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Dňa 1. júla 2016 (piatok) sa
v  areáli FK Slávia Staškov
uskutoční  letný koncert hu-
dobnej skupiny KOLLÁROV CI.
Ako predkapela vystúpi ľu-
dová hudba Ondreja Rovňana.
Začiatok je o 19.00 hod. 
Vstupenky si môžete zakúpiť
v predpredaji na Obecnom úra de
v Staškove v kan  celárii č. 2 za 7 €.
Pokiaľ sa rozhodnete zakúpiť si
vstupenku priamo na koncerte,
cena vstupenky bude 10 €.

Do pozornosti dávame aj bohatý 
kultúrno-spoločenský letný 

program. Prehľad nájdete na str. 23

Dňa 28. mája 2016 (sobota)
sa usku toční tradičné „Váľa-
nie mája“ so začiatkom
o 18.00 h pri Obecnom úrade
v Staškove. Všetkých srdečne
pozývame.

Obľúbený „šláger“
v našej obci

Váľanie mája

V sobotu 14. mája 2016 sa konal 1. ročník „Memoriálu M. Veselov-
ského“ v rámci Hasičskej súťaže. Memoriál založili staškovskí hasiči
z úcty a vďaky dlhoročnému aktívnemu predsedovi DHZ Staškov.
Akcia sa stretla s veľkým záujmom verejnosti. Viac na str. 13.

V mesiaci apríl v rámci akcie DEŇ ZEME sa do jarného upratovania obce okrem školy
a obecného úradu zapojilo aj niekoľko spoločenských organizácií. 
S návrhom pridať ruku k dielu a spoločne vyčistiť niektoré časti obce prišla ZO Slovenského zväzu
záhradkárov. 15 členov organizácie motivovalo aj ostatných a pridali sa k nim členovia staškovského
Klubu dôchodcov, Únie žien a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami.
Starosta obce, Ing. Ladislav Šimčisko, chce aj touto cestou vysloviť poďakovanie a vzdať úctu ľuďom,
ktorí nezištne a dobrovoľne urobili niečo pre dedinu a prostredie, v ktorom všetci žijeme. Menovite:
ZO Slovenského zväzu záhradkárov Staškov s jej predsedom Jánom Dodekom, členom Klubu
dôchodcov, Únie žien, Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, žiakom a učiteľom Základnej
školy Staškov, ako aj pracovníkom Obecného úradu a Obecného technického podniku v Staškove.

Spoločné úsilie prinieslo výsledky 
a môžeme sa tešiť z čistej obce

1. ročník „Memoriálu Milana Veselovského“

Z obsahu vyberáme
l Duchovné slovo 

Mons. Mgr. Antona Galusa
l Do akcie Deň Zeme sa zapojili

žiaci aj staškovské zložky 
záujmových činností

l Nová materská škola už od
septembra

l Pozvánka na letné podujatia
l Uznesenia zo zasadnutí aprílo-

vých obecných zastupiteľstiev

Nová materská škola
V centre Staškova onedlho pribudne budova novej materskej
školy. Miesto pre stavbu je ideálne – v areáli školy a v blízkosti
detského ihriska. Stavbu obec realizuje svojpomocne, prostred-
níctvom Obecného technického podniku Staškov. Škôlku plánuje
obec sprevádzkovať už od nového školského roku v septembri.

Detské ihrisko, fotografia z roku 2014

2. medzinárodný zraz Avií
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v  týchto dňoch bola ukončená modernizácia
časti verejného osvetlenia v našej obci. Práce sú
financované z  eurofondov z  Operačného pro-
gramu Konkurencieschopnosť a  hospodársky
rast. 

Celkom bolo vymenených 415 ks svetelných
bodov, vrátane vyložníkov na stožiare, bolo vy-
menené kablové vedenie a  5 ks elektrorozvádza-
čov. Po kontrole procesu verejného obstarávania
bola našej obci potvrdená dotácia vo výške
370 071 €. Ešte je potrebné vykonať záverečné
porealizačné meranie vykonaných prác. 

Časť verejného osvetlenia, ktorú nebolo
možné do projektu modernizácie zaradiť, bu-
deme rekonštruovať prostredníctvom koncesnej
zmluvy. O tomto postupe rozhodlo obecné za-
stupiteľstvo a  ak prebehne celý proces podľa
našej predstavy, je reálne mať do konca tohto
roku kompletne zmodernizovanú sústavu verej-
ného osvetlenia v obci. 

Obecný technický podnik začal s výstavbou
novej materskej školy v areáli základnej školy.
V škôlke vznikne jedna trieda pre 20 detí vo veku
od 3 do 6 rokov. Verím, že práce budú postupo-
vať tak, aby bolo možné novú škôlku začať vy-
užívať od začiatku nového školského roku. Cena
diela je 152 000 €. Dotácia získaná zo štátneho

rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR je 120 000 €. Obec
zo svojho rozpočtu na samotnú stavbu prispeje
sumou 32  000 € a  na interiérové vybavenie
sumou 9 500 €. Nová škôlka bude elokovaným
pracoviskom našej materskej školy a jej riadenie
bude podliehať súčasnej pani riaditeľke. 

Obecný úrad pripravuje nový územný plán
našej obce a ešte stále je možnosť zo strany fy-
zických i právnických osôb predkladať svoje pri-
pomienky a návrhy, ktoré by mali byť do tohto
dôležitého dokumentu zapracované. 

Obecný úrad finišuje s prípravou žiadosti o zí-
skanie finančného príspevku z eurofondov na
vybudovanie zberného dvora v areáli bývalých
prevádzok. Podstatou projektu je úprava budovy
technického podniku na účel garážovania obec-
nej techniky, vybudovanie spevnenej plochy
dvora a zakúpenie potrebného vybavenia zber-
ného dvora. Žiadosť je potrebné odovzdať do
konca tohto mesiaca. 

Začali sme pripravovať projekt v rámci cez-
hraničnej spolupráce medzi našou obcou a mo-
ravskou obcou Horní Lomná. Z eurofondov by
sme chceli získať financie na rozšírenie a dobu-
dovanie jestvujúceho turisticko náučného chod-
níka spájajúceho obidve obce. 

Súčasťou projektu by mala byť i turistická roz-
hľadňa pri trase chodníka – na Vrchmostoch.
Projekt je potrebné vypracovať a žiadosť odo-
vzdať do konca augusta 2016. 

Vážení Staškovčania, srdečne Vás pozývam
na všetky kultúrne a športové podujatia, ktoré
budú v našej obci prebiehať počas letných me-
siacov.

Milé naše mamičky i babičky, ku Dňu matiek
Vám všetkým želám predovšetkým zdravie, silu,
pokoj a lásku svojich blízkych. Keď Vy budete
spokojné, pocítime to v našich staškovských ro-
dinách všetci.

S úctou Ladislav Šimčisko, 
starosta obce 
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Milí Staškovčania, 

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 42/2016 k otvoreniu
neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
schváleniu programu rokovania, voľbe návrhovej komi-
sie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ SCHVAĽUJE

a) program rokovania Obecného zastupiteľstva 
Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

b) návrhovú komisiu: predseda návrhovej komisie:
Ing. Milan Veselovský, členovia: Peter Fuček, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

c) overovateľov zápisnice: Mgr. Daniel Králik, Pavol
Ďurkáč 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 43/2016 k bodu:
Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ BERIE NA  VEDOMIE 
Na rokovaniach OZ bolo ULOŽENÉ:

a) Výkon kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu
obce z roku 2015 v porovnaní so žiadosťami. Úloha
trvá.

b) Stavebnej komisii riešiť žiadosť rodiny Vlčekovej
a Grigovej o príspevok na vybudovanie vodovodnej
prípojky, vo vzťahu k okolitým nehnuteľnostiam.
Úloha trvá.

c) Obecnému úradu zistiť podmienky možného pre-
vodu nehnuteľnosti – bývalej školy v časti Polgrúň
do majetku obce. Bol odoslaný list na Ministerstvo
školstva SR. Úloha trvá.

d) Obecnému úradu osloviť žiadateľa Petra Svrčeka –
PaP music, Ochodnica, o návrh konkrétnych pod-
mienok vo veci prenájmu nebytových priestorov
na ihrisku FK SLÁVIA Staškov. Úloha splnená.

e) Obecnému technickému podniku prešetriť žiadosť
Štefana Gábora o prešetrenie závad a vykonanie
opráv v byte, Staškov. Úloha splnená.

f) Obecnému úradu podpísať zmluvy na obstaranie
a vypracovanie Územného plánu obce a pri budú-

cej úprave rozpočtu obce vyčleniť finančné pro-
striedky. Úloha splnená. 

g) Stavebnej komisii na základe žiadosti vykonať ob-
hliadku záhrady p. Antona Kadelu, Staškov. Úloha
trvá.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 44/2016 k bodu: Pre-
nájom majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Odvolanie Jozefa Huríka, Staškov, o prenájom pozemku
parc. CKN 4817
B/ BERIE NA  VEDOMIE
Odvolanie Jozefa Huríka, Staškov o prenájom pozemku
parc. CKN 4817 
C/ UKLADÁ
Obecnému úradu napísať zdôvodnenie zamietnutia žia-
dosti p. Huríka. Obec zamietla žiadosť z dôvodu, aby za-
bezpečila bezproblémový prístup všetkým majiteľom
garáží k zadnej časti garáží, z dôvodu údržby a odvozu
snehu v zimnom období. 
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,Ing.
Milan Veselovský, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: Mgr. Iveta Bartusková, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 45/2016 k bodu: Pre-
vod Multifunkčného ihriska do správy Materskej školy
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Zverenie Multifunkčného ihriska s umelým trávnikom
a príslušenstvom v k. ú. Staškov na parc. č. KN 2204/2
do správy Materskej školy Staškov od 1. 4. 2016.
B/ SCHVAĽUJE
Zverenie Multifunkčného ihriska s umelým trávnikom
a príslušenstvom v k. ú. Staškov na parc. č. KN 2204/2
do správy Materskej školy Staškov od 1. 4. 2016. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 46/2016 k bodu: Pre-
vod Multifunkčného ihriska do správy Materskej školy
Staškov

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
z 1. apríla 2016
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s ume-
lým trávnikom a  príslušenstvom v  správe Materskej
školy Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s ume-
lým trávnikom a  príslušenstvom v  správe Materskej
školy Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 47/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo  obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Žiadosť Ing. Jozefa Vahančíka, Podvysoká o odkúpenie
budovy bývalej Tesly za cenu 50 000 €.
B/ ZAMIETA 
Žiadosť Ing. Jozefa Vahančíka, Podvysoká, o odkúpenie
budovy bývalej Tesly z dôvodu nízkej ponúknutej ceny. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 48/2016 k bodu:
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo  obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Žiadosť Miroslava Budoša, Turzovka, o súhlas na pre-
dlženie zadnej časti plechového skladu pri budove bý-
valej Tesly. 
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Žiadosť Miroslava Budoša, Turzovka, o súhlas na pre-
dlženie zadnej časti plechového skladu pri budove bý-
valej Tesly.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstvo zo dňa 1. apríla číslo 49/2016 k bodu:
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo  obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Výšku ceny za vyradené knihy z obecnej knižnice. 
B/ SCHVAĽUJE 
Symbolickú cenu vyradených kníh z obecnej knižnice –
1 ks za 0,20 €
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 50/2016 k bodu:
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce  Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca o finančnú
podporu 42. ročníka Kysuckého maratónu, ktorý sa
bude konať dňa 25. júna 2016 v Čadci.
B/ ZAMIETA 
Žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca o finančnú
podporu 42. ročníka Kysuckého maratónu, ktorý sa
bude konať dňa 25. júna 2016 v Čadci.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 51/2016 k bodu:
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Poistenie Multifunkčného ihriska s umelým trávnikom
a príslušenstvom pri Materskej škole v Staškove a ostat-
ného nepoisteného majetku.
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Ponuku poistenia od firmy Generali Slovensko poisťovňa
a. s.
C/ UKLADÁ
Obecnému úradu osloviť aspoň 2 ďalšie poisťovne na vy-
hotovenie ponuky na poistenie majetku obce.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 52/2016 k bodu:
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Členstvo v Správnej rade TKO Semeteš n. o. 
B/ ODVOLÁVA
Jána Belka – poslanca OZ z  funkcie zástupcu obce
v Správnej rade TKO Semeteš
C/ VOLÍ
Za člena Správnej rady TKO Semeteš n. o. starostu obce
Ing. Ladislava Šimčiska.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing.
Milan Veselovský, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: Mgr. Iveta Bartusková

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstvo zo dňa 1. apríla číslo 53/2016 k  bodu:
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ PREROKOVALO 
Predaj pozemkov – Železnice SR
B/ UKLADÁ 
Obecnému úradu preveriť na Železniciach SR či po-
zemky, ktoré predávajú, sú pozemky v obci Staškov a za
akú cenu ich predávajú.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 1. apríla číslo 54/2016 k  bodu:
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ PREROKOVALO 
Čistotu verejných plôch v obci.
B/ UKLADÁ
Komisii životného prostredia a ochrany prírody vykonať
obhliadku v k. u. obce Staškov s dôrazom na čistotu
obce, prípadne upozorniť občanov na znečistené prie-
story nachádzajúce sa v ich okolí.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Mgr. Daniel Králik        Pavol Ďurkáč
Overovateľ I. Overovateľ II. 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
z 28. apríla 2016
U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 55/2016 k otvoreniu
plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, schvá-
leniu programu rokovania, voľbe návrhovej komisie,
overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ SCHVAĽUJE

a) program rokovania Obecného zastupiteľstva 
Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL 
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

b) návrhovú komisiu: predseda návrhovej komisie:
Ján Janošec, členovia: Pavol Ďurkáč, Mgr. Iveta
Bartusková
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL 
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

c) overovateľov zápisnice: Terézia Šupčíková, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL 
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 56/2016 k bodu: Kon-
trola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ BERIE NA VEDOMIE
Na rokovaniach OZ bolo ULOŽENÉ:

a) Výkon kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu
obce z roku 2015 v porovnaní so žiadosťami. Pred-
ložená správa z vykonanej kontroly. Úloha trvá.

b) Stavebnej komisii na základe žiadosti vykonať ob-
hliadku záhrady p. Antona Kadelu, Staškov. Ob-
hliadka vykonaná.

c) Stavebnej komisii riešiť žiadosť rodiny Vlčekovej 
a Grigovej o príspevok na vybudovanie vodovodnej
prípojky, vo vzťahu k okolitým nehnuteľnostiam.
Úloha splnená. 

d) Obecnému úradu zistiť podmienky možného pre-
vodu nehnuteľnosti – bývalej školy v časti Polgrúň
do majetku obce. Bol odoslaný list na Ministerstvo
školstva SR, následne na Ministerstvo financií SR. 

e) Obecnému úradu napísať zdôvodnenie zamietnu-
tia žiadosti p. Huríka. Obec zamietla žiadosť z dô-
vodu, aby zabezpečila bezproblémový prístup
všetkým majiteľom garáži k zadnej časti garáži, 
z dôvodu údržby a odvozu snehu v zimnom ob-
dobí. Úloha splnená.

f) Obecnému úradu osloviť aspoň 2 ďalšie poisťovne
na vyhotovenie ponuky na poistenie majetku obce.
Úloha trvá.

g) Obecnému úradu preveriť na Železniciach SR, či po-
zemky, ktoré predávajú, sú pozemky v obci 
Staškov a za akú cenu ich predávajú. Úloha splnená. 

h) Komisii životného prostredia a ochrany prírody vy-
konať obhliadku v k. ú. obce Staškov s dôrazom na
čistotu obce, prípadne upozorniť občanov na zne-
čistené priestory nachádzajúce sa v ich okolí.
Úloha trvá.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 57/2016 k bodu: Kon-
trola uznesenia 
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Správu z vykonanej kontroly dotácií poskytnutých z roz-
počtu obce v r. 2015.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu z vykonanej kontroly dotácií poskytnutých z roz-
počtu obce v r. 2015.
C/ UKLADÁ 
Obecnému úradu pripraviť usmernenie – podmienky pre
čerpanie dotácií zložkami s právnou subjektivitou a bez
právnej subjektivity. Podmienky dať schváliť OZ a ná-
sledne zapracovať do VZN. Termín do 31. 8. 2016. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 58/2016 k bodu: Kon-
trola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Štefana Vlčeka a manželky Márie, Staškov, Šte-
fánie Grigovej, Staškov, Juraja Vlčeka a manželky Eriky,
Staškov, o poskytnutie finančného príspevku na vybu-
dovanie vodovodnej prípojky k rodinným domom. 
B/ SCHVAĽUJE 
Dotáciu vo výške 1 000 € na vybudovanie vodovodnej
prípojky k rodinným domom za nasledovných podmie-
nok: dimenzia potrubia pre minimálne 5 domov, s pri-
pojením ďalších 2 rodinných domov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 59/2016 k bodu: Roz-
počtové opatrenie č. 3 – Obecný technický podnik
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Obecný technický podnik – Rozpočtové opatrenie 
č. 3/2016 
B/ SCHVAĽUJE
Obecný technický podnik – Rozpočtové opatrenie 
č. 3/2016
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 60/2016 k bodu: Roz-
počtové opatrenie č. 3 – Obecný technický podnik
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO 
Kontrolu úpravy rozpočtu Obecného technického pod-
niku.

B/ BERIE NA VEDOMIE
Kontrolu úpravy rozpočtu Obecného technického podniku.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 61/2016 k bodu: Roz-
počtové opatrenie č. 3 – obec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO 
Obec – Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
B/ SCHVAĽUJE
Obec – Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 62/2016 k bodu: Vý-
ročná správa a Účtovná závierka overená audítorom,
Združenie TKO Semeteš, n.o.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Združenie TKO Semeteš, n.o. – Výročná správa a Úč-
tovná závierka overená audítorom.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Združenie TKO Semeteš, n.o. – Výročná správa a Úč-
tovná závierka overená audítorom.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 63/2016 k bodu: Po-
danie žiadosti na projekt „Úprava priemyselného areálu
obce Staškov na zberný dvor“ v rámci operačného pro-
gramu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-
PO1-SC111-2016-10
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Podanie žiadosti na projekt „Úprava priemyselného
areálu obce Staškov na zberný dvor“ v rámci operač-
ného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2016-10
B/ SCHVAĽUJE

a) Predloženie Žiadosti o NFP na SO v rámci výzvy
OPKZP-PO1-SC111-2016-10 na realizáciu projektu
s názvom „Úprava priemyselného areálu obce 
Staškov na zberný dvor“.

b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na maxi-
málne celkové spolufinancovanie realizovaného
projektu z celkových oprávnených výdavkov pro-
jektu a neoprávnených výdavkov projektu v sume
0,00 €.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 64/2016 k bodu: Pre-
dĺženie platnosti Plánu odpadového hospodárstva
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO 
Predĺženie platnosti Plánu odpadového hospodárstva.
B/ SCHVAĽUJE
Predĺženie platnosti Plánu odpadového hospodárstva.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 65/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Klub Pohyb, Krása, Presnosť, Staškov – žiadosť o poskyt-
nutie finančného príspevku na majstrovstvá Európy
v Púchove a na majstrovstvá sveta v Chorvátsku. 
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Klub Pohyb, Krása, Presnosť, Staškov – žiadosť o poskyt-
nutie finančného príspevku na majstrovstvá Európy
v Púchove a na majstrovstvá sveta v Chorvátsku – pred-
ložiť na najbližšie rokovanie.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 66/2016 k  bodu:
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Jarmila Kráľová, Staškov – žiadosť o prešetrenie odberu
elektrickej energie v športovom areáli počas uzatvorenej
prevádzky
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu prešetriť odber elektrickej energie.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 67/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Jarmila Kráľová, Staškov  – žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy nebytových priestorov v športovom areáli FK Slávia
Staškov. 

B/ SCHVAĽUJE 
Predĺženie nájmu nebytových priestorov v športovom
areáli FK Slávia Staškov za súčasných podmienok do 
31. 10. 2016.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 68/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Jarmila Kráľová, Staškov – žiadosť o zmenu v zmluve
o nájme – zrušenie článku „Ostatné dojednania“, článok
č. VII., bod č. 1.
B/ ZAMIETA 
Jarmila Kráľová – žiadosť o zmenu v zmluve o nájme –
zrušenie článku „Ostatné dojednania“, článok č. VII.,
bod č. 1.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 69/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ SCHVAĽUJE
Odkúpenie pozemku pod obecnú cestu CKN 6412/3
o výmere 216 m2 – ostatná plocha za cenu 1,40 €/m2,
CKN 6158/4 o výmere 55 m2 – zastavaná plocha za cenu
0,40 €/m2 a CKN 6420/2 o výmere 164 m2 – ostatná plo-
cha za cenu 0,40 €/m2 – parcely vznikli z EKN 10599,
LV. č. 6672 v k.ú. Staškov, na základe GP č. 23/2016, vy-
pracovaný Ing. Annou Tomašcovou, overený 21. 3. 2016
pod č. 292/2016 Ing. Teréziou Targošovou od vlastníka
Jozefa Deja, Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 70/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Spolok rodákov Jozefa Kronera – žiadosť o poskytnutie
súhlasu na použitie priestorov Rodného domu Jozefa
Kronera a zapožičanie stanu v dňoch od 1. do 9. júla
2016, počas konania 2. ročníka maliarskeho plenéru Ma-
ľované pod Grapou. 
B/ SCHVAĽUJE 
Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Kronera o poskytnutie
súhlasu na použitie priestorov Rodného domu Jozefa
Kronera a zapožičanie stanu v dňoch od 1. do 9. júla
2016, počas konania 2. ročníka maliarskeho plenéru Ma-
ľované pod Grapou.
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Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 71/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ RUŠÍ 
Uznesenie z rokovania OZ č. 4/2015 pod A/ SCHVAĽUJE,
bod č. 10. zo dňa 29. 5. 2015 o výpožičke Party stanu. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 72/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO 
Krištofíková Anna, Staškov – žiadosť o vyšetrenie odtoku
dažďovej vody zo strechy budovy prevádzok.
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Krištofíková Anna, Staškov – žiadosť o vyšetrenie odtoku
dažďovej vody zo strechy budovy prevádzok.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 73/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Easy Way, s.r.o., U Hluška, Hurbanova, Čadca – žiadosť
o odkúpenie nehnuteľnosti – budovy Bývalej Tesly – za
cenu 70 000 €.
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Easy Way, s.r.o., U Hluška, Hurbanova, Čadca – žiadosť
o odkúpenie nehnuteľnosti – budovy Bývalej Tesly – za
cenu 70 000 €.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 74/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Bc. Nikola Cudráková, Staškov – žiadosť o rozšírenie
a spevnenie prístupovej cesty k rodinnému domu.
B/ UKLADÁ 
Stavebnej komisii vykonať obhliadku danej lokality. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 75/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Mgr. Jana Janíková, Staškov – žiadosť o zrušenie nájmu
garáže pod obecným bytom č. 589/14. 
B/ SCHVAĽUJE 
Žiadosť Mgr. Jany Janíkovej o ukončenie nájmu garáže
pod obecným bytom – zdravotné stredisko k 30. 6. 2016. 
C/ UKLADÁ
Obecnému úradu realizovať verejnú obchodnú súťaž na
prenájom garáže, podmienky: minimálna cena nájmu
25 €/mesiac, nájom na dobu neurčitú, výpovedná lehota
3 mesiace
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 76/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO 
Osadenie značiek a zrkadiel do rizikových častí obce
B/ UKLADÁ 
Obecnému úradu zistiť ceny a možnosti umiestnenia
značenia a zrkadiel. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva zo dňa 28. apríla číslo 77/2016 k  bodu:
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 
Možnosť doplnenia modernizácie verejného osvetlenia
v obci formou koncesnej zmluvy.
B/ UKLADÁ 
Obecnému úradu pripraviť systém dobudovania moder-
nizácie verejného osvetlenia v obci formou koncesnej
zmluvy.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Teré-
zia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce Staškov

Terézia Šupčíková        JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Overovateľ I. Overovateľ II. 

Čistiaci týždeň obce

Veľkoobjemový odpad sa zbieral postupne po
jednotlivých častiach obce, vyzbieralo sa 65,74 t
objemového odpadu, 3,96 t elektronického odpadu
(nebezpečný odpad) a 14,365 t pneumatík.

V rámci čistiaceho týždňa obce sa do zberu od-
padu zapojili viaceré zložky, ktoré čistili konkrétne
lokality. Deň Zeme – čistiaci deň podporili aj žiaci
a učitelia zo Základnej školy v Staškove, a  ruku
k  dielu pridali aj zamestnanci Obecného úradu 

a Obecného technického podniku Staškov. Vyčistili
miesta v smere od obecného úradu vpravo, až po
Kameništiacky most. Boli nájdené viaceré skládky
odpadu, sklo, stavebný odpad, domový odpad...

Aj touto cestou upozorňujeme všetkých, ale
hlavne tých občanov, ktorí bývajú v okolí tejto lo-
kality, aby zistené nelegálne skládky hlásili, a sa-
mozrejme, aby sme všetci dbali na čistotu našej
dedinky a využívali služby na to určené!

Základná organizácia 
Únie žien Staškov

Väčšina z nás chce mať zdravú prírodu, čistú
vodu, pekné prostredie. A tak sa členky Únie žien
v  sobotu 16. apríla 2016 zapojili do brigády
o čistú obec a rieku Kysucu.

Po ukončení brigády nás potešil pohľad, že za
nami brehy Kysuce opekneli, zbavili sa plastov,
šrotu, fliaš, handier. To všetko tam podovážali ne-
zodpovední ľudia. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do akcie.

J. Machovčáková
predsedníčka Únie žien

Klub dôchodcov

Pavol Ďurkáč – poslanec obecného úradu,
ktorý je aj členom Klubu dôchodcov v Staškove,
pomohol zorganizovať brigádu za krajšiu rieku
Kysuca. 

Brigáda sa uskutočnila 16. apríla 2016. Čistili
sme úsek od mostu U Hatali po most k Obecnému
úradu v Staškove. Snažili sme sa vyčistiť obidve
strany rieky Kysuca. K brigáde za zapojili a daný
úsek nám pomáhali zbaviť nečistôt aj členovia
Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami. 

Ďakujeme všetkým!
Mária Fujáková 

predsedníčka Klubu dôchodcov

Čistenie brehov rieky Kysuce 16. apríla 2016

V obci Staškov prebiehal v dňoch od 4. 4. do 8. 4. 2016 zber veľkoobjemových
odpadov – čistiaci deň obce.
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Zodpovednosť za vypovedané či napísané slovo
akosi prirodzene núti každého, kto so slovom narába,
uvažovať nad tým, aké to slovo bude. Povzbudí,
alebo len pobúri? Ľudia samozrejme trávia dosť času
tým, že spolu hovoria. Úplne normálne tam, kde je
spoločenstvo ľudí. Bolo by asi drzé napriamo sa spý-
tať dvoch alebo skupinky zhovárajúcich sa ľudí,
o čom, alebo o kom práve hovoria. Ale výsledok toho,
čo by sme takouto odvážnou anketou zistili, by bol
prinajmenšom zaujímavý. Za predpokladu, že by to
chceli pravdivo prezradiť. Keby bolo rozumné uza-
vierať stávky, stavil by som na to, že vo väčšine prí-
padov by spolu hovorili o tom, čo sa niekde stalo
zvláštne, nezvyklé a zlé. Teraz celkom dobre neviem
posúdiť, či tento zlozvyk odkopírovali ľudia z médií,
alebo naopak. 

Ale pripustime možnosť, že nie vždy sa tieto vzá-
jomné stretnutia, rozhovory a debaty točia len okolo
nedobrých vecí, ohovárania iných a zbytočných kle-
biet. Čo teda povedať, vlastne napísať, aby to nebolo
už stokrát počuté alebo čítané, aby tieto slová nebu-
dili dojem, že iba zaberajú miesto pre niečo užitoč-
nejšie. Aby neboli len tisícim opakovaním, že dobre
už bolo a dnes je všetko už iba zlé, ak nie horšie, ako
bolo kedysi.

Čoraz častejšie, hlasnejšie a s patričnou dávkou
znepokojenia začíname hovoriť o tom, že kolobeh
vecí v prírode akoby sa v našich zemepisných šírkach
posúval niekam nedobrým smerom. Stávame sa sved-
kami výkyvov, na ktoré sme neboli zvyknutí, alebo
ak sa diali, bolo to skôr zriedkavé a výnimočné. Ale
strácať kvôli tomu pokoj, rozvahu a neprimerane sa
strachovať mi nepríde ako osožné, skôr sa zamyslieť,
prečo sa tak deje. Je to v podstate dôsledok majetníc-
keho a nenásytného spôsobu života ľudí a nestalo sa
tak z večera na ráno. Navyše, je tu viacero súvislostí
s tým, ako ľudia žijú navzájom. 

Natíska sa otázka. Začali sa ľudia pomýlene sprá-
vať najskôr sami k sebe a potom k prírode, alebo na-
opak? Narýchlo neviem odpovedať, ale je isté, že
najskôr sa začali pomýlene správať k Bohu a to
všetko ostatné je dôsledok. Ale to nebolo a nestalo
sa včera, ani pred sto rokmi. To bolo hneď v začiat-
koch, ale určite až potom, ako človeku Boh pripravil
na Zemi to najlepšie – Raj. Spomeňme si na Adama

a Evu a strom Poznania dobra a zla... Ak by ten prí-
beh predsa len niekto považoval iba za dobre napí-
sanú bájku, odpovede na príčiny zla vo svete sa nikdy
a nikde nedopátra... 

Dá sa teda niečo robiť s tým, aby sa človek prestal
pomýlene správať k Bohu, k ostatným ľuďom okolo
seba a tým pádom aj k svetu, v ktorom žije? Ak by
niekto poznal dokonalú odpoveď, verím tomu, že by
sme o nej už dávno vedeli. Nemyslím si, že riešenie
je v tom, či ju niekedy budeme poznať, alebo mať.
Ale v tom, či budeme mať silu a vôľu podľa toho sa
správať. A to by nebolo možné bez nádeje, ktorú do
srdca človeka spolu s vierou a láskou vkladá Boh, aby
sme sa v tých našich omyloch kdesi nestratili. V rámci
našich ľudských možností nám Boh aj cestou zdra-
vého rozumu, aj svojich príkazov, ponúka východiská
tam, kde ich nie sme schopní nachádzať sami. 

Tak nejako mi z toho vychádza jedno odporúča-
nie. Poctivo a neúnavne hľadajme pravdu. Pravdu
o tom, kto sme, čo sme a čo tu robíme a kam smeru-
jeme. Ak sa niekde stane nešťastie, prirodzene sa hľa-
dajú chyby, ktoré ho spôsobili. Určite aj preto, aby sa
niečo také kvôli podobným chybám už neopakovalo.
Je to logické a rozumné. Ale rozumnejšie mi príde,
ak je to možné, vyhýbať sa omylom, ktoré tie chyby
spôsobujú. Teda, aspoň koľko-toľko sa usilovať žiť
v pravde. Myslím, že potom sa budeme menej báť
a viac skutočne žiť. 

Mons. Mgr. Anton Galus

Program otvorila Silvia Šperková, následne za-
spievali členovia FS Staškovanky a krásnu prózu
Dieťa a Boh predniesol Nikolas Hejčík. 

Po ich vystúpení venoval mamičkám milé slová
starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko. Potom už pó-
dium patrilo deťom a žiakom. Svoje mamičky prišli
potešiť detičky z MŠ, členovia detského FS Staško-
vienka, prváci, naše talentované mažoretky – maj-
sterky a vicemajsterky Slovenska. 

Zaspievali a na hudobných nástrojoch zahrali
Veronika Tabačíková, Dávidko Cyprich, Adelka Ku-
bánková a Anetka Kubánková. S kvetinovým pás-

mom sa predstavili štvrtáci a ako „Mladí cestovate-
lia“ vystúpili ôsmaci. 

Program uzavrelo prekvapenie, o ktoré sa opäť
postarali členovia FS Staškovanky, a prítomným po-
núkli jedinečný zážitok – zúčastniť sa baletu, ktorý
vyčaroval úsmevy všetkým hosťom. Vo výstavných
priestoroch bola pripravená výstava prác venova-
ných mamičkám, ktorých autormi boli žiačikovia
MŠ a ZŠ. 

Prítomní sa mohli pohostiť na pripravenom ob-
čerstvení, ku ktorému im k dobrej nálade zahrali
Staškovskí harmonikári pod vedením p. Vyhniara. 

Aj v tomto roku si pre svoje mamičky pripravili nielen tí malí, ale aj veľkí,
pestrý program. 

Kadiaľ vedie cesta
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Najmenší navštívili Obecný úrad v Staškove

Milou, novo obnovenou tradíciou v našej obci, sa stalo stretnutie s najmenšími
obyvateľmi Staškova. 
aj v tomto roku, 27. apríla, navštívili mamičky a oteckovia so svojimi detičkami obecný úrad. detičky
spolu s rodičmi privítal starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko, ktorý mamičkám odovzdal pamätné listy
a vecné darčeky pre ich detičky. Tento rok bolo pozvaných 9 dievčat a 10 chlapčekov. Rodičom a ich
najmenším prajeme veľa zdravia, lásky a pohody v kruhu našej staškovskej rodiny. 

Dňa 14. mája sa konal 2. medzinárodný zraz ha-
sičských vozidiel Avia, ktorý začínal v Makove, kde
sa konali rôzne súťaže, zastávku mali aj v Staškove.
Dúfajme, že sa bude konať aj 3. ročník tohto podu-
jatia, a opäť bude zastávka Avií u nás v Staškove.

Družstvo z  Českej republiky, z družobnej de-
dinky Valašská Bystřice, ukážkovo predviedlo ha-
senie požiaru domčeka penou a vysokým tlakom.
Po skončení ukážky si mali deti možnosť vyskúšať
striekanie z cisterny.

Dobrovoľný hasičský zbor Staškov usporiadal
tento deň na futbalovom ihrisku Slávia Staškov aj
I. ročník súťaže v požiarnom športe o „Putovný
pohár – memoriál dlhoročného predsedu Milana
Veselovského“ a I. kolo NHLky Žilinského samo-
správneho kraja.

Veľkým prekvapením bolo, že túto súťaž navští-
vil prezident DPO SR PhDr. Ladislav Petho, dlho-
ročný kamarát nášho zosnulého Milana
Veselovského, delegácia z OV DPO Čadca, starosta
obce Ing. Ladislav Šimčisko, poslanci obecného za-
stupiteľstva, Družobné družstvo z Českej republiky
Valašská Bystřice, DHZ Novoť a DHZ Mútne. Naše
družstvá nesklamali, v silnej konkurencii družstvo
DHZ Staškov B skončilo na 1. mieste a získalo pu-

tovný pohár, družstvo A získalo najlepšieho pru-
daristu. Na 2. mieste skončili muži zo Setechova,
na 3. mieste muži z Podvysokej. Z družstiev žien
si vybojovali 1. miesto a putovný pohár DHZ Ra-
ková – ženy z nášho okrsku, 2. miesto DHZ Dolný
Hričov, 3. miesto DHZ Bytča.

Chceme sa poďakovať všetkým organizátorom
súťaže, starostovi obce, hlásateľovi, všetkým naším
sponzorom a každému, kto pomohol.

za DHZ Staškov Ing. Milan Veselovský

2. medzinárodný zraz hasičských vozidiel Avia, 
1. ročník súťaže v požiarnom športe o „Putovný pohár -
memoriál dlhoročného predsedu Milana Veselovského“,
1. kolo NHLky Žilinského samosprávneho kraja

Hasičský deň

Krásne životné jubileum 90 rokov oslávila
pani Johanka Balalová zo Staškova 

Milú oslávenkyňu na-
vštívil aj starosta a pracov-
níci obce. Ku krásnym
narodeninám jej zablaho-
želali všetko najlepšie,
veľa síl a  pevné zdravie,
a  starosta jej odovzdal
vecný dar. 

Oslávenkyňa láskavo
prijala návštevu a podpí-
sala sa do Pamätnej knihy
obce. 
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16. apríla 2016 ZO SZZ v Staškove zorganizovala
tradičnú brigádu na zber komunálneho odpadu
v lokalite Staškov – Uhrov potok, v okolí železničnej
stanice a na sútoku Bahany s Kysucou. Akcie sa zú-
častnilo 15 členov záhradkárskej organizácie a treba
povedať, že hoci tieto lokality upratujeme každo-
ročne, sú stále občania, ktorí neváhavajú domáci
odpad, plasty a autobatérie odhadzovať do prírody.

Opätovne by som chcel, tak ako pred rokom,
upozorniť našich spoluobčanov, aby využívali
služby ktoré poskytuje obec a odpad ukladali vo
vymedzenom čase do vriec, resp. ho dávali pred
dom počas vývozu veľkoobjemového odpadu. 

Okrem pracovných povinností sa naše záhrad-
kárky a záhradkári zúčastnili 6. 4. 2016 na výstave
Záhrada Trenčín 2016, kde bola výstava spojená
s predajom. Výstava bola zastúpená nielen kvetmi
a ovocnými stromčekmi, ale bola tu tiež zastúpená
gastronómia, včelárstvo a aj poľovníctvo. 

Takže okrem pestrého nákupu kvetín mohli naši
členovia ochutnať medovinu, pochutnať si na jele-
ňom guláši a verím, že 50 členov, ktorí sa zúčastnili
tohto zájazdu, sa vracalo na Staškov spokojne. 

Ján Dodek – predseda ZO SZZ Staškov

Spoločné foto zo zájazdu záhradkárov Trenčín, dňa 6. 4. 2016

Staškovskí záhradkári v akcii

3. ročník pochodu po trase Turistického
náučného chodníka Jozefa Kronera

doobedňajšie daždivé počasie neodradilo len
tých najodvážnejších a najzdatnejších. náš slávny
rodák jozef kroner z nebíčka nad turistami držal
ochrannú ruku a počasie sa napokon umúdrilo. Tí, čo
vydržali až do cieľovej stanice, boli odmenení krás-
nym slnečným počasím a nádhernými výhľadmi na
okolitú panorámu a prírodu. v príjemnej spoločnosti
a priateľskom prostredí 30 km ubehlo veľmi rýchlo,
ale krásne spomienky zostanú natrvalo. 

Bc. milka Hurinová

14. mája 2016 sa turistickí nadšenci už tretíkrát vydali od 
obecného úradu po kaplnku Klin na hranici s obcou Horní Lomná.

Výstava, ktorá má vyše 200 exponátov, ponúkla
návštevníkom pohľad na ozajstné skvosty umenia
– napríklad Bibliu Dalí, ilustrovanú španielskym
maliarom surrealizmu Salvadorom Dalím. K dispo-
zícii bol nádherný exemplár Starej zmluvy v ma-
ďarskom jazyku – Arany Biblia – Zlatá Biblia
s bohatou výzdobou, ilustrovaná technikou litogra-
fie. 

Vzácnou súčasťou výstavy je aj viac ako 200
rokov starý fragment zvitku Tóry napísaný na zvie-
racej koži, obsahujúci text z  Piatej Mojžišovej
knihy. Jedným z najstarších exponátov výstavy je
Biblia z roku 1693 v latinskom jazyku Vulgáty. Uni-
kátom je Biblia z roku 2008, vydaná v USA v počte
len 3 kusov – každá zo 66 kánonických kníh Biblie
je v nej predstavená v inom jazyku (teda celkovo
66 jazykov), zapožičaná zo Švajčiarska na dva roky. 

Zaujímavosťou pre návštevníkov bola aj tzv. Bib-
lia do nepohody z nepriepustného papiera, pono-

rená v akváriu. Výstava ponúkla aj mnohé iné
zvláštnosti – Bibliu vo formáte mp3, ktorá obsahuje
nahrávku celej Biblie v jazyku pidgin english, do-
morodom jazyku používanom na ostrove Papua –
Nová Guinea, či najmenšiu Bibliu v rozmere 3 x 4 cm
v anglickom jazyku. 

Tieto a mnohé iné zaujímavosti predstavil 
návštevníkom a žiakom lektor výstavy pán Milan
Šurman. V rámci výstavy sa uskutočnili aj dve
prednášky na témy – Tajomstvo dávnych zvitkov  
a Jedinečnosť Biblie – knihy kníh. 

Všetci, ktorí sa zúčastnili výstavy a prednášok,
si mohli odniesť hlboký zážitok, nové poznatky
a tak trochu mohli cestovať, veď okrem našej Slo-
venskej bola predstavená Kórejská, Thajská, Ukra-
jinská Biblia, Biblia v Perzskom a mnohých iných
jazykoch, rôznorodé unikátne zdobenia a príbehy
kníh, ktoré výstavu robia skutočne jedinečnou. 

To, že je Biblia
oprávnene knihou kníh,
sa mohli Staškovčania
dozvedieť v dňoch 
19. – 21. apríl 2016,
kedy sa vo výstavných
priestoroch Kultúrneho
domu v Staškove
konala výstava Biblií. 

Biblia do nepohodyNajmenšia Biblia

Vpravo: Pán Milan Šurman, lektor
výstavy so žiačikmi ZŠ Staškov

Biblia na cestách
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Dňa 23. – 24. apríla sa v Malackách konal už 13.
ročník Majstrovstiev Slovenska v mažoretko-
vom športe. Športová hala a samotné mesto
privítalo tento rok až 35 najlepších súborov
z celého Slovenska. Za 2 dni zatancovali viac
ako 355 choreografií v rámci všetkých veko-
vých kategórií s baton (palička), s pompom
(strapce) a s flag (zástava).
Naše mažoretky stáli 8 x na stupni víťazov 
a získali 3x prvé, 4x druhé a 1x tretie miesto. 

1. miesto a titul Majster slovenska získala skupinka
16-tich 5 až 7–ročných najmenších mažoretiek s cho-
reografiou „eT“ pod vedením trénerky Veroniky Kvaš-
ňovskej. Zlaté medaily získali L. Hrušková, N. Haluščáková,
V. Blažíčková, T. Matláková, S. Krivulčíková, P. Škulavíková,
V. Šarláková, L. Králiková, L. Badžgoňová, A. Cudráková,
N. Krištofíková, T. Maslíková, M. Koudelková, V. Nekoran-
cová, V. Tabačíková, S. Škulavíková. dojatie a obrovskú
radosť pri vyhlasovaní neskrývali ani rodičia, ktorí prišli
svoje dievčatká podporiť na tak veľkú súťaž až do ma-
laciek. veď to bola pre väčšinu z nich ich prvá medaila.

Veľké víťazstvo našich mažoretiek na
Majstrovstvách Slovenska v Malackách

1. miesto a titul Majster slovenska si vybojovala
v silnej konkurencii miniformácia s pompom do 11
rokov. Choreografiu „zvonček“ priviedla k najvyššiemu
stupni erika jurgová. ani tento rok nás erika nesklamala
a pripísala si už 3-násobný titul majster slovenska
v tejto kategórii. Zlatú medailu získali K. Straková, J. Bel-
ková, L. Jánošíková, L. Kvašňovská, K. Kobolková, A. Vyšla-
nová, A. Trnková a V. Číšecká. 

1. miesto a titul Majster slovenska pod vedením
veroniky získala v silnej konkurencii 11 sólistiek s pom-
pom naša nová 11-ročná mažoretka kamilka kobol-
ková z bývalého turzovského súboru nicol. svoje veľké
umenie preukázala aj s paličkou. Choreografiou od 
p. Bajakovej porazila 11 súperiek a získala striebornú
medailu a titul I. vicemajster slovenska.

2. miesto a titul I. Vicemajster slovenska získal
ďalej veronikin tanček v kategórii do 11 rokov s baton
a pompom s názvom „policajti a zlodeji“. krásne a vý-
stižné kostýmy úžasne doladili myšlienku celej choreo-
grafie. Zatančili si ju L. Jánošíková, V. Číšecká, L. Kvaš-
ňovská, T. Jarošová, V. Tabačíková a S. Krivulčíková. 

2. miesto a titul I. Vicemajster slovenska ďalej vy-
bojovala miniformácia junioriek s pompom v zložení L.
Balalová, N. Zbončáková, P. Kriščaková, B. Zahatlanová,
M. Zajacová, L. Ligocká, R. Hnidková s náhradníčkou L. Pa-
košovou. erikina choreografia s názvom „srdce“ bola
úspešná aj v tohtoročnom finálovom kole kysuce majú
talent, kde získali 2. miesto a cenu diváka.

nedeľňajším veľkým víťazstvom bolo 2. miesto
a titul I. Vicemajster slovenska našej 24-člennej 
juniorkovej skupiny s pompom v zložení L. Balalová, 

N. Zbončáková, P. Kriščaková, B. Zahatlanová, M. Zaja-
cová, L. Ligocká, R. Hnidková, L. Pakošová, T. Mravcová, 
S. Škulaviková, J. Neckárová, V. Barnošáková, A. Trnková,
A. Vyšlanová, M. Cyprichová, S. Ondrušková, M. Škorván-
ková, J. Kubačáková, D. Hrušková, L. Šamajová, A. Perďo-
chová, S. Pošteková, V. Jarošová a E. Jurgová. „slnko
a búrka“ – to bola prvá súťažná časť celej formácie. Toto
žlto-modré defilé vyjadrila erika nielen choreografiou,
ale aj strapcami aj kostýmami. druhú pódiovú súťažnú
časť si potom vychutnalo 12 neviest a 12 ženíchov.
krásna svadobná choreografia od danky Letkovej,
ktorá sa súťaže zúčastniť nemohla, ulahodila takmer

všetkým divákom. nechýbali samozrejme pompomové
vlny, obrazce ani dvíhačky v pekných svadobných ko-
stýmoch. 

nie všetko bolo na súťažnom poli ideálne. Zdra-
votné problémy našej natálky spôsobili aj za cenu pe-
nalizácie neúplný štart iba 5 dievčat v kategórii mini
mix junior. o to viac sa nakoniec mohli radovať z vý-
sledku spolu s trénerkou simonkou Škulavíkovou. Bron-
zové medaily a titul II. Vicemajster slovenska dostali
B. Zahatlanová, L. Pakošová, L. Balalová, S. Ondrušková,
P. Kaduchová a N. Zbončáková. 

Úspešné sme mali aj naše seniorky. 4. miesto v ka-
tegórii trio baton získali T. Mravcová, S. Škulaviková a J.
Neckárová. staškovský súbor získal ďalej 5. miesto v ka-
tegórii sólo deti baton, mini mix senior a duo junior 
pompom. veľmi úspešné 5. miesto obsadila s baton aj
sólistka S. Škulaviková v 16-člennej silnej konkurencii.

Šťastné mažoretky si víťazstvo skutočne zaslúžili. Ich
pravidelné tréningy komplikovala aj zatvorená teloc-
vičňa. od januára do apríla tam prebiehala plánovaná
rekonštrukcia. napriek tomu sme sa stretli s veľkou
ústretovosťou riaditeľky ZŠ staškov p. perďochovej, ria-
diteľky ZŠ podvysoká p. dedíkovej aj zo strany oÚ. diev-
čatá trénovali na chodbe ZŠ, dochádzali do telocvične
na podvysokú, na Turzovku, cvičili v miestnom kultúr-
nom dome, aj vonku. na úspechu sa ďalej podielali sa-
motní rodičia. pomáhali pri organizácii, financovali
okrem iného aj kostýmové vybavenie, za čo ďakujeme
aj p. kobolkovej a p. kaduchovej. Za finančnú podporu
ďakujeme oÚ staškov, oÚ olešná a všetkým našim
sponzorom, ktorí nám venovali 2% zo svojich daní.

všetkým mažoretkám a predovšetkým trénerkam
blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a po-
stupujúcim medailovým miestam prajeme veľa šťastia
na majstrovstvách európy, ktoré sa budú konať v júli
v púchove. naše mažoretky zároveň postupujú aj na
majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať tento rok kon-
com septembra v Chorvátskej poreči. prajeme všetkým,
aby sa aj tejto nákladnej akcie mohli zúčastniť a repre-
zentovať tak nielen staškov, ale aj celé slovensko.

Rndr. edita sabelová 

Zvonček, 1. miesto

ET, 1. miesto Svadba, 2. miesto Svadba, 2. miesto Mix junior, 3. miesto Policajti a zlodeji, 2. miesto Sólo K. Kobolková, 1. miesto
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Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú
nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam
životného prostredia a prostredníctvom spoloč-
ného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre
budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich
na Zemi. 

Žiakom a zamestnancom našej školy nie sú tieto
problémy ľahostajné. Enviromentálnymi a ekolo-
gickými otázkam sa zaoberajú v rámci vyučovania
pravidelne. Vedia na danú tému nielen rozprávať,
ale i konať. Je dôležité pestovať tieto návyky aj 
v domácom prostredí. Na škole separujeme odpad
a sme zapojení do enviromentálnych projektov: 
Recyklohry a Zber starých batérií a akumulátorov.

Stalo sa dobrým zvykom, že na Deň Zeme sa za-
pájame do úpravy a vyčistenia okolia nielen našej
školy, ale i obce. Od rána 22. 4. 2016 nám prialo po-

časie a žiaci pod vedením pedagógov a za pomoci
pána školníka vykonali veľa užitočnej práce – čistili
trávnaté plochy a ihriská, vyklčovali drevnaté staré
časti kríkov, pokopali skalky, štvrtáci vykopali jamy
pod ovocné kríky, prváci vyzbierali nečistoty okolo
kostola a v parku pri kostole. Žiaci 8. a 9. ročníka
spolu s triednymi učiteľmi čistili úsek okolo rieky
Kysuca. 

Po návrate do školského areálu spolu so sied-
makmi vykopali diery a zasadili v školskej záhrade
ovocné stromy. Za našu časť planéty ZEM im vyslo-
vujem pochvalu, vykonali veľa užitočnej a skrášľu-
júcej činnosti pre život v škole i v obci. 

Mgr. Mária Perďochová, 
riaditeľka školy

Z á K L A D N á  Š KO L A

Na základe výzvy Nadácie Volkswagen Slova-
kia naša škola požiadala o poskytnutie grantu na
projekt „Mladí záhradkári“ v rámci grantového pro-
gramu Zelená dobrovoľníkom. 

Vďaka podpore zamestnanca Volkswagenu pána
Rastislava Kupšu a podpore ZO SZZ v Staškove pod
vedením pána Jána Dodeka sme vypracovali plán
a žiadosť. Z 52 škôl na území SR sme boli komisiou
vybraní spolu s 25 úspešnými školami a bol nám
poskytnutý grant vo výške 500 € na nákup pracov-
ného náradia na vyučovanie sveta práce. 

ZO SZZ v Staškove nám darovala ovocné strom-
čeky a kríky, záhradkári nám zároveň pomohli 
s ich výsadbou. Za ich materiálnu i pracovnú pod-
poru im veľmi ďakujeme. Pani učiteľka Mgr. Vlasta

Perďochová, ktorá zodpovedá za projekt v spolu-
práci so žiakmi a ostatnými účastníkmi, projekt
úspešne realizuje. Vďaka projektu vznikol v škol-
skej záhrade ovocný sad, podarilo sa nám vysadiť
10 ovocných stromov – jablká, hrušky, slivky 
a 10 ovocných kríkov – ríbezle, josty, maliny a čer-
nice.

Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o zá-
hradníčenie – návrat k pracovným návykom a zruč-
nostiam našich predkov, poukázať na ekologické
pestovanie, zdravý životný štýl a prezentovať vý-
sledky svojej práce na výstave ovocia a zeleniny ZO
SZZ v Staškove. 

Mgr. Mária Perďochová, Mgr. Vlasta Perďochová

Deň Zeme

Šiestaci upravujú okolie bežeckej
dráhy

Deviataci pri čistení rieky Kysuca Prváci čistia plochu pred vstupom do budovy

Upravili sme aj doskočisko Simonka Čagalová pri čistení brehu
rieky Kysuca

Pani učiteľka Mgr. Vlasta Perďochová,
pán školník Jozef Hlubina a žiaci
z II. stupňa pri výsadbe 

Deviataci kopú diery pre ovocné
stromy

Žiaci zavlažovali pôdu pri koreňoch zasadených
stromov

Starším žiakom prišli ochotne
pomôcť aj štvrtáci

Pán Rastislav Kupšo so žiakmi 5. ročníka pri výsadbe
v školskej záhrade
Vľavo: staškovskí záhradkári Ján Dodek, Ladislav
Balala, Ing. Anton Konkol a Anton Kožák pomáhali aj
pri hĺbení jám a sadení stromčekov

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.
Jeho cieľom je okrem iného pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch
poskytovaných Zemou. 

Projekt Zelená dobrovoľníkom
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Apríl je mesiac lesov, v tomto duchu sa nieslo
vyučovanie našich štvrtákov, ktorí dňa 25. 4. 2016
prežili dopoludnie v spoločnosti Ing. Jána Vojteka.
Sústredene sledovali dokumentárne video Sloven-
skej lesníckej komory „Zomierajú postojačky“, kde
spoznávali neprekonateľnú silu prírody i hrozby
v podobe lykožrúta, ktorý žerie symboly Tatier, ve-
terných kalamít, požiarov.

Dozvedeli sa zaujímavú informáciu, že jeden
zelený smrek vyprodukuje za jeden deň kyslík pre
päťdesiatich ľudí. Video prezentovalo dôležitosť
stromov v našom živote, ale i stratu úcty k zeleným
lesom, čo sa prejavuje uschýnajúcimi lesmi. Žiaci
sa prostredníctvom prezentácie oboznámili s fau-
nou a flórou lesa, upevnili si poznatky, ktoré nado-
budli na hodinách prírodovedy. Častými otázkami
nám dávali najavo, že ich téma rastliny a živočíchy
zaujala. 

Mnohí sa potešili zhotovovaniu vtáčej búdky,
najmä ich tešilo vlastné priloženie ruky k dielu.
Búdku určite pripevníme na strom v školskej zá-

hrade a budeme sa tešiť na jej nových obyvateľov.
V závere tohto zaujímavého a podnetného dopo-
ludnia sme sa vybrali na čerstvý vzduch, kde sa
žiaci zahrali hry. Ich cieľom si bolo uvedomiť vzá-
jomnú prepojenosť medzi živou a neživou príro-
dou. 

Chceme poďakovať Ing. Jánovi Vojtekovi za čas,
ktorý venoval deťom, za sprostredkovanie informá-
cií pútavou formou. 

Mgr. Jana Nekorancová

Žiaci našej školy navštívili v stredu 13. 4. 2016
v  kultúrnom dome výchovný hudobný koncert.
Téma výchovného koncertu pre žiakov 1. – 4. roč-
níka bola Prvá pomoc, žiaci 2. stupňa mali tému:
Ako zachraňovať. 

Profesionálna záchranárka názornými ukáž-
kami a prácou s figurínou vysvetľovala, ako postu-
povať pri poskytovaní prvej pomoci. Hovorené

slovo bolo spestrené piesňami hudobnej skupiny.
Samotní žiaci si na figuríne vyskúšali, ako postu-
povať pri poskytovaní prvej pomoci.

Chlapci a dievčatá si odniesli z podujatia nielen
umelecký zážitok, ale si upevnili aj odborné po-
znatky.

Mgr. Anna Bukovanová

Žiaci 4. A a 4. B sa spoločne so
svojimi triednymi učiteľkami vy-
dali na cestu za poznaním ves-
mírnych javov a  prehĺbením
poznatkov o planétach Slnečnej
sústavy. 

Dňa 15. 3. 2016 bola pre nich
pripravená pútavá a výstižná pre-
zentácia v priestore so stropom
posiatym  množstvom malých
hviezdičiek, ktorý deti zaujal na
prvý pohľad. 

Žiakov prezentácia doslova
pohltila a so zaujatím sledovali
a počúvali sprostredkované infor-
mácie o planétach Slnečnej sú-
stavy. Tešili sa na prehliadku
kupoly, žiaľ, nepriaznivé počasie
im neumožnilo vidieť, ako sa pra-
cuje s  hlavným ďalekohľadom,
ako sa zakresľujú škvrny na
Slnku. 

Po prehliadke priestorov hvez-
dárne sme sa presunuli do Ky-
suckej knižnice, kde na deti
čakala pani knihovníčka Petro-

nela Gavenčiaková, ktorá ich pre-
viedla knižnicou.  Vysvetlila im
systém usporiadania kníh a za-
merala sa hlavne na oddelenie li-
teratúry pre deti a mládež.  

So žiakmi viedla rozhovor
o  knihách a  pripravila si zaují-

mavú prezentáciu o  živote
a tvorbe najznámejšieho zbera-
teľa slovenských ľudových roz-
právok Pavla Dobšinského.

Mgr. Jana Nekorancová

Návšteva druhákov
u pána starostu

Jednou z tém učiva vlastivedy je aj história našej
obce. Žiaci 2. A sa tak 8. 4. vybrali na obecný úrad,
kde ich vo svojej kancelárii očakával starosta obce
Ing. Ladislav Šimčisko. Porozprával žiakom o his-
tórii obce, o tom, ako sa spolu s poslancami stará
o chod obce, o významných ľuďoch, ktorí tu žili
alebo žijú. Žiaci si prezreli budovu, kroniku i pa-
mätnú knihu. 

V závere im p. starosta ponúkol sladkosť a da-
roval im pohľadnicu s významnými objektmi a pek-
nou prírodou, v ktorej sa naša obec nachádza. 

Mgr. Viera Bučková

OZNAM
PriESTOry TELOcViČNE 
SÚ K DiSPOZícii

Oznamujeme verejnosti a prenajímate-
ľom priestorov telocvične, že odo dňa 16. 4.
2016 sú k  dispozícii  priestory telocvične
podľa dohodnutého harmonogramu. 

V prípade záujmu o  prenájom kontak-
tujte vedenie školy.

Mgr. Mária Perďochová, 
riaditeľka školy

Apríl – mesiac lesov 

Výchovný koncert

Štvrtáci v Krajskej hvezdárni

Žiaci spolupracovali pri výrobe vtáčej búdky

Exkurzia Kysucká knižnica a Krajská
hvezdáreň
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„Hra je vážna vec.“ 
Veta krátka, ale veľmi výstižná. Pre deti je hra veľmi dôležitá a my

v našej materskej škole dbáme na to, aby detské hranie nebolo pod-
ceňované, pretože má nesmiernu výchovnú hodnotu.

K tomu, aby sme mohli hru rozvíjať a ponúknuť deťom ďalšie
nové možnosti, nám od apríla pomáha aj nové multifunkčné ihrisko
pri našej MŠ. Slúži nielen deťom z MŠ, ale aj ostatným deťom z našej
obce či iným priaznivcom dobrého športu. Pokyny, prevádzkový po-
riadok a ostatné informácie nájdete tiež na našej webovej stránke.
Veríme, že ihrisko poslúži najmä na dobrú vec a našim deťom po-
núkne priestor na dobrú hru.

M AT E r S K á  Š KO L A

1. Prevzatie ocenení vo výtvarnej súťaži Moja
obľúbená rozprávka
deti z veľkej triedy sa zúčastnili výtvarnej súťaže
moja obľúbená rozprávka, ktorú organizovala ky-
sucká knižnica v čadci. Z našej mŠ boli odoslané 
4 súťažné práce, z ktorých 2 boli aj napriek veľkému
počtu súťažných prác ocenené. 6. apríla si boli oce-
není prevziať svoju výhru. Gratulujeme vanduške
kotuľovej a tiež miškovi Gottwaldovi a jakubkovi
kozákovi za spoločnú prácu. Ďakujeme aj ďalším
zúčastnením a to Leonkovi machovčákovi a nelke
Haluščákovej.

2. Zápis do 1.ročníka ZŠ
8. apríla sa uskutočnil zápis do 1. ročníka ZŠ, na
ktorý sa počas celého školského roka horlivo pri-
pravovali aj naši predškoláci. všetci to zvládli a od
septembra sa ZŠ môže tešiť na veselých prváčikov,
ktorí sa na školu tiež už tešia.

3. Policajti – psovodi
nedávno našu mŠ navštívili policajti – psovodi,
ktorí deťom predviedli prácu záchranárskych psí-
kov. porozprávali deťom o tom, ako sa cvičia poli-
cajné psy, predviedli im nielen výcvik, ale aj ako sa
chytajú páchatelia. deťom sa táto zvieracia ná-
všteva veľmi páčila. na záver si mohli pohladkať po-
licajné šteniatko a tiež skúseného policajného psa
a nechýbala ani prehliadka policajných aut.

4. Recitačná súťaž Jazýček môj, ohýbaj sa
dňa 27. 4. našu mŠ reprezentovali dve šikovné
predškoláčky na recitačnej súťaži jazýček môj, ohý-
baj sa, ktorú organizovala kysucká knižnica v čadci.
pri hojnej účasti 25 detí sa naše dievčatá neumiest-
nili, ale svojím pekným prednesom ukázali, že majú
talent a veľkú odvahu.
Ďakujeme dievčatám Lívinke Hruškovej a vanduške
kotuľovej za námahu a reprezentáciu našej mŠ.

Katarína Brisudová

A K T i V i T y  V  N A Š E J  M AT E r S K E J  Š KO L E  – A P r í L  2 0 1 6

Letné Kronerove dni 
v obci StašKov

Po Kronerovej ceste   12. jún – 9. júl 2016

12. júna Divadelný súbor DRIAK zo Zborova nad Bystricou odohrá o 16.00 hod. hru Tri vrecia
zemiakov

28. júna Detský divadelný súbor sIMsAlABIM z KNM odohrá o 9.00 hod. hru Najvzácnejší dar
29. júna Divadelný súbor z Milíkova odohrá o 18.00 hod. hru „Stary pachol“ czyli blogoslawióny

dóm, jak zes je w nim sómň
   9. júla Divadelný súbor sTAŠKoVAN odohrá o 17. 00 hod. hru od Ferka Urbánka Dobrá bolesť,

čo dá pojesť a od vlada moresa WC story

Staškovské hody 1.–3. júl 2016 
    1. júla letný koncert v areáli FK Slávia Staškov so začiatkom o 19.00 hod. ako predkapela vystúpi

ľudová hudba ondreja Rovňana, hlavný hosť je hudobná skupina Kollárovci. 
                 Cena vstupenky v predpredaji je 7 € (vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť na oÚ staškov,

v kancelárii č. 2), priamo na mieste bude cena vstupenky 10 €.
    2. júla X. ročník hasičského turnaja o Putovný pohár starostu obce a DHZ staškov
                 a 10. kolo severoslovenskej hasičskej ligy v areáli futbalového ihriska Slávie Staškov.
                 o 17.00 hod. Hodová sv. omša pri Kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni
    3. júla Hody pri ihrisku Slávie Staškov

3. ročník prehliadky ochotníckych divadelných súborov 
v kultúrnom dome Jozefa Kronera

45. ročník futbalového turnaja a sprievodné podujatia 

Pohár Jozefa Kronera      9.–10. júl 2016

sobota, 9. júla
     16.00 Futbalový zápas slovan Bratislava – starí páni : slávia staškov – starí páni v priestoroch

futbalového ihriska Slávie Staškov
     17.00 v priestoroch Kultúrneho domu Jozefa Kronera v Staškove odohrá divadelný súbor sTAŠKoVAN

hru od Ferka Urbánka Dobrá bolesť, čo dá pojesť a od vlada moresa WC story
     19.00 Tanečná zábava v priestoroch futbalového ihriska Slávie Staškov s kapelou system Two so

speváčkou Erikou Kaduchovou
     21.30 pokračovanie tanečnej zábavy s vystúpením Igora Kmeťa ml. a Anity soul

Nedeľa, 10. júla
   9.00 Zahájenie futbalového turnaja o Pohár Jozefa Kronera. Zúčastnia sa družstvá: Fk javorník

makov, Fk čadca, Fk Havířov a Fk slávia staškov, v prestávke starí páni Fk senec : Fk slávia staškov
19.00 Ukončenie turnaja
20.00 Tanečná zábava s hudobnou skupinou system Two na ihrisku
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SpoloČenSKá KroniKa
Marec a apríl 2016

Jubilanti

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

a trpezlivosti pri výchove 
ich ratolestí. 

Všetkým jubilantom z celého srdca blahoželáme a prajeme im, 
nech ich zdravie nezradí a teplé slniečko nech im dušu pohladí. 

Nech šťastie spŕchne na ich dom a láska vždy nech prebýva v ňom.

Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi!

Božena Kullová

60

Mgr. Oľga Varsavíková

60

Viliam Kicoš

70

Veronika Krátka

65

Jozef Badžgoň

60

Vincencia Vaculíková

85

Vlasta Gajdošíková

75

Mária Michalíková

70

narodené deti

Kristína Kajánková

Melánia Letková

Marieta Maslíková

navždy náS
opuStili

Spomíname

60 rokov:
Miroslav Halagačka
Jozef Turiak
Mária Paleníková

65 rokov:
František Kajánek
Matúš Perďoch
Pavol Jurica
Anna Veselková
Pavol Bytčánek
Anna Badurová

70 rokov:
Margita Sojčaková
Anna Šamajová
František Gunčaga

75 rokov:
Helena Rudinská

85 rokov:
Štefánia Dembická

Pripomíname 
si 15. výročie
úmrtia pána
Zdenka 
Janošca

Mgr. Ľudovít Poláčik

Jozef Cisarik
Helena Hrušková
Helena Turiaková

Čas plynie a nevráti, čo vzal, ostali len
spomienky a v srdci žiaľ. My v srdciach 
navždy Tvoju lásku máme a v modlitbách 
na Teba spomíname. Dňa 5. 4. 2016 si
pripomíname 15. výročie úmrtia 
Ignáca Belka zo Staškova u Belkov.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.


