anna Kajánková a recituje
Elena Pupíková, vedúca MKS. Táto kultúrna úderka doplňuje akty: sobáše, uvítanie detí, ţivotné
jubilea, sobáše po 25–tich, 50-tich a 75-tich rokoch. Ako rečníci pri smútočných obradoch sú Mária
Šinalová pri úmrtí ţien a Štefan Kajánek pri úmrtí muţov. V tomto roku bolo 10 akcií uvítania detí,
26 sobášov z čoho boli 3 sobáše bez cirkevného obradu, 23 rozlúčok so zosnulými, z čoho bol jeden
pohreb občiansky – bez farára. Slávnostných aktov z príleţitosti ţivotného jubilea dôchodcov bolo
prevedených 38. strieborné sobáše, teda sobáše po 25-tich rokoch spoločného ţivota boli v tomto
roku u 29 manţelských párov.
Kultúrny ţivot
V januári prebiehala v okrese súťaţ malých javiskových foriem, kde pohostinne vystúpilo
i Radošinské naivné divadielko. Vedúcej kultúrneho strediska sa podarilo toto divadielko pozvať i do
našej obce. Tak Staškovania mali moţnosť vidieť hercov známych hlavne z rozhlasu, ale i televízie,
osobne. Predstavili sa pásmom „Človečina“, pred plnou sálou KD. V prvých zimných mesiacoch
tohto roku pokračoval a ukončil sa kurz strihov a šitia pre začiatočníkov. Viedla ho súdruţka
Tuchyňová, lektorka z Čadce, kurz mal 11 poslucháčok. Záver kurzu bol vlastne módnou
prehliadkou vlastne ušitých odevov. Kaţdá poslucháčka kurzu dostala písomné osvedčenie o tom, na
akom stupni kurz ukončila. Mal sedemnásť poslucháčok, lektorkou bola Terka Kurková, cikrárka
z Čadce. Účastníčky kurzu nové vedomosti z odboru pečenia.
Folklórny súbor
Na jar tohto roku začal sa formovať prvý súbor záujmovo – umeleckej činnosti pri MKS. Boli to
ţeny, presne povedané ţenská folklórna skupina. Bolo to vlastne oţivenie hudobno – speváckeho
krúţku spred mnohých rokov. Najväčšiu zásluhu pri vzniku a práci súboru mala Mária Kaličáková.
Bola sólistkou uţ v prvom súbore, kedy naspievala i do rozhlasu sólové ľudové piesne. Členky
súboru sa schádzali v nedeľu popoludní v kultúrnom dome, kde nacvičovali staré kysucké piesne.
Vystupovali na verejných oslavách v obci vo vlastných staškovských krojoch. Boli sa pozrieť na
okresnú prehliadku Folklórna „Ochodnica 1975“, lebo majú záujem v budúcom roku súťaţe sa
zúčastniť.
Kniţnica
Kniţnica začala svoju činnosť v nových priestoroch spoločenského domu 15. septembra. Má pekne
zariadené všetky tri miestnosti, oddelenie pre deti a mládeţ, pre dospelých a oddelenie politickej
literatúry. Je vybavená trinástimi regálmi na knihy, stolmi, stoličkami v čitárni, výpoţičným pultom,
registračnými skrinkami a v politickom oddelení je päť skrinkových knihovničiek, konferenčný
stolík a kreslá. Všetky miestnosti sú potiahnuté kovralovými kobercami rôznych farieb. Knihovníčka
okrem zásluţnej výpoţičnej práce prevádza rôzne kolektívne formy práce s čitateľmi a občanmi.

Zdravotná starostlivosť
Zdravotnícka starostlivosť o pracujúcich v našom štáte je veľmi dobrá. Markantne sa to prejavuje
práve na Kysuciach, ktoré i v tomto smere boli v minulosti veľmi zaostalé. Naša obec má veľmi
pekný zdravotnícky areál, dobrý pracovný team. Veľa sa venujú i zdravotníckej osvete – robia
zdravotné prednášky, besedy s filmami a tieţ dávajú do miestneho rozhlasu i rôzne relácie.
Komplexný rozbor OZS za rok 1975.
Počet obyvateľov obvodu:
7.210
Počet ošetrených pacientov:
18.316
Počet práceneschopných:
826
Počet návštev v teréne:
681
Počet úrazov:
39
Počet úmrtí:
40, z toho detí: 4
Počet preventívnych prehliadok:
2.566
Počet dispenzarizovaných: na hypertonickú chorobu: 7
Febris rheumat:
1
Diabetes:
26
Prísl. SPB:
53
Počet rizikových pracov.:
4
Počet evidovaných pacientov:
Progres – polyartritída:
10
Prekancerozy:
12
Zubné nádory:
18
Vredová choroba:
15
Záchvatové ochorenia:
9
Choroby z povolaní:
4
TBC:
35
Pohlavné choroby:
2
Chornický ethylizmus:
13
Branci:
13
Tromboembolická choroba:
5
Počet ţivonarodených detí:
Počet mŕtvonarodených detí:
Počet infekčných ochorení:
Hepatítida:
Počet liečených psychiatrom:
Počet evidovaných narkomanov:

161
0
0
2
52
0

Fotografia č. 32, 33 - Sobáš Ľudovíta Baduru. Býva v Trnave, kde pracuje a krá futbal za Spartak
Trnavu
Fotografia č. 34 - Medzi najkrajšie akty ZPOZ-u patrí uvítanie dieťaťa do ţivota. Účinkujú členovia
ZPOZ-u, kultúrna úderka, detský lekár a detská zdravotná sestra. Na zábere je uvítanie malého
Maroška. Rodičia: Dagmar Pechová, učiteľka, Přemysl Pech, detský lekár
Fotografia č. 35, – Uvítanie malej občianky Cisárikovej. Mamička pri podpise do pamätnej knihy.

Fotografia č. 36, 37 – dôchodcom a prestárlym občanom sa venuje v našej obci veľká starostlivosť.
V pravidelných intervaloch robia sa akty z príleţitosti výročia narodenia, alebo odchodu do
dôchodku. V pozadí vidieť kultúrnu úderku – spev: Koţáková, Minarčíková, Kajánková, hra na
harmonium – Vladimír Getting.
Fotografia č. 38 - V popredí fotografie je najstarší občan obce, Pavol Smreček, bytom Staškov č.
431, narodený 3. júla 1881. V tomto roku oslávil v dobrom zdraví 94 rokov svojho ţivota.
Fotografia č. 39 – Predseda MNV , člen ZPOZ-u pri akte sobášenia.
Fotografia č. 40 – Veľmi milé podujatia sú strieborné, alebo zlaté svadby. Päťdesiat rokov
spoločného ţivota si slávnostným aktom v obradnej sieni pripomenuli manţelia Eva a Jozef Perďoch.
Spoločne sedeli so sobášiacim po slávnostnom prípitku.
Fotografia č. 41 – Členovia ZPOZ-u, zľava: matrikár František Matlák, sobašiaci Jozef Smreček,
tajomník MNV, Mária Šinalová, predsedníčka ZPOZ-u.
Fotografia č. 42-45, Foto: Mravec M. – Názorná agitácia v obci sa od roku 1974 podstatne zlepšila,
čo je vidieť i na fotografiách.

1976
Príroda
Tuhá zima začala uţ v decembri minulého roka. Napadlo toľko snehu, ţe s ním boli problémy. Trval
do januára. Február bol na zimný mesiac aţ veľmi teplý. Všetok sneh sa nielen roztopil, ale slniečko
tak intenzívne svietilo, ţe príroda začala veľmi rýchlo oţívať. Jarné mesiace však boli veľmi studené,
dáţď sa stále striedal so snehom. Vplyvom tohto sychravého počasia poľnohospodári nemohli
v stanovených agrotechnických termínich urobiť výsadbu zemiakov a ostatných poľnohospodárskych
plodín. Napriek zlým vplyvom počasia úroda zemiakov bola nad očakávanie, toľko zemiakov sa
občanom neurodilo uţ mnoho rokov.
Poľnohospodárstvo – ŠM
Osobitná pozornosť sa v tomto roku zameriavala na ďalšie upevňovanie socialistického sektoru
a rozšírenie soc. Výrobných vzťahov cestou ďalšej realizácie socializácie dediny. Doteraz je
v socialistickom sektore 58% pôdy, teda treba prevziať 26% pôdy od roľníkov pre ŠM, aby sa
dosiahlo 80% stanovených OV – KSS v Čadci. Preto sa robili pohovory s roľníkmi, ktorých
pozemky mali byť včlenené do honov ŠM. Pre tento rok hospodárenie Štaškov – Raková so sídlom
v Rakovej obseje:
Pšenica –
45 ha
výnos z 1 ha 23 q
Raţ 50 ha
výnos z 1 ha 25 q
Jačmeň 79 ha
výnos z 1 ha 23 q
Ovos 27 ha
výnos z 1 ha 15 q
Priemerný výnos obilnín z 1 ha by mal byť 21,3 q.
Kukurica na siláţ – 34 ha
výnos za 1 ha 270 q
Zemiaky 47 ha
výnos za 1 ha 132 q
Jarné miešanky - 10 ha
výnos za 1 ha 150 q
Ozimné miešanky- 5 ha
výnos za 1 ha 200 q

V ţivočíšnej výrobe v produkcii mlieka pri 155 ks kráv plánuje sa vyrobiť 428.000 l mlieka, čo
predstavuje dennú dojivisť 7,79 l mlieka. Dodávka mlieka bola v minulosti 397.000 l mlieka. Rozdiel
medzi plánovanou výrobou a sdodávkou je pouţívaný na krytie vlastnej spotreby – pre odchov teliat,
ktorých hospodársky dvor má 150 ks.
Dodávka mäsa pre tento rok je stanovená na 770 q.
Na jarné práce boli ŠM dobre pripravené, mali dostatok sadív a osív. Mechanizácia – stroje boli
v dobrom stave – 12 ks kolových traktorov, 3 pásové traktory. Pracovníkov bolo 68.
JHR
V našej obci sú ešte jednotne hospodáriaci roľníci (JHR), pomocou ktorých sa taktieţ zabezpčuje
poľnohospodárska výroba. Situácia v tomto roku ako aj po iné roky bola rovnaká, - nákup všetkých
produktov bol splnená aţ na mlieko. Zdôvodnené je to tým, ţe v centre dediny je málo kráv a roľníci
na osadách sú od zberne mlieka veľmi vzdialení.
Verejný ţivot – nový spoločenský dom
V tomto roku sa veľmi úspešne navŕšili niektoré stavby budované v akcii „Z“ uţ mnoho rokov.
Medzi ne patrí i spoločenský dom, ktorý bol vlastne dokončený uţ v minulom roku, ale pre
odstraňovanie kolaudačných závad bol daný do uţívania aţ v tomto roku. Slávnostné otvorenie
a odovzdanie budovy bolo 6. februára ta účasti všetkých zainteresovaných ľudí a vzácnych hostí. Akt
prestrihnutia pásky urobil podpredseda SNR s. Jozef Gajdošík, poslanec pre hornú časť Kysúc. Po
prehliadke priestorov sa všetci pozvaní sústredlili v kinosále, kde pokračoval slávnostný ceremoniál
referátmi pozvaných hostí. Vystúpili vedúci delegácií: za OV – KSS v Čadci tajomník pre ideologiu
s. Hviţdík, za SNR v Bratislave s. Gajdošík, za ONV v Čadci predseda s. Cyprich, ďalej vedúci OK
– ONV v Čadci s. Gerát a za MNV v Staškove predseda p. Pupík. Všetkým prítomným sa prihovoril
i náš rodák, zásluţilý umelec J. Króner. Po referátoch nasledoval kultúrny program v ktorom
účinkovali detský spevácky zbor, FJ Staškovanka a skupina Cyprinky. Spoločenské posedenie bolo
v priestoroch reštaurácie.
Zloţky NF
Predsedom MV – NF je stále s. Poláčik. V roku boli štyri plenárne zasadnutia, na ktorých boli
členovia poverovaný konkrétnymi úlohami, ktoré prenášali do svojich organizácií. Niektoré úlohy
boli plnené zodpovedne, iné menej. V tomto roku sa spoločenské organizácie podieľali na príprave
a priebehu volieb do zastupiteľských orgánov. V prípravnej fáze poskytli agitačné dvojice,
pripravovali a zúčastňovali sa besied s poslancami v AS, podieľali sa na vysielaní MR. Vo volebné
dni mnohé organizácie odvolali manifestačné, napr. mládeţníci a členovia súborov ZUČ pri MKS.
Členky FK Staškovanka si svoju povinnosť splnili prvé a v kysuckých krojoch. Počas roka členovia
jednotlivých organizácií zúčastňovali sa osláv, členských schôdzi, zakupovali vstupenky na estrády
a divadelné predstavenia a taktieţ na sovietské filmy v rámci M-ČSSR. Najaktívnejšie v tomto roku
pracovala MO-SZO a Z, ktorej predsedom je št. Korduliak. Ich najväčšou akciou, ako i najväčšou zo
všetkých zloţiek bola výstavba ovocia a zeleniny. Konala sa 16. – 17.10. v hale spoločenského
domu, zúčastnilo sa jej 32 vystavovateľov so 152 exponátmi a navštívilo ju 1.648 občanov.
Vystavované exponáty hodnotila porota: J. Poláček – predseda OV – SZOZ
L. Zemaník – člen preds.
M. Poláček – člen preds.
Vyhodnotenie:
1. Št. Korduliak – 84 bodov
2. 2. P. Cisárik – 73 bodov
3. E. Maslík 62 bodov
4. V. Šinalová - 50 bodov

5. Št. Kaličák - 45 bodov
6. J. Turiak 34 bodov
Výstava priniesla medzi zloţky oţivenie v činnosti a u občanov mala taktieţ veľký ohlas.
Politický ţivot
OO – KSS dosiahla ďalšie úspechy vo svojej práci. Vytvorila dobrú základňu pre plnenie ďalších,
stále náročnejsích úloh vyplývajúcich zo zámerov XV. Zjazdu KSČ. Zvýšila sa úroveň
vnútrostraníckeho vzdelávania, len ešte treba zlepšiť účasť poslucháčov. Počas roka sa nevyskytli
ţiadne priestupky, ktoré by narušovali stanovy strany.
Rok 1976 bol bohatý na politické udalosti. Konal sa XV. Zjazd KSČ a boli prevedené voľby do
štátnych a zastupiteľských orgánov. Preto i ţivot v obci niesol sa v znamení týchto udalostí.
Zameriaval sa na plnenie volebného, na realizáciu prijatých uznesení XV. Zjazdu a na plnenie
socialistických záväzkov prijatých na počesť zjazdu a k voľbám R – MNV 22. júla č. uzn. 52/76
schválila 29 poslancov – kandidátov do MNV, jednu miestnu a dve okrskové komisie (Staškov,
Olešná). Volebný program bol spracovaný v zmysle zásad. Na jeho spracovanie bol zapojený široký
aktív funkcionárov, poslancov a členov zloţiek NF. V priebehu zostavovania bol prejednávaný na
predvolebných zhromaţdeniach, ktorých sa zúčastnilo 780 občanov. Konkrétnosť úloh volebného
programu vytvára podmienky pre novozvolených poslancov pri rozvíjaní politicko – organizátorskej
a masovej práce pri jeho realizácii.
Voľby
Voľby sa uskutočnili 26. a 27. októbra. Volebná miestnosť v ústredí bola zriadená v zasadačke
MNV. Na Polgrúni v učebni ZDŠ. Priebeh volieb bol veľmi dobrý. Mnoho spoločenských
organizácií odvolilo manifestačne, mládeţníci s hudbou. Počas oboch volebných dní vysielal krúţok
MR, ktorý v dvojhodinových intervaloch oboznamoval občanov s priebehom volieb. V hale
spoločenského domu hrala miestna kapela, učinkovala Staškovanka, spevácky zbro a dychová hudba
Rakovanka. Na základe volebných materiálov mandátová komisia overila výsledky hlasovana takto.
Pre voľby do MNV v obci bolo zapísaných 1.769 občanov a platných hlasov odovzdalo 1.765,
v ktorých bolo zvolených všetkých 29 navrhovaných poslancov. Percentuálne bolo hlasovacích
lístkov odovzdaných na 99,9%. Prvé slávnostné plenárne zasadnutie po volebách sa konalo
19.novembra za účasti všetkých poslancov. Za ONV sa zúčastnil tajomník s. Gajdošík a poslankyňa
s. Kajánková. Po sľube poslancov bol krátky kultúrny program.
Kultúra - nové kino
Nový rok bol pre naších občanov dvojitým sviatkom. V tento deň sa totiţ po prvýkrát zahájila
prevádzka kina v nových priestoroch spoločenského domu. Priemietal sa široulhý, farbený film:
„Zvonár u matky boţej“. Nové podmienky, estetické prostredie, 35 mm film ( šitokouhlý) a v nemale
miere i zvedavosť občanov na všetko nové, urobilo veľký skok v plnení ukazovateľov ročného plánu,
ako vidno z tabuľky.
1975
1976
predstavenia:
160
278
návštevnosť:
8.684
17.438
trţby:
20.788,- Kčs
78.024,30 Kčs
Hrací profil kina zostal ako v starom kine, iba v nedeľu sa program rozšíril o jedno predstavenie pre
dospelých. Zmenil sa cenový výmer. Nové kino bolo zatriedené do I. kategórie s nasledovným
vstupným:
ŠUP (širokouhlé premietanie):
klasika, RP
123 miest I. miesto 6,- Kčs
XIV.-VIII.
I. miesto 4,- Kšč
90 miest II. miesto 5,- Kčs
VII.-III.
II. miesto 3,- Kčs
35 miest III. Miesto 4,- Kčs
II. – I.
III. Miesto 2,- Kčs

K základnému vstupnému sa pripočítava príplatok vo výške 1,- Kčs olebo 2,- Kč, podľa toho, či je
film farebný. V nových priestoroch sa zväčšil počet zamestnancov. V kine pracujú dvaja premietači:
Št. Kaličák a J. Gulčík, dve uvádzačky: M. Matláková a A. Perďochová ktorá má kumulovanú
funkciu s upratovačkou, M. Sekerkovou ako pokladníčka a v zimných mesiacoch ako šatniarka J.
Šamajová.vedúcou kina je s. E. Pupíková, taktieţ kumulovaná funkcia s vedúcou kultúrneho
zariadenia. Vstupenky zostali naďalej plénom ONV v Čadci.
Miestne kultúrne stredisko
Na návrh ONV – OK schváleného plénom ONV v Čadci, osvetové zariadenia kde sú profesionálni
zamestnanci, v okrese Čadca boli premenované na Miestne kultúrne strediská (MKS). Z toho dôvodu
bol vypracovaný nový organizačný poriadok, ktorý bol schválený R-MNV 21.októbra 1976 č.
uznesenia 71/76. V tomto roku pokračovala vo svojej práci FS Staškovanka a nacvičila pásmo:
„Vyháňanie kráv na Jurího“, s ktorým na FF v Ochodnici získala II. miesto. S tým istým pásmom
vystúpili ţeny na slávnostich vo Veľkom Rovnom a na Beskydských slávnostich v Turzovke, kde
mali veľký úspech. Začatkom jesene začal pracovať druhý súbor – divadlo dospelých zaradený
v kategórii „C“ ako začínajúci súbor. Nacvičili divadelnú hru Matuštíkovej: Kristína. Učiteľka
miestnej škola, s. Poláčiková začala pracovať s ďalším súborom – detským divadlom, kde robili
veršovanú hru Ľ. Podjavorinskej: „Čin, čin“. Docvičenie hry a premiera však bude aţ v budúcom
roku. Mienia sa s touto hrou prihlásiť i do okresnej súťaţe detského divadla, ktorá bola po prvýkrát
tento rok v Staškove. Pre ďalšie roky sa s ňou počíta tieţ. Nakoľko kinosála, javisko so šatňami
súvyhovujúce i pre profesionálne telesá, začali sa cez Slovkoncert objednávať umelci z Bratislavy,
Prahy a Banskej Bystrice. Občania tak mali moţnosť pozrieť si vystúpenie Jozefa Saufera, Evy
Pilarovej, estrádu Ďuríčka s Krajčíkom, Slivkovcov. Z váţnych programov to bol koncert
Miešaného zboru bratislavských učiteľov.
Spoločenský dom bol daný do uţívania a právy MKS čím sa podstatne zvýšila administracia
a učtovníctvo, lebo v priestoroch budovy si prenajala miestnosti reštauračná Jednota. Z tho dôvodu
bola R-MNV 20. mája schválená ďalšia pracovníčka, Emília Kajánková. Bola zaradená ako
samostatná odborná pracovníčka pre mimoškolsé vzdelávanie s kumulovanou funkciou hospodársky.
Neskôr, 11.novembra č, uznesenia 78/76 bola táto pracovníčka schválená R-MNV za vedúcu (KM)
klubovne mládeţe. Pod tým istým číslom bol schválený i klubový poriadok. KM bola zriadená
v priestoroch pod javiskom, vchod je z vonku – z boku budovy. Zariadená je reštauračnými stolami,
stoličkami, fotelkami a konferenčnými stolíkami. Je v nej televízor, gramorádio, spoločenské hry,
knihovnička.
Hospodárenie MNV
Finančné prostriedky na plnenie úloh boli vynakladané s najväčšou opatrnosťou, aby sa docielil čo
najväčší finančný efekt. Vynaloţené finančné prostriedky museli zodpovedať vytvorenej hodnote, či
uţ sa to týkalo neinvestičných výdavkov, alebo investičných – teda akcie „Z“. zvýšenú pozornosť
venovali aj plneniu príjmov. Dane a poplatky boli inkasované na zloţenkami, ktoré boli zaslané
občanom na základe prevedeného prepisu daní a poplatkov.
Plán
Plnenie
V%
Daň poľnohospodárska:
17.000
13.000
76
Daň z príjmu od obyvateľov:
19.000
21.662
114
Daň domová:
57.000
53.547
94
Miestny poplatok za psov:
4.000
2.760
69
Správne poplatky:
4.000
2.590
65
Dane a poplatky celkom:
101.000
94.289
93
Ako vidno z tabuľky, predpísaná daň a poplatky boli splnené iba u dani z príjmov. U ostatných
ikazovateľov sa nedoplatky ešte zväčšili, lebo a ni v minulých rokoch sa neplnili. Ťaţkosti pri inkase

za psov, nakoľko nie je ešte presná evidencia. Nápravu mali urobiť poslanci pri súpise
poľnohospodárskych zvierat, kde mali uvádzať v zvláštnej kolonke i psov. Daň poľonoshospodárska
sa nedá inkasovať uţ po niekoľko rokov. Nedá sa tu pouţiť ani inkaso platných zápovedí, lebo
národný výbor nemá v poriadku evidenciu pôdy a je rozdiel medzi drţaním pôdy a jej evidenciou.
Tieto nedostatky vznikli pri ďalšej socializácii dediny a geodeézia túto evidenciu nespresnila.
Plánované dotácie na tento rok boli 606.000 korún, však v priebehu roka došlo k zvýšeniu na
1,219.600 korún a to na dokončenie správy starej školy a na zariadenie odborných učební. V MŠ sa
zriadila ďalšia trieda, ktorú bolo treba tieţ zariadiť potrebným nábytkom a hračkami. Z týchto
financii boli hradené aj práce na športovom areáli. Pre potrebu údrţby športového areálu bola
zakúpená kosačka a výstroj pre hráčov. Najväčšie výdavky v tomto roku boli v stavebníctve.
Špotrový areál pokračoval betonárskymi prácami na tribúne a klubovniach a boli kladené panely.
Zakúpil sa materiál, ktorý bude potrebný pre ďalšiu výstavbu. Celkom sa na tejto stavbe prestavalo
655.690 korún na dokončenie stolárskych dielní ONV prisunul 300.000 korún. Stavba bola
skolaudovaná, hoci tam chýbajú práce kurenárske, obklady a dlaţdice, lebo uţ nebude môsť byť
zahrnutá do plánu „Z“- treba povedať, ţe práce na tejto stavbe sú neorganizované, čím sa veľmi
zvýšovali náklady. Tento rok sa konečne dobudovali autobusové nástupištia s čakárňami s nákladom
17.672 korún.
Naša obec sa mení z roka na rok. Pribúdajú nové ulice, ktoré vyrastajú na „marasoch“, z nových
moderných rodinných domkov. Tento rok boli stavebné pozemky pridelené: Fr. Nekorancovi, L.
Jurgovi, J. Gerovi, O. Jozekovi, B. Koláskovi, J. Benkovi. Stavebé povolenia boli schválené R-MNV
15.apríla č. uznesenia 33/76 a dostali ich J. Marejka, R. Sýkora, J. Gulčík, J.P. Letko, P. Bytčánek, A.
Matlák, B. Machovčák, Št. Cisárik, Št. Repčík, J. Kajánek.

1977
Počasie
Ak sledujeme roky späť so zreteľom na počasie, vidíme veľa rozmarov a vrtochov prírody. Keď má
svietiť slniečko a svojim teplom pomáhať úsiliu ľudských rúk vyťaţiť zo zeme maximum, vtedy ako
naschvál príde zima, pľúšte. A naopak, keď deti ba i dospelí chcú sa tešiť zo snehu, keď zem si má
oddýchnúť pod snehovou preinou, vtedy prídu slnečné dni aţ sa človek zadiví. Takéto nečakané
slnečné dni prišli i v tomto roku. 24.-28. marca namerali sme 18 stupňov C teploty. Večer 28. marca
prišla silá búrka a ráno 29. marca zas privítalo zasneţené, s mrazom. Táto zimná krása trvala do 2.
apríla. Potom prišlo opäť náhle oteplenie. Sneh schádzal navidomoči. Nedeľa 3. apríla nás potešila
pekným teplým dňom, uţ úplne bez snehu. Apríl bol chladný, zadaţdený. Máj bol pomerne teplý.
Poľnohospodári a roľníci stihli všetky práce načas. Úroda priemerná.
Udalosť
V tomto roku sa v našej vlasti narodil 15 milionty občan. Jednu miliontu občianku sme slávnostne
uvítali i v našej obci je ňou Ivanka Urbaníková, narodená: 28. marca 1977, bytom Staškov č. 186,
okr. Čadca.
Rodičia: matka Eva Urbaníková, rod. Belková, narodená 17.6.1955
Otec Štefan Urbaník, narodený 31. januára 1955
Opi obce
Naša obec sa v priebehu posledných rokov zmenila na neopoznanie. Túto zmenu spôsobilo viac
faktorov. V najväčšej miere ku tomu prispela individuálna bytová výstavba občanov a tieţ výstavba
socialistického sektoru. Na plochách močarísk a lúk kde sa prv pásli kravy a kŕdle husí, stoja dnes vo
vyrovnaných radoch nových ulíc rodinné domky. Takéto ulice sú pozdĺţ Kysuce z ľavej i pravej

strany, smerom od mosta ktorý vedie ku kostolu. Ďalšia ulica je priečne na vnútornú komunikáciu
v blízkosti školy a s ňou súbeţná smerom od kostola ku Kysuci. Pekné moderné rady domov
s rovnou strechou vyrástli na niţnom konci pozdĺţ ţelezničnej trate. V blízkosti rieky Kysuce je
dominanta obce – stánok kultúrny – spoločenský dom. Smerom ku kostolu je pekný areál
zdravotného strediska s dvoma átriovými domkami, v ktorých bývajú miestny doktori. Na vyšnom
konci na rozhraní kakatrov Olešnej, Podvysokej a Staškova sa rozprestiera na veľkej ploche špotrový
areál, aký môţu staškovanom závidieť i mnohé mestá. Poniţe športového areálu bol vybudovaný
prírodný parčík. Plocha bola upravená, oplotená, v strede vydláţdená na tanečný parket. Po oboch
stranách priestoru na tančenie sú ubité drevené stoly a lavice. Z dosák bola zbudovaná i budova,
ktorá slúţi ako sklad a zároveň i predajná plocha. Za budovou starého kultúrneho domu, na lúke
ktorá siahala aţ ku rieke Kysuci, vystavala svoj areál MP. Postavila si ta, administratívnu budovu,
stolársku a klampiarsku dielňu, garáţe pre vozidlá osobné, nákladné a ťaţké stroje a ešte pristavila
skladové priestory. Ďalším faktorom, ktorý spôsobil zmenu našej obce, je kolektivizácia.
Rôznofarebné pásiky políčok, ktoré venčili našu obec kol – dokola sa zmenili na veľké plochy či uţ
ornej pôdy, alebo pasienky. Riekys Kysuca a všetky malé potoky boli zregulované.
Kultúra školy
V obci je ZDŠ, ktorá má dve budovy, novú a starú. Stará budova je po adaptácii veľmi pekná. Bola
ku nej pristavená jedáleň s kzchyňou a kotolňou, nad ktorou je jedna učebňa, ktorá sa po skončení
vyučovania vyuţíva na druţinu mládeţe. V druţine robí vedúcu s. Vaculíková. Na poschodí nad
jedálňou je ešte ďalšia učebňa a sociálne zariadenia. Na prízemí je pionierska klubovňa, jedáleň
a sociálne zariadenie. Škola vyuţíva i priestory na prízemí v školskej bytovke – dve jadrá –
slobodárky. V jednom je umiestnená ţiacka školská kniţnica, druhé je zriadené ako kuchyňa. Tam
sa ţiaci učia variť, stolovať v rámci učebných osnov. Počet ţiakov v tomto roku bol 270, rozdelení
boli do 15 tried. Učiteľov bolo v tomto školskom roku 21. vedenie školy bolo rovnaké ako minulý
školský rok, iba vedúca PO bola na materskej dovolenke a zastupovala ju s. Emília Červencová.
Z celkového počtu ţiakov bolo 213 pionierov, 57 iskier. Pionierských vedúcich robili zväzáci
miestnej organizácie, študenti zo stredných škôl a tieţ miestni učitelia.
Druhou školou v obci je materská škola. Mala tri triedy. Od 1. septembra sa otvorila štvrtá trieda
s poldennou dochádzkou pre päťročné deti. Táto trieda je v budove starej školy, kde popoludní je
druţina základnej školy. V tomto roku chodilo do štyroch tried 98 detí, vyučovalo ich sedem
učiteliek: J. Grušpierová,, A. Mišolajová, E. Červencová, A. Bieneková, A. Sliacka, M. Zelienková.
Riaditeľkou bola Bibiana Gračmalová.
MKS
Práca súborov kultúrneho zariadenia pokračovala i v tomto roku. Najúspešnejšia bola folklórna
skupina Staškovanka, ktorá opäť nacvičila nové pásmo „Veľkonočné Zdobenie“. Na okresnej súťaţi
„Folklórny festival Ochodnica 77“ získala s uvedeným programom I. miesto. S programom
z minulého roka „Vyháňanie kráv na Juriha“ sa ţeny dostali na Folklórny festival do Východnej. Pre
členky súboru bolo účinkovanie vo Východnej veľkou poctou. Získali tu nové poznazky v svojej
práci a tieţ si našli nových priateľov – členov súboru Selčanka zo Selca pri Trenčíne. Dobre si
počínali i stúpenci Tálie, herci – amatéri. Docbičili divadelnú hru Kristína, s ktorou sa zúčastnili
okresnej súťaţe divadelných súborov kategórie „C“ v Novej Bystrici. Prvenstvo so odniesol súbor
z Ochodnice, ale náš súbor získal cenu za najlepšiu réţiu, - s. Ivan Gajdičiar a.h. z Turzovky.
Predstaviteľka Kristíny, Mária Jurgová, získala cenu za najlepší ţenský herecký výkon. Ďalší súbor
ktorý bol v tomto roku veľmi úspešný, bol detský divadelný súbor. Docvičil hru Ľ. Podjavorinskej:
„Čin, čin“, s ktorou na okresnej súťaţi obsadil I. miesto. Postúpil do obvodového kola kde bol tieţ na
I. mieste a zabezpečil si tak postup do krajského kola.
MJF ( malé javiskové formy), tak sa volá ďalšií súbor ktorý začal v našej obci pracovať v spolupráci
so zväzákmi. Impulzom k ich práci bola krajská súťaţ MJF, ktorá bola u nás v Staškove. Ďalšou

súčasťou, ktorá sa konala v našom novom kultúrnom dome, bola okresná súťaţ detských divadelných
súborov. Pribudla i okresná súťaţ detskej tanečnej piesne po názvom „Zlatá brána“, ktorej
absolútnou víťazkou sa stala Dagmar Pupíková. V jeseni sa poriadala okresná súťaţ „Melódie
priateľstva“. Súťaţili v speve jednotlivci, alebo v hre na hudobný nástroj jednotlivci i kolektívy.
Vyhlasovateľom súťaţe bol Okresný výbor zväzu českoslovesnko – sovietskeho priateľstva za
účinnej pomoci ľudových škôl umenia v okrese. Mali sme i dve nadokresné súťaţe. Prvou bola
obvodová prehliadka divadelných súborov katagórie „C“, druhou uţ spomínaná krajská prehliadka
MJF. MKS pokračovalo v spolupráci so Slovkoncertom a prizývalo profesionálnych umelcov.
Vystupovali tu aj divadelné súbory z okresu. Súbor J. Palárika z Čadce tu nacvičoval hru, drámu J.
Soliviča: „Súhvezdie draka“. Mal u nás i premiéru. Hra mala veľký úspech. Vo vypredanom
hľadisku nebolo počuť ani dýchať. Hra svojim zameraním – boj proti alkoholizmu – a podanými
výkonmi hercov si podmanila všetkých divákov.
Národný front
Zloţenie výboru NF sa nezmenilo. Pracovalo trinásť zloţiek. Zlepšila sa schôdzková činnosť, k čomu
so istej miery prispeli dobré klubové priestory. Dobre si počínali mládeţníci, ktorí pokračovali
v práci v novozriadenej KM. Zapájali sa i do celkového diania v obci. Časť mladeţníkov nacvičovala
MJF, niektorí boli zapojení v divadelnom súbore (Kajánková, Mikovčáková, Sloviak). Z ostatných
zloţiek dobre pracovali: záhradkári, ţeny a členky červeného kríţa. Miestna organizácia slovenského
červeného kríţa mala zdravotnícku druţinu, ktorá pravidelne pracovala – nacvičovala. Zapojila sa
i do okresnej súťaţe zdravotnických druţín, ktorá bola v Makove na Bumbálke. Neodniesla si ţiadne
umiestnenie, ale obstáli dobre. Pri ţiadnej zloţke v obci nepracovali ţiadne súbory ani krúţky.
DO - KSS
Funkciu predsedu starníckej organizácie vykonáva od roku 1964 s. Ján Machovčák, robotník ČSD
v Bohumíne. Starnícka organizácia má 50 členov strany, z toho 3 ţeny a 2 kandidáti.
Vekové zloţenie:
Od 18r. – 25 r. = 2
od 26r. – 40 r. = 4
Od 26r. – 30r. = 6
od 41r. – 50r. = 13
Od 31r. – 35r. 5
od 51r. – ďalej = 24
Školské vzdelanie:
Základné: 41
Niţšie stredné: 3
Stredoškolské: 6
Vysokoškolské: 1

Dĺţka členstva v KSS:
1921-1944: 4
1945-1974: 10
1948:
8
1949-1957: 6

Sociálne zloţenie podľa terajšieho zamestnania:
Robotníci:
24
vedúci predajní:
Majstri:
1
prac. Sluţieb:
Verej. Pracov: 2
doch. – rob.:
Učitelia:
5
JHR:
Adm. Prac.: 1
ostatní:

1958-1967:
1968-1972:

20
3

3
3
14
1
1

Stranícka organizácia sa riadila podľa plánu práce. Všetky plánované členské schôdze boli
uskutočnené. Účasť bola priemerná. V straníckom vzdelávaní bolo zaradených 16 členov strany a 4
nepartajní. Boli odprednášané 2 témy i s besedou.

MNV – hlavné úlohy
Národný výbor a jeho orgány vychádzali z úloh stanovených plánom, volebným programom
a z rozpracovaných úloh XV. zjazdu strany. Svoju činnosť v roku orientovali:
1. Úsek masovo – organizačnej a riadiacej práce
- upevňovať mocenské postavenie národného výboru
- klásť dôraz na dodrţiavanie plánov práce, záväzkov
- zaktívniť prácu poslancov, pracovníkov, straníkov
2. Úsek finančný
- zabezpečiť plnenie rozpočtu, finančného plánu
- zabezpečiť správu a ochranu národného majetku,
- vyuţívať vlastné zdroje na financovanie akcií „Z“.
3. Úsek plánovania, výstavby, dopravy
- prehodnocovať plnenie plánu akcií „Z“
- venovať pozornosť čestnému hospodárstvu, telekomunikácií a spojom.
4. Úsek kultúry
- skvalitniť činnosť zborov pre obč. záleţitosti,
- zabezpečiť prácu agitačného strediska,
- pripraviť program súborov a krúţkov MKS
5. Úsek sociálnych vecí
- riešiť opatrovateľskú sluţbu pre osamelých, bezvládnych za pomoci zloţiek NF
v obci,
- osobám, odkázaným na pomoc, poskytovať finančnú, poprípade materiálnu výpomoc.
6. Úsek poľnohospodárstva
- naďalej upevňovať socialistické výrobné vzťahy,
- dbať o plné vyuţitie pôdneho fondu,
- dbať na plnenie výrobných a nákupných úloh.
7. Úsek ochrany verejného poriadku
- na všetkých úsekoch činnosti dodrţiavať socialistickú zákonnosť,
- dodrţiavať protipoţiarne opatrenia,
- dodrţiavať zákon č. 120/62 Zb. o boji proti alkoholizmu.

1978
Počasie
Ak sa v minulých rokoch hovorilo o vrtochoch počasia, pre tento rok to platilo dvojnásobne. Koniec
mája a jún bol teplý, striedavo s chladnejšími dňami. Júl naopak veľmi studený, teplota poklesla pod
10 stupňv C. od 20. júla sa postupne otepľovalo a v dňoch 26.-31. júla bolo konečne teplé, letné
počasie, + 29 stupňov C. august priniesol ochladenie a časté prehánky. 8.-9. augusta bol vietor o sile
90 km/hod., ktorý narobil veľké škody na obilí a ovocných stromoch. U Františka Matláka bola
vyvrátená stará slivka aj s koreňmi. Do konca augusta bolo chladno. V septembri prišlo oteplenie.
Noci z 10. na 11. a z 11. na 12. septembra boli „subtropickými nocami“. Boli veľmi teplé, vial úplne
teplý vzduch. Zima prišla nečakane zavčasu. Začiatkom novembra napadal sneh a drţal asi mesiac.
Vianočné sviatky boli bez snehu. Husto začalo sneţiť aţ v silvestrovský večer a noc.
MNV – akcia „Z“
V tomto roku v akcii „Z“ sa budoval iba športový areál. Dokončila sa tribúna a sociálne zariadenia.
Budovali a upravovali sa hracie plochy, ktoré sa mali dokončiť aţ v budúcom roku. Prestavalo sa

475.030,- Kčs, slovom: štyristosedemdesiatpäťtisíc tridsať korún. Športový areál bol v tomto roku
skolaudovaný a daný do uţívania Telovýchovnej jednote v Staškove.
Miestne hospodárstvo
Výdavky na údrţbu a rozšírenie vodovodov činili 31.880,- Kčs, slovom: tridsaťjeden tisíc
osemstoosemdesiat korún. Bol rozšírený vodovod u Vyhniarov a zaplatený vypracovaný projekt na
rozšírenie vodovodu u Šinali. Priebeţne po celý rok boli všetky rezerváre čistené a voda chlorovaná.
Údrţba verejného osvetlenia s úhradou faktúr za elektrickú energiu na verejnom osvetlení si
vyţiadala 79.746,- Kčs slovom: sedemdesiatdeväť tisíc sedemstoštyridsaťšesť korún. Na niţnom
konci obce bola urobená rekonštrukcia a rozšírenie elektrickej siete a verejného osvetlenia.
Menšie opravy boli urobené na oboch školských bytovkách. Zakúpili sa elektrické bojlery do
kaţdého bytu na teplú vodu a urobená ich montáţ. Strecha staršej bytovky bola značne poškodená,
bol zakúpený plech na jej pokrytie. Práce však urobené neboli. Najväčšie finančné výdavky malo
školstvo. V tomto roku čerpali 2,999.937,- Kčs slovom: dva milióny deväťstodeväťdesiatdeväť tisíc
deväťstotridsaťsedem korún. Bola zakúpená konštrukcia na novú MŠ, ktorá sa bude stavať na
niţnom konci v roku 1979. Bude montovaná. Ďalšia stavba, ktorá sa začne stavať v budúcom roku,
bude montovaná telocvičňa pri škole. V tomto roku bol zaplatený montovaný objekt telocvične..
v budove školy bola urobená demontáţ starých svietidiel a montáţ výbojkového osvetlenia, čím by
sa malo ušetriť na spotrebe elektrickej energie. Pre ţiakov boli zakúpené učebnice za 32.511,- Kčs
slovom: tridsaťdva tisíc päťstojedenásť korún.
Most cez Kysucu, ktorý vedie ku spoločenskému domu je veľmi poškodený. Preto boli spracované
materiály na vypracovanie projektovej dokumentácie. Zabezpečuje sa projektant a zároveň dodávateľ
na práce pri výstavbe nového mostu. Začalo sa s kobercovou úpravou miestnej komunikácie okolo
kostola, avšak pre nepriaznivé počasie nebola dokončená. Vylepšovalo sa i na úseku hromadnej
dopravy či uţ autobusovej, alebo ţelezničnej. Boli zabudované tri autobusové čakárne. Na
ţelezničnej stanici v ústredí sa urobilo oplotenie a nástupište sa vydláţdilo betonóvymi dlaţdicami.
Verejný ţivot – DO – KSS
Stranícka organmizácia v obci má celkom 51 platiacich členov strany, 3 kandidátov a 32 členov je
registrovaných. Na členských schôdzach členovia konkrétne a vecne pristupujú k otázkam, ktoré sa
prejednávajú. Členské schôdze sa stali určitou formou hodnotenia činnosti kaţdej inštitúcie a zloţky
NF v obci. Stali sa formou hodnotenia postojov nielen členov strany, ale i všetkých našich
spoluobčanov. Výbor strany má sedem členov. Predsedom je s. Jakub Machovčák, podpredsedom
Milan Pupík. Ďalší členovia výboru sú: s. Ján Perďoch- riaditeľ školy, Jozef Skorka, Ján Peter Letko,
Ján Veničák a Alojz Paštrnák. Členovia výboru pracujú operatívne, dostávajú konkrétne úlohy ako
i iní členovia.
Jozef Mravec – údrţba ciest v obci,
Jozef Skorka – názorná agitácia v obci,
Ján Machovčák – údrţba vodovodov,
Ján Perďoch – realizácia výstavby telocvične,
Ján Smreček – výstavba novej MŠ na niţnom konci,
Štefan Belko – cesta potok pri Bahanej,
Pavol Koţák – údrţba verejného osvetlenia.
Pri DO-KSS pracujú tri stranícke skupiny:
1. pri miestnej prevádzke, vedúci Ján Fuček,
2. pri MNV, vedúci Jozef Smreček,
3. pri ZDŠ, vedúci Ľudevít Poláčik.
Pre našu obec je plán odberu tlače 280 ks výtlačkov. V skutočnosti sa odoberá 321 ks výtlačkov
novín a časopisov. Z 51 platiacich členov strany odoberajú denník Pravda – 12 členov, Smer – 2

členovia, Kysuce – 5 členov, Ţivot strany – 2 členovia. Kedţe čítanie dennej tlače a literatúry je tieţ
jednou z foriem vzdelávania, výbor strany sa váţne zaoberal zvýšením odberu tlače u členov strany.
Národný front – výbor
Z celkového počtu predsedov zloţiek NF je šesť predsedov členmi strany. V štyroch zloţkách je
aspoň jeden člen výboru členom strany. MV – NF veľmi dobre spolupracoval s MNV a MKS. Riadil
sa podľa plánu práce a zabezpečoval politické akcie v roku. Pomáhal pri plnení volebného programu,
kontroloval plnenie socialistických záväzkov jednotlivých zloţiek v obci. Z príleţitosti 30. výročia
Februárového víťazstva pracujúcich nad burţoáziou naši občania a spoločenské organizácie prijali
hodnotné socialistické záväzky. V nich si naplánovali a odpracovali brigádnické hodiny pri
dokončovaní športového areálu, údrţbe verejných vodovodov a údrţbe miestneho cintorína. Pri
výsadbe okrasných a ovosných stromkov, skrášľovaní verejných priestranstiev a rodinných domkov.
Bola vytvorená hodnota 3,450.000,- Kčs, slovom: tri milióny štyristopäťdesiat tisíc korún.
Zloţky NF – Zväzarm
Organizácia Zväzarmu pracovala v roku najslabšie. Malo to viac príčin. Nanovo sa aktivizovala
činnosť, prijímali sa noví členovia, vybavovali sa priestory na uskladnenie materiálu a zbraní. Bolo
treba podchytiť členov v práci, no predseda práve vtedy prestal o prácu javiť záujem. Potrebnú
podporu a pomoc zloţka nedostala ani od okresného výboru Zväzarmu v Čadci.
Červený kríţ
Najlepšie sa darilo členom a členkám červeného kríţa. Mali bohatú prednáškovú činnosť, - 3
politické, 11 s témou zdravotnícko – sociálnou. Urobili doškoľovanie zdravotnej druţiny.
V spolupráci so sociálnou a zdravotnou komisiou MNV riešili problémy na úseku starostlivosti o deti
a v otázkach ţivotného prostredia. Dvakrát v roku bol uskutočnený odber krvi, bezplatní darcovia
mali vţdy spoločné posedenie s občerstvením. Odpracovali i brigádnické hodiny v rámci
socialistického záväzku.
Ţeny, mládeţníci, záhradkári
Podľa plenenia plánu moţno ako dobré hodnotiť viaceré zloţky. Robili prednášky, besedy, zapájali
sa do brigádnickej práce. Výsledkami svojej práce sa prezentovali výstavami. Záhradkári výstavou
ovocia a zeleniny, ţeny výstavou výšiviek a ručných prác a výstavou ruţí, ktorá bola spojená so
súťaţou o najlepšiu kyticu červených ruţí. Mládeţníci vystavovali práce z dreva a robili výmennú
burzu filatelistov. Medzi dobré zloţky ešte patria poţiarníci, športovci a zväz čsl. – sovietského
priateľstva. Priemernú aţ slabšiu prácu mali zloţky: zväz invalidov, drobnochovateľov a odbojári.
Kultúra, - MKS, ZUČ
Kultúrne stredisko i v tomto roku v spolupráci so Slovkoncertom zabezpečovalo vystúpenia
profesionálnych umelcov, najväčší úspech mali „Schovanky“ z Prahy. Dobré bolo i estrádne
vystúpenie Olda Hlaváčka so Slivkovcami pod názvom: „Pytliak, alebo koncert na neţelanie“.
Pokračovalo sa v tradícii krajskej prehliadky MJF, obvodovej prehliadky najúspešnejších
divadelných súborov kategórie „C“ a v okresnej súťaţi detských divadelných súborov. Ďalej tu bola
súťaţ Melódie priateľstva, Zlatá brána a okresné kolo Puškinovho pamätníka. Všetky súťaţe
a prehliadky boli organizačne dobre zaistené, účasť divákov a ich záujem o tématiku veľký. Veľký
prínos mala kaţdá prehliadka pre domáce súbory a jednotlivcov, lebo si odnášali veľa nových
poznatkov.

Vlastné súbory, televízia v obci, MNV
Pracovali i domáce súbory a krúţky. Z nich najúspešnejšie boli folklórna skupina Staškovanka
a divadelný súbor dospelých. Divadelný súbor naštudoval inscenáciu „Záveje“, s ktorou sa v okresnej
súťaţi umiestnil na víťaznom prvom mieste a vybojoval si tak postup do obvodového kola. Bola
v Turčianskych Tepliciach a divadelnému súboru chýbal iba krôčik pre postup do krajskej súťaţe.
Reţisérom i v tomto roku bol ako hosť Ivan Gajdičiar, kultúrny pracovník z Turzovky. Členovia
oboch divadelných súborov – detského i dospelých sa videli na televíznej obrazovke. Bratislavská
televízia nakrútila vo februári krátky šot o práci súborov kultúrneho zariadenia. Divadelný súbor
dospelých mal skúšku s hrou „Záveje“ a detské divadlo natočilo najvtipnejšie mizanscény z hry:
„Čin, čin“. Okrem práce so súbormi a krúţkami, oddelenie MNV (mimoškolská výchova
a vzdelávanie) uskutočňuje pravidelne i politické a vzdelávacie akcie v spolupráci s okresnými
inštitúciami a zloţkami národného frontu v obci. Najväčší aktív v roku bol celoslovenský seminár
ţien – vedúcich folklórnych skupín. Poriadal ho Slovesnký ústredný výbor slovenského zväzu ţien
v Bratislave, v spolupráci s okresným výborom v Čadci, v našom kultúrnom dome. Z nášho okresu
boli prizvané vedúce najlepších folklórnych skupín zo Staškova, Oščadnice, Rudiny a Horného
Vadičova a Krásna nad Kysucou. Veľký aktív malo i ONV – odbor školstva a Jednota – SD
z Čadce. Z domácich zloţiek najväčšiu akciu mali záhradári – dvojdňovú. V hale kultúrneho domu 7.
a 8. októbra usporiadali výstavu ovocia a zeleniny vhodne naaranţovanú kvetmi. Výstava splnila svoj
cieľ – ukázala výsledky novej pestovateľskej a záhradkárskej práce na Kysuciach. Na mimoškolskom
úseku najväčšiu popularitu u občanov majú kurzy. Tohto roku prebiehal kurz šitia a kurz prípravy
studených jedál.
Kniţnica
Televíza bola v tonto roku v našej obci ešte raz. V spolupráci s Maticou slovenskou v Martine
natáčali film pre Maticu o knihe, vyznamenaných kniţniciach MK – SSR a o vzornýc pracovníčkach
kniţníc. Medzi vyznamenané kniţnice patrila i naša a tieţ i knihovníčka Lýdia Mikovčáková. Točili
sa záznamy z výpoţičnej sluţby v priestoroch kniţnice, zasadnutie R-MNV pri schvaľovaní štatútu
a organizačného poriadku pre kniţnicu. Robili sa i záznamy z obce, kam všade kniha putuje a číta sa.
Tento film bol vyrobený farebný a videli ho takmer všetci občania Staškova, lebo nám ho Matica na
týţdeň zapoţičala a premietal sa v miestnom kine.
ZPOZ
Zbor pre občianske záleţitosti dosiahol pozitívne výsledky. Dôstojne sa robia akty občianských
sobášov a jubilejných sobášov. Uvítanie detí do ţivota pri narodení sa robí jednotlivo alebo spoločne
podľa toho, či dieťa bolo alebo nebolo pokrstené v kostole. Svoje pevné miesto v práci zboru majú
ţivotné a pracovné jubileá, besedy s dôchodcami a rozlúčky s brancami. Pekným aktom je
i slavnostné odovzdávanie občianskych preukazov spojené s besedou s príslušníkmi VB
a funkcionára národného výboru. Na všetkých spomínaných aktoch zabezpečuje program kultúrne
zariadenie.
Agitačné stredisko – rozhlas, propagácia
Agitačné stredisko pracuje podľa plánu práce v úzkom spojení s miestnym kultúrnym strediskom
a zloţkami národného frontu v obci. Veľa akcií sa robí spoločných. Väčšina akcií krúţkov názornej
agitácie a miestneho rozhlasu, ktoré sú registrované pri kultúrnom stredisku, sú vykazované za
agitačné stredisko. Krúţok názornej agitácie v priebehu roka urobil 88 akcií, výzdoba obce
a kultúrneho domu k výročiam, výzdoba miestností na aktívy, semináre, súťaţe, nástenky a nástenné
noviny k rôznym príleţitostiam.

Udalosť
V tomto roku z nezistenej príčiny vznikol poţiar u Anny Kameništiakovej. Začali horieť dve drevené
šopy, z ktorých oheň sa dostal na rodinný domček a zhorela na ňom strecha. Vďaka včasnému
zásahu domácich poţiarnikov a dvoch poţiarnych vozov z Čadce sa poţiar podarilo zlikvidovať bez
menších škôd.
Články v tlači 1. článok
Okresné osvetové stredisko v Čadci uskutočnilo školenie vedúcich a členov rozhlasových krúţkov.
Za našu obec sa školenia zúčastnili ss. Kajánková Emília a Mikovčáková Lýdia.
2.článok
30. mája tohto roku sa konala v našom kultúrnom dome okresná konferencia o svetonázorovej
výchove, ktorú organizoval Okresný národný výbor – odbor školstva v čadci v spolupráci
s Okresným pedagogickým strediskom v Čadci. Konferenciu otvoril a viedol inšpektor ONV – OŠ s.
Helienek. Ako hostia sa zúčastnili: s. podpredsedníčka ONV Anna Gacíková, ideologický tajomník
OV – KSS s. Alexander Hviţdík, PhDr. Liska, Csc z PF v Banskej Bystrici a ďalší.
3.článok
„Dom v ktorom sú doma“ je názov článku, ktorý uverejnila v Pravde redaktorka Jana Drobová na
základe osobnej návštevy v našom kultúrnom dome. Píše sa v ňom o práci súborov a krúţkov
miestneho kultúrneho strediska. Na fotografii je s. riaditeľka Elena Pupíková ako moderátorka kvízu,
ktorý uskutočnili na počesť výročia oslobodenia.

1979
Počasie - príroda
Nový rok nás privítal idylicky – s mnoţstvom snehu. Snehu skoro denne pribúdalo a s ním
prichádzali i starosti. Začala kalamitná situácia v doprave. Silnejúce mrazy znásobili nepríjemnosti
tým, ţe nastali ťaţkosti v rúbaní uhlia. Problémy boli i s dopravou uhlia di elektrárni, vysokých pecí.
Z týchto príčin boli urobené zvláštne opatrenia na zvládnutie tejto kritickej situácie v našej
vlasti.národný výbor v našej obci nariadil vypnúť verejné osvetlenie, zakázal poriadať tanečné
zábavy, obmedzil akcie v kultúry vo večerných hodinách. Rozmarnosť prírody pokračovala
i v ďalších mesiacoch. Od 15. mája do 10. júna boli v našej obci namerané tropické horúčavy. Bolo
veľké sucho, cez celé toto obdobie neboli vodné zráţky. Ďalšia časť leta bola naopak veľmi
zadaţdená. Veľké problémy mali MŠ s kosbou a usušením zelených krmovín. Na pomoc prišli
funkcionári a poslanci národného výboru a zloţky národného frontu. Brigádnicky zbierali seno
z neprístupných miest, priekop a podobne. Pokosili, nasušili a odviezli. ŠM asi 62 q sena. Zo zloţiek
boli najaktívnejší záhradkári, drobnochovatelia a zväz ţien.
Kultúra
Pracovníčky kultúrneho zariadenia zostali ako minulý rok. Zmena bola u domovníčky. Anna
Kaličáková, domovníčka bola od októbra PN. Nakoľko treba sústavne vykonávať práce spojené
s údrţbou v takom veľkom kultúrnom dome, bol na jej zastupovanie prijatý dôchodca Justín Duska.
Práce, opravy
V decembri sa začali práce na rekonštrukcii ÚK z parného na vodné podľa vypracovanej
dokumentácie. Predbeţná finančná kalkulácia je asi 150.000 Kčs, slovom: stopäťdesiat tisíc korún.
Problémy budú s financovaním, pretoţe ONV – OK má krátené financie. Uvaţuje sa preto

o zdruţených finančných prostriedkoch – Jednota – SD, MNV, ONV – OK a MKS. Práce prevzal
Bytprum Ostrava. Kultúrne zariadenie financovalo práce spojené s prerábaním vnútornej priečky vo
vstupnej hale. Ozdobná kovodrevená stena ktorá oddeľovala priestory reštaurácie a kina
nevyhovovala z viacerých dôvodov. Preto bola nahradená murovanou priečkou, do ktorej boli
zamurované propagačné skrinky pre kino. Práce robila miestna prevádzka, finančné náklady boli do
12.000,- Kčs, slovom: dvanásť tisíc korún.
Súbory ZUČ
Pri miestnom kultúrnom stredisku na úseku záujmovo umeleckej činnosti pracovalo sedem súborov,
z toho dva vznikli v tomto roku: detské divadlo Mladosť, ktorý viedla Mária Smrečková a nacvičili
hru S. Maršáka: „Mačkin dom“, detský folklórny súbor Radosť, ktorého vedúcou sa stala skupinová
pionierska vedúca Anna Krištofíková. Má päťnásť členov a nacvičili pásmo „Hry pri pásení husí“.
FS ţien nacvičila v tejto sezóne pásmo „Vyţínanie trávy na rúbaniskách“. Zúčastnila sa FF
„Ochodnica 79“, kde sa umiestnili na 2. mieste. Divadelný súbor dospelých v jarných mesiacoch
reprízoval hru N.V. Gogoľa: Ţenba, s ktorou mal v okrese veľký úspech a získal s ňou
Stanislavského pohár. Na jeseň súbor začal pracovať s novou predlohou hry „Pozdná láska“ od
ruského autora A.N. Ostrovského. Reţijné spracovanie, scéna, kostými a vedúca súboru Elena
Pupíková. Metodickú pomoc veľmi účinne poskytol herec martinského divadla Martin Kolesár.
Nahrávka LP: Pastierske nôty
17. novembra členky FS zúčastnili sa nahrávky LP „Pastierske nôty“ v štúdiu OPUS Pezinok.
Nahrávali sa najlepšie piesne sólistov , skupín a ľudových hudieb z FF vo Východnej.
Krúţky
Z krúţkov MNV bol najúspešnejší krúţok MR, ktorý okrem beţného vysielania sa zapojil do
okresnej súťaţe s dvoma reláciami. Postúpil do krajského kola, kde si obhájil 3. miesto.
Prof. Umelci
Kultúrne stredisko poriadalo vystúpenia s profesionálnymi umelcami. Pokračovalo sa vo výchovných
koncertoch pre školskú mládeţ. Vo večerných programoch účinkovali: Marcela Laiferová, Karol
Konárik, Slovkovci s programom Vašich deväť, Belákovci s hosťom Karolom Duchoňom, estrádna
skupina Ex Brno. Vo verejnej nahrávke banskobystrického Sobotníka účinkovali: K. Konárik so
skupinou Scarabeus, herci z divadiel Martin, Zvolen, Banská Bystrica, sbor Kysučan a hosť zásluţilý
umelec Jozef Króner, rodák zo Staškova. Najväčší úspech mala skupina „Moravanka“, ktorou sa
zavŕšili kultúrne akcie v roku.
Kino
Kino slabo prospievalo i v tomto roku. Uţ od roku 1967 sa neplnia plánované ukazovatele.
Výnimkou bol rok 1976, kedy bola daná do prevádzky nová kinosála a ukazovatele sa z toho dôvodu
vysoko prekročili. Na dopresnenie uvedeného uvádzam tabuľku výkonov kina za roky 1975-1977
Roky
1975
1976
1977
1978
1979

Predstavenia
Plán
skut.
160
218
215
278
284
284
284
264
280
277

Návštevnosť
Plán
12.000
15.000
21.000
21.500
20.000

skut.
8.684
17.438
15.342
15.631
15.301

Trţby
Plán
25.000
40.000
78.000
70.000
65.000

skut.
20.788
78.024,30
65.488
52.211,70
60.358,20

Z tabuľky vidieť, ţe i keď sa plán neplnil, ukazovatele sa nezniţovali, alebo veľmi málo, i keď ONV
– OK bol viackrát R-MNV o toto poţiadaný. Ďalšiu príčinu beplnenia plánu moţno vidieť i v tom, ţe
do okruhu 1 km je ďalšie kino v Olešnej. Mládeţ, hlavne študujúca, chodí do kina v Čadci alebo
v Turzovke, kde je oveľa lepšia skladba filmov.
ZPOZ – starostlivosť o prestárlych
Aktív ZPOZ-u svoju činnosť stále vylepšuje. Členovia kultúrnej údierky majú nacvičených viac
programov, aby ich mohli na aktoch obmieňať. Veľkú pozornosť venujú dôchodcom a prestárlym
občanom. Pravidelne pre nich poriadajú posedenia podľa doţitého veku. Veľká starostlivosť je
o občanov, ktorí sú prestárli a osamotení. Ţeny – členky zväzu ţien a pionieri pravidelne týchto
navštevujú a pomáhajú tým, ţe upracú byt, porobia okolo domu a pomôţu s nákupom. Dobre sa
robila opatrovateľská sluţba. Na ţiadosť občanov socialno – zdravotná komisia predloţila R-MNV
zoznam prestárlych občanov, ktorí potrebujú túto starostlivosť lebo nemajú ţiadných príbuzných ani
deti, ktorí by sa o nich postarali. V tomto roku sme mali 11 takýchto prípadov. Za opatrovateľskú
sluţbu platí Okresný ústav sociálnych vecí v Čadci. Tieţ sa poskytovala mesačná sociálna výpomoc
občanom, ktorí sú sôchodcami a sú nemocní na TBC alebo cukrovku. Pre deti dôchodcov
a samotných dôchodcov poskytli sa rekreácie, alebo kúpeľná liečba. Detskej rekreácie tohto typu sa
zúčastnili dve deti a z dospelých traja dôchodcovia. Pre ôsmich dôchodcov poskytoval národný
výbor mesačne vo výške 100,- Kčs na jedného dôchodcu na verejné stravovanie. Jednorázová
výpomoc pre prestárlych občanov bola vyplatená v sume do 70.000,- Kčs, slovom: sedemdesiattisíc
korún.
Úmrtie
V októbri tohto roku zomrel člen ZPOZ-u, rečník pri smútočných obradoch muţov, Štefan Kaličák.
Kým sa nenajde za neho náhrada, rozlúčku so zosnulými bude robiť J. Smreček.
Politicko – výchovná činnosť
Starnícka organizácia sa zaoberala skvalitňovaním členskej základne, v oblasti ideologickej práce,
vnútrostraníckeho vzdelávania, platenia členských príspevkov, odberom členskej tlače, kultúrno –
výchovnou činnosťou, prácou v školstve v zloţkách NF, poľnohospodárstvom a výstavbou obce.
Veľkú pozornosť venovala jednej z náročnejších úloh – výmene straníckych legitimácií. Došlo ku
zmene vo výbore. Ján Fuček zmenil pracovisko a preto za neho bol do výboru kvoptovaný ako
hospodár súdruh Ladislav Šperka, vedúci MP v obci. Stranícka organizácia má 53 platiacich členov
a 51 registrovaných členov. Ak má komunista plniť politicko – výchovné poslanie medzi ostatnými
občanmi, musí byť najprv sám presvedčený o správnosti politiky strany, musí si sústavne prehlbovať
svoje vedomosti. Preto sa veľká pozornosť venovala odberu tlače a straníckej literatúry. Ani 50%
členov neodoberá dennú alebo stranícku tlač. Ďalšou formou vzdelávania bol základný stupeň
straníckeho vzdelávania. Pri dedinskej organizácii sú dve stranícke skupiny. Jedna pri škole, druhá
pri MP. Pri výmene členských legitimácií boli zistené dosť váţne nedostatky v platení členských
príspevkov.
Poväčšine členovia rozdiely doplatili, niektorým bol uloţený stranícky trest
a s niektorými sa organizácia musela rozísť.
MV – NF, zloţky NF
Jedným z predpokladov úspešného plnenia úloh vytýčených XIV. Zjazdom KSČ je dôsledná práca
NF a spoločenských organizácií. Výbor NF v priebehu roka zabezpečoval politické akcie, pomáhal
pri plnení volebného programu a socialistických záväzkov, podieľal sa na práci pri verejných
a kultúrnych podujatiach. Táto činnosť bola usmerňovaná a podporovaná výborom dedinskej
organizácie strany.

TJ- Slávia
V tomto roku medzi najaktívnejšie organizácie patrila najmä TJ – Slávia, ktorá okrem futbalu má
i iné športové odvetvia. Rozrástol sa AO (atletický oddiel), ktorý má výrazné úspechy nielen
v okrese, ale i v rámci kraja a Slovenska. AO je od tohto roku hlavným grantom Behu SNP. Jeho
predsedom je MUDr. Přemysl Pech a úspešným trénerom je pretekár Joţko Majerík. Športovci
a členovia TJ sa zapojili i do brigádnickej činnosti pri výstavbe športového areálu.
SZZ
Stále si dobre v práci počínajú i ovocinári – záhradkári. V priebehu roka sa starali o výsadbu
ovocných a okresných stromov a kríkov v obci, zúčasňovali sa na cykle prednášok s odbornou
tématikou. Usporiadali rýchlokurz vo viazaní a aranţovaní kvetov, ktorý mal veľkú odozvu. Plánujú
ho i budúcom roku. V letných mesiacoch kosili, sušili a zviezli seno z neprístupných miest pre stroje.
SZŢ
Peknú akciu v tomto roku usporiadali ţeny, členky zväzu ţien. Vyhlásili súťaţ o najkrajšiu kyticu
kvetov. Výstavu kvetov robili v hale KD, ktorú vhodne doplnili výšivkami a ručnými prácami. Bola
to nádherná pastva pre oči občanov a zúčastnených pretekárov Behu SNP. Dve najkrajšie kytice
z výstavy boli poloţené pri pietnom akte k pomníku padlých hrdinov v SNP, čím sa vţdy začína
súťaţ Behu a oslavy SNP.
SČK
Práci sa v tejto organizácií darí. Mali dobrú prednáškovú činnosť: tri politické, jedenísť zdravotných
prednášok. Pokračovali v doškoľovaní zdravotných hliadok a spolu so socialnou a zdravotnou
komisiou MNV riešili niektoré problémy na úseku starostlivosti o dieťa a v otázkach ţivotného
prostredia. Členky červeného kríţa vykonávali zdravotný dozor na futbalovom turnaji, závodu
Kysuce – Orava – Kysuce a na Behu SNP. Veľmi úspešne zabezpečovali odber krvi. Darilo sa im
i v brigádnickej činnosti – pri jarnom upratovaní a zbere sena.
SZM
Práca mladeţníkov bola priemerná a náhodilá. Uskutočnili šesť prednášok v krúţku vedeckého
ateizmu, výstavku kníh a názornú ukáţku viazania kvetov. V spolupráci s kultúrnym strediskom
poriadali kvízy ku významným výročiam. Odpracovali 130 brigádnických hodín pri úprave
priestorov KM a okolia a na pomoc ŠM pri zbere krmovín a zemiakov 300 hodín. Členovia
turistického krúţku v zime dokrmovali lesnú zver a zúčastnili sa zimného prechodu Javorníkmi
a zrazu Turistických odborov mládeţe v Makove.
Zväzarm
V našej obci stále nepracuje Zväzarm. Bol určený nový výbor, pridelili a pripravili sa priestory pre
činnosť. Práca však uviazla na ľahostajnosti OV – Zväzarmu v Čadci, ktorý nepovaţoval za potrebné
prísť do našej obce urobiť obhliadku priestorov a ustanoviť miestnu organizáciu Zväzarmu v obci.
Volebný program
Tohto roku sa z volebného programu ukončili tieto akcie: projektová a rozpočtová dokumentácia
vodovodu na Polgrúni s nákladom 280.000,- Kčs, slovom: dvestoosedmdesiat tisíc korún., sociálne
zariadenie športového areálu, napojenie elektrických prípojek u Badţgoňa, kobercová úprava cesty
vnútornej komunikácie, začalo sa s výstavbou MŠ na niţnom konci a telocvične pri ZDŠ (výkopové
práce s betonáţou základov). Rozpočet MŠ je 3,800.000 Kčs, slovom: trimiliónyosemstotisíc korún
za prevedené práce a za zaplatenie ţeleznej konštrukcie Rudným dolom JRD Jeseník. Stavba škôlky
bude robená montáţou. Na týchto prácach sa podieľali i členovia zloţiek NF, čím plnili prijaté
socialistické záväzky. Okrem spomínaných prác brigádovali aj pri údrţbe verejných vodovodov

a miestneho cintorína, pri skrášľovaní verejných priestranstiev a rodinných domov. Všetky akcie
volebného programu NF však nebudú splnené z toho dôvodu, ţe nie je dostatočný prísun finančných
prostriedkov.
Miestna prevádzka
Poskytovanie sluţieb obyvateľtvu v našej obci je zabezpečované prostredníctvom MP. Poskytujú
sluţby v rôznych stavebných opravách, výrobou tehál, ťaţbou štrku. Najväčšiu rentebilnosť dosiahli
v profesií klampiarstvo, stavebná údrţba a zámočníctvo. V MP je zamestnaných celkom 109 osôb,
z toho 38 ţien a 19 dôchodcov. Prevádzky účinne napomáhali pri plnení volebného programu v obci.
Vykonávali stavebné práce na výstavbe športového areálu, materskej školy, telocvične, pri výstavbe
ciest a vodovodov. V okresnom meste realizovali stavebné úpravy bývalej budovy OV – KSS, kina
Palárik a Malej sály. Drobné opravy urobili pre reštaurácie, Okrok a Zeleninu. Za tento rok dosiahla
MP tieto hospodárske výsledky:
Trţby za rok 1979..........................................7,398.000 Kčs
Z toho od obyvateľstva..................................3,083.000 Kčs
Prevádzkové výdavky................................... 6,293.000 Kčs
Z toho mzdy.................................................. 3,277.000 Kčs
Materiál..........................................................1,270.000 Kčs
Réţia..............................................................1,503.000 Kčs
Odvody celkom................................................786.423 Kčs
Z toho 4% pre MNV........................................167.671 Kčs
Doplnkový pre MNV.......................................292.509 Kčs
Treba všsk ešte dodať, ţe je nutné zlepšiť pracovnú disciplínu, a tým sa snáď podarí zlepšiť i kvalitu
niektorých vykonávaných prác. Toto dostala za úlohu stranícka organizácia, vedenie MP a výbor
ROH.
Sluţby obyvateľom
Drobné sluţby sa poskytujú občanom i pojazdnou zberňou prádla z Českého Tešína. Prichádza raz do
týţdňa a stojí v ústredí pred spoločenským domom a na vyšnom konci pri obchode. Neuspokojivý
stav sluţieb je v holičstve a kaderníctve, v oprave obuvi a pod. na tieto sluţby sa má rekonštruovať
stará budova MNV. Funkcionári MNV poţiadali ONV – odbor priemyslu o poskytnutie finančnej
pomoci na opravu budovy vo výške 300.000 Kčs, slovom: tristotisíc korún. Situácia sa riešila i s OPP
Kysuca (Okresný priemyselný podnik) v Čadci, aby túto budovu prevzali do správy – opravili
a zriadili v nej sluţby obyvateľstvu. Nemali na to však finančné prostriedky. Najhoršia situácia je
stále na úseku obchodu, čo je aj najviac občanmi kritizované. Národný výbor vyvolal viackrát
jednanie s Jednotou,aby riešili rekonštrukciu odkúpenej budovy č. 41 od Františka Turiaka.
Zástupcovia Jednoty však prejavili málo ochoty a preto v R-MNV prijali uznesenie zrušiť
pohostinstvo na vyšnom konci a presťahovať tam predajňu potravín, dokiaľ sa neupraví spomínaný
dom na potrebné obchody. Aţ na základe uznesenia, ktoré bolo odoslané na ONV i OV-KSS v Čadci
na posúdenie, Jednota určila termíny dokončenia rekonštrukcie a umiestnenia obchodov: na prízemí
potraviny, na poschodí textil a obuv. Na jeseň sa začalo s prácami. Predávať v nových priestoroch by
sa malo začať na jar budúceho roka.
ZDŠ
Vedenie v škole také, ako predchádzajúce roky. Zmena nastala u vedúcej PO. Po materskej
dovolenke sa opäť vrátila s. A. Krištofíková st. do kolektívu učiteľov pribudla učiteľka dejepisu,
občianskej výchovy a jazyka slovenského s. A. Krištofíková ml. zo Staškova. Na počesť 30. výročia
Februárových udalostí učitelia a ţiaci prijali socialistický záväzok v hodnote 120.000 Kčs, ktorí
i splnili. Školské oslavy urobili ku Februáru 1948 a ku výročiu VOSR. Ostatné pamätné dni si
pripomenuli cestou školského rozhlasu, formou nástenných novín, súťaţí, kvízov a pod. v M-ČSSP

urobili 5 prednášok, 8 besied, 11 výstaviek na chodbách školy, výstavku sovietskej literatúry spojenú
s predajom. Veľmi hodnotné a pekné podujatie bolo školské kolo v prednese ruskej a sovietskej
poézie a v speve sovietských piesní. Navštívili dva sovietské filmy, v ktorých potom prebehla
i beseda. Na škole v tomto roku neprospelo 10 ţiakov, čo činí 2,73%. Zlá bola dochádzka ţiakov, na
jedného ţiaka 17,4 hodín. U 15-ročného dorastu vychádza 47 ţiakov. Z toho sa traja ţiaci prihlásili
za baníkov, štyria do ZVZ a Tatry, päť ide do stavebníctva a na ostatné profesie ide dvadsaťjeden
ţiakov. Traja ţiaci idú do učebného pomeru. Na školy II. cyklu je prihlásených deväť ţiakov. Zo 14ročného dorastu vychádza 12 ţiakov, ktorí chcú ísť na výberové školy a rôzne profesie. Na
vyučovanie náboţenstva sa oproti minulému roku prihlásilo o 4% ţiakov menej. Z vcelkového počtu
ţiakov, ktoré by mali chodiť na náboţenstvo sa prihlásilo 51,3% ţiakov. I z tohto je vidieť, ţe na
škole je venovaná sústavná pozornosť vedecko – ateistickej výchove, uskutočňuje sa na vyučovacích
hodinách, triednických hodinách a tieţ v rámci mimotriednej práce so ţiakmi.
Poľnohospodárstvo, ŠM
Úlohy štátneho plánu v rastlinnej výrobe sú postavené na hospodárskom dvore v našej obci náročne,
v dôsledku neplnenia úloh v posledných rokoch najmä vo výrobe zemiakov a krmovín. Na jeseň
tohto roku sa pracovníkom podarilo zaorať maštalný hnoj na výmere 100 ha, urobiť hlbokú orbu na
výmere 320 ha, prihmojiť 135 ha trvalých trávnych porastov a vápno rozhodiť na plochu 150 ha.
Oziminy uasiali na 110 ha, z čoho bola pšenica na 60 ha a raţ na 50 ha. Naviac zasiali na 8 ha
ozimnú smesku. V jarných prácach 65 ha jačmeň, kukuricu na siláţ na ploche 50 ha, na 20 ha jarné
miešanky na siláţovanie. Strojný park bol pomerne dobre vybavený a technická pripravenosť strojov
tieţ.
JHR
Ako jednotlivo hospodáriacich roľníkov bolo v tomto roku 306. Sú to väčšinou roľníci do ½ ha pôdy,
lebo lepšie pozemky boli v rámci socializácie poľnohospoárstva včlenené do honov ŠM. Výmera
pôdy je celkom 306 ha, z čoho ornej je 108 ha, záhrad 25 ha, 81 ha lúk a pasienky majú na 50-tich
ha. Ostatná pôdy je ako zastavovacia plocha. Rozpis dodávok bol iba z mäsa – predpis 140 q, plnenie
171q.
Hospodárenie MNV – príjmy
Príjmy
národného
výboru
za
tento
rok
boli
3,136.391
Kčs,
slovom
trimiliónystotridsaťšesťtristodeväťdesiatjeden korún. Z toho úvery na akciu „Z“ činili 508.105 Kčs,
slovom päťstoosemtisícstopäť korún, na výstavbu MŠ 300.000 Kčs a na stavbu telocvične 208.105
Kčs. Z doplnkových zdrojov NV získal 599.509 Kčs ako prebytok z MP. Prevody a povinný odvod
MP bol vo výške 168.351 Kčs, z FRR ( fond rozvoja a rezerv) to bolo 336.934 Kčs. Za uţívanie
bytov v dvoch školských bytovkách bolo na účet národného výboru odvedené 25.833 Kčs. Tesla
Karlín – Praha zaplatila v tomto roku nájom za pouţívanie prevádzkových miestností na niţnom
konci vo výške 62.245 Kčs. Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií za tento rok činili 567.423
Kčs, z toho vodné poplatky 10.103 Kčs sú od Jednoty – SD v Čadci za prevádzky, ktoré má na
Staškove. Za stavebné pozemky vo výške 27.036 Kčs, stravné v školských stravovniach 205.046
Kčs, trţby v kine 57.038 Kčs. Na poľnohospodárskej dani sa podarilo získať len 11.379 Kčs a za
8.029 Kčs zostali nedoplatky. Tieto sú také vysoké preto, ţe je nesprávna evidencia pôdy. Ďalšie
zaberanie pozemkov ŠM a JRD Olešnou túto prácu ešte sťaţujú a nie je predpoklad na zlepšenie,
kým nebude prevedená úprava pôdy. MNV prakticky ani nemohol presne uloţiť výrub dane a platbu
riešil na základe dohody s majiteľom pozemkov, čo nie je správne.

Výdavky
Vysoké čerpanie finančných prostriedkov bolo na miestnom hospodárstve – 588.471 Kčs. Iba
zaplatenie elektrickej energie verejného osvetlenia a jeho údrţba činili z uvedenej sumy do 30.000
Kčs. Na ostatných sluţbách boli výdavky 178.209 Kčs tu sa účtovali úhrady faktúr za rozšírenie
elektrickej siete na vyšnom konci a taktieţ vysporiadanie nezaplatených faktúr MP. Veľmi nízko boli
čerpané výdavky na údrţbu bytového fondu – iba za zakúpenie a montáţ elektrických bojlerov. Mala
sa ešte meniť krytina na streche starej školskej bytovky. Bol zakúpený plech, ale MP nezabezpečila
práce, hoci oprava strechy je veľmi nutná, lebo zateká do bytov nájomníkov. Najvyššie čerpanie
peňazí bolo na akcii „Z“ a to 1,481.468 Kčs. Dokončovala sa hracia plocha, budovali sa ihriská,
beţecká dráha a preplatil sa materiál, ktorý bude potrebný na dokončenie športového areálu.
V jarných mesiacoch sa začalo s prácami na MŠ a v lete boli základy dokončené – pripravené pre
montovanie konštrukcie, ktorá sa mala robiť v IV. Štvrťroku. Náklady boli čerpané vo výške 766.190
Kčs, kde sú započítané peniaze na zakúpený materiál: murovací, obkladový, vodoinštalačný a rezivo.
Ďalšie finančné prostriedky sa čerpali pri výstavbe telocvične. V posledných mesiacoch roka sa
začali zemné práce a betónovanie základov, ktoré sa však pre zlé počasie nedokončilo. Nakúpil sa
tieţ materiál pre pokračovanie stavby – cement, murovacie materiály, rezivo, ţelezo. Neinvestičné
výdavky boli najvyššie na kapitole školstvo – vo výške 701.921 Kčs oproti plánovaným 530.000
Kčs. Vyššie čerpanie nastalo tým, ţe počas roka bol zvýšený rozpočet ba údrţbu a rekonštrukciu ÚK
v MŠ v ústredí, a pre ZDŠ na maľovanie učební a nátery strechy starej budovy. Ešte treba spomenúť
výdavky spojené s ostatnou kultúrno – výchovnou činnosťou – údrţba miestného rozhlasu a akty
ZPOZ-u. pre budúce roky treba ţiadať na rekonštrukciu siete miestneho rozhlasu dotáciu od ONVOK, pretoţe sieť je uţ veľmi stará a pre terajšiu zastavanosť obce i nevyhovujúca.
Udalosť
Asi o 21.00 hod. večer 17. januára 1979 v našej obci oproti poštovému úradu došlo k usmrteniu
chodcu Jána Badţgoňa z Olešnej. Vyšetrovaním sa zistilo, ţe ku nehode došlo tak, ţe peši chodec J.
Badţgoň išiel z pohostinstva „Moľany“ smerom na Turzovku. Neznámy vodič neznámeho typu
a značky auta prednou časťou vozidla zrazil chodca, ktorý utrpel poranenia lebečnej klenby
a zlomenie stehennej hosti. Zraneniam na mieste podľahol. Nesvedomitý vodič neznámeho auta
z miesta činu zmizol bez stopy. V hľadaní páchateľa príslušníci VB – pokračovali.
Prílohy 4 čl. z tlače 5 čl
Prvý článok opisuje nehodu hore vyššie zapísanú. Druhý článok píše redaktorka „Kysuce“ v okresnej
tlači. Uvádza v ňom konkrétnu všestrannú prácu zloţiek MV – NF ale hlavne kultúrneho strediska.
Článok má názov: „Obec plná kultúry“. Názov prvého článku, tieţ z okresnej tlače je: „Unikne
cestný pirát?“.

1980
Ukončenie 6.5 RP
Tento rok bol okrem iného rokom Šiesteho päťročného plánu (6.5 RP). Preto funkcionári národného
výboru, predseda strany a národneho frontu vynakladali zvýšené úsilie na splnenie úloh zakotvených
vo volebnom programe a v 6.5 RP. Príjmy národného výboru boli splnené jednotlivo podľa plánu
v rokoch 1979-1980. v kaţdom roku šiestej päťročnice boli plnené nad 100%. Funkcionári hľadali
zdroje finančných prostriedkov na vylepšenie hospodárenia NV. Značný obnos získali z doplnkových
zdrojov, a to z odvodu prebytku hospodárenia MP.
V roku 1976 – 130.000 Kčs
V roku 1977 – 200.000 Kčs

V roku 1978 – 500.000 Kčs
V roku 1979 – 292.000 Kčs
V roku 1980 – 124.000 Kčs
Spolu: 1,246.000 Kčs
Uvedené finančné prostriedky pouţili na financovanie výdavkov, s ktorými sa v rozpočte za uvedené
roky nepočítalo a bolo potrebné ich uskutočniť. Boli to stavby akcie „Z“: športový areál, telocvičňa ,
MŠ na niţnom konci. Na stavbu telocvične a MŠ bol poskytnutý úver vo výške 1,443.849 Kčs.
Príjmy MNV
1. Dane a poplatky: 68.817 Kčs
Tu inkasovali daň poľnohospodársku, domovú, za psov, daň z príjmov od obyvateľstva a správne
poplatky . daň poľnohospodárska sa vymáhala ťaţko, lebo ešte stále pretrvávajú neporiadky
v evidencii pôdy. Podobný stav bol u inkasa dane za psa, lebo nie je presná evidencia v chove psov
v obci. Prehľad mal byť hotový pri súpise dobytka ku 31.12.1980, ale poslanci túto úlohu nesplnili.
2. Činnosť rozpočtových organizácií: 456.077 Kčs
patrí sem príjem poplatkov za vodu z miestnych vodovodov, za uţívanie stavebného pozemku,
príjem za stravné v školskej jedálni a MŠ a za odpredané stravné lístky dôchodcom. Ďalej trţby
v kine, nájomné za byty v školských bytovkách a posledným príjmom v tejto kapitole je 4% odvod
MP z vyplatených miezd.
3.Plánovanie dotácie: 64.900 Kčs
4.Príjem fondu rezerv a rozvoja (FRR): 527.270 Kčs
5.Doplnkové zdroje: 124.000 Kčs
Výdavky MNV
Skutočné výdavky oproti plánovaným sa podstatne zmenili. Zapríčinili to stavebné organizácie, ktoré
síce práce v roku uskutočnili, ale fakturovať ich budú aţ v budúcom roku. Alebo práce boli urobené
v minulom roku a fakturácia bola v tomto roku. Na vodné hospodárstvo bol plán výdavkov 250.000
Kčs a skutočné čerpanie iba 119.040 Kčs za vybudovanie nového rezervára a jeho oplotenie, za
vybudovanie nového vodovodu na Polgrúni a za údrţbárske práce uţ na hotových vodovodov.
Plánovaný výdaj nebol čerpaný ani na údrţbe miestnych komunikácií a opravy starej budovy MNV
na účely poskytovania sluţieb obyvateľstvu. Z toho dôvodu bola časť finančných prostriedkov
presunutá na iný národný výbor. Na úseku národného hospodárstva boli urobené menšie opravy
elektrického vedenia a vodoinštalácie v školských bytovkách. Boli zakúpené el. bojlery, ktoré boli do
kaţdého bytu napojené. Na údrţbu verejného osvetlenia a za elektrickú energiu bolo zaplatené
146.290 Kčs. Najväčšie investičné výdavky boli na akciách „Z“ a to na stavbe MŠ a telocvične.
Výstavba telocvične
Stavba telocvične pokračovala zemnými prácami, vybetonovaním základov. Bola urobená montáţ
sociálneho zariadenia, urobili sa podkladné betóny a začalo sa s murovaním stien, aby sa mohla
dokončiť ostatná montáţ budovy. Výdavky boli čerpeané vo výške 469.888 Kčs. Na tejto stavbe sa
v roku urobilo najviac prác. Zásluhu na tom malo aj vedenie školy a ZRPŠ, ktorí organizovali
bezplatné brigády z radov rodičov.
Výstavba MŠ
Táto stavba si vyţiadala výdavky vo výške 1,161.089 Kčs. V takej sume boli práce: montáţ
konštrukcie, ktoré dodali a robili Rudné doly (RD) Jeseník, elektroinštalácia a započalo sa
s murovaním priečok. Bol zakúpený všetok potebný materiál na stavbu. Ku 30. decembru 1980 bolo
hospodárenie NV následovné:
Na beţnom účte:
75.175,76 Kčs
Na FRR:
48.004,84 Kčs

Zdruţené prostiedky: 500.000 Kčs
Spolu:
623.780,60 Kčs
Školstvo
Najväčšie investičné náklady v roku boli na školstvo, celkom 595.000 Kčs. Prestavba školstva si
vyţaduje stále nové učebnice, učebné pomôcky a pre deti MŠ nové hračky.
Materská škola
Budova je uţ veľmi stará a potrebuje kaţdým rokom menšie či väčšie údrţbárske práce. V tomto
roku pribudlo veľa nových detí, ktoré budú navštevovať dve predškolské triedy. Celkom sú utvorené
tri triedy a jedna na vysunutom pracovisku v Podvysokej. V najmladšej vekovej skupine pracovala
s deťmi s. Grečmalová a s. Podsklanová. V druhej triede mladších ţiakov vyučovali s. učiteľky
Zelienková a Lukáčová. Najstarších ţiakov vyučovali učiteľky Marťáková a Arendáriková. Na
vysunutom pracovisku v Podvysokej pracovali s deťmi s. učiteľky Kandová a Malicherová.
ZDŠ
Školský rok začal slávnostným zahájením 1. septembra. Kádrové obsadenie: Ján Perďoch – riaditeľ,
Ľudovít Poláčik – zástupca, Anna Krištofíková – ved. PS Mičurin, Mária Šinalová – výchovný
poradca, Ľudmila Konkolová – vedúca ĽD, Agnesa Kuderavá – predseda ROH.
Práca v PO bola rôznorodá. Oddielových vedúcich robili väčšinou učitelia. Pracovalo 12 krúţkov,
z ktorých najlepšie výsledky dosahoval atletický. V ţiackom krajskom prebore obsadili 3. miesto.
Pionieri sa zúčastňovali okresných akcií. V roku sa nacvičili spartakiádne skladby, s ktorými ţiaci
vystúpili na okresnom kole v Čadci. Cez letné mesiace maliari miestnej prevádzky maľovali všetky
priestory starej školy. Za 12.700 Kčs sa zakúpilo nové zariadenie do novej školy a učebné pomôcky
do kabinetov sa zakúpili za 44.355,50 Kčs.
Organizácia vyučovania:
Trieda
Počet ţiakov
Triedny učiteľ Trieda
Počet ţiakov
Triedny učiteľ
I.A
22
Agnesa
V.A
22
Jozefa
Kuderavá
Poláčiková
I.B
21
Anna
V.B
21
Zlatica
Perďochová
Koţáková
II.
26
Terézia
VI.
36
Jaroslava
Gunčágová
Gettingová
III.A
32
Jozef Chrobák
VII.A
24
Anna
Krištofíková
ml.
III.B
33
Anna Tichá
VII.B
25
Vladimír
Getting
IV.A
21
Irena Sabelová
VIII.A
20
Anna Latková
IV.B
21
Elena
VIII.B
17
Vladimír
Šupolová
Gajdošík
IX.
25
Šimon Koţák
Bez triednictva vyučovala učiteľka Dagmar Pechová. V 15. triedach sa vyučovalo 366 ţiakov,
v školskej stravovni sa stravovalo asi 180 stravníkov. Z celkového počtu ţiakov neprospeli traja ţiaci
zo 6. post. Ročníka, čo činilo 0,8%. V ročníkoch 5.-9. s vyznamenaním prospelo 29 ţiakov, čo bolo
15,5%. Na výberové školy bolo prijatých deväť ţiakov.

Kultúra
Počas roka došlo ku viacerým zmenám pracovníčiek kultúrneho strediska. Na riadnu MD odišla s.
Lemešová a na jej miesto prišla na tri mesiace stáţovať Jana Janíkov, ktorá potom odišla za
riaditeľku do Olešnej. Na zastupovanie bola potom prijatá na ¼ úväzok Jarmila Perďochová,
administratívna pracovníčka v Slovenke Turzovka. Ďalšia zmena nastala u knihovníčky. Lýdia
Mikovčáková bola preloţená do okresnej kniţnice za metodičku. Na jej miesto prišla pracovať
knihovníčka z Klokočova, Oľga Krištiaková. V tomto roku sa v kultúrnom dome robila rekonštrukcia
ústredného kúrenia z parného na vodné s nákladom 140.000 Kčs. Z toho 49.700 Kčs zaplatilo
kultúrne stredisko, 25.000 Kčs národný výbor a zvyšok uhradil ONV – OK v Čadci. Ešte treba urobiť
ďalšie práce: plechové dvere do kotolne, opravu kotlov, sádrový poter na vymurovanú priečku v hale
na prízemí.
ZUČ
Práca súborov pokračovala i v tomto roku. Divadlo dospelých naštudovalo hru 1. marca, divákom sa
páčila. Po reprízach a okresnom súťaţnom kole súbor ako víťaz postúpil do obvodného kole súbor
ako víťaz postúpil do obvodového kola. Konalo sa 29. marca v Mútnom. Detské divadlo po dlhšej
odmlke nacvičilo pod vedením Márie Smrečkovej hru S. Maršáka: „ Mačkin dom“. Folklórna
skupina nacvičila nové pásmo „Predsvätojánsky večer“ , ktorým reprezentovala obec na obvodovom
kole v Dolnom Vadičove. na okresnom Folklórnom festivale (FS) v Ochodnici získali 2. miesto.
s programom „Rok na dedine“ FS učinkovala na oslavách 35. výročia oslobodenia partizánskej obce
Selec, v okr. Trenčín. Detský folklórny súbor pracoval pod vedením vedúcej PS Anny Krištofíkovej
a pripravil pásmo: „Pasenie husí“. Pre okresnú súťaţ „Klubfórum“ pripravil fotokrúţok diapozitovy
a fotografie ku scénaru „Klubovňa mládeţe a my“.
Profesionálni umelci
V rámci dobrej spolupráce so Slovkoncetrom v Banskej Bystrici mali občania opäť moţnosť vidieť
niektoré profesionálne telesá. Boli to hudobné skupiny „Plavci“ Fermáta, módus so spevákmi J.
Lehotským a M. Gombitovou. Estrádny program „Haló zem“ a súrodencov Zbyška a Libora
Pantúčkových z Brna. Všetky programy boli vypredané. najväčší úspech u mladeţníkov mala
skupina Módus, hlavne M. Gombitová. U dospelých najväčší ohlas mal program z Brna, - súrodenci
Pantúčkovci.
Kino
Práca s filmom je kaţdým rokom náročnejšia na plnenie plánu výkonov. Filmové tituly sú pomerne
slabé, veľa z nich je v roku 2-3 z reprizovaných v našom kine. Veľkú úlohu zohráva aj televízia,
ktorá veľakrát dáva skôr nové filmy, ako ich dostane naše kino. Ďalším aspektom neplnenia plánu je
to, ţe veľa mládeţe a občanov vidí premierové a iné dobré filmy v mestách kde študujú, alebo
pracujú.
Kniţnica
Plán výkonov kniţnice v tomto roku splnený nebol. Bolo to zapričinené z časti tým, ţe pri zmene
knihovníčky bolo potrebné robiť revíziu kniţného pôvodu, čo trvalo 1 mesiac.
Výsledky plnenia:
počet občanov: 2.627
čitateľov: 607
z toho mládeţe do 14 rokov: 364
z toho mládeţe od 15-19r.: 112
čitateľov nad 20 rokov:
131

Počet výpoţičiek:
16.509
Počet reprezentačných:
1.827
Z toho náučná literatúra:
1.480
Detská literatúra:
8.636
Beletria:
5.044
Periodiká:
1.349
Počet zväzkov kniţného fondu bol 9.630 kusov. V roku sa zakúpilo 646 kusov nových kníh a pre
opotrebovateľnosť sa vyradilo 694 kusov kníh.
Národný front – výbor
Na výberové schôdze boli prizývaní predsedovia jednotlivých zloţiek, aby sa s nimi prerokovali
opatrenia na zlepšenie práce. V roku pracovalo 10 zloţiek, z ktorých 5 predsedov sú členovia strany
a v ďalších výboroch je aspoň jeden člen výboru členom strany.
SZŢ
Táto organizácia má bohatú činnosť – prednášky, besedy, výstavky, brigády a čitateľský krúţok. Na
skrášlenie ţivotného prostredia odpracovali 384 brogádnických hodín, na výstavbe MŠ 72 hodín
a 365 hodín pri kosení a sušení sena. Činnosť niektorých členiek bola zameraná i na starostlivosť
prestárlych osôb.
ZČSSP
V roku dve členské schôdze, dve akadémie. Besedy s účastníkmi zájazdu v ZSSR, ktorý vedie s.
predsedníčka Poláčiková. Pri výstavbe telocvične odpracovali 150 hodín brigádnicky. Pre budúce
roky uvaţujú nadviazať druţbu so sovietskou odbočkou.
SČK
Výbor NF hodnotí prácu tejto zloţky kladne. Bohatá bola najmä prednášková činnosť – 2 politické, 8
zdravotných. Robili doškoľovanie zdravotných hliadok, zabezpečovali zdravotným dozorom
športové akcie v obci, dvakrát boli na odbere krvi. Brigádnicky pracovali pri zbere a na skrášľovaní
ţivotného prostredia.
TJ – Slávia
Dobrú prácu mal oddiel atletiky a turistiky. Pracoval i šachový oddiel. Všetky oddiely sa
zúčastňovali podujatí, ktoré organizoval OV ČSSTV v Čadci. Je potrebné, aby sa výbor venoval viac
mládeţi a taktieţ aby svoju činnosť zamerali aj na brigádnickú činnosť - výstavba telocvične a na
prednášky.
ZPO
Práca členov poţiarnej ochrany bola priemerná. Venovali pozornosť výcviku a ošetrovaniu poţiarnej
techniky a preventívnym prehliadkam v domácnosti. Súťaţí sa nezúčastňovali. Činnosť záhradkárov
bola v tomto roku veľmi dobrá. Majú bohatú druţobnú činnosť s organizáciou vo Frýdlante nad
Ostravicou. Pre členov a občanov zabezpečili a rozpredali ovocné kríky a stromy. V rámci
skrášľovania obce vysadili 12 líp, 8 briez, 1 topoľ, 10 okrasných krov. V záhrade pri škole preštiepili
75 stromčekov a upravili rezom ich vzrast. Odovzdali ŠM v Rakovej 70 q sena.
SZD
Práca bola priemerná, zameraná iba na vnútronú záujmovú činnosť. Treba sa v budúcnosti viac
venovať prednáškovej činnosti a omladzovať zloţku novými mladými člemni.

1981
Počasie
Zima v januári bola tuhá, mrazy - 25 stupňov C, snehu veľa, cesty zjazdné. Vo februári mrazy
povolili, klesli na -12 stupňov C. marec bol pomerne teplý, 8.-10. marca vyliezalo zo zeme veľa
dáţďoviek. V polovici mesiaca hladina Olešňanky a Kysuce veľmi stúpla, lebo sa v horách rýchlo
topil sneh. Z 11. na 12. marca prišla v noci búrka. Teplé počasie bolo do 16. apríla. Potom prišli
nočné mrazy aţ na -18 stupňov C, klesli na -8 stupňov C a trvali do 10. mája. Mesiae jún, júl boli
horúce, teploty vystúpili na 30 stupňov C. Posledná noc v júni bola silná búrka. Október bol tieţ
veľmi horúci, v záhradách rozkvitli kvety a dozrievali záhradné jahody. Po týchto teplotách prišlo
rýchle ochladenie a sneh napadal uţ 6. novembra. Padal priebeţne i v decembri a bolo ho veľa.
26.decembra prišla teplá vlna, sneh úplne zišiel. Na Silvestra - 31., celý deň pršalo. V noci nastalo
ochladenie.
Miestna prevádzka
Teheľňa v Turzovke bola posledné roky stratová. Z toho dôvodu výbor strany a R-MNV prijali
uznesenie pozastaviť ďalšiu výrobu tehál. MNV poţiadal ONV - odbor plánovací o zvýšenie ceny
tehly z 0,90 Kčs na 1 Kčs. Táto poţiadavka nebola schválená. Nakoľko bola zvýšená cena nafty,
doprava bola zníţená o tri motorové vozidlá. Pracovníci prevádzky realizovali stavebno renovovačné práce v okrese: výstavba školskej jedálne, Zeleniny, závod Pokrok a Pekárne v Čadci. V
obci sa podieľali pri realizácii úlohj volebného programu,pri výstavbe MŠ, telocvične, obchodnej
jednotky a iných drobných prácach spojených s čistením a zveľaďovaním ţivotného prostredia. Stav
pracovníkov: 119, z toho 41 ţien.
Trţby: celkom:
6,796.000,- Kčs
Z toho od obyvateľstva:
2,628.000,- Kčs
Výdavky: - celkom:
Z toho mzdy:
Materiál:
Prevádzková réţia:
Pohľadávky:
Dlţoby:
DKP:
Odvod MNV:
10% odvod:

5,968.000,- Kčs
3,628.000,- Kčs
978.000,- Kčs
1,167.000,- Kčs
539.000,- Kčs
110.000,- Kčs
84.000,- Kčs
240.000,- Kčs
368.900,- Kčs

Hospodárske výsledky u jednotlivých profésií:
Stavebná údrţba - zisková: 422.000,- Kčs
Stolárska dielňa - zisková:
40.200,- Kčs
Zámočnícka dielňa - zisková: 60.600,- Kčs
Klampiari - ziskoví:
60.300,- Kčs
Maliari - statoví:
4.000,- Kčs
Doprava - stratová:
50.500,- Kčs
Teheľňa Turzovka- stratová: 127.600,- Kčs
Teheľňa Radoľa - zisková: 280.900,- Kčs
V práci miestnej prevádky sú ešte stále nedostatky v pracovnej disciplíne a v niektorých prípadoch i
v kvalite odvedených prác

Verejný ţivot - Beh SNP
Naša obec má i v tomto roku dve veľké a významné akcie nielen pre našich občanov, ale i pre širokú
verejnosť. V roku 1973 bol I. ročník Behu SNP, ktorý sa zrodil z podnetu zväzákov na počesť
výročia. V tomto roku prebiehal uţ jeho IX. Ročník. V predchádzajúcich rokoch sa zaznamenali
rôzne zmeny v štarte a cieľoch pretekov, v jeho organizačnej štruktúre, v názoroch, v počte kategórií.
Všetky podstatné zmeny zaznamenávam pre úplnosť a prehľadnosť v tabuľke.

Rok

Roč

1973

I.

1974
1975

1976

1977

II.
III.

IV.

V.

Štart
Počet pretekárov Trať v metroch
Ţeny Muţi Cieľ Ţeny Muţi Deti Ţeny Muţi Deti Poč Hlavný Usporiadajú
. rozhodca ce zloţky
Kat
.
Raková Rako KM
u
vá u Staš
Čajdy Skáka kov
lov
NK
-II-II-

-II-II-

Tesla
Staško
v

-II-

-II-

-II-

Robert
Lorek
6

14

-

1500

6000

-

2

-IITesl
a
Staš
kov
KD
Staš
kov

6

22

-

1500

6000

-

2

-II-

OV ZPB, OV
SZM-Čadca,
SZM, ZPB,
MNV, ČSČKStaškov
-II-

5

31

-

1500

6000

-

3

-II-

-II-

1

19

1

1500

7500

1500

3

MUDr.
Přemysl
Pech

-II-

5

38

11

1500

7500

OV ZPB, OV
SZM - Čadca,
MNV, MVNF, MKS,
SZM, ZPB,
ČSČK
Staškov
-II-

6
13
13

-II-II-

13
14

-II-II-

1978
1979

VI.
VII

-II-II-

-II-II-

-II-II-

10
11

34
39

17
21

1500
1500

7500
7500

480d
960 ch
-II-II-

1980
1981

VIII.
IX.

-II-II-

-II-II-

-II-II-

13
13

35
51

29
47

1500
1500

7500
7500

-II-II-

-II-

-IIOV ZPB, OV
SZM, OV
ZväzaRM,
Red. Kysuce,
MNV, MVNF, MKS,
ZPB, SZŢ,
ČSČK
Staškov
-II-II-

Kategórie:

2- ţeny, muţi
3- ţeny, muţi, dorastenci
6- ţeny, muţi, dorastenci, muţi nereg., ţiaci, ţiačky
13- ţeny, muţi, muţi nereg., dorastenci ml. a st., dorastenky ml. a st., ţiaci a ţiačky
najmladší, mladší, starší
14- ako 13 kategórií, pribudli muţi veteráni - nad 40. rokov
Beh SNP má v našej obci veľkú popularitu. Z toho dôvodu sa v roku 1979 zväţien (SZŢ) obohatiť
túto akciu o výstavu výšiviek a ručných prác a kvetov. Výstava kvetov je spojená so súťaţou o

najkrajšiu kyticu červených ruţí. Víťaznú kyticu kladú krojované ţeny - členky SZŢ pri pietnom akte
k pamätníku padlých SNP. Od roku 1976 organizačnú úlohu Behu SNP zabezpšeuje kultúrne
stredisko. Beh SNP je výsledkom dobrej spolupráce miestneho národného frontu (MV-NF) s
Miestnym národným výborom (MNV) a miestnym kultúrnym strediskom (MKS). Svedčí o dobrej
riadiacej práci v obci. Niektorých ročníkov Behu sa zúčastnili i zahraniční pretekári. Boli z Poľska,
Vietnamu a Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Z NDR sa viac rokov po sebe zúčastňuje
pretekár Steinke Heinz Georg. Nosí na preteky stuhu svojho mesta, ktorú pripína na veniec, ktorý sa
kladie pri pietnom akte na zčiatku pretekov k pamätníku SNP. V roku IX. Ročníka Behu tento
pretekár obsadil I. miesto v kategórií muţi veteráni. Nákres trate ukáţe zmenu štartu cieľa a zmenu
dĺţky trate.
Voľby
Plenárne zasadnutie MNV v Staškove podľa ! 39, odsek 2, písmena f) a zákona 69/67 Zb., v znení
zákona č. 27/72 Zb. a § 12, ods. 1, zákona č. 56/ Zbierky SNR o voľbách do národných výborov
určilo uznesením číslo 2/1981 zo dňa 20.marca 1981 jeden spoločný volebný okrsok pre voľby do
MNV v Staškove. Zapísaných voličov bolo 1.706. voľby sa konali 5. a 6. jána. Volebná miestnosť
bola v zasadačke národného výboru budovy spoločenského domu. Pracovníčky kultúrneho strediska
zabezpečili na tieto dni vystúpenia vlastných súborov. Členovia rozhlasového krúţku priebeţne
vysielali oba dni. Obvodná volebná komisia pracovala v zloţení:
Predseda: Machovčák Jakub
Podpredseda: Pupík Milan
Tajomník: Matlák František
Členovia: Poláčik, J. Latka, H. Turiaková, St. Machovčák.
Kandidáti pre poslancov národného výboru: Machovčák Ján, Baculák Imrich, Páleník Pavol,
Vojvodík Augustín, Korduliak Štefan, Smreček Jozef, Olešňaník Ondrej, Hrušková Rozália, Belko
František, Jozeková Terézia, Latka Justín, Sabelová Irena, Badura Ľudovít, Šimanica Rudolf,
Machovčák Vladimír, Baláţ Jozef, Machovčák František, Smreček Ján, Kuderavá Viera, Šinalová
Mária, Machovčák Jakub, Maslík Emil, Hnidková Jana, Šinal Ján, Vahančíková Marta, Paštrnák
Alojz, Pupík Milan, MUDr. Babiš Ladislav, Bergerová Mária.
Priebeh volieb dňa 5.júna 1981:
Počet voličov zapísaných do zoznamu:
1.694 - v % = 100%
Počet voličov ktorým boli vydané hl. lístky: 1.243 - v % = 73,3%
Dňa 6. júna 1981:
Počet voličov zapísaných do zoznamu:
Počet voličov ktorým boli vydané hl. lístky:

1.694 - v% = 100%
1.687 - v% = 99,6 %

Zo zvolených poslancov boli za členov strany MNV zvolení deviati poslanci, ktorí sú v zozname
kandidátov podčiarknutí. Bolo vytvorených osem komisií.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov
Finančná
Miest. Hospod plánovacia
Výstavby , dopravy
Obchodu a cest. ruchu
Kultúry a školstva
Sociálna a zdravotná
Na ochranu verejn. Por.
Pre mládeţ

Predseda
Alojz Paštrnák
Pavol Páleník
A. a P. Páleník
Maslíková
Mária Šinalová
Přemysl Pech
František Belko
Rudolf Šimanica

Tajomník
Helena Turiaková
Anna Padyšáková
Helena Turiaková
Veronika Machovčáková
Elena Pupíková
Jozefa Lištvanová
František Matlák
Marta Babišová

Členovia
Olešňaník, Šinal, Páleníková
Machovčák, Hurina, Belko
-II-IIPoláčik, Vahančíková, Korduliak
Hrušková, Jozeková, Poláčiková
Paštrnák, Hrušková, Perďoch
Bergerová, Krištofíková, Valčuha

Na prvom zasadnutí Pléna MNV v Staškove po voľbách boli poslanci oboznámení s tým, ktorí budú
členovia Rady MNV, ktorí budú chodiť na zasadnutia pléna a ktorí budú vykonávať funkcie
novozvolených predsedov komisií národného výboru. Zároveň im bolo oznámené, kto sú funkcionári
úradu.
Predseda: s. Pupík Milan
Tajomník: s. Smreček Jozef
Podpredseda: s. Machovčák Ján
Pracovníci: s. Matlák František - ved. Správneho odboru, Padyšáková Anna - administratívna
pracovníčka, Turiaková Helena - účtovníčka
Agitačné stredisko
V našej obci pracuje stále agitačné stredisko, ktoré je umiestnené v spoločenskom dome na 1.
poschodí. V tomto roku bola jeho činnosť zameraná hlavne na voľby do zastupiteľských orgánov
všetkých stupňov, XVI. Zjazd KSČ, 60. výročie vzniku KSČ. Na panelovej výzdobe boli dokumenty
ku spomínaným udalostiam. Bol tam rozpracovaný plán volebného programu NF, ukazovatele rastu
ţivotnej úrovne obyvateľov našej obce, fotomateriál z výstavy našej obce a pod. po celý rok sa v AS
stretávali ţiaci, mládeţ a občania s predstaviteľmi obce, kde na základe vystavovaných dokumentov
besedovali a oboznamovali sa s plánmi a úlohami pre ďalšie roky. V príprave občanov na voľby
zohrala podstatnú úlohu i osobná agitácia, propagácia cestou vysielania miestneho rozhlasu. V
spolupráci s kultúrnym strediskom sa pripravil vzdelávací program "Naša obec včera, dnes a zajtra",
s ktorým sa zúčastnili i obvodového kola v Turzovke.
Kultúra
Celé politicko - spoločenské dianie v obci zabezpečujú rady AS a MKS, ktorých plán práce je
odsúhlsený Radou MNV a výborom starníckej organizácie. Spolupracujú v úzkej spolupráci s
výborom NF, školami, závodmi. Bol vypracovaný plán kultúrno - výchovnej činnosti, ktorý sa
orientoval na významné politické a spoločenské dianie v našej obci a vlasti. Boli v ňom zapracované
plány zloţiek NF a AS.
Miestne kultúrne stredisko
Kádrové obsadenie kultúrneho strediska sa v priebehu roka menilo. Od apríla 1980 pracovala vo
funkcii knihovníčky Oľga Krištiaková, ktorá bola na naše zariadenie presunutá z Klokočov.
Hospodárka a referentka pre KVČ bola na predĺţenej materskej dovolenke a počas jej neprítomnosti
ju zastupovali dve pracovníčky na štvrťtinový úväzok. Do 15.marca Janka Perďochová, po nej do 30.
augusta Mária Smrečková. V septembri nastúpila späť Emília Lemešová. Funkciu domovníka
vykonával Justín Duska. V jarných mesiacoch bola urobená maľovka všetkých priestorov
spoločenského domu, generálka osvetľovacieho pultu a reostatov, náter radiátorov v celej budove.
Profesionáli
Tento rok mali občania obce moţnosť vidieť tieto profesionálne súbory: Lenku Kořínkovú so
skupinou Ges, Sľuk, skupinu Prognóza, Plavcov a estrádnu skupinu z B. Bystrice s programom "Na
hole, ovečky". Pomerne dobrá bola práca vlastných súborov. Diavadelný súbor dospelých nacvičil
komédiu Jeno Szipossa: "Bláznivá hodina". Premiera bola 22. februára. S touto hrou urobil súbor v
okrese sedem repríz a stal sa víťazom okresnej súťaţe.
ZUČ
Folklórna skupina nacvičila nové pásmo "Od Lucie do Vílie" a z predchádzajúcich pásem utvorila
program "Rok na dedine". Zúčastnila sa folklórneho festivalu v Ochodnici a 15 ukaţkami sa
prezentovali na Podpolianskom folklórnom festivale v Detve. Fotokrúţok spolu s divadielkom poézie
pripravili vzdelávací program "Naša obec včera, dnes a zajtra". V tomto roku začal pracovať detský

tanečný súbor, vedúcou ktorého bola Anna Matláková. Opäť nepracoval detský divadelný súbor.
Detský folklórny súbor sa prezentoval iba starým programom.
Futbalový turnaj
Futbal je šport, ktorý má svojich fanúšikov po celom svete. Je tomu tak i v našej obci. Od roku 1972,
kedy sa uskutočnil I. ročník futbalového turnaja o pohár národného umelca Jozefa Krónera, jeho
popularita počas štrnástich ročníkov stále vzrastala. Turnaj priťahuje návštevníkov z celého okresu
nielen pre svoju hru - futbal, ale magnetom tohto podujatia je osobnosť národného umelca Jozefa
Krónera a nezabudnuteľné chvíle strávené v jeho spoločnosti. Poriadateľ tejto masovej akcie, TJ
Slávia v Staškove, nemá preto nikdy problémy zaistiť súťaţné druţstvá na súťaţ. Vystriedalo sa ich v
našej obci veľa: z Karolínky, Horných Štitár, Dubnice, Rakovej, Frídku - Místku, Čadce, Lednických
Rovní, Jablunkova, Vysokej nad Kysucou a iné. Príjemným oţivením niektorých ročníkov turnaja
bol ţenský futbal.
Výstavba
Pri realizácií úloh vyplývajúcich z volebného programu v značnej miere pomáhajú členovia zloţiek.
Akciám, ako je sobota pracovnej cti a týţdeň pracovnej aktivity, venujú výbor NF a národný výbor
náleţitú pozornosť. Vţdy je pripravený plán práce a zabezpečené mechanizmy na pomoc
brigadujúcim občanom. V tomto roku sa pracovalo pri výstavbe materskej školy na niţnom konci.
Stavba bola 28. decembra skolaudovaná. Úspečne pokračovala výstavba telocbvične pri škole,
urobila sa montáţ konštrukcie, zastrešenie stavby a murovka obvodového muriva. Pokračovalo sa vo
výstavbe školy z radov rodičov. Pokračovalo sa vo výstavbe vodovodu na Polgrúni a u Šinali. Bola
urobená kobercová úprava cesty do Belkov. Po presťahovaní predajne potravín do nových priestorov
započalo sa s rekonštrukciou predajne u Langera na mäsnu. V jarných mesiacoch budúceho roka by
mala predajňa mäsny slúţiť občanom. Pre nedostatok finančných prostriedkov nemohlo sa začať s
rekonštrukciou bývalej budovy národného výboru na dom poskytovania sluţieb obyvateľstvu.
Školy - základná škola
Školský rok 1981-1982 bol zahájený slávnostným otvorením v spoločenskom dome 1. septembra.
Vedenie školy bezo zmeny. Na školu prišli vyučovať dvaja noví učitelia, manţelia Eva a Jozef Latka.
Zo školských sluţieb odišiel s. učiteľ Jozef Chrobák, ktorý začal pracovať na okresnej vojenskej
správe v Čadci ako vojak z povolania. Na škole bolo 16 tried a v nich 375 ţiakov. Z ročníkov 5.-9.
triedy bolo vyznamenaných 25 ţiakov. Na jedného ţiaka pripadlo 37,02 zameškaných hodín. V 9.
postupnom ročníku ukončilo školskú dochádzku 23 ţiakov, z nich 3 ţiačky odišli študovať na
výberové školy. Z 8. postupných ročníkov odišlo na výberobé školy 10 ţiakov, do učebného pomeru
15 ţiaci. Na vojenské školy sa nepodarilo získať ani jedného ţiaka.
PO - SZM
Práca pionierskej organizácie bola orientovaná na významné udalosti v našom štáte, na zbery a
plnenie výchovného systému. Do Behu Smeny sa zapojilo 280 pionierov, 128 pionierov získalo
detský odznak zdatnosti a 62 pionierov odznak "Buď pripravený k práci a obrane vlasti". Učebnice a
učebné pomôcky boli zakúpené za 45.201,- Kčs. Na údrţbu školy bola vyplatená čiastka 45.000,Kčs. Pri výstavbe telocvične brigádnicky pomáhali rodičia, brigády organizoval výbor rodičovského
zdruţenia.
Materská škola
Po riadnej materskej dovolenke vrátili sa späť na pracovisko s. riaditeľka Bibiana Grečmalová.
Učiteľky boli ss. Podsklanová, Zelienková, Lukáčová, Martáková, Árendariková. Na pridruţenej
materskej škole v Podvysokej učili v prípravnom ročníku ss. Učiteľky Kandová a Malicherová. Boli

zriadené tri triedy, z toho pre predškolákov a jedna pre 3. - 4. ročné deti. V priebehu roku pripravili
deti rodičom besiedku z príleţitosti MDŢ a rodičia deťom z príleţitosti MDD a uvítania zimy.
Pre záujmavosť uvádzam tabuľku v prehľade vývoji školstva, ktorá je prevzatá zo školskej kroniky
na doplnenie obecnej kroniky.
Prehľad o vývoji školstva v obci Staškov do roku 1802 po rok 1952
Rok

Názov školy Počet tried Počet ţiakov Počet učiteľov

1802

Obecná

0

13

1

1822

Obecná

1

20-30

1

1838

Cirkevná

1

60-70

1

1872

Cirkevná

2

120

2

1896
1907

Štátna
Štátna

2
2

120-130
126

2
2

1916

Ústredie štátna

2

130-140

2

1920

Polgrúň štátna

2

60-70

2

1926
1930
1932
1933
1938
1942
1950
1952

Štátna
Štátna
Štátna
Štátna

3
4
5
6

130
180-240
266
284

3
4
5
6

Rím. katolícka
Štátna - neúplna
Stredná a
národná

6
7
10

263
270
306

6
9
12

Poznámky
Školopovinných ţiakov vo veku 6.-12.
rokov bolo 212, však do školy chodilo
iba 13 ţiakov. Lavíc nebolo sedli na
zemi alebo klátiku. Dochádzka bola
nepovinná,
vyučovací
jazyk
slovenský
Plat učiteľa v naturáliach od rodičov
detí, ktoré učil. Niečo peňazí od obce.
V triede štoly a lavice.
Drevená prenajatá miestnosť. Misto
kachlí gazdovská pec, na ktorej cwez
zimu priadla gazdiná i počas
vyučovania - tak to bolo vyjadenané v
zmluve. Dochádzka bola nepovinná,
vyuč. Jazyk - slovenský.
V r. 1866 maďarská vláda vydala šk.
zákon- povinná dochádzka, maďarčina.
Náboţenstvo-slovensky.
Budova
drevená, v triede lavice.
Pomôcky: mapy, počítadlo, 60 kníh
Pôvodná drevená budova zbieraná, v r.
1920 vystvaná nová z tehál ( ktorá po
renovacií slúţi teraz ako jedáleň a
druţina 1985) v osade Polgrúň
postavená drevená škola
s 2
učebnicami.
Obec
mala
1762
obyvateľov.
Bola iba škola v ústredí.
Učilo sa aj v prebajatej učebni.
V roku 1938 bolo v obci 2.276
obyvateľov
Pomôckami vybavená priemerne
Neúplna stredná mala dve triedy,
národná 5.
V roku 1952-53 bola úplna stredná
škola v Staškove - ústredí

1982
Počasie
Do 6. januára bolo teplo. Siedmého prišla fujavica, na druhý deň bol mráz -12 stupňov C. O týţdeň
neskoršie boli mrazy aý -28 stupňov C,, ktoré povolili aţ v posledný januárový deň. Február bol celý
mrazivý, chladný. 20. marca bol teplý, slnečný deň aţ -20 stupňov C. Apríl bol pomerne chladný,
nočné mrazy boli aţ -8 stupňov C. Studený bol i máj, nočné mrazy -20 C. v druhej polovici mesiaca
oteplenie a 19. mája som zaznamenala prvú búrku. Po nej boli teploty -260 C - +280C. Júnové
teploty vystúpili aţ na +300C. V mesiaci júli sa horúčavy striedali s búrkami. Výdatné daţde mali za
následok rozvodnenú Kysucu.
Povodeň
Voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty. Z 11. na 12. júla v Staškove Kysuca zatopila lunapark.
Vody vystúpili aţ do výšky 60 cm na brehu. V priebehu dňa rozvodnená rieka strhla tri ţelezné
lávky. Jednu ku ihrisku, druhú k prírodnému parčíku a tretia bola na niţnom konci pri ihridku na
marakane. Horúce letné dni boli i v ďalších dvoch mesiacoch. Ešte 6. septembra teplomer vystúpil na
+300C. jeseň bola pekná, slnečná. Silnejší mráz, -120C bol zo 6. na 7. novembra. Celý november bol
bez snehu. V decembri boli mrazy do -100C, sneh padal v priebehu celého mesiaca.
Verejný ţivot - stranícka organizácia
Predsedom dedinskej organizácie je Jakub Machovčák. Výbor je deväťčlenný. Aktivistom pre
organizáciu je súdruh Tomáš Pastorek, pracovník ONV v Čadci. Členské schôdze boli
uskutočňované vţdy s dobrou prípravou materiálu.diskusné príspevky boli vecné a podnetné k
prejednávaným problémom. Horšie to bolo s účasťou. Neúčasť členov sa prejednávala vo výbore za
ich prítomnosti. Organizácia má 51 platiacich a 78 registrovaných členov strany. Z počtu
registrovaných sa na členských schôdzach zúčastňovali priemerne 15 komunistov.
Verejné schôdze strany boli v súlade s platnými uzneseniami uskutočňované jedenkrát štvrťročne.
Úroveň pripravenosti bola dobrá, diskusia pomáhala riešiť problémy národného výboru a svedčí o
angaţovanosti občanov pri plnení úloh.
Pri straníckej organizácií je zriadený základný stupeň straníckeho vzdelávania. Má 22 členov, z toho
18 členov strany, 4 nepartajný. Jeho vedúcim je Jozef Smreček. Lektórmi sú ss. Ján Perďoch,
Ľudovít Poláčik a Irena Sabelová. Je tu problém s účasťou na jednotlivých prednáškach a besedách.
Ţiadalo by sa tieţ hlbšie študovanie materiálov z preberaných tém. V tejto práci sa prejavuje veľa
formálnosti. Pri DO-KSS pracujú i dve stranícke skupiny. Jedna je na základnej škole, má 6 členov.
Z nich sú traja učitelia a traja školskí pracovníci. Do ideovopolitického vzdelávania je zaradených z
počtu 23 učiteľov19, traja sú lektormi. Druhá je pri miestnych prevádzkach - MP. Má 10 členov straníkov a 1 kanditáta. Zasadá mesačne. Na zasadnutiach sa zaoberajú hospodárskymi výsledkami,
platením členských príspevkov, pracovnou dosciplínou, výberom kandidátov strany a odberom
straníckej tlače.
Jednou z hlavných úloh strany je oblasť ideologickej práce. Mocnou ideologickou zbraňou,
významným prostriedkom výchovy je odber a vyuţívanie straníckej tlače a literatúry. Rozpis a
plnenie straníckej tlače na rok 1982 v obci uvádzam v tabuľke.
Tlač:
Pravda
Smer
Hospodárske noviny
Nové slovo
Ţivot strany
Nová myseľ

Plán
165 výtlačkov
60
4
8
12
2

Plnenie
172 výtlačkov
63
7
10
11
3

Z toho členov strany
13 výtlačkov
8
1
2
3
1

Otázky smeru
Kysuce

5
-

6
229

1
13

Agitačné stredisko
Pri straníckej organizácii je zriadené AS. Pracuje na základe zásad práce schálených sekretariátom
ÚV KSČ z roku 1977. Jeho vedúcou je s. Elena Pupíková. Rada AS má 7 členov. Je vypracovaný
plán práce, ktorým sa činnosť riadi. Pracujú agitačné dvojice, ktoré navštívili domácnosti pre
zabezpečenie štátopolitických akcií, verejných schôdzí strany, pri akciách volebného programu a
pod. v miestnosti AS je panelová výzdoba na ktorej sú fotomateriálom zachytené staré Kysuce a
konfrontované dneškom. Všetky dôleţité etapy: socializácia, výstavba, priemysel, sú nafografované a
doplnené vhodným slovom, číslom, grafom. Nechýba ani činnosť zloţiek NF, súborov a krúţkov
kultúrneho strediska, aktívu pre občianské záleţitosti (ZPOZ). Pre potreby AS sa odoberá
komunistická tlač: Pravda, Nové slovo, Zápisník agitátora, fakty argumenty, Ţivot strany, Otázky
mieru. Tlač je vyuţívaná na štúdium, prípravu rozhlasových relácií, besied a iné. V AS sa konajú
schôdze, súťaţné popoludnia, stretnutia krúţkov. Vyuţívajú ho i ţiaci miestnej školy, vyučuje sa tu
priebeţne v roku občianská výchova, vlastiveda. Ţiaci sa tu oboznámujú s kultúrnopolitickým
ţivotom v obci, s jeho predstaviteľmi. Získavajú tu pomocou vystavovaných materiálov prehľad zo
všetkých oblastí ţivota obce. Pre budúce roky by bolo treba zabezpečiť väčšiu účasť na akciách
členmi zloţiek. Dobrým pomocníkom v práci AS sú krúţky, hlavne krúţok miestneho rozhlasu (MR)
fotografický a propagačný.
Národný front
V národnom fronte (NF) je zdruţených trinásť zloţiek. Kaţdá z nich má vypracovaný plán práce,
ktorý je zároveň súčasťou jednotného plánu kultúrno - výchovnej činnosti (JP KVČ) v obci. Jeho
plnenie sa prehodnocuje dvakrát ročne na plenárnych zasadnutiach MV - NF. Celá práca NF bola
kontrolovaná a usmerňovaná výborom strany. Dobrá spolupráca bola s národným výborom, hlavne
pri akciách "Z" a skrášľovaní obce.
V spolupráci s kultúrnym strediskom sa organizovali kultúrne podujatia, prednášky, súťaţné a
tematické večery, filmové predstavenia.
ZPO
Zväz poţiarnej ochrany v tomto roku vôbec nepracoval. Jeho predseda nejavil ţiadny záujem o
prácu. Z toho dôvodu došlo ku zmene predsedu.
Zväzarm
Slabú, takmer ţiadnu prácu nezaznamenal ani zväzarm. Príčina bola i v tom, ţe sa nepodarilo pre
miestnu organizáciu zohnať malokalibrové zbrane.
SZZ
Záhradkári i v tomto roku zaznamenali dobrú činnosť v prednáškach, schôdzach. Spoločne sa
zúčastnili na sovietskom filme, ku ktorému mali i besedu. V októbri poriadali i výstavu ovocia a
zeleniny. Brigádnicky nakosili a odovzdali 84q sena. V miestnej reštaurácií usporiadali ples v
spolupráci s druţobnou organizáciou materskej školy na niţnom konci.
SZŢ
Organizácia slovesnkého zväzu ţien je opäť hodnotená kladne. Pri Behu SNP usporiadali výstavu
výšiviek a výstavu kvetov spojenú so súťaţou. V rámci brigád odpracovali 312 hodín pri úprave
cintorína a výstavbe obchodnej jednotky na niţnom konci. Pokosili, nasušili a odviezli 35q sena.
Schôdzková a prednášková činnosť bola slabšia. Dobre si počínali v čitateľskom krúţku. Prečítali po

dve knihy z povinného a výberového radu. O prečítaných knihách robili besedu. Majú urobený
zoznam prestárlych ľudí a zavedenú opatrovateľskú sluţbu. Na fond solidárity rozpredali známky v
hodnote 1.470,- Kčs.
SČK
Slovenský červený kríţ patrí va našej obci medzi zloţky, ktoré pracujú veľmi dobre. Odpracovali
280 brigádnických hodín pri skrášľovaní obce, na úprave cintorína, na výstavbe obchodnej jednoty
na niţnom konci a v areáli zdravotného strediska. Dvakrát v roku zaisťujú v spolupráci s obvodným
lekárom Ladislavom Babišom bezplatný odber krve. Pre darcov, ktorí darovali krv viac ako 10krát,
usporiadali aktív, na ktorom pozvaní darci dostali vecné odmeny. Pravidelne kaţdý rok v spolupráci
s detskou ambulanciou robia kurz pre matky s deťmi do jednoho roka. V prednáškovej činnosti sa
zamerali na zdravotné témy a na škodlivosť pitia a fajčenia pre ľudský organizmus a spoločnosť.
SZM
Výbor NF hodnotil prácu slovenského zväzu mládeţe ako priemernú aţ slabú. Má 22 členov.
Schôdzková a prednášková činnosť takmer ţiadna nebola. V spolupráci s kultúrnym strediskom
uskutočnili kvíz z príleţitosti Februára 1948, v júni besedu stretnutie troch generácií a dve
prednášky. Štyria zväzáci robili vedúcich pionierskych oddielov a jeden zväzák pracoval vo
fotografickom krúţku pri kultúrnom stredisku.
SZPB
Členovia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sú uţ prestárli a poväčšine chorí. V roku
mali jednu členskú schôdzu spojenú s prednáškou. S pioniermi besedovali o priebehu o význame
SNP, večer zapálili symbolickú partizánsku vatru.
TJ - Slávia
Telovýchovná jednota má zdruţených 141 členov, z ktorých 75 členov prijalo individuálny
socialistický záväzok v celkovej hodnote 18.650,- Kčs. Odpracovali1865 brigádnických hodín a
vytvorili hodnotu 28.430,- Kčs. Plnenie socialistického záväzku realizovali pri äprave náhradného
futbalového ihriska, pri kosení a valcovaní ihriska na novom štadióne, urobili náter oplptenia nového
štadióna. Najväčšou akciou roka bol futbalový turnaj o pohár národného umelca Jozefa Krónera. TJ
riadi v obci futbal dospelých, dorastencov a ţiakov, atletiku, turistiku. Najvýraznejšie úspechy
dosiahol atletický oddiel. Má dobré výsledky v rámci kraja a v rámci Slovenska sa druţstvo ţiakov
umiestnilo ako tretie.
ZČSSP
Organizácia zväzu československo sovietského priateľstva má 72 členov. V spolupráci s miestnou
školou usporiadali školské kolo prednesu poézie a prózy v ruskom jazyku a "Melódie priateľstva".
Odpracovali 360 brigádnických hodín pri úprave cintorína a verejných priestranstiev. Z príleţitosti
výročia veľkej októbrovej socialistickej revolúcie ( VOSR) usporiadali slávnostnú akadémiu. 18.
septembra bola táto organizácia vyhodnotená okresnou konferenciou ako dobrá v rámci okresu.
MDV
Miestny dozorný výbor je čo do počtu členov prvý v obci, má 962 členov. Činnosťou sa však radí
medzi najmenej aktívne. Uskutočnili iba jednu schôdzu. Má zriadené komisie, cez ktoré by sa mali
zameriavať na kontrolu správnosti predaja v predajniach. I za cenu kritiky tomu však tak nie je.
Školstvo: základná škola
Oproti minulým rokom nenastali ţiadne kádrové zmeny. Na materskej dovolenke sú s. učiteľky:
Koţáková, Krištofíková ml., Pechová, Gettingová, Latková a vychovávateľka z druţiny Konkolová.

Na zastupovanie boli pridelené učiteľky: Demková, Kajánková, Červencová a vychovávateľku
zastupovala Jana Gunčágová - gymnazistka. Bolo 15 tried a v nich 398 ţiakov. Na konci školského
roka neprospelo 16 ţiakov, čo činilo 4,01%. Po opravných skúškach všetci ţiaci postúpili do vyšších
ročníkov. Vyznamenaných bolo 32 ţiakov. Školu ukončilo 57 ţiakov, z toho z 8. postupného ročníka
22 a z 9. postupného ročníka 35 ţiakov. Pre kabinety boli zakúpené pomôcky v hodnote 79.716,Kčs, pre ţiacku kniţnicu knihy v hodnote 5.865,50 Kčs, knihy do učiteľskej kniţnice za 3.259,50
Kčs. Na modernizáciu zariadenia bolo vydané 12.325,- Kča a na údrţbu školských budov sa vyplatilo
19.800,- Kčs.
Práca pionierskej organizácie (PO) bola dobrá. Pri zbere zemiakov odpracovali pionieri 1.778 hodín,
pri skrášľovaní ţivotného prostredia 2.548 hodín. Nazbierali 18 kg pomarančovej kôry, 3.413,65 kg
papiera, 1.912 kg textilu, 3.025 kg ţelezného šrotu, 63 kg liečivých rastlín. Druţobná škola z
Jablunkova nacvičila divadelnú hru, ktorú odohrala pre deti v Staškove.
Materská škola
Kádrové obsadenie: riaditeľka Bibiana Grečmalov, učiteľky Zelienková, Kopičiarová, Páleníková
(Marťáková), Árendáriková, Králová. Priestory budovy sú staré, nevyhovujúce hygienickým
poţiadavkám. Zakúpili sa nové hračky, uteráky, zariadenie pre kuchyňu. V spolupráci s kultúrnym
strediskom vedenie školy a rodičovské zdruţenie pripravili pre deti besiedku na 1. júna. Takmer
všetky deti boli v maskách. Podobnú besiedku usporiadali na záver roka pri jedličke. Obe besiedky
boli v kultúrnom dome.
Kultúra
V tomto roku na miestnom kultúrnom stredisku (MKS) došlo ku zmene pracovníčok. 6. januára
nastúpila pracovať Darina Hnidková na úsek mimoškolského vzdelávania (MVV) po Emílii
Lemešovej, ktorá odišla na MD. Ako knihovníčka prišla v máji Oľga Veselková zo Staškova.
Nakoľko je pôvodným povolaním pletiarka, začala študovať na dvojročnej knihovníckej škole v
Bratislave. Na MD odišla upratovačka Kajánková, zastupovala ju Perďochová. Domovníka
vykonával Jozef Beleščák. V tomto roku sa nerobili ţiadne väčšie opravy. Urobila sa iba údrţba
kotlov a článkov ústredného kúrenia, upravil sa priestor pred spoločenským domom. Boli zakúpené
kameninové kvetináče, ktoré sa usadili na betónovú plochu a nasadili sa do nich kvety. Okresné
osvetové stredisko (OOS) prestalo plniť funkciu výplatného strediska, boli zriadené menšie výplatné
strediská vo viacerých obciach, jedným bolo i MKS v Staškove, kde robili mzdy pracovníkom v
Olešneej, Podvysokej a Staškovu. Na úseku MVV sa darilo prednáškovej činnosti a súťaţným
formám. V tejto oblasti bola dobrá spolupráca so zloţkami, hlavne SZŢ, SČK a JRD Olešná. Vedúcu
krúţku miestneho rozhlasu robila súdruţka Hnidková. Výsledky práce s knihou oproti minulým
rokom sú slabšie. Počet čitateľov i výpoţičiek opäť poklesol. Zníţenie výkonov v tomto roku moţno
čiastočne ospravedniť tým, ţe bola zrušená pobočka v Olešnej - Polgrúni, kniţnica pre revíziu
kniţného fondu z dôvodu zmeny knihovníčky bola zatvorená vyše mesiaca. I práca s filmom má
tendenciu poklesu. U všetkých ukazovateľov plánu bol rast. Na zlepšenie návštevnosti by bolo treba
zlepšiť spoluprácu zo strany školy, vyuţívať nedeľné dopoludnia s filmom v rámci odpútavacích
akcií.
ZUČ
Najlepšie výsledky boli dosiahnuté na úseku estetickej výchovy. Pokračovalo sa v poriadaní
výchovných koncertov pre ţiakov zo škôl Olešná, Podvysoká, Staškov. Pre deti, boli zabezpečené i
divadelné predstavenia súborov záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ), napr.: Kocúr v čiţmách,
Aladinova lampa, Bábkové divadlo zo Ţiliny odohralo predstavenie "Koník hrbáčik". V rámci
obvodnej prehliadky divadelných súborov kategórie "C" mali občania moţnosť vidieť divadelné hry:
S brokovnicou na manţela, Kuchárky z ovseného. Z domácich súborov ZUČ nemal v tomto roku
premieru programu ani jeden súbor. Kde sa stále nedarí práci, je oblasť detského divadla. Jeho

stagnácia je zavinená tým, ţe v obci niet človeka, ktorý by chcel robiť réţiu detského divadla. A
práve z detí vyrastú noví herci pre divadlo dospelých, estrády, malé javiskové formy a iné ţánre. Na
folklórnom festivale v Ochodnici boli súdruţky Pupíková a Hurinová ocenené plaketami "Za aktivitu
ZUČ", za vzorné plenenie úloh s folklórnymi súbormi.
Profesionálni umelci
I v tomto roku MKS usporiadalo pre mládeţ a dospelých koncerty populárnej hudby: Karol Konárik,
Jozef Zíma, Veľkopopovická kozlovka. Estrádne pásma: "Ex 5" s Evou Kríţikovou, "Zásah" so
Slivkovcami, "Tucet ţien" s Jaroslavom Ďuríčkom. Všetky podujatia sa stretli u občanov s veľkým
záujmom. Najväčší úspech však zaznamenal známy spevák Jozef Zíma so svojimi hosťami.
ZPOZ
Na obradoch zboru pre občianské záleţitosti (ZPOZ) účinkujú: predseda - Mária Šinalová, matrikár František Matlák, recitátorka - Bibiana Grečmalová, speváčky - Jarka Hrtúsová a Terka Gulčíková,
funkcionári - Milan Pupík a Jozef Smreček.. príleţitostne pri niektorých akciách učinkuje i folklórna
skupina Staškovanka. Pri uvízaní detí do ţivota je prítomní detský lekár Přemysl Pech a detská sestra
Mária Koperová. Na kaţdom obrade je prítomní fotografista, vedúci fotokrúţku MKS, ktorý na
poţiadanie nafotografuje a zhotoví fotografie.
MNV
Funkcionári a pracovníci národného výboru (MNV) ako minulý rok. Práca sa darila, čo je zárukou a
zásluhou riadiacej organizátorskej práce. Pravidelne štvrťročne zvolávali verejné pléna spojené s
verejnými schôdzami strany.
Socialistický záväzok
Záväzkové hnutie sa stalo základným článkom prehlbovania a masovoorganizátorskej práce
národného výboru a národného frontu. V tomto roku bolo prijatých 803 individuálnych záväzkov a
35 kolektívnych záväzkov v celkovej hodnote 3,249.100,- Kčs. Prijaté záväzky boli realizované na:
výstavbe obchodnej jednotky na niţnom konci, dobudovaní MŠ na niţnom konci. Veľa hodín bolo
odpracovaných pri čistení a údrţbe verejných priestranstiev, ochrane a čistoty rieky, výsadbe
ovocných stromkov a kríkov, úprave zelene a zbere liečivých rastlín a odpadových surovín.
Volebný program
Plnenie úloh volebného programu v tomto roku bolo slabšie, chýbali finančné prostriedky. Začalo sa
s výstavbou obchodnej jednotky na niţnom konci - boli vybudované základy. Rozširovali sa
vodovody na niţnom konci a dobudoval sa vodojem. Veľmi iniciatívne si počínali občania v osade
Polgrúň, kde sa pracovalo na kanalizácii povrchových vôd a ny výstavbe cesty. Okresná údrţba
miestnych komunikácií zabezpečila bezprašnosť troch príhonových ciest v obci. Vo výstavbe
telocvične sa nepokračovalo.
Nová MŠ
V júni bola ukončená a daná do prevádzky materská škola na niţnom konci. Jej kapacita je 60 detí.
Má moderne a účelne zriadenú kuchyňu s jedálňou. Herne pre deti sú plné hračiek, vybavené
televízorom, magnetofónom, klavírom a premietačkou na dia - filmy. Ďalej sú tu samostatné spálne.
Nechýbajú ani moderné sociálne zariadenia, umývarne a veľký dvor. Riaditeľkou novej MŠ bola
menovaná s. Mária Zelienková, učiteľka MŠ v ústredí.
Doplňovacie voľby
V tomto roku zomrel predseda ONV v Čadci, súdruh Michal Cyprich, ktorý bol poslancom
snemovne národov Federálneho zhromaţdenia (FZ). Z toho dôvodu sa konali 16. októbra

doplňovacie voľby pre kandidáta do snemovne náírodov FZ, ktorým bol súdruh František Hrudák,
vedúci tajomník Okresného výboru komunistickej strany československa (OV KSČ) v Čadci. V našej
obci bol volebný obvod číslo 109. všetci občania - voliči, zvolili menovaného kandidáta všetkými
hlasmi - jednohlasne!

1983
Príroda a počasie
Zima bola mierna, väčšinou suchá. Mrazy boli do -150C. snehu bolo veľmi málo, rýchlo sa
topil.poľnohospodárske práce občania vykonávali uţ v marci. Siali obilie a sadili zemiaky. Máj bol
tieţ suchý a veľmi teplý. Zeleninové záhradky museli ľudia denne polievať. 24.mája prileteli
mandelinky zemiakové. Bolo ich veľmi veľa, celé roje. Na zemiakoch narobili veľa škody. Ktorí
občania denne čistili zemiakové byle od nich, tam ešte zemiaky boli pekné. I mesiac jún bol suchý,
ale chladný. 14.júna teplota poklesla na +20C, ale po dvadsiatom prišlo oteplenie a búrky. Mesiac júl
a august svojou teplotou +300 aţ 350C boli pravými letnými mesiacmi, s moţnosťou kúpania sa v
rieke Kysuci. Takmer vôbec nepršalo. Teplo a sucho trvali i v septembri. Október bol chladný,
daţdivý. V novembri začalo sneţiť uţ 12-tého v mesiaci. Teploty poklesli aţ na -250C. potom sa
oteplilo a sneh zišiel. Vianoce aj Silvester boli bez snehu, zamračené.
Búrka - poţiar
Pri búrke z 27. na 28. júna udrel blesk do domu Jozefa Štrkáňa, a keďţe bol drevený, začal horieť.
Časť domu sa podarili uhasiť a zachrániť.
Verejný ţivot, DO-KSS
V tomto roku došlo ku zmene členov výboru dedinskej organizácie komunistickej strany Slovenska
(DO-KSS). 15. januára sa konala výročná schôdza (VČS), kde bola nová kandidátka schválená.
Výbor pracoval v tomto zloţení.
Predseda: Ladislav Machovčák
členovia: Štefan Badţgoň
Podpredseda: Milan Pupík
Jozef Skorka ml.
Tajomník: Ján Perďoch
Jakub Machovčák
Hospodár: Ladislav Šperka
Ignác Baculák
Lucia Beleščáková
Organizácia mala 45 členov strany a 1 kandidáta. Z tohto počtu bolo 5 ţien. Vekové zloţenie členov
strany:
Vek: 31 rokov - 35 rokov = 4 členovia
36 rokov - 40 rokov = 3 členovia
41 rokov - 45 rokov = 6 členov
46 rokov - 50 rokov = 2 členovia
51 rokov - 55 rokov = 4 členovia
56 rokov - 60 rokov = 4 členovia
60 rokov - a viac = 22 členov
Z prehľadu viedieť, ţe dedinská organizácia má najviac členov uţ prestárlych, ktorí nie sú aktívne
zapojení v práci. V budúcnosti bude výbor venovať pozornosť výberu kandidátov, aby sa členska
základňa omladila. Vnútrostranícke vzdelávanie mal na starosti súdruh Smreček, tajomník národného
výboru (NV). Situácia v ňom sa nezlepšila, účasť i štúdium sú na nepţadovanej úrovni. Výbor strany
na svojich zasadnutiach sa zaoberal súčasťou členov na schôdzach a platením členského. Práve pre

neúčasť na ČS a neplatenie členského, našaq organizácia zrušila členstvo strany Jozefovi
Michaliskovi a Anne Pakošovej.
Agitačné stredisko
Ňvýznamným pomocníkom strany, národného výboru, národného frontu je AS. Jeho členovia rady
pracujú v tom zloţení ako v predcházajúce roky. Iba sa zmenil člen za mladeţnícku organizáciu, lebo
sa menil predseda. Účasť na zasadnutiach bolo priemerná. Malá pozornosť bola venovaá zo strany
NV i DO KSS. Vo výbore strany sa prácou AS zapodievala iba jedenkrát. Tak celé ťaţisko práce
zostalo na pracovníčkach kultúrneho strediska, ktoré zabezpečovali masovopolitické akcie, názornú
agitáciu i s propagáciou v obci a tieţ výmenu materiálov na paneloch v miestnosti. Práca agitačných
dvojíc bola slabá, takmer ţiadna. Slabá bola i názorná agitácia (NA) v obci, lebo NV neposkytol na
prácu AS ţiadne finančné prostriedky.
Kultúra - MKS
Na kultúrnom stredisku (MKS) pracovníčky ako v lani. Nerobili sa ţiadne väčšie práce. Starý
kultúrny dom si vyţiadal opravu tanečného parketu a okien. V novom sa robila údrţba okapových rín
a zvodov. Všetky práce robili pracovníci miestnych prevádzok. Zo súborov si najlepšie počínala
folklórna skupiba (FS) Staškovanka. Nacvičila nový vzdelávací program "Fašiangy", ktorý bol
orientovaný na kalendárne zvykoslovie, jarnú časť. V tomto programe poskytol pomoc a účinkoval
Dr. Milan Kiripolský, pracovník Kysuckého múzea v Čadci. S pásmom "Rok na dedine" vystupovala
v Dunajskej Lúţnej a v Počerniciach pri Prahe. Koncom roka Staškovanka spolupracovala s ČST československou televíziou v Košiciach. Účinkovali v televíznom programe "Draotárskym
chodníkom"- divadelný súbor inscenáciu súčasného slovenského autora E. Golnera "Aká bolesť, taká
medicína". MKS usporiadalo pre členov súborov a krúţkov trojdňový zájazd do Prahy. Súčasťou
tohto zájazdu bolo i účinkovanie v ČST v súťaţnom programe "Buď - anebo", ako diváci. I v tomto
roku mali staškovskí obyvatelia vidieť niektoré profesionálne telesá, napr.: Pavol Novák so skupinou
Proto, Modus, Elán a Malokarpatská kapela. Veľký úspech mala u občanov divadelná hra "Bačova
ţena", ktorú u nás zahral divadelný súbor z Kysuckého Nového Mesta. Pre ţiakov škôl to boli
výchovné koncerty a bábkové divadlo s inscenáciou "Muzikanti". Na úseku práce s filmom sa ani v
tomto roku nepodarilo zabezpečiť spoluprácu so školou v obci. Filmové predstavenia nenavštevovali
ani v rámci nedeľných dopoludňajších odpútavacích akcií, ktoré poriadala pionierska organizácia.
Miestny rozhlas
Významným pracovníkom v masovopolitickej práci je vysielanie miestneho rozhlasu. Vedúcou
krúţku MR je Darina Hnidková. Vysiela pravidelne trikrát v týţdni - pondelok, streda, piatok.
Vynaloţená práca s prípravou vysielania nie je však adekvátna, lebo sieť miestneho rozhlasu v obci
je vo veľmi zlom stave. Počuteľnosť reproduktorov je slabá, v niektorých častiach obce ţiadna. NV
dal spracovať projekt na generálnu opravu s rozpočtom 500.000,- Kčs. Na jeho realizáciu však nie sú
finančné prostriedky.
MDŢ
V našej obci sa za rok robí iba jedna verejná slávnosť a to z príleţitosti medzinárodného dňa ţien
(MDŢ). Býva v nedeľu popoludní. Gestorom podujatia je NV, slovenský zväz ţien a MKS. Členky
výboru SZŢ spolu s národným výborom vyhodnotia najaktívnejšie členky organizácie a odovzdajú
im ďakovné listy a malé upomienkové darčeky. Kultúrny program pripravujú ţiaci základnej školy,
materskej školy, FS červeného kríţa a súbory MKS. Oslava ku MDŢ si našla trvalé miesto vo
verejnom ţivote v obci, o čom najlepšie dokumentuje vţdy plná kinosála kultúrneho domu.

Volebný program
Dobrá finančná situácia v tomto roku nebola ani na NV, hlavne na akciách "Z", ktoré boli zaradené
do volebného programu. Okresný národný výbor v Čadci nepridelil ţiadne finančné prostriedky.
Vlastné príjmy NV získané hlavne odvodom prebytku hospodárenia miestnej prevádzky, pouţili na
splátku úveru pre banku v Čadci vo výške 456.000,- Kčs. Z tohto dôvodu sa nemohlo pokračovať na
stavbe telocvične. Výstavbu obchodnej jednotky financovala Jednota v čadci, preto šli práce rýchlo.
Po vybudovaní základov práce pokračovali vybudovaním obvodových múrov, priečok a zastrešením
celej stavby. Ďalej sa robili práce na menších akciách, ktoré nevyţadovali vysoké finančné náklady,
boli robené v rámci brigád socialistickej súťaţe. Boli to: úprava cesty Kuchriská, v osade Bahana a u
Švajdlákov, úprava terénu pre lyţiarský vlek, čiastočná oprava mostu cez rieku Kysucu, odvodenenie
pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) na Polgrúni a iné.
Hospodárenie MNV
Príjmy: 2,299.289 Kčs
Dane a poplatky: voda - stočné: 23.339,- Kčs, trţba kino: 46.762,- Kčs, nájom za byty: 28.497,- Kčs,
4% odvod MP: 160.727,- Kčs, nájom bytových a nebytových priestorov: 55.499,- Kčs
Doplnkové zdroje: prebytok hospodárenia MP: 300.213,- Kčs
Ostatné: 58.443,- Kčs
Prevod z účtu FRR: 105.575,- Kčs
Zdruţené prostriedky: 367.241,- Kčs
Iné: 178.650,- Kčs
Jednota v Čadci: 396.270,- Kčs
Príjmy v kapitole dane a poplatky sa inkasovali zloţenkou. V niektorých prípadoch sa museli
poplatky vymáhať inkasom na mzdu občana.
Výdavky: údrţba a oprava vodovodov: 47.146,- Kčs
Úrdţba miestnych komunikácií: 23.568,- Kčs
Výdavky: školstvo (ZŠ, MŠ, jedálne): 844.215,- Kčs
Vnútorná správa:
120.786,- Kčs
Kultúra (kino, ZPOZ): 36.132,- Kčs
Starostl. O starých občanov: 83.720,- Kčs
Z toho na jednorázovú: 62.600,- Kčs
Neplánovaný výdaj: splátka úveru: 456.000,- Kčs
Stavby akcie "Z": 564.388,- Kčs
Školstvo - MŠ
V tomto roku sa začalo vyučovať aj v novej materskej škole (MŠ) na niţnom konci. Riaditeľka Mária
Zelienková, učiteľky: Dlhopolčeková, Kubačková, Kubišová, kuchárky: Lištvanová, Perďochová,
kuriči: Kučová, Vojvodík, upratovačky: Smrečková, Cisáriková.
Počet tried: 2 - skupina mladších detí: 3.-4. ročné
2 - skupina stredných detí: 5.-6. ročné
kapacita v jednej triede je 30 detí. I keď sa vyučovalo, robili sa ešte niektoré práce napr.:
odstraňovanie kolaudačných závad, odvodnenie pozemku a terénne úpravy okolia, oplotenie areálu.
V MŠ v ústredí došlo ku zmene učiteliek. Súdruţka učiteľka Buchcárová odišla vyučovať do
Klokočova, Kopičiarová vyučuje na vysunutom pracovisku v Podvysokej. Po riadnej MD sa vrátila
Páleniková. Vyrsavíková sa vrátila do rodnej obce z Karvinej, Linerová prišla z Čadce. Z funkcie
vedúcej PO zo základnej školy prišla Krištofíková, ktorá si robí nadstavbu pre učiteľky MŠ v
Turčiankych Tepliciach. Sú zriadené tri triedy.

Základná škola
Riaditeľ:Ján Perďoch, zástupca: Ľudevít Poláčik, výchovný poradca: Mária Šinalová, vedúva PO:
Emília Červencová, vedúca druţiny: Konkolová, vedúca školskej jedálne: Štefánia Bulejová,
kuchárky: Irena Smrečková, Kajánková, Rudinská, školník: Jozef Pupík. Učebné pomôcky pre
ţiakov boli zakúpené v hodnote 35.720,- Kčs.
Organizácia vyučovania:
Trieda Počet ţiakov Triedny učiteľ
Trieda
Počet ţiakov
Triedny učiteľ
I.A
23
Agnesa Kuderavá
V.A
31
Vladimír Gajdošík
I.B
22
Anna Perďochová
V.B
31
Dagmar Pechová
II.A
19
Terézia Gunčagová
VI.
35
Vladimír Getting
II.B
18
Eva Latková
VII.A
31
Jozefína Poláčiková
III.A
27
Helena Kajánková
VII.B
31
Jozef Latka
III.B
27
Helena Šupolová
VIII.A
21
Šimon Koţák
IV.A
27
Anna Tichá
VIII.B
22
Anna Latková
IV.B
27
Irena Sabelová
Bez triednictva vyučovala súdruţka učiteľka Zlatica Koţáková.
Národný front - výbor
Členovia výboru národného frontu (NF) v obci venovali tento rok zvýšenú pozornosť výchove
mladého človeka a viedli predsedov zloţiek tak, aby si uţ v základnej škole získavali ţiakov pre
prácu v spoločenských organizáciach. Plénum má 21 členov, výbor je sedem členný. Predsedom je
Ľudevít Poláčik, tajomníkom Emil Maslík, podpredsedom Jozef Smreček. Na výberové schôdze si
prizývali predsedov zloţiek, kde prejednávali otázky práce a pomoc na zlepšenie činnosti.
Spolupráca NF a MKS bola dobrá, úlohy sa plnili načas. Práca NF bola dvakrát prehodnocovaná na
členskej schôdzi strany. Jednotlivé organizácie plnili úlohy priemerne. Najúspešnejšie sa plnili
plánované brigádnické hodiny na pomoc poľnohospodárstvu a pri výstavbe v obci.

1984
Rok 40. výročia SNP
Zmena kronikára
Písať kroniku ma poţiadal súdruh Jaroslav Machovčiak, novozvolený predseda MNV vo voľbách do
zastupiteľských orgánov v roku 1986.
Do funkcie kronikára ma schválila Rada MNV na svojom zasadnutí dňa 18.7.1986 číslo uznesenia
64. pri svojej práci sa budem riadiť Pokynmi MŠ SSR č. 6502/83, Smernica pre prácu obecných
kronikárov okresu Čadca ONV - obdoru kultúry č. 431/85 a pokynmi Metodického centra Kysuckého múzea v Čadci. Kroniku dopisujem za bývalú kronikárku Elenu Pupíkovú, ktorá sa z
obce odsťahovala 15.2.1986.
Ţivitopis
Volám sa Jozefa Poláčiková a pochádzam zo Staškova, kde som sa 16.1.1945 narodila. Osemročnú
školu som navštevovala v rodnej obci a po jej ukončení som nastúpila študovať na Strednú
všeobecnovzdelávaciu školu do Čadce. Po maturitných skúškach som začala učiť na ročníkoch 1.-5.
v Korni - Vyš. Koniec a diaľkove som začala študovať PF v Banskej Bystrici odbor jazyk slovenský
- jazyk ruský. Štúdium som ukončila v roku 1969. v roku 1964 som sa vydala a od toho istého roku
učím na miestnej škole vyštudovaný predmet. Môj manţel Ľudevít Poláčik je tieţ učiteľ, dlhoročný
predseda ND v Staškove a zástupca ZŠ. Máme dve dcéry Ivetu a Beatu.

Po zistení nepravdivých údajov na strane 322 obecnej kroniky v oblasti vedúcej osvetového
zariadenia R-MNV doporučila uvedenie skutočnosti zodpovedajúcej pravde a konštatovala, ţe
menovaná vedúca osvetového zariadenia v uvedenom roku pracovala na štvrtinový pracovný úväzok,
ale kultúrna činnosť nebola vôbe na slabej úrovni, ako sa v roku opisovala. Prepracovaný zápis bol
chválený Radou MNV v Staškove 16. decembra 1986 pod číslom uznesenia 124

Predseda MNV
Poláčiková Jozefa
Podpis kronikára
Prehľad vnútropol. udalostí
Rok 1984 bol pre občanov obce Staškov rokom pokojným. Bol to rok pamätných výročí. Občania
celej našej vlasti si pripomenuli 40. výročie slávného Slovenského národného povstania, ktoré
ukázalo celému svetu, ţe i keď malý národ, čo do počtu obyvateľov, ale nesúhlasil s nemeckou
nadvládou a povstal so zbraňou v ruke proti okupantom. Slovenskí partizáni vyhadzovali ţelezničné
mosty, vojenské transporty vysielané na front proti Sovietskému zväzu.
40-té výročie Slovenského národného povstania bolo za celý okres dôstojne slávené na Makove Bumbálke v mesiaci august. I naši Staškovania si v deň výročia Povstania uctili tých, ktorí sa
zaslúţili o našu slobodu i o to, ţe vôbec dnes ţijeme. Za účasti okresných predstaviteľov Nároného
frontu, učiteľov i ţiakov základnej školy sa konal v obci XI. Ročník Behu Slovenského národného
povstania. Organizačným predsedom je MUDr. Přemysl Pech - detský lekár v Staškove, zanietený
človek pre ľahkú atletiku. Behu sa zúčasťňujú nielen miestní a okresní pretekári ale i pretekári z
celéjo Slovenska, Čiech, NDR a Poľska. Okrem tohto výročia si občania pripomenuli 39. výročie
ukončenia 2. svetovej vojny, 36. výročie Februára a 67. výročie VOSR. Tieto pamätné výročia boli
občanmi Staškova uctené slávnostnými schôdzami alebo zasadaniami. Všetci občania i spoločenské
organizácie vyvinuli v tomto roku veľkú aktivitu pri týţdňoch pracovnej aktivity a sobôt pracovnej
cti. Pričinili sa o čistenie verejných priestranstiev, pri úprave cintorína, o čistenie potokov a rieky
Kysuca.
Plnenie soc. záväzkov
V rámci plnenia socialistického záväzku pracovali členovia jednotlivých zloţiek národného frontu pri
obchodnej jednotke na niţnom konci, na výstavbe telocvične v rámci akcie "Z", kde rozpočtový
náklad činí 5 miliónov. Podarilo sa hrubú stavbu ukončiť. Brigádnicky sa veľmi dobre do práce
zapájali členovia ZČSSP, ZRPŠ, TJ, ZPB a organizačne veľmi dobre spolupracovali riaditeľ i
zástupca miestnej základnej školy - súdruhovia Ján Perďoch a Ľudovít Poláčik.
Ďalšia výstavba
V rámci akcie "Z" sa upravila v obci cesta do Machovčákov a Hatali. Previedla sa úprava cesty "do
Belkov" a "Lazov". Zakúpil sa materiál pre rekonštrukciu starej budovy MNV, ktorá by mala v
budúcich rokoch slúţiť pre účely sluţieb. Pre vodovod na vyšnom konci sa zapojil jeden prameň a
zakúpili sa rúry pre úpravu potoka pri závode Tesla.
Hneď začiatkom kalendárneho roka 4.1.1984 bola otvorená v budove miestneho zdravotného
strediska lekáreň zásluhou obvodného lekára MUDr. Ladislava Babiša. Pacienti v lekárni obdŕţali
všetky lieky aţ na tie, ktoré treba zhotoviť laboratórne. Niektoré lieky a vitamíny sa dajú zakúpiť.
Taktieţ sa započali práce budovania lyţiarského vleku.

Potravinárska predajňa "od Langerov" sa presťahovala do zrenovovaných pristorov " u Turiaka".
Táto stará potravinárska miestnosť slúţi po zrenovovaní ako predajňa mäsa. Pri všetkých
rekonštrukčných prácach dobre pomáhali zloţky národného frontu.
Počasie
V tomto roku bolo počasie nepriaznivé. Zima bola mierna. Po celý rok prevládali upršané dni.
Sluţby obci
V obci sú zriadené Miestne prevádzky, ktoré poskytovali i v tomto roku niektoré sluţby obyvateľstvu
ako napr.: zasklievanie okien, stolárske sluţby, zámočnícke, klampiarske, nákladná doprava,
zhotovovanie kotlov a ústredné kúrenie a ďalšie drobné práce. Vedúcim prevádzok je i naďalej
súdruh Pavol Koţák.
Do obce chodí pojazdná zberňa prádla z Čadce, kde si dávajú občania prádlo čistiť a ţehliť. Kaţdý
druhý piatok je v obci výmena bômb, ktoré zabezpečuje aklad z Kysuckého Lieskovca. Niektoré
sluţby ako napr. maliarske, oprava automobilov, vodoinštalárske pomáhajú občanom zabezpečovať
miektoré organizácie okresného mesta Čadca.
Školstvo
Školský rok bol zahájený 3. septembra 1984 riaditeľom školy Jánom Perďochom slávnostným
príhovorom zástupcu OV KSS a ONV s. Ing. Jozefom Gajdošíkom. Kádrové obsadenie školy:
Riaditeľ školy: Ján Perďoch
Zástupca školy: Ľudovít Poláčik
Výchovný poradca: Šinalová Mária
Vedúca PO SZM: Červencová Emília
Učitelia: Kuderavá, Perďochová, Gunčagová, Latková Anna, Latková Eva, Latka Jozef, Kajánková,
Tichá, Sabelová, Koţák, Koţáková, Getting, Gettingová, Gajdošík, Poláčiková, Pechová,
Krištofíková.
Vedúca školskej druţiny: Konkolová Ľudmila
Celý školský rok 1984/85 sa niesol v znamení osláv 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou
armádou a prípravou nácviku na Československú spartakiádu 1985. ţiaci základnej školy nezaháľali
ani v zberovej činnosti. Nazbierali 76 kg liečivých rastlín, 2399 kg textilu a 194 kg šípiek. Škola
uskutočnila plavecký výcvik v Třinci so ţiakmi 4. ročníka, pretoţe v našom okrese nie je ešte
otvorená plaváreň.
V materskej škôlke na niţnom konci sa vyučovalo uţ druhý rok. Kádrové obsadenie:
Riaditeľka: Mária Zelienková
Učiteľky: Dlhopolčeková, Kubačková a Kubišová.
Boli odstránené niektoré kolaudačné závady, upravené okolie materskej škôlky, k čomu sa pričinili
rodičia detí.
Materská škôlka - ústredie.
Riaditeľka: Bibiana Grečmalová
Učiteľky: Arendáriková Elena, Linerová, Krištofíková Anna, Smrečková Anna, Páleníková
Kuchárky: Matláková, Koţáková.
Kultúra:
Riaditeľkou MKS je Elena Pupíková. Hospodárska pracovníčka: Darina Hnitková. Hnihovníčka:
Oľga Veselková.
V tomto roku sa v spoločenskom dome nerobili ţiadne opravy. V starom kultúrnom dome taktieţ nie
i keď sa v ňom vyţadujú opravy: výmena strechy a ďaľšie drobné opravy. V rámci mimoškolského
vzdelávania bolo prevedených 5 besied v zloţkách. Zväzarm, SZI, ČSČK, SZŢ, ZČSP. Zloţky
národného frontu tu previedli nejaké prednášky a kvízy.

Folklórna skupina Staškovanka mala v 2. polroku nového vedúceho Ladislava Maslíka. Skupina
nacvičila dva nové programy v rámci súťaţe agitačných stredísk. "Fašiangy - Turíce" reţijne
pripravil Ladislav Maslík a s týmto pásmom skupina postúpila do krajského kola.
Scénar k pásmu "Štedrý večer" pripravila a reţijne nacvičila Anna Hurinová. S týmto programom
bola folklórna skupina víťazom "Ochodnica 84", víťazom krajského kola a zabezpečila si tak postup
na celoslovenskú prehliadku, ktorá bola aţ 15.-17. mája 1985 v Ţiline. V tomto roku FS robila jednu
nahrávku pre rozhlas pod názvom Klenotnica.
Folklórna skupuna pri ZO SZŢ pod vedením učiteľky Poláčikovej nacvičila pri príleţitosti osláv
Madzinárodného dňa ţien pásmo: Pytačky za starých čias. V preplenenej sále spoločenského domu
sa pásmo veľmi páčilo, pretoţe oslavy MDŢ v obci majú uţ svoju tradíciu a táto folklórna skupina
vystúpila uţ po štvrtý rok. V pásme vystupovali staršie ţeny, muţi, pamätníci starých zvykov, ba i
mládeţ, aby tak preiblíţili súčasným Staškovanom ţivot a zvyky za starých čias.
Miestny rozhlas vysielal jednotlivé relácie k politickým a kultúrnym udalostiam, ktoré pripravovala
vedúca krúţku - Darina Hnitková.
Divadlo dospelých malo 5.II. premieru hry Emila Golnera "Aká bolesť - taká medicína" pod
reţijným vedením Martina Kolesára - herca Divadla SNP v Martine. V obci vystupovali v tomto roku
speváci: Viera Špinarová, Karol Konárik a Peter Nagy.
Šport
Telovýchovná jednota Staškov má 275 členov. Činnosť tejto zloţky bola v pléne NF ako i
straníckymi funkcionármi hodnotená ako veľmi dobrá. Najväčší oddiel bol futbalový, ktorý má 3
druţstvá. Druţstvo dospelých dosiahlo v okresnej súťaţi dobré výsledky a v jesennej časti obsadilo I.
miesto. Druţstvo dorastencov dosahuje priemerne výsledky. Ţiaci sa v jarnej súťaţi prebojovali do
oblastnej súťaţe, kde hrali v histórii staškovského futbalu prvýkrát. V jesennej časti obsadili
3.miesto. dobré meno urobil obci i atletický oddiel.
Muţi vyhrali niekoľko pretekov ako Kysucký maratón, majstrovstvá Severomoravského kraja a pod.
Talentom je Vladimír Balošák, ktorý vyhráva väčšie preteky. Športovci odpracovali 1264
brigádnických hodín pri lyţiarskom vleku, pri tehelni a pri oprave lávky cez Kysucu k štadiónu.
Zúčastnili sa čtyroch futbalových turnajov a dôstojne zorganizovali futbalový turnaj o pohár
národného umelca Jozefa Krónera. Národný umelec sa osobne zúčastnil turnaja a Staškovania mu k
60. narodeninám popriali veľa zdravia a optimizmu do ďalšieho ţivota. Náš obľúbený rodák bol pri
príleţitosti významného jubilea prijatý predstaviteľmi obce, národného frontu, predstaviteľmi DO
KSS a telovýchovnej jednoty.
Verejno - polit. pomery
Obec riadila Rada MNV v tomto zloţení:
Milan Pupík - predseda
Emil Maslík - podpredseda
Členovia rady:Machovčiak Ján, Machovčiak František, Hrušková Rozália, František Belko, Justín
Latka, Pavol Páleník, Terézia Jozeková
Predsedom DO KSS bol i v tomto roku súdruh Ladislav Machovčiak, staškovský rodák a v závode
Tatra Čadca uznávaný ako veľmi schopný zlepšovateľ.
Pláca zloţiek NF
Predsedom MV NF v obci je uţ 15. rok Ľudovít Poláčik - zástupca riaditeľa základnej školy.
V miestnej organizácii slovenského zväzu ţien v Staškove je registrovaných 156 ţien. V tomto roku
uskutočnili 3 prednášky na témy:
1. Dodrţiavanie hospodárskej disciplíny - vec kaţdého z nás
2. Miesto a úloha rodiny v socialistickej spoločnosti
3. Poslanec SZŢ v socialistickej spoločnosti

Brigádnicky odpracovali 1880 hodín. Vysadili záhon kvetov pred potravinami a po celý rok sa oň
starali. Nakosili, usušili a odovzdali ŠM 14,5q sena.
S nacvičeným programom Pytačky vystúpili nielen na MDŢ, ale i na výročnej schôdzi SZI a Jednoty
a pri príleţitosti Dňa učiteľov. Predsedkyňou tejto organizácie je Jozefa Machovčiaková a zásluţila
sa o to, ţe v spolupráci s MNV zabezpečila stravovanie niektorých dôchodkýň v miestnej reštaurácii.
Takou hybnou pákou celej tejto organizácie je Helena Machovčiaková, ktorej ako dlhoročnej
predsedkyne bola ocenená Pamätnou medailou od Ústredného výboru Slovenského zväzu ţien a
odovzdala ju členka okresného pléna SZŢ súdruţka Anna Kajánková. Túto istú medailu, ktorá bola
odovzdaná pri príleţitosti 40. výročia zaloţenia SZŢ prevzala i Jozefa Poláčiková - učiteľka
základnej školy. Pri príleţitosti osláv 40. výročia SNP členky organizácie organizovali vo vestibule
spoločenského domu výstavku kvetov a najkrajšiu kyticu poloţili k pamätníku padlých v Zákopčí.
MO ČSZČK
Predsedkyňou i v tomto roku bola Emília Gajdošíková. Trikrát previedli bezplatný odber krvi.
Brigádnicky odpracovali 680 hodín. Vysadili 150 okrasných kríkov a 120 ovocných stromov.
Nakosili, usušili a odovzdali 69q sena štátnym majetkom. Organizácia veľmi dobre plní plán odberu
krvi. Dobrými organizátormi pri tejto ušľachtilej akcií sú i obvodný lekár MUDr. Ladislav Babiš a
zdravotná sestra Vlasta Gajdošíková.
DO SZM
Táto organizácia zdruţuje "mlaď našej obce". Previedli 2 prednášky a 2 kvízy k Víťaznému februáru
a k 40. výročiu SNP. Zúčastnili sa výstupu na Jakubovský vrch, Veľkú Raču, Veľký Polom a na
Lemešnú. Zúčastnili sa športovo - branných hier vo Vysokej nad Kysucou , kde obsadili I. miesto.
Pri príleţitosti osláv 40. výročia SNP postavili a zapálili na niţnom konci Partizánsku vatru, pri
ktorej večer staškovské ţeny, muţi a mládeţ za doprovodu "heligoniek" spievali partizánske i mnohé
iné ľudové piesne. Takto si Staškovania zaspomínali na tých, ktorí nám slobodu vydaobyli.
Nezaháľali ani brigádnicky. Odpracovali 496 hodín, na obchodnej jednotke 196 hodín, pri príprave
okolia klubu 80 hodín, pri úprave futbalového ihriska 48 hodín. Nakosili, usušili a odovzdali štátnym
majetkom 65q sena.
MO ZČSSP
Táto organizácia zdruţuje svojich členov z pracovníkov základnej školy, oboch materských škôl,
vedúcich predajní v obci, pracovníkov MNV, Drobných prevádzok, občanov obce. Najstaršími
členmi odbočky sú: Ján Peter Letko, Anna Letková, Michal Pupík - 86 rokov, Rozália Hrušková,
Mária Kováčiková.
V tomto roku uskutočnili 2 kvízy a 2 prednášky na témy: Mierová politika ZSSR a Hospodárska
spolupráca so ZSSR. Členky výboru zorganizovali besedu s účastníčkou zájazdu v ZSSR - Teréziou
Gunčágovou učiteľkou základnej školy, rodáčkou zo Staškova.
Členovia zloţky, ako po iné roky i v tomto roku, navštívili v Mesiaci ZČSSP sovietské filmové
predstavenie. Niektorí členovia pomáhali pri organizovaní súťaţí Puškinov pamätník, Mel=odie
priateľstva. Výbor odbočky v zloţení: Jozefa Poláčiková, Anna Latková, Agnesa Kuderavá, Anna
Perďochová, Mária Smrečková: vyhotovoval nástenky o ţivote sovietských ľudí, a tak propagoval vo
vestibule spoločenského domu a v agitačnom stredisku priateľstvo i budovateľské úspechy
sovietských ľudí.
MO SZZ
Slovenský zväz záhradkárov veľmi dobre spolupracoval počas roka so záhradkármi z Podvysokej a z
Frýdlantu. Zúčastnili sa celookresnej súťaţe viazania kvetov a aranţovania kvetín, začo im bolo
udelené ocenenie. Pri základnej škole viedli ovocinársky krúţok, ktorého vedúcim bol Štefan
Korduliak. Pre záhradkárov i pre občanov zakúpili väčšie mnoţstvo okrasných a ovocných

stromkov. V jeseni uskutočnili výstavu vypestovaných plodín a najkrajšie plody, ba i kvetiny boli
odmenené vecnými cenami. V súčasnej dobe majú mnohí záhradkári postavené v záhradkách
skleníky, v ktorých predpestúvajú priesadu a pestujú uhorky, rajčiny a papriku.
Členovia zloţky vysadili okrasné kríky pri MŠ na niţnom konci a okolo zdravotného strediska,
pomáhali pri výstavbe obchodu na niţnom konci. Pre štátne majetky nakosili, usušili a odovzdali 43q
sena a z vlastnej úrody odovzdali 120q sena.
MO ZPB
V tomto roku došlo k zmene predsedu zloţky. Súdruh Ján Machovčiak sa zo zdravotných dôvodov
funkcie vzdal a túto prevzal Štefan Korduliak. Uskutočnili 2 besedy so ţiakmi základnej školy a
pomáhali pri zabezpečovaní osláv SNP, kde pri Partizánskej vatre porozprávali "naši pamätníci"
prítomným občanom ale hlavne mládeţi o bojoch na Kysuciach a prechode nemeckej divízie cez
našu obec
Zväzarm
Základná organizácia má 51 členov. Členovia zväzarmovskej organizácie odpravovali pri úpravách
vlastných zariadení 72 hodín. V poľnohospodárstve odpracovali 64 hodín a v akcii "Z" 30 hodín.
Previedli 2 prednášky. Bol zaloţený strelecký krúţok pri ZŠ, ktorý vedie súdr. Učiteľ Jozef Latka a
krúţok elektroniky, ktorý vedie Marian Frolo.
Drobnochovatelia
Počas roka zabezpečovali drobnochovatelia občanom malé kurčatá, morky, kačice i húsky, čím
uľahčovali prácu našim občanom, pretoţe za nimi nemuseli cestovať do čadce. Brigádnicky
odpracovali 180 hodín pri úprave a krášľovaní ţivotného prostredia. I oni nasušili a odovzdali ŠM
Raková 55q sena.
Zväz invalidov
Predsedom tejto zloţky bol naďalej Pavol Beleščák, dôchodca v obci, obľúbený ako výborný maliar
a úprimný človek. Riadil v zloţke 48 členov. Výbor navštevoval počas roka niekoľko telesne
postihnutých svojich členov. V roku previedli 3 prednášky a usporiadali 2 zájazdy po pamätných
miestach.
Poţiarnici
Staškovskí poţiarnici mali 3 druţstvá: dospelí, dorast a ţiaci, ktoré sa zúčastnili i okresnej súťaţe.
Počas roka prevádzali preventívne prehliadky v obchodoch, v obytných domoch, taktieţ prevádzali
ošetrenie a údrţbu poţiarneho výzbroja. Brigadovali pri úprave poţiarnej zbrojnice a pri skrášľovaní
našej obce.
ZPOZ
V obci pracoval i zbor pre občianske záleţitosti. Predsedkyňou bola Mária Šinalová - učiteľka
základnej školy. Členovia ZPOZ:
Bibiana Grečmalová - riaditeľka MŠ
Vladimír Getting - učiteľ ZŠ
Jarmila Hrtúsová - rob. Slovenka Turzovka
Terézia Gulčíková - robotníčka Slovenks Turzovka
František Matlák - matrikár MNV
Milan Pupík - predseda MNV
Jozef Smreček - tajomník MNV
Zbor ma Pamätnú knihu, do ktorej zapisoval výbor jednotlivé sobáše, uvítanie detí do ţivota,
posedenie so staršými občanmi, rozlúčky s brancami. U novonarodených detí sa v Pamätnej knihe

začali objavovať mená, ktoré skôr neboli beţné ako Lucia, Monika, Richard. Tieto mená sa v I. ČSR
dávali deťom, ktoré boli nemanţelské. V roku 1984 sa narodilo 40 detí. Prihlasených osôb, ktoré sa
prisťahovali, je zaznamenaných 58. odsťahovalo sa 68 osôb a zomrelo 20 osôb.
Zdravotníctvo
Občania našej obce sa počas roku liečili u obvodného lekára MUDr. Ladislava Babiša so zdravotnou
sestrou Vlastou Gajdošíkovou. Ordinančné hodiny boli od 7,00 hod. ráno do 16,00 hodiny. Potom po
termíne bola stále pohotovostná sluţba v Turzovke. Táto i počas voľných dní na telefonické
poţiadanie prišla sanitným vozom aţ domov k chorému pacientovi zdarma. V súrnych prípadoch
bola pod číslom 155 volaná rýchla lekárska pomoc z Čadce, ktorá za 15 minút po zavolaní poskytla
pomoc. V liečení detí sa v obci staral MUDr. Přemysl Pech so zdravotnými sestrami: Máriou
Koperovou a Vierou Šulekovou. Robili preventívne prehliadky detí - novonarodeniatok aţ v ich
domoch. Deti sa museli očkovať proti určitým infekčným chorobám v termínoch, ako to predpisovali
zdravotné predpisy.
Ţenský lekár MUDr. Ľubomír Ţifčák liečil pacientky zo závodu Tesla a obcí Staškov, Podvysoká,
Olešná. Ordinoval v pondelok, v stredu a v piatok. Promovaná logopédka Mária Veličková učila
správnej výslovnosti detí rečovovadné. O zubný chrup sa naším občanom starali zubní lekári:
MUDr. Jozef Čulman a Katarína Ţifčáková. V krásnej budove zdravotného strediska je umiestnený i
zubný rottgent, ktorý obsluhovala zdravotná sestra Jarmila Jarošová.
Pri MNV pracovala sociálno - zdravotná komisia pod vedením MUDr. Babiša s členmi: Ľudovít
Badura - prac. ŠM Raková
Terézia Jozeková - predavačka Polgrúň
Jozefa Poláčiková - učiteľka ZŠ
František Matlák - administr. Pracov. MNV
Členovia tejto komisie okrem toho, ţe navštevovali prestárlych občanov, navštevovali obchody,
jedálne, ba prideľovali dvakrát do roka i jednorázovú finančnú podporu, pridelenú MNV z Čadce
starým občanom, sociálne slabším, ktorí poberali niţšie dôchodky. Práca to nebola závideniahodná a
jej zasadanie trvalo niekedy i viac ako 5 hodín, ale snaţili sa o to, aby boli príspevky čestne a
spravodlivo pridelené. Zasadnutí sa pravidelne zúčastňovala pracovníčka oddelenia ONV z Čadce.
Za rok mohol určený dochodca dostať jednorázovú sociálnu výpomoc vo výške 600 aţ 1200 Kčs.
Socialistická spoločnosť sa dobre stará o našich "starkých" a len tí to vedia oceniť, ktorí zaţili u nás
kapitalizmus.
Iné
Soboty pracovnej cti boli prevádzané občanmi na jar a v jeseni. Pracovali všetci občania na
verejnoprospešných prácach, pri výstavbe obchodu a niţnom konci, pri úprave cintorína, pri úprave
okolia Kysuce a celej obce.
V priebehu roka nebol zaznamenaný v obci ţiaden poţiar. "Mandelinky" - pásavky zemiakové sa
vyskytli hneď v máji, ale pre daţdivé počasie neohrozili úrodu zemiakov a úplne sa vyničili.
Vykopávka zemiakov sa začala 2.septembra. v tomto roku bola veľmi dobrá úroda jabĺk, ktoré
gazdinky z obce spracovávali na rôzne spôsoby, alebo odovzdali do Karpatie v Turzovke na výrobu
muštov, dţemov a kompotov.
Zápis za rok dodatočne spracovala J. Poláčiková.
Tento zápis bol schválený R-MNV dňa 16.12.1986 číslo 124/186.

Rok 1985
Rok 40. výročia oslobodenia Československa Sov. armádou
Vnútropolitická situácia
Rok 1985 bol rokom historického 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. Celá
naša vlasť i občania obce Staškov oslávili 40 rokov slobodnéhjo ţivota bez vojny. Staškovania si
pripomenuli 2. máj 1945, keď v skorých ranných hodinách prechádzala obcou časť červenej armády,
ktorá hnala fašistických okupantov do svojej vlasti. Ani jeden občan Staškova nebol zastrelený,
nespadla ani jedna letecká mína, delostrelecký franát, nebol ani jeden domček vypálený.
Vďaka mierumilovným silám sveta nepodarilo sa kapitalistickým ţivlom rozpútať za uplanulé
4.desaťročia svetovú vojnu. Občania Staškova si pri oslavách 40. výročia oslobodenia s vďakou
zaspomínali na všetko to, čo bolo v obci vybudované. Zmizli takmer všetky drevenice, ktoré
nahradili moderné rodinné domky, stúpla ţivotná úroveň v stravovaní i odievaní na všetkých
úsekoch nášho ţivota. Kysuce uţ nie sú len "hŕbou kamenia", ako o nich písal kedysi národný
umelec Peter Jilemnický, spisovateľ, kysucký učiteľ, pôsobiaci vo Svrčinovci a v Čadci. Vojna je
strašné zlo a nešťastie. Ani jeden Staškovan si to znova zaţiť nepraje, preto pristupujú k budúcnosti s
optimizmom a istotou, ţe mier pričinením všetkých pokrokových síl ubránime a zachováme.
Počasie
Začiatkom roka boli tuhé mrazy. 7.januára bol zaznamenaný mráz -320C, cez deň -180C. podľa
oznamovacích prostriedkov bolo takéto chladné počasie v roku 1870. počas zimných mesiacov boli
cesty zjazdné, posypané škarou. Masiac apríl, hjoci má prívlastok "bláznivý", bol teplý. 6.apríla bola
teplota +200C. dňa 11.spríla bola prvá búrka. V Čadci napadali krúpy tak, ţe sa po zemi beleli. Jún a
júl bol daţdivý, následkom čoho sa vyskytla plieseň na zemiakoch, cibuli, ba vyskytla sa i v
skleníkoch na uhorkách, paradajkách a paprike. Záhradkári i ostatní občania, ktorí mali skleníky,
mali slabú úrodu, takmer mizivú.
Charakteristika ţivota obce
V mesiaci február sa na Kysuciach konal Zimný zraz turistov Československej spartakiády 1985 a v
budove školy bolo ubytovaných 300 turistov 3 dni. Bolo im taktieţ poskytované i stratvovanie.
Významným podujatím v Staškove na obvodovom ihrisku bola Obvodová spatrakiáda, kde vystúpilo
800 cvičencov. Počasie bolo v ten deň prekrásne, slnečné a Spartakiáda v Staškove aspoň taká krásna
ako počasie - tak hodnotili našu Obvodovú spartakiádu okresné stranícke a štátne orgány na čele s
tajomníkom OV KSS súdr. Vojtechom Švaňom. Pri príprave na Obvodovú spartakiádu, ktorá bola
25.-26.V., sa významne podieľali základná škola. Miestne prevádzky, Tesla Podvysoká a JRD
Olešná.
V tomto roku bolo zaznamenaných 2681 ţijúcich občanov. Narodilo sa 60 detí. Bolo prihlasených 39
osôb. Zomrelo 19 ľudí. V obci bol 19.VI. občiansky pohreb Juraja Turiaka, člena KSS, aktivistu OV
KSS pre obec Podvysoká, vedúceho majetkoprávneho oddelenia ONV Čadca.
Obec v tomto roku nezmenila svoju rozlohu. Pribudli krásne domčeky. Starým a chorým ľuďom bola
vyplácaná jednorázová finančná výpomoc dvakrát do roka prideľovaná ONV v Čadci. Jednorázová
finančná výpomoc sa vyplácala podľa posudku obvodného lekára a schvaľovala ju sociálnozdravotná komisia pri MNV v čele s MUDr. Ladislavom Babišom.
Obec bola riadená na všetkých úsekoch mimo politického Radou MNV v tomto zloţení:
Milan Pupík - predseda MNV
Jozef Smreček - tajomník MNV
Emil Maslík - podpredseda MNV
Rozália Hrušková - dôchodkyňa

Justín Latka - robotník Drobné prevádzky Staškov
Rada zasadala jedekrát do mesiaca. Na zasadnutiach sa riešili otázky ţivota v obci po stránke
hospodárskej výstavby, taktieţ boli prejednávané úlohy, zadané vyššími hospodárskymi a
politickými orgánmi.
Plnenie socialistických záväzkov
V rámci plnenie socialistických záväzkov volebného programu rokov 1981-1985 zloţky národného
frontu pracovali na výstavbe obcodnej jednotky na niţnom konci, pri úprave telovýchovného areálu z
príleţitosti konania sa Obvodovej spartakiády v Staškove, pri úprave okolia obce a cintorína.
Socialistické záväzky boli prijaté v hodnote 3,5 milióna korún a boli splnané. Veľmi dobré výsledky
boli zaznamenané v sušení a v zbere sena napr: SZM 21,5q, ČSZČK: 32q, SZŢ: 32q,
drobnochovatelia: 64q.
Výstavba
V tomto roku dostala obec do uţívania obchodnú jednotku na bniţnom konci, kde je umiestnená
predajňa mäsa a potravín. Občania sú spokojní. Výstavba bola prevedená v rozpočtovom náklade 2
milióny 200 tisíc korún. Dobudoval sa lyţiarsky vlek. Započala sa budovať cesta do Letov v rozp.
náklade 600 000 Kčs. Bola začatá i ukončená generálna oprava v MŠ - ústredí v rozp. náklade
300 000 Kčs.
V tomto roku sa previedla kanalizácia pri závode Tesla. Boli upravené cesty u Murgaši, u
Machovčiakov a chodníky pre chodcov pri hlavnej ceste.
Započalo sa s výkupom pozemkov pre výstavbu domu smútku ako i so spracovaním novej
projektovej a rozpočtovej dokumentácie. Nepokračovalo sa pri výstavbe telocvične v akcii "Z",
pretoţe neboli vyššími orgánmi pridelené finančné prostriedky.
Ţivotná úroveň
Ţivotná úroveň bola dobrá. V kaţdej rodine je televízor a v mnohých rodinách farebný. Taktieţ
automatických práčok je veľa. Takmer 90% obyvateľstva býva v domoch postavených po roku 1948.
v posledných 15 rokoch ľudia stavajú pekné moderné domy s moderným a vkusným zariadením.
Byty sú veľké, priestranné. V poslednej dobe sa ľudia náleţite starajú i o svoje okolie. Majú pekne
upravené záhradky, kde pestujú mnoţstvo kvetov, okrasných kríkov, ba objavujú sa i záhradné krby a
ozdobné bazéniky. V kaţdej záhradke na časti pozemku majú ľudia vysadené ovocné stromy a kríky,
najmä jablone, hrušky, slivky, maliny, egreše, čierne a červené ríbezle, ba niektoré pestujú i
kanadské borievky, v ktorých sa pestujú paradajky, uhorky a paprika. Mladí ľudia na
poľnohospodárskej pôde nepracujú, pretoţe ţeny i muţi sú zamestnaní, nemajú na to čas, ale mnohí
ľudia práve pre osobné ukľudnenie a pohyb venujú sa uţ spomenutým prácam v záhradkách. Takto
sa dopestovalo mnoho zeleniny a neboli odkázaní na nákup v potravinárskych predajniach. Občan si
mohol doma chovať hydinu i domáce zvieratá. Veľa rodín vlastní osobné autá typu LADA,
MOSKVIČ, DACIA, FIAT a pod.
Sluţby obyvateľstvu
V obci sú zriadené Drobné prevádzky, ktoré riadil národný výbor. Vedúcim prevádzok bol Pavol
Koţák. Pojazdná čistiareň z Čadce prichádzala v tomto roku do obce kaţdý štvrtok o 8,300 hod.
Brala na čistenie šaty, povlaky na periny, podlahové koberce a dáţdniky. Kaţdý párny piatok
dováţali propanbutánové bomby na výmenu z Kysuckého Liskovca. Opravu televíznymch
prijímačov zabezpečoval Multiservis Čadca a Turzovka, opravu osobných automobilov Autoservis
Čadca a Turzovka

Školstvo
Predškolská výchova bola zabezpečovaná v MŠ - Ústredí a v MŠ na niţnom konci. Riaditeľkou MŠ
v Ústredí bola Bibiana Grečmalová.
Učiteľky: Anna Smrečková, Anna Linerová, Anna Krištofíková, Vlasta Páleniková
Vo vysunutom pracovisku v Základnej škole v Podvysokej, kde niet MŠ, pracovali súdr. Učiteľky
Eva Janíková a Anna Kopičiarová. Riaditeľkou MŠ na niţnom konci bola Mária Zelienková. Na jar
sa započalo s rekonštrukciou MŠ v Ústredí, ale deti mali zebezpečenú prevádzku na niţnom konci, v
Olešnej u Rovňanov.
Základná škola
Na škole sa vyučovalo 412 ţiakov. Riaditeľ ZŠ bol Ján Perďoch, záslúţilý učiteľ, člen výboru DO
KSS, lektor OV KSS, DO KSS. Zástupcom riaditeľa bol Ľudovít Poláčik, tieţ lektor DO KSS a IPV.
Škola sa významne podieľala pri prevedení a príprave Spartakiády 85´za celý obvod, ktorá bola na
futbalovom ihrisku. Triedni učitelia v jednotlivých triedach,
I.A = 23 ţiakov - Agnesa Kuderavá
I.B = 23 ţiakov - Anna Perďochová
II.A = 18 ţiakov - Terézia Gunčágová
II.B = 19 ţiakov - Eva Latková
III.A = 33 ţiakov - Elena Kajánková
III.B = 34 ţiakov - Elena Šupolová
IV.A = 27 ţiakov - Anna Tichá
IV.B = 28 ţiakov - Irena Sabelová
V.A = 27 ţiakov - Anna Latková
V.B = 28 ţiakov - Jozef Latka
VI.A = 28 ţiakov - A. Krištofíková
VI.B = 29 ţiakov - J. Gettingová
VII.A = 31 ţiakov - Vl. Gajdošík
VII.B = 31 ţiakov - Dagmar Pechová
VII.A = 35 ţiakov - Vl. Getting
Výchovným poradcom na škole bola Jozefa Poláčiková. Vedúcou pionierskej organizácie Emília
Červencová. Vedúcou školskej druţiny bola Ľudmila Konkolová. V školskej druţine bolo jedno
oddelenie s počtom ţiakov 26. druţina bola bezplatná a zdrţovali sa v nej deti po vyučovaní - po
obede - do 1700 hod. tých rodičov, ktorí mali po obede pracovné zmeny. Škola nemá telocvičňu, táto
je vo výstavbe, ale v tomto roku sa nepokračovalo. Ţiaci na hodinách telesnej výchovy cvičili na
ihriskách pri škole, za nepriazdnivého počasia na chodbách, kde sa deti počas roka učili pestovať
zeleninu, vysádzať a ošetrovať ovocné stromy, kríky a kvety.
Pri škole sú dve bytovky, v ktorých bývajú učitelia. Väčšina učiteľov má vybudované rodinné domy.
Všetci učitelia bývajú v obci, nadochádza ţiaden učiteľ.
Počas roka pracovali tieto krúţky:svetonázorový - súdr. Uč. Krištofíková
Strelecký - Jozef Latka
Klub medzinárodného priateľstva - Poláčková Jozefa
Atletický - Jozef Majerík
Futbalový - Fučekňvýtvarný - Gettingová
Zdravotný - Červencová, Kajánková
V školskej jedálni sa stravovalo 280 ţiakov a školských pracovníkov. Vedúcou školskej jedálne bola
Štefánia Bulejová, ktorá viedla i kuchyňu v MŠ - Ústredí a pracovala na celý úväzok. Materiálne
vybavenie školy bolo pomerne dobré a stále sa dopĺňalo. Škola i v tomto roku pokračovala v
druţobnej činnosti so školou v Jablunkove, ktorí prišli do obce zahrať detské divadelné predstavenie.
Vybratí ţiaci, športovci sa v mesiaci jún zúčastnili osláv medzinárodného dňa detí v Jablunkove na
Telovýchovných slávnostiach. Škola bola zapojená do zberu liečivých rastlín, textilu a šípiek. Po

ukončení základnej školy ţiaci odchádzali študovať na SOŠ - stredné odborné školy, stredné odborné
učilištia s maturitou a str. odborné učilištia v trvaní 3,5 roka.
V tomto školskom roku bolo 11 ţiakov prijatých na SOŠ, 3 ţiaci na SOU s maturitou a ostatní na
SOU.
Kultúra
Riaditeľkou bola Elena Pupíková, Darina Hnitková pracovala na úseku mimoškolského vzdelávania.
Knihovníčkou bola Oľga Veselková. V tomto roku sa na spoločesnkom dome nerobili ţiadne
úpravy a ani na budove starého kultúrneho domu, kde je to veľmi ţiadúce (strecha, pec, maľovka,
dokúpenie inventára a pod.).
4. mája 1986 sa uskutočnilo pod patronátom národného frontu súťaţné kvízové dopoludnie: "40
rokov práce a slobodného ţivota" na počesť 40. výročia oslobodenia. Súťaţilo 8 zloţiek NF
našej obce a kultúrnym programom sa prezentovali ţiaci základnej školy, rytmocko - tanečný
súbor a folklórna skupina pri SZŢ. Súťaţili zloţky: MO ZČSSP, MO SZŢ, MO ZČSČK,
Zväzarm, TJ Slávia, DO SZM, SZPB a SZZ.
Práca s knihou
Predsedom poroty bol Ľudovít Poláčik - predseda nár. frontu.
Ukazovatele
Plán
Skutočnosť
Čitatelia
650
604
Výpoţičky
20 000
18 084
Plán výpoţičiek sa nepodarilo splniť, čo je zapríčinené i tým, ţe mnohí ţiaci z obce začali
navštevovať Experomentálnu kniţnicu v Čadci. Okrem výpoţičnej činnosti knihovníčka robila i
netradičné formy práce a to: Literárny kvíz o sov. spisovateľoch, besedu o knuhách: Čenkovej det, Z
Buzuluku do Prahy a besedu so spisovateľmi a novinármi: s. Machalom a Mikolajom v rámci
Jašíkových dní.
Členovia fotografického krúţku nafotili znečisťovanie priestorov okolo rieky Kysuca a okolo
verejných priestranstiev. V miestnosti agitačného strediska urobili výstavu pod názvom "Naša obec
cez fotoobjektív". Tým sa pomohlo i komisii ochrany verejného poriadku pri MNV, ţe na základe
nafoteného materiálu mohli s občanmi robiť pohovory. Spomenutá komisia veľmi pomohla obci tým,
ţe sa na jar prestali vypaľovať trávy, pretoţe s usvedčenými občanmi sa robili pohovory o
neţiaducich účinkoch vypaľovania tráv.
Veľkú zásluhu na tom mala súdr. učiteľka Pechová, ktorá je i členkou okresného výboru ochranárov
prírody. Rozhlasový krúţok, ktorého vedúcou bola Darina Hnidková, vysielal rôzne vzdelávacie
akcie.
Folklórna skupina Staškovanka so svojím programom Vianoce obhájila vo svojej kategórii I. miesto
a postúpila do krajského kola a odtiaľ sa dostala do finálovej súťaţe na celoslovenskú súťaţ FS a
dedinských súborov do Ţiliny.
Divadelný súbor dospelých nepracoval, ani detské divadlo, ani mládeţnícke formy: MJF, Klubfórum
a pod. pre školskú mládeţ bol usporiadaný výchovný koncert. V miestnosti reštaurácie
spoločenského domu usporiadali záhradkári a poľovníci spoločenské plesy na pozvánky, ktoré sa
stali u občanov obľúbené. Kinosála v spoločenskom dome sa vyuţívala niele na premietanie filmov,
ale i na besedy a aktívy, ktoré poriadali JRD Olešná a Tesla Podvysoká.
Činnosť do KSS
Predsedom DO KSS bol i naďalej súdr. Ladislav Machovčák. Hospodárom bol Ladislav Šperka.
Podpredsedom bol Milan Pupík. Členské schôdze sa konali 1-krát mesačne, výborové 2-krát
mesačne. Pracoval 9-členný výbor. Na svojich zasadnutiach sa členovia strany zaoberali
predovšetkým politickým dianím obce, činnosťou NF, MKS, miestnych prevádzok a plnením

volebných programov. Riešili všetky pripomienky a návrhy komunistov na členských schôdzach,
taktieţ pripomienky a návrhy z verejných členských schôdzí.
Národný front
Predsedom bol i naďalej Ľudovít Poláčik. Pracoval 7-členný výbor: podpredseda - Smreček Jozef tajomník MNV
Tajomník - Emil Maslík
Pokladaník - Jana Hnidková
V pléne bolo 21 členov, ktorí boli predsedami jednotlivých zloţiek. Z kaţdej zloţky boli 1-2
členovia. Na schôdzach sa riešili plnenia volebných programov, pomoc poľnohospodárstvu, práca
zloţiek, zabezpečovanie kultúrno - politických akcií, osláv, ochrana ţivotného prostredia, úroveň
tanečných zábav a pod. Práca bola riadená výborom DO KSS, ktorý ochotne pomáhal riešiť
problémy v jednotlivých zloţkách.
Telovýchovná jednota
V organizácií bolo organizovaných 275 členov. Pracovali 2 oddiely: futbalový a atletický. Z
futbalových ţiacke druţstvo postúpilo do oblastnej súťaţe, kde skončili na 3. mieste. Dorastové fut.
muţstvo skončilo na 1. mieste, druţstvo dospelých skončilo na 6. mieste. Atletický oddiel viedol
Jozef Majerík a MUDr. Přemysl Pech. Vedenie výboru TJ aktívne pomáhalo pri zabezpečovaní
obvodnej spartakiády.
Bol postavený lyţiarský vlek, pri ktorom členovia TJ aktívne pomáhali.
Zväzarm
V tomto roku došlo k zmene predsedu. Súdruh Marian Frolo sa funkcie vzdal a nový predsedom sa
stal s. Machovčiak Milan. Členovia nad 18 rokov boli zapojení v klube strelcov. V tomto klube bolo
vynaloţené veľké úsilie na to, aby sa zariadil a vybavil sklas zbraní, vybavenie preukazu a dodanie
zbraní. 140 hodín odpracovali brigádnicky. V poľnohospodárstve odpracovali 64 hodín. V akci "Z"
odpracovali 120 brigádnických hodín, v spolupráci so školou boli viackrát prevedené streľby zo
vzduchovky, kde sa celkom zúčastnilo 310 účastníkov.
Záhradkári
Predsedom bol Štefan Korduliak. V oblasti záujmovej činnosti výbor zabezpečoval rôzne akcie ako
výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Prevádzal sa rez a tvarovanie ovocných drevín, čtepenie a
očkovanie ovocných a okrasných drvín.
Táto organizácia nadviazala druţobnú činnosť so záhradkármi z Frydlantu nad Ostravici a táto
druţba sa upevňuje výmennými návštevami. Zúčastnili sa i oblastnej výstavy ovocia, zeleniny a
kvetov. V rámci plnenia soc. záväzkov vysadzali ovocné a okrasné kríky, nakosili a nasušili pre ŠM
260q sena a pre JRD Olešná 66q sena.
Drobnochovatelia
Predsedom bol Jozef Hegyi. Výbor zabezpečoval nákup vajec ako aj mäsa pre samozásobenia.
Zúčastnili sa na výstave drobného zvieratstva v druţobnej organizácií v Rakovej. Brigádnicky sa
zapojili do práce pri skrášľovaní ţivotného prostredia.
Slovenský zväz ţien
Záujmová činnosť bola rôznorodá. 11-členný výbor pracoval pod vedením Joţky Machovčiakovej.
So svojozu folk. skupinou zabezpečovali programy na rôzne schôdze a slávnosti. Z výstavy kvetov
pri príleţitosti Behu SNP odniesli členky výboru najkajšiu kyticu červených ruţí k Pamätníku
padlých v Zákopčí. Cenu za najkrajšiu výšivku dostala Mária Bagová. V rámci súťaţe: "Tvorba a

ochrana ţivotného prostredia" vyčistili v Kykuli 2 studničky. V tomto rku brigádnicky odpracovali
1860 hodín.
ZČSČK
V tomto roku prvýkrát dosiahli plnú organizovanosť - 10% z počtu obyvateov obce. Predsedkyňou
bola Emília Gajdošíková. Lekári MUDR. Babiš a MUDr. Pech sa starali o prednáškovu činnosť.
Previdli dva bezplatné odbery krvi - plán prekročili. Členky výboru zabezpečovali zdravotnú hliadku
pri rôzných akciach: Krónerov turnaj, Beh SNP, Obvodová spartakiáda. V tomto roku previedli
zájazd do Brna aGottwaldova.
ZČSSP
Predsedkyňou bola i v tomto roku Jozefa Poláčiková. Takmer všetci členovia sa zúčastnili
Mierových slávností na Vychylovke pri príleţitosti osláv 40. výročia oslobodenia. Pripravili a
zúčastnili sa 2 kvízov: Víťazný pohár a Čo vieš o ZSSR. Okresná školská inšpektorka s. Anna
Pošteková odprednášala členom prednášky: Mierová politika ZSSR a Budovateľské úspechy ZSSR.
Brigádnicky odpracovali 385 hodín pri čistení brehov Kysuce a pri športovom areáli. Odbočka
odoberala tlač: Svet socializmu, Týţdeník aktualít, Priateľ ZSSR.
DO SZM
Predsedom bol Jozef Skorka a riadil činnosť 29 členov. 9. mája naši mládeţníci postavili
spomienkovú slávnosť a zapálili vatru. V brigádnickej činnosti pracovali pri skrášľovaní obce a
športového areálu. Nakosili a usušili 21,5q sena pre ŠM. Pre svojich členov usporiadali
stolnotenisový a šachový turnaj. Schôdzkovú činnosť mali v klube, ktorý majú zriadený v suteréne
spoločenského domu. Organizácia nadviazala druţobnú činnosť so ZO SZM v Zborove so ZO SZM
v Havířove, s ktorými prevádzali niektoré spoločné akcie.
Slovenský zväz invalidov
Zloţka má 48 členov. Predsedom bol Pavol Beleščák. Previedli 4 prednášky a uskutočnili 2 zájazdy
za kultúrnymi pamiatkami. Chvályhodné je, ţe sa zúčastnili i brigád pri úprave cintorína a
skrášľovaní našej obce.
Zväz protif. bojovníkov
Predsedom bol Štefan Korduliak. Sú tu organizovaní prevaţne starší členovia, ktorým zdravotný stav
dovoľuje plne sa angaţovať. Zúčastnili sa pri oslavách oslobodenia i kladenia venca pri pomníku
padlých v Zákopčí a tam si zaspomínali i na staškovských partizánov, ktorí uţ neţijú: Štefan
Kaličiak, Jozef Kajánek, František Krivošík, Šimanica....
Brigádnicky pracovali pri skrášľovaní verejných priestranstiev a pri úprave cintorína.
Poţiarníci
Predsedom zloţky bol Jozef Páleník. Vlastná práca spočívala najmä v prevencii protipoţiarovosti v
domoch, v obchodoch, na miestnych prevádzkach, pri tanečných zábavách a pod. v mesiaci
december bol zakúpený pre obec nový poţiarny voz. Brigádnicky pracovali pri úprave poţiarnej
zbrojnice a úprave športového areálu.
Činnosť ZPOZ
Predsedkyňou i v tomto roku bola Mária Šinalová t.č. učiteľka na zásluţilom dôchodku.
Členovia boli: Bibiana Grečmalová, Jarmila Hrtúsová, Terézia Gulčíková, Vladimír Getting.
Pri uvítaní detí do ţivota býval prítomný i MUDr. Přemysl Pech - detský lekár a Mária Koperová detská zdrav. setra. Na poţiadanie bol prítomný i vedúci fotokrúţku Milan Mravec, ktorý zhotovoval
fotografie.

Dozorný výbor
Miestny dozorný výbor mal celkom 962 členov. Predsedom bol Jozef Smreček - tajomník MNV.
Členovia dozorného výboru navštevovali predajne v obci, kontrolovali palivovú základňu, údrţbu
predajní, zásobovanie tovarom a pod. brigádnicky odpracovali 100 hodín pri úprave verejných
priestranstiev a pri úprave okolia cintorína.
Zdravotníctvo
Občania sa počas roka liečili u obvodného lekára MUDr. Ladislava Babiša so zdravotnou setrou
Vlastou Gajdošíkovou. Deti ošetroval a liečil MUDr. Přemysl Pech, zdravotné sestry: Mária
Koperová a Viera Šuleková.
K zmene došlo na oddelení gynekológie MUDr. Ľubomír Ţifčák sa z Kysúc odsťahoval so Nitry a na
jeho miesto nastúpil MUDr. Alexander Klika.
Na zdravotnom stredisku začal pracvovať i promovaný psychológ pre dospelých Ivan Zbojan.
V obci v tomto roku neboli rozšírené ţiadne nákazlivé choroby, iba v zimných a jarných mesiacoch
otravoval ľudí vírus chrípky.
Iné udalosti
I v tomto roku v mesiaci júl navštívil obec pri príleţitosti futbalového turnaja "O pohár národného
umelca Jozefa Krónera" náš rodák, herec SND v Bratislave súdr. Jozef Króner spoločne so svojou
ţenou - herečkou Teréziou Hurbanovou. Prítomní boli i pracovníci Slovenskej televízie v Bratislave
z oddelenia dokumentaristiky, pretoţe natáčali filmový ţivotný medailón národného umelca.
Občania našej obce sú hrdí na svojho populárneho rodáka, ktorý i napriek veľkému časovému
zaneprázdeniu si nájde čas a rád prichádza medzi svojich rodných priateľov, nadšencov a
obdivovateľov. Zaspomína na staré časy, pripomenie svoje detstvo, mladosť.....
V priebehu roka nebol zaznam,enaný v obci ţiaden poţiar ani trgická udalosť.
Na jar a jeseni boli prevádzané Soboty pracovnej cti, kedy občania pracovali na verejnoprospešných
prácach, pri výstavbe telocvične, úprave cintorína, okolia rieky Kysuce, pri výsadbe okrasných
kríkov.
Tento zápis dodatočne spracovala kronikárka a bol schválený R-MNV 16.12.1986 uznesením číslo
124/186.

ROK 1986
Rok volieb do národných výborov a zastupiteľských orgánov

Vnútropolitické udalosti
Celý rok 1986 sa niesol v znamení významných udalostí ako boli: XVII. Zjazd KSČ, XXVII. Zjazd
KSSZ, voľby do zastupiteľských orgánov a národných výborov a 66. výročie zaloţenia KSČ.
Na počesť volieb a zjazdu KSČ obyvatelia našej obce, učitelia, ţiaci i funkcionári vyvinuli zvýšenú
pracovnú iniciátivu a aktivitu pre skrášľovaní obce, verejných priestranstiev, pri zbere surovín a
liečivých rastlín.
Občania našej obce svojou kaţdodennou prácou prispievali k zachovaniu mieru na našej planéte, za
priateľstvo medzi všetkými národmi sveta bez ohľadu na ich spoločenské zriadenie.

Bol to rok pokojný, ktorý vytvoril pre našich občanov dobré podmienky pre budovanie svojich
domovov a sociálnu istotu pre všetkých občanov bez ohľadu na ich vek, povolenie alebo
presvedčenie.
Počasie
Začiatkom roka boli slabšie mrazy. Dňa 20. januára prišla búrka s veľkými bleskami a hrmavicou, čo
bolo raritou na toto obdobie. Február a marec bol striedavý s tuhšími a slabšími mrazíkmi. Apríl bol
ako obyčajne - sychravý a "plačlivý". Cez deň vystúpili teploty na +22 0C. 7. mája bol ráno mráz 30C. celkove máj i jún boli teplé mesiace, iba 24. júna prišiel na ráno mráz a zmrzla fazuľa, cibuľa i
zemiaková vňať. Júl a august boli horúce mesiace s vysokými teplotami + 32 aţ +34 0C.
Bolo sucho, málo daţďa a ľudia museli v záhradkách stále polievať svoju zeleninu a pestované
odrody. September bol taktieţ "suchým" mesiacom. Začalo pršať aţ od 19. októbra. Prvý sneh
napadol 6. novembra. Viac snehu napadlo od 13.-18. decembra a 24. decembra bol mráz -240C.
napdlo asi 1m snehu. Na ţelezničnej koľaji z čadce do Makova rozorávala sneh motorová fréza.
Celkove však moţno konštatovať, ţe počasie bolo v tomto roku priaznivé, následkom čoho bola i
veľmi dobrá úroda jabĺk a zemiakov. Veľmi dobré sa sušili sená a i samotná ţatva na Hospodárskom
dvore v Staškove začala včas a i načas skončila. Koryto rieky Kysuce bolo častokrát suché, aké si uţ
Staškovania dávno nepamätali.
Opis obce
Obec Staškov sa rozprestierala na 21,86 kilometroch štvrocových. Tvorili ju osady: u Letov, U
Belkov, za Bahanou, tieţ časť Polgrúňa. V tomto roku mala obec 2687 obyvateľov, z toho 1353
muţov a 1334 ţien.
Mladí ľudia odchádzali bývať do väčších miest - Čadca, Turzovka a tí, ktorí ostávajú v mieste
bydaliska si budujú nové domy. Sú moderné, priestranné s krásnym okolím, záhradkami, s
moderným vnútorným zariadením, s garáţami a pod. To uţ nie sú učupené, šindľom pokryté
dreveniece s jednou izbou, v ktorej sa tlačili i 3 rodiny.
Z našej dediny vymizli "staré pľace" a nahradili ich krásne murované paláce. Naše grúne - to nie sú
uţ hŕby kamenia, ale široké lány, ktoré obhospodaruje štátny majetok a pestujú sa na nich zemiaky,
kukurica, či cukrová repa.
"Nikto uţ nemusí chodiť po ţobraní a prosiť sa, aby dali ľudia zarobiť", spomína dnes 80-ročný
niekdajší drotár Štefan Cisárik, bytom v Staškove.
"Ţivot v kapitalizme a dnes sa nedá porovnať", spomína ďalej. "Ľudia si pekne zarobia, stavajú
domy, kupujú autá, televízory, chodia k moru. A my sme mali niekedy chlieb na celý týţdeň, pretoţe
ho rodičia pred deťmi zamykali".
Verejný a politický ţivot v obci
Od 1. januára do 20. júna 1986 obec riadila Rada národného výboru v zloţení:
Milan Pupík - predseda
Emil Maslík - podpredseda
Jozef Smreček - tajomník
Členovia rady: Machovčiak František, Rozália Hrušková, František Belko, Justín Latka, Páleník
Pavol, Jozeková Terézia.
Rada národného výboru sa schádzala raz mesačne. Na zasadnutiach sa riešili problémy týkajúce sa
ţivota v obci v záleţitostiach hospodárskych, kultúrnych, medziľudských vzťahov, budovania obce a
boli prejednávané všetky úlohy vytýčené vyššími orgánmi.
Voľby
23. a 24. máj 1986 sa stali významnými dňami pre celú našu obec. Voľby sa začali dňa 23. mája
(piatok) od 14,00 hodiny a trvali do 22,00 hodiny. V sobotu t.j. 24. mája boli voľby od 7. hodiny ráno

a trvali do 14,00 hodiny. Volilo sa v zasadačke Spoločenského domu v Staškove pre I. volebný
obvod a II. Volebný obvod volil v Základnej škole v Olešnej na Polgrúni.
Pred voľbami prebiehali volebné zhromaţdenia, na ktorých boli predstavovaní navrhnutí kandidáti.
V našej obci sa táto akcia uskutočnila dňa 27. apríla v sále spoločenského domu. Osobne bol
prítomný i JUDr. Ján Tichý, kandidát na poslanca do krajského národného výboru. Ďalej boli
prítomní súdruţka Jarmila Hrtúsová kandidátka na poslankyňu do SNR ako i navrhnutí kandidáti za
poslancov do okresného národného výboru: súdruţka Štefánia šinalová a súdruh Ing. Pavol Krištofík.
V uvedených volebných dňoch sa počas prevádzania volieb nepodávali v ţiadnych pohostinstvách a
obchodoch alkoholické nápoje. Volili všetci občania, ktorí dovŕšili do dňa volieb 18 rokov.
Nemocných občanov nevštevovali členovia volebných komisií priamo v ich domoch. Nevolili
občania duševne chorí, alebo tí, ktorým bolo pre hrubé porušenie zákonov sudobne odobraté volebné
právo.
Do všetkých stupňov národných výborov i vyšších štátnych orgánov bola len jedna kandidátka
národného frontu, na ktorej bol napísaný len jeden kandidát. Jedine na kandidátke do miest.
Národného výboru bolo všetkých 29 kandidátov národného frontu. Vo volebných miestnostiach a v
blízkosti volebnej urny bol určený priestor, kde si mohol volič upraviť kandidátku. Bol neplatný ten
hlas, ak bolo prečiarknuté meno i priezvisko kandidáta, lebo napísané na inom papieri ceruzou alebo
perom.
Počas oboch dní navštevovali volebné budovy kultúrne spevácke súbory alebo dychovky. V našej
obci pred zahájením volieb vystúpila folklórna spevácka skupina pri miestnom kultúrnom stredisku
(MKS) s krásnymi staškovskými piesňami.
Pravoplatné zvolenie kandidáta bolo vtedy, ak dostal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Voľby dopadli na
97,3% hlasov pre kandidátov národného frontu. Do národných výborov všetkých stupňov a štátnych
orgánov boli zvolení títo kandidáti:
Do Snemovne ľudu: - súdr. Mária Kontríková, pracovníčka závodu Drevoindustria Turzovka
Do Snemovne národov Federálneho zhromaţdenia - súdruh Vladislav Liščák - pracovník Tarta
Čadca
Do Slovenskej národnej rady - Jarmila Hrtúsová - 34-ročná rodáčka zo Staškova, prac. Slovenka
Turzovka.
Do krajského národného výboru - JUDr. Ján Tichý - pracovník okresného národného výboru (ONV).
Do okresného národného výboru - Štefánia Šinalová - upratovačka Materskej školy v Staškove Ústredí a súdruh Ing. Pavol Krištofík - pracovník Okresného výboru Zboru národnej bezpečnosti v
Čadci.
Do miestnéhjo národného výboru boli zvolení:
Pavol Ďurkáč - 33-ročný robotník
Rozália Hrušková - dôchodkyňa
Jozef Skorka - rušňovodič DEPO Ţilina
Štefan Belko - šofér drobných prevádzok
Jaroslav Machovčiak - politický pracovník ONV v Čadci
Emil Maslík - tajomník OV záhradkárov v Čadci
Ján Dodek - robotník Tatra Čadca
Pavol Machovčiak - robotník Tatra Čadca
Terézia Turčáková - pracovníčka Teslo Staškov
Mária Šinalová - učiteľka Základnej školy v Staškove
Irena Sabelová - učiteľka ZŠ v Staškove
Štefan Korduliak - dôchodca
Jana Hnidková - robotníčka Tatra Čadca
Anna Koţáková - kuchárka Pohostinstvo Staškov
Jozef Smreček - dôchodca
Augustín Vojvodík - dôchodca

Pavol Čečotka - robotník
Jakub Machovčák - zástupca vedúceho dopravy ONV Čadca
Justín Latka - robotník Drobné prevádzky Staškov (DP)
Alojz Paštrnák - robotník DP Staškov
František Belko - kurič Tatra Čadca
Ladislav Šperka - pracovník Lesných závodov v Čadci
MUDr. Ladislav Babiš - obvodný lekár v Staškove
JUDr. Rudolf Šimanica - štátny zamestnanec ZNB v Čadci
Pavol Páleník - technický pracovník Tatra Čadca
Ján Šinal - sklenár Okresného podniku výroby a sluţieb Čadca
Milan Veselka - robotník JRD Olešná
Ladislav Machovčiak - technický pracovník Tatra Čadca
Lucia Beleščáková - dôchodkyňa
Dňa 20. júna 1986 sa uskutočnilo prvé slávnostné zasadnutie Pléna miestneho národného výboru. Za
ONV v Čadci bol prítomný súdruh Ing. Juraj Švaňa, tajomník OV KSS v Čadci pre
poľnohospodárstvo.
Na tomto zasadnutí sa zúčastnili ako hostia:
Predseda miestneho národného frontu - Ľ. Poláčik,
Predseda miestnej organizácie strany - L. Machovčiak,
Riaditeľka miestneho kult. Strediska - Iveta Poláčiková,
Riaditeľ základnej školy - Ján Perďoch, všetci predsedovia zloţiek národného frontu, vedúci
drobných prevádzok - Pavol Koţák, administratívny pracovníci MNV, drobných prevádzok a
kultúrneho strediska.
Slávnostnú schôdzu zahájila básňou: "Ó, práci všetka česť" ţiačka Beáta Poláčiková. Po nej sa ujal
slova predseda DO KSS -s. Ladislav Machovčiak.
Na tomto zasadnutí plénum zvolilo Radu miestneho národného výboru (R-MNV). Do Rady MNV
boli zvolení: Jaroslav Machovčiak, Jozef Skorka, Ladislav Machovčiak, MUDr. Ladislav Babiš,
JUDr. Rudolf Šimanica, Pavol Páleník, Ján Šinal, Lucia Beleščáková, Milan Veselka. Všetci
novozvolení poslanci zloţili sľub, ktorý predpisuje zákon. Členovia Rady MNV zvolili zo svojich
členov predsedu MNV.
Novozvoleným predsedom sa stal súdruh Jaroslav Machovčiak - 40-ročný bytom Staškov č. 444.
Narodil sa 10.júla 1946 v Staškove. Po ukončení základnej štúdia v roku 1961 odišiel na Stredné
odborné učilište do Nového Mesta nad V8hom, kde sa vyučil za prevádzkového elektromechanika a
prišiel pracovať do Tesly v Podvysokej. Uţ od vstupu do zväzáckej organizácie stáva sa jej aktívnym
funkcionárom. V roku 1964 získava Čestný odznak socialistického zväzu mládeţe. V tom istom roku
vstupuje do komunistickej strany. V roku 1970 sa stáva členom Ústredného výboru socialistického
zväzu mládeţe.
V Tesle v Podvysokej začínal ako smenový majster, neskôr ako vedúci dispečer a vedúci prevádzky
Tesla Staškov. V rokoch 1981-1986 pracoval na Okresnom výbore komunistickej strany v čadci ako
politický pracovník ideologického oddelenia. Počas tohto zamestnania študoval diaľkove na
Gymnáziu v Turzovke, ktoré ukončil v roku 1984.
Tajomníkom bol zvolený súdruh Jozef Skorka. Narodil sa 3. februára 1935 v Staškove. Po ukončení
Strednej priemyselnej školy v Tvrdošíne začína pracovať v Tesle v Podvysokej ako vedúci vstupnej a
výstupnej kontroly. Bol aktívnym zväzáckym funkcionárom v obci. V roku 1980 sa stáva členom
komunistickej strany. Pred voľbami pracoval ako rušňovodič v DEPO Ţilina.
Podpredsedom sa stal Ladislav Machovčiak, konštruktér v závode Tatra Čadca, predseda dedinskej
organizácie komunistickej strany.
Boli zvolení i členovia následovných komisií.
Komisia pre ochranu verejného poriadku:
Predsedom tejto komisie bol zvolený Pavol Ďurkáč.

Tajomníčka: Mária Belková
Členovia: Rozália Hrušková, Ján Vyhniar, Jozef Skorka, Štefan Belko, Jozef Zbončák.
Komisia sociálno - zdravotná:
Predseda: Emil Maslík
Tajomníčka: Anna Padyšáková
Členovia: Ján Dodek, Terézia Jozeková, Rozália Hrušková
Komisia pre mládeţ a telovýchovu:
Predseda: Pavol Machovčiak
Tajomníčka: Marta Babišová
Členovia: Emília Červencová, Mária Šinalová, Terézia Turčáková
Komisia kultúry a školstva:
Predseda: Irena Sabelová
Tajomníčka: Iveta Poláčiková
Členovia: Štefan Korduliak, Ľudovít Poláčik, E. Maslík
Komisia obchodu a cestného ruchu:
Predseda: Jana Hnidková
Tajomníčka: Emília Hurinová
Členovia: Viera Machovčiaková, Mária Šinalová, Anna Koţáková
Komisia plánovania, výstavby a dopravy:
Predseda: Ján Dodek
Tajomník: Rudolf Machovčák
Členovia: Augustín Vojvodík, Pavol Čečotka,
Komisia miestneho hospodárstva a bytového hospodárstva:
Predseda: Jakub Machovčák
Tajomník: Anna Padyšáková
Členovia: Bibiana Grečmalová, Štefan Korduliak, Justín Latka
Komisia finančná:
Predseda: Alojz Paštrnák
Tajomníčka: Elena Turiaková
Členovia: Fr. Belko, Ladislav Šperka, Terézia Turiaková,
Na prvom slávnostnom zasadaní bol poslancami schválený " Volebný program na roky 1986-1990".
Volebný program obsahoval tieto hlavné úlohy:
V investičnej výstavbe dokončiť telocvičňu a začať budovať dom smútku
V neinvestičnej časti v akcii "Z":
1. generálna oprava budovy starého MNV
2. poriešiť dostatok pitnej vody z vodovodu - z ústredia
3. generálna oprava miestneho rozhlasu
Na úseku ústredne riadeného hospodárstva:
1. postaviť dopravno - mechanizačné stredisko ŠM v hodnote 20 miliónov korún
2. vybudovať senáţne veţe v hodnote 3 milióny 500 tisíc korún
3. dostavba farmy dojníc - 4 mil. 800 tisíc korún
4. šesťbytová jednotka pre ŠM - 2 milióny korún
5. inţinierske siete - 6 miliónov 500 tisíc korún
Záväzky
Na počesť 65. výročia vzniku KSČ mala obec prijaté záväzky za 1 milión 186 tisíc korún.
V investičnej časti akcie "Z" bol prijatý tento záväzok splnený za 1 milión 948 tisíc korún.
Individuálne bolo prijatých: 5677 jednotlivo, 45 kol. Splnený bol: jednotlivo 2000, kolektívnych 44.

Plnenie
Po dlhšej prestávke sa opäť začalo pracovať na výstavbe telocvične, na ktorej bola za krátku dobu
prevedená vonkajšia omietka, obklad, náter a zasklenie okien, natretie dreva, vnútorná omietka,
drevený obklad, vybudovabie tribúny. Na tejto práci sa veľmi aktívne podieľali pracovníci drobných
prevádzok. Ocenená bola i práca zloţiek miestneho národného frontu: MO ZČSSP, SZM, slov. zväzu
invalisov, záhradkárov, drobnochovateľov, rodičovského zdruţenia pri zákl. škole, zväzu ţien,
športovcov a iných aktívnych občanov.
Započalo sa s výstavbou "Domu smútku" s rozpočtom 1 milión 900 tisíc korún. Bola prevedená
povrchová úprava pozemku pod stavbu.
Ďalej sa započala veľmi dôleţitá akcia: napojenie vrtu pri národnom výbore na rezervár, čím sa
poriešil dostatok pitnej vody na Polgrúni a pokryt sa potok "v pľaci" u Krasňanov. Treba vyzdvihnúť
úţasnú aktivitu funkcionárov miest. Národ. Výboru.
Činnosť DO KSS
Predsedom DO KSS bol Ladislav Machovčiak. Pracoval 9-členný výbor a zasadal 2-krát mesačne.
Aktivistom bol JUDr. Kucko z čadce, ktorý usmerňoval prácu straníckej organizácie. Riešili sa rôzne
úlohy a problémy v obci, zaoberali sa politickým dianím v obci, činnosťou národného frontu,
miestnej kultúry, drobných prevádzok a plnením volebného programu. Členské schôdze sa konali 1krát mesačne, výborové 2-krát mesačne.
Činnosť národného
Predsedom bol i naďalej súdruh Poláčik Ľudovít, zástupca základnej školy v obci. Výbor pracoval 7členný:
Predseda: Poláčik Ľudovít
Podpredseda: Jozef Skorka
Tajomník: Emil Maslík
Pokladník: Jana Hnidková
Členovia: Pavol Ďurkáč, Jozef Smreček, Jozef Zahatlan.
V pléne národného frontu bolo 21 členov. Výbor zasadal 10-krát a riadil sa svojím splánom práce.
Predseda národného frontu sa pravidelne zúčastňoval plenárnych a výborových schôdzí jednotlivých
zloţiek. Spolupráca národného frontu s miestnym národným výborom, s dedinskou organizáciou
komunistickej strany, s miestnym kultúrnym strediskom bola veľmi dobrá. Na plenárnych schôdzach
boli riešené otázky a výchove mladej generácie, o plnení volebných programov, pomoci
poľnohospodárstvu, poriadaní tanečných zábav, zabezpečovaní kultúrno - politických podujatí, osláv
i zabezpečovaní kultúrnych programov.
Slovenský zväz ţien
Predsedkyňou uvedenej organizácie bola Oľga Zajacová - administratívna pracovníčka Tesla
Podvysoká. Činnosť zloţky bola bohatá. Brigádnicky odpracovali 1750 hodín pri týchto akciach:zber
kamenia na poliach hospodárského dvora v obci, vyčistili potoky, priekopy, vyviezli nahromadený
odpad z cintorína, vyčistili studienky na Grúni, vysadili kvety pred potravinárskym obchodom,
zúčastnili sa brigády pri telocvični, podieľali sa pri skrášľovaní obce. Pracovali vo volebných
komisiách, v agitačných dvojiciach. V spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom (MKS)
usporiadali pri príleţitosti sviatku ţien slávnostnú akadémiu v sále spoločenského domu, ktorá bola
obsadená do posledného miesta. Pri príleţitosti miestných osláv SNP a Behu SNP usporiadali vo
vestibule spoločenského domu výstavku výšiviek a súťaţ o najkrajšiu kyticu kvetov, ktorú potom s
delegáciou poloţili k pamätníku v Zákopčí. V uvedený deň bola v obci zapálená symbolická
partizánska vatra, pri ktorej ţeny zaspievali niekoľko partizánskych a slovenských piesní. Niektoré
členky tejto organizácie pracujú v rôznych komisiach pri MNV, majú zvolených 8 poslankýň, z toho
jedna je do ONV a jedna do Slov. národnej rady.

Československý červený kríţ
Predsedkyňou bola Emília Gajdošíková. Tejto zloţke sa veľmi dobre darí plniť plán bezplatného
darcovstva krvi. Uskutočnili jeden aktív, na ktorom odovzdali mnohonásobným bezplatným darcom
krvi pamätné darčeky. Podieľali sa na sluţbe na turnaji o Krónerov pohár, pri cyklistických
pretekoch a pri Behu SNP. Brigádnicky nakosili a odovzdali 15q sena pre Štátny majetok v Rakovej.
Vyčistili potok Bahana, vysadili 200 okrasných kríkov a 170 ovocných stromov. Navštevovali
prestarlých občanov.
Socialistický zväz mládeţe
Predsedom bol Jozef Zahatlan. Z klubu mládeţe bolo vytvorené agitačné stredisko v budove
spoločenského domu, v ktorom sa robili rôzne kvízy a besedy v spolupráci s MKS (miestnym
kultúrnym strediskom).
K volebným urnám pristúpili spoločne a tým manifestačne podporili všetkých kandidátov. Traja
členovia boli zvolení za poslancov do MNV - Pavol Ďurkáč, Jozef Skorka a Terézia Turčáková. Pri
príleţitosti osláv SNP usporiadali besedu s prítomným hosťom súdruhom Ing. Chrenščom, ktorý
zväzákov oboznámil s priebehom Povstania, jeho významom a odkazom pre dnešnú mládeţ. V
zimných mesiacoch uskutočnili stolnotenisový turnaj, šachový turnaj. Zúčastnili sa zimného
prechodu Javorníkmi a usporiadali športový deň, na ktorom hlavnou disciplínou bol zjazd v
igelitovom vreci. V máji sa spoločne zúčastnili výstupu na veľkú Raču. Počas roka aktívne pomáhali
zabezpečovať také akcie ako napr.: Krónerov pohár a Beh SNP. Spolupracovali s druţobnou
organizáciou Havířov - Bludovice. Brigádnicky pracovali pri zbere krmovín, pokosili a usušili 38q
sena, 2-krát sa zúčastnili zemiakovej brigády na Štát. majetku v Rakovej. Vyčistili časť toku Kysuce
od odpadkov a časť Kýčery.
Zväz českosl. - sov. priateľstva
Zloţka má 72 členov predsedkyňou bola Jozefa Poláčiková, učiteľka základnej školy. Počas roka
pracoval 9-členný výbor. Tajomníčkou bola Anna Latková, uč. V základnej škole, predseda - Mária
Smrečková - administratívna pracovníčka Pedegogicko - psychol. Poradne v Čadci.
V spolupráci s mládeţníkmi usporiadali k februárovým udalostiam, v mesiaci apríl Posedenie pri
samovare pri príleţitosti Leninských večerov. V mesiaci československo - sovietskeho priateľstva
mali odprednášanú prednášku: ZSSR - neúnavný bojovník za mier. V spolupráci s MKS previedli
kvíz: Zbrane pre Petra Veľkého. V predvečer osláv októbrovej revolúcie zorganizovali so ţiakmi
lampiónový sprievod obcou. V miestnom rozhlase sa vyhrávala hudba a ţiaci s doprovodom učiteľov
prešli so zasvietenými lampiónmi obcou. V uvedenom mesiaci boli členky organizátorkami súťaţí:
Puškinov pamätník, Melódie priateľstva a Poznaj krajinu sovietov. Propagačnú činnosť o ţivote ľudí
v ZSSR členovia odbočky organizovali nástenkami v tiredach, vo vestibule MNV, v agitačnom
stredisku i v miestnej ľudovej kniţnici
Zväz protifašistických bojovníkov
V tejto zloţke boli organizovaní prestárli občania účastníci bojov v 2. svetovej vojne, v SNP, starí
členovia komunistickej strany. Predsedom bol Štefan Korduliak. Previedli 2 besedy o význame SNP.
Pomáhali pri zabezpečovaní miestnych osláv SNP, ktoré sav obci konajú kaţdoročne.
Spoluorganizátormi i v tomto roku bol Okresný výbor telovýchovy a športu v Čadci, OV ZPB a
Okresný výbor národného frontu v čadci. Zapálenými organizátormi sú uţ viac rokov Jozef Majerík,
staškovský rodák, tajomník OV ČSZTV a MUDr. Přemysl Pech, detský lekár v Staškove.
Zväzarm
Predswedom tejto zloţky bol Milan Machovčiaqk. Pri príleţitosti 35. výročia vzniku Zväzarmu
previdli v spolupráci so školou športovo - brannhý deň. Aktívne pracovalstrelecký krúţok, ktorý sa

zúčastnil i okresnej súťaţe. V krúţku pracovalo 25 ţiakov po vedením súdruha učiteľa Latku.
Zväzarmovci brigádnicky pracovali pri skrášľovaní obce a v starom kultúrnom dome opravili pec na
kúrenie. Počas roka navštívili viaceré kultúrne akcie v obci.
Dvanásťčlenný výbor viedol Gustav Kamenský. Počas roka brigádnicky odpracovali na JRD Olešná
380 hodín, previdli úpravu lyţiarského vleku, zatrávnenie nového ihriska, upravovali ihrisko, previdli
opravu stánkov pri ihrisku, tieţ pracovali pri telocvični. V tomto roku dokončili lyţiarsky vlek a bol
daný do uţívania. Vlek sa nachádza na Vyšnom konci obce. Sluţbu mával Ján Letko, 38-ročný
invalidný dôchodca, ktorý sa vzorne staral o údrţbu vleku.
Pri telovýchovnej jednote pracovali 3 oddiely: turistický, lyţiarsky a atletický.
Dobré výsledky dosahoval atletický oddiel. Mali štyroch maratónských víťazov. Čečotka a
Kucharíková zvíťazili na Kysuckom maratóne, Balošák na maratóne v Ostrave, Pytlová na štyroch
maratónoch. Jej najväčším úspechom bola strieborná medaila na majstrovstvách ČSSR 1986. vo
futbale súťaţili tri druţstvá: ţiaci, dorastenci, muţstvo. Najlepšie si počínali dorastenci, ktorí skončili
v jesennej súťaţi na I. mieste v okrese, muţstvo na II. Mieste.
Slovenský zväz záhradkárov
Predsedom tejto zloţky bol Štefan Korduliak, tajomníkom Emil Maslík. Výbor zasadal raz do
mesiaca a riešil plánované úlohy ako boli: škrášľovanie roddinných domov, verejných priestranstiev,
výsadba ovocných stromov, okrasných kríkov, štepenie stromov. Brigádnicky nakosili, usušili a
odovzdali Štátnemu majetku v Rakovej 25q sena. V jarnom období usporiasali v miestnej reštaurácii
ples, na ktorý pozvali i výbor druţobnej organizácie z Frýdlantu nad Ostravicou. V júli sa zúčastnili
okresnej súťaţe vo viazaní a aranţovaní kvetov, na keorej získali III. miesto. V októbri uskutočnili
zájazd na Moravu a výstavku ovocia, zeleniny, kvetov vo vestibule spoločenského domu. Výstavku
si prezrelo 320 občanov a najlepší pestovatelia plodín boli odmenení hodnotnými cenami. V
novembri im bola odprednášaná prednáška: Pečstovanie ovocných drevín.
Slovenský zväz chovateľov
Predsedom tejto zloţky bol Jozef Hegyi. Počas roka zabezpečovali členovia tejto zloţky malú
hydinu, krmivo, zabezpečovali čistokrvný chov králikov a sliepok z uznaných chovov. V spolupráci
so záhradkármi usporidali zjazd do Mikulova, Valtíc, Gottwaldova a Lešnej. Členovia tejto zloţky
odovzdali pre Štátny majetok Raková 25q sena a zo svojich pozemkov 190q sena. Vyčistili a pokosili
burinu okolo potoka Bahana v dĺţke 200m. pri telocvični odpracovali 43 brigádnických hodín.
Slovesnký zväz invalidov
Táto zloţka sústreďovala zdravotne postihnutých občanov - invalidov a jej predsedom bol dôchodca
Pavol Beleščák. Mala 45 členov. Pracoval 7-členná výbor. Brigádnicky i oni pomohli pri telocvični,
pri sušení sena a pri skrášľovaní prostredia. Usporiadali zájazd po pamätných miestach na Slovensku
a na Salajku na Morave. Spoločne navštívili kultúrne podujatia súboru Vršatec, Kysučan a
Rozmarnej kapely. Počas roka im boli odprednášané 2 prednášky týkajúce sa ochrany ţivotného
prostredia a zdravia.
Poţiarníci
Novozvoleným predsedom sa stal Ján Jurga. Prevádzali preventívne prehliadky v miestnych
prevádzkach, obchodoch, obytných domoch. Brigádnicky pracovali na poţiarnej zbrojnici, kde
odpracovali 150 hodín. Na Veľkej Rači a v Horelici na fasáde a renovácii budovy odpracovali 220
hodín. V zloţke pracujú 3 druţstvá: dospelých, dorastencov a ţiakov. Zúčastnili sa súťaţí v
Podvysokej, v Olešnej a v Zákopčí.
Dozorný výbor Jednoty

Predsedkyňou bola Štefánia Šinálová. V obci je 13 predajní, v ktorých členovia výboru kontrolovali
hygienu potravín, predajaj, sortiment predaja, riešila sa situácia zásobovania, úprava okolia, palivová
základňa a pod. riešil sa problém zásobovania pečivom a mliekom v popoludňajších hodinách pre
tých občanov, ktorí chodia domov z práce neskoro. Riešil sa predaj sortimentu pre spokojnosť
všetkých občanov.
Ochrancovia prírody
V obci bola v tomto roku zaloţená zloţka ochranárov prírody. Pri jej utvorení boli prítomní: zástupca
OV pre ochranu prírody, predseda nár. frontu - Ľudovít Poláčik, predseda MNV -s. Jaroslav
Machovčiak a predseda dedinskej organizácie strany s. Ladislav Machovčiak.
Za predsedu tejto organizácie bo zvolený Justín Ďurkáč. Takmer všetci členovia sú z radov zväzáckej
organizácie. Počas roka čistili a udrţiavali okolie rieky Kysuce, prikrmovali a ochraňovali zver,
starali sa o chránené stromy v obci. V našej obci sú chránené stromy: vŕba pri obchode na niţnom
konci, lipa pri školskej jedálni.
ZPOZ
Predsedkyňou zboru pre občianské záleţitosti bola i naďalej Mária Šinalová. Po voľbách do
zastupiteľských orgánov od 1.VII.1986 boli schválené nasledovní sobašiaci, ktorí boli i členmi
ZPOZ.
1. Jarslav Machovčiak - predseda MNV
2. Jozef Skorka - tajomník MNV
3. Emil Maslík - poslanec MNV
4. Irena Sabelová - poslankyňa MNV
5. Ladislav Machovčiak - podpredseda MNV
Pri jednotlivých obradoch sa pravidelne najviac striedali s. Jaroslav Machovčiak, s. Jozef Skorka.
V zbore pre občianské záleţitosti ďalej pracovali: Mária Šinalová, s. Mária Belková - matrikárka,
ustanovená do funkcie dňom 18.júla 1986, zároveň tajomníčka ZPOZ, s. Anna Padyšáková zástupkyňa matrikárky, s. Bibiana Grečmalová - recitátorka, speváčky: Jarmila Hrtúsová, Terézia
Gulčíková, hudovník - Vladimír Getting - učiteľ, Iveta Poláčiková - riaditeľka miestneho
kukltúrneho strediska, Darina Hnidková - asministratáívny pracovník MKS.
V roku 1986 bolo uskutočnených 23 uvítaní detí do ţivota, z toho individuálne boli vítané 2 deti.
Počet uzavretých manţelstiev bolo 30, bez cirkevného obradu - 5. Boli uskutočnené 2 rozlúčky s
brancami v počte 22 brancov v jarnom a jesennom odvode. Slávnostné akcie pru ţivotných jubileách
boli prevedené štyri, jedna pri odchode do dôchodku.. ZPOZ si vedie Pamätnú knihu, ktorá sa
nachádza v obradnej miestnosti na MNV. V roku 1986 sa narodilo 60 detí, zomrelo 28 ľudí.
Školstvo
V obci boli 2 materské školy (MŠ) a jedna základná škola (ZŠ).
Riaditeľkou MŠ v Ústredí bola s. Bibiana Grečmalová.
Ostatné učiteľky: Anna Krištofíková, Elena Arendáriková, Vlasta Páleníková, Anna Linerová, Anna
Kopičiarová, Jana Kubošková, Anna Smrečková.
Začiatok školského roku bol zahájený 2. septembra. Cez prázdniny sa v škôlke prevádzala generálna
oprava dláţky, maľovanie, nátery, drevené obklady a deti sa cítili ako v novej škôlke. 13. decembra
privítali Deda Mráza pekným programom, za ktorý ich obdaroval darčekmi. Hodnotný program
nacvičili so svojimi učiteľkami k MDŢ, ktorý previedli svojim mamičkám v sále spoločenského
domu.
Riaditeľkou v MŠ - niţný koniec bola s. Mária Zelienková. Súdruţky učiteľky: Dlhopolčeková,
Smrečková Anna, Gajdošíková Natália. 12. decembra privítali Deda Mráza s kultúrnym programom.
10. marca vystúpili s programom mamičkám a odovzdali im samostatne zhotovemé darčeky. V

radostnej atmosfére prebiehal i Medzinárodný deň detí, na ktorý im s. učiteľky pripravili rôzne
súťaţe.
Základná škola
Slávnostné otvorenie školského roku bolo 1. septembra, vyučovanie sa začalo 2. septembra. Na
počesť volieb a konania sa zjazdu ţiaci a učitelia základnej školy vyvinuli zvýšenú pracovnú aktivitu
okrem iného hlavne pri skrášľovaní okolia školy, obce a pri zbere liečivých rastlín.
Riaditeľom školy bol Ján Perďoch, zástupcom Ľudovít Poláčik. Organizácia vyučovania:
I.trieda - Latková Eva = 27 ţiakov
II.A trieda - Kuderavá Agnesa = 23 ţiakov
II.B trieda - Perďochová Elena = 23 ţiakov
III.A trieda - Kajánková Elena = 27 ţiakov
III.B trieda- Šupolová Elena = 27 ţiakov
IV.A trieda - Tichá Anna = 33 ţiakov
IV.B trieda - Sabelová Irena = 34 ţiakov
V.A trieda - Koţáková Zlatica = 27 ţiakov
V.B - Getting Vladimír = 28 ţiakov
VI.A - Latková Anna = 27 ţiakov
VI.B trieda - Latka Jozef = 28 ţiakov
VII.A- trieda Krištofíková Anna = 28 ţiakov
VII.B trieda - Gettingová Jarmila = 29 ţiakov
VIII.A trieda - Gajdošík Vladimír =
VII.B - Pechová Dagmar
Výchovným poradcom na škole bola Jozefa Poláčiková. Beztriedni učitelia boli: Koţák Šimon a
Marejková Jana. Vedúcou pionierskej skupiny bola Červencová Emília. Na konci školského roku
odišla na starobný dôchodok Terézia Gunčágová. Na ZŠ do Turzovky bola preloţená Jana
Marejková. Výchovávateľkou v školskej druţine bola Ľudmila Konkolová, vedúcou šk. jedálne
Štefánia Bulejová. Školníkom bol Jozef Pupík.
Pre účely pracovného vyučovania bola zakúpená ţelezná bunka za 20000 Kčs na uskladnenie náradia
a náčinia. Do jednotlivých kabinetov boli zakúpené pomôcky v hodnote 45 592 Kčs a nábytok v
hodnote 36 000 Kčs.
Kultúra
Riaditeľkou miestneho kultúrneho strediska (MKS) sa stala Iveta Poláčiková bytom Staškov č. 612.
doterajšia riaditeľka MKS s. Elena Pupíková poţiadala Radu MNV vo februári o uvolnenie z
funkcie, pretoţe zmenila trvalé bydlisko.novovymenovaná riaditeľka MKS sa narodila 20.X.1965. po
absolvovaní Gymnázia v Čadci začala diaľkovo študovať na Univerzite Komenského v Bratislave
odbor: výchova a vzdelávanie dospelých. Hospodárskou MKS bola Darina Hnidková, hnihovníčka
Oľga Veselková.
V tomto roku bola zvýšená aktivita rady agitačného strediska. V januári prevzal funkciu vedúceho
agitačného strediska Ľudovít Poláčik, zástupca ZŠ. V predvolebnom období sa zvýšila práca
krúţkov, práca s filmami a pod. rada agitačného strediska (R-AS) sa stretávala pravidelne mesačne a
hodnotila svoju činnosť. Bola úplne obnovená miestnosť AS, v ktorej boli vytvorené panely, na
ktorých sa poukázalo na plnenie volebných programov za uplynulé obdobie a boli vyvesené plány
nových volebných programov. V AS boli zhotovené nové propagačné skrinky, v ktorých sa zloţky
národného frontu predstavili svojou činnosťou a úspechmi. Pri budove spoločenského domu boli
obnovené nové počítače.
V našej obci uskutočnilo miestne kultúrne stredisko (MKS) rôzne akcie v spolupráci so zloţkami
národného frontu a školou v obci. V mesiaci marec pri príleţitosti MDŢ bola v sále spoločenského
domu prevedená slávnostná akadémia, na ktorej vystúpili ţiaci zo základnej školy, z materských škôl

a folklórna skupina Staškovanka. Na predvolebnom zhromaţdení v apríli pri predstavovaní
kandidátov bol tieţ bohatý kultúrny program. V júni kultúrne stredisko usporiadalo pri príleţitosti
sviatku detí detský karneval v budove kultúrneho domu, na ktorom sa mohli občania i učitelia
presvedčiť o bohatej fantázii detí pri vytváraní masiek. Pre ţiakov školy boli premietané filmové
predstavenia k významným výročiam, ktoré boli spojené besedami. V spolupráci s členmi zboru
národnej bezpečnosti boli poriadané prednášky a besedy spojené s dopravnou súťaţou. Zväzáci sa
tieţ aktívne zapojili do práce v predvolebnom období. MKS v spolupráci so zväzákmi usporiadalo v
predvolebnom období kvíz: História našej obce. Zúčastnili sa ho 3 druţstvá, víťazom sa stali zväzáci
z Tesly v Podvysokej. Po kvíze bola beseda s mládeţou, ktorá ide voliť prvýkrát. Predseda MNV - s.
Pupík Milan odpovedal na všetky otázky, ktoré zväzákov zaujímali. V mesiaci máj, august a
november boli tieţ poriadané kvízy a besedy k výročiam oslobodenia, Povstania a VOSR za účasti
zloţiek národného frontu.
Do úseku vzdelávania patril i rozhlasový krúţok. Mal pňť členov. Vedúcou bola Darina Hnidková a
vysielal 3-krát týţdenne. Okrem pravidelných vzdelávacích akcií to boli smútočné pochody s
rozlúčkou so zosnulým, pozdravy jubilentom, pozvania občanov na akadémie. V priebehu volieb
informoval občanov o priebehu volieb.
Fotografický krúţok pri MKS viedol Milan Mravec. Urobili 2 výstavky: Naša obec cez fotoobjektív.
O znečisťovaní našej obce a rieky Kysuca bol nafotený fotografický materiál a vystavený na
spomínanej výstavke. Na týchto fotografiách si mohli občania nájsť svoj neporiadok pri domoch i pri
spomínanej rieke a sami posúdiť. Druhá výstava bola z fotografií kandidátov do národného frontu a
bola umiestnená vo vestibule MNV. Na úseku estetickej výchovy dosiahol najvýraznejší úspech
divadelný súbor Staškovan pod reţijným vedením Martina Kolesára, herca divadla SNP z Martina.
Predstavil sa divadelnou hrou "Mozoľovci". Stali sa víťazom okresnej súťaţe v kategórií "C", ktorá
sa konala v Staškove. Naši divadelníci organizovali vystpenia po dedinách nášho okresu, kde sa
stretli s veľkým ohlasom u publika.
Úspešne bolo zaktivizovaná folklórna skupina Staškovanka. Predstavila sa na prehliadke Ochodnica
86/. V súťaţi sólového spevu dve členky Jarka Hrtusová a Terka Gulčíková získali I. a II. Miesto:
Tieto sólistky účinkovali i na aktoch ZPOZ. Staškovanka účinkova nielen na jednotlivých
akadémiach ale i pri rôzných akciach poriadaných JRD Olešná, Tesla Podvysoká, Drobné prevádzky
Staškov.
V tomto roku bol zaloţený i detský folklórny súbor "Staškovčatá" pri MKS pod vedením Ladislava
Maslíka. V súbore pracovalo 28 ţiakov a pri svojich vystúpeniach mali veľký ohlas u publika.
Taktieţ bolo zaloţené Divadielko poézie dopelých pod vedením J. Poláčikovej, uč. ZŠ. Členovia
boli: Iveta Poláčiková, Vojtech Baláţ, Jana Šinalová, darina Hnidková. Súbor vystupoval na
jednotlivých slávnostných akadémiach a príleţitostných slávnostiach.
Miestne kultúrne stredisko venovalo pozornosť i výchove umením prostredníctvom amatérskych
skupín. V tomto roku tu vystúpili populárna skupina Modus, speváčka Mirka Brezovská so svojou
skupinou Mona Lisa, folklórna skupina Urpín z Banskej Bystrice, spevák Dušan Hlaváček, estrádna
skupina z Bratislavy so svojimi sólistami Majou Velšicovou a Jánom Slivkom. V priestrannom
spoločenskom dome sa uskutočnili rôzne akcie ako: okresný seminár zväzu divadelných
ochotníckych súborov (ZDOS), trojdňové sústredenia folklórneho súboru Urpín z Banskej Bystrice,
spevák Dušan Hlaváček, predstavenie druţobného detského div. Súboru z Jablinkova.
Tanečné zábavy sa prevádzali v priestoroch kultúrneho domu a v resštaurácii spoločenského domu,
kde zloţky NF prevádzali plesy. Tieto plesy boli na pozvánky a boli na vysokej spoločenskej úrovni.
Pracovníčky kultúrneho strediska sa v uvedenom roku aktívne podieľali na príprave a tvorbe
programov a obradov v zbore pre občianske záleţitosti.
Sociálne pomery a zdravotnítvo
Všetky zdravotné sluţby a lieky boli pre všetkých občanov zdarma, bez ohľadu na to, či bol občan v
pracovnom pomere, alebo nepracoval. Na obvodnom zdravotnom stredisku sa občania liečili u

MUDr. Ladislava Babiša. Všetky deti do 15 rokov liečil MUDr. Přemysl Pech, ktorý sa staral o
hygienu v šk. zariadeniach, jedálniach. Ţenský lekár MUDr. Alexander Klika ordinoval v pondeol, v
stredu a vo štvrtok. Promovaná logopédka Mária Veličková učila detí k správnej artikulácii. Zubní
lekári pracovalai dvaja: MUDr. Jozef Čulman a MUDr. Mária Ţifčáková. V zdravotnom stredisku
bol umiestnený i zubný rontgen a slúţil občanom obvodu Staškov - Makov.
Deti sa rodili na pôrodníckom oddelení v okresnej nemocnici v Čadci. Veľká pozornosť bola
venovaná prestárlym občanom po stránke existenčnej (dôchodky, sociálna výpomoc), ale i lekárskej.
Pre upevnenie zdravia slúţili občanom zotavovne, kúpele, sanatória, ktorré boli pre všetkých
občanov zdarma.
Kaţdý po dovŕšení 14 roku ţivota sa mohol učiť do stredného odborného učilisťa (SOU), do strednej
odbornej školy (SOŠ) a získať tak kvalifikáciu. Nezamestnaných občanov v tomto roku nebolo. Štát
vyplácal 362 občanom penziu - dôchodok. Sociálna jednorázová výpomoc sa vyplácala len najslabšie
situovaným občanom, na základe ich finančného zabezpečenia a zdravotného stavu. Pre jednostlivca
mohla byť vyplatená jednorázová výpomoc od 100 Kčs do 1.200 Kčs za rok.
Ţivotná úroveň obyvateľstva bola na dobrej úrovni.. deto chodili do školy pekne a moderne
oblečené, študenti taktieţ, mladé ţeny sa obliekali moderne, muţi primerane. V obci je 91 osobných
áut, akoro kaţdá rodina vlastnmí televízor, viac rodín vlastní o farebný televízor, automatické práčky,
vysávače, rádioprijímače a telefóny.
Poznámka: Zápis tejto kroniky pokračuje zápismi v kronike II. Diel.
Kronikárka: Poláčiková

