


SLOVO STAROSTU

Milí Staškovania!

Viacerí z Vás sa zaujímajú o problematiku budovania chodníkov pre chodcov okolo hlavnej 
cesty v našej obci . To , že ide o stavbu pre bezpeènos� chodcov ve¾mi dôležitú ,urèite nikto 
nemá pochybnosti. Aj keï cesta patrí Žilinskému samosprávnemu kraju , povinnos� 
vybudova� chodníky pripadla obci. Aké reálne možnosti mala naša obec chodníky 
vybudova� a èo pre to doposia¾ bolo vedením obce zabezpeèené? Nemám vedomos� , èi 
obec nejaké aktivity vyvíjala od roku 1990 do roku 2002. V roku 2004 sa zaèalo pracova� 
na príprave projektovej dokumentácie.  V roku 2005 bola vypracovaná projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie. Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2008. 
V tom istom roku bola spracovaná realizaèná projektová dokumentácia. Realizaèný 
projekt obsahuje :
 - chodník v súbehu s cestou II/487 , vrátane dažïovej kanalizácie , verejného osvetlenia  
a  prekládky slaboprúdových rozvodov

- parkovisko pred cintorínom -  to bolo zrealizované v roku 2011 za peniaze , ktoré neoprávnene vyfakturoval 
dodávate¾ za asfaltovanie miestnych komunikácii v roku 2010. 
- parkovisko pred reštauráciou pod obecným úradom 
- parkovisko pred kostolom 
Celkové náklady stavby chodníka a parkovísk pod¾a rozpoètu projektanta predstavovali 45 533 847 Sk. /1 511 
446,82 eur/. Stavebné práce nevyhnutné na vybudovanie samotných chodníkov , vrátane dažïovej kanalizácie a 
prekládky slaboprúdových rozvodov projektant nacenil na 29 021 731 Sk /963 344,98 eur/.  V roku 2008 bol 
vypracovaný projekt v rámci cezhraniènej spolupráce a bola podaná žiados� na získanie nenávratného finanèného 
príspevku z eurofondov na realizáciu celej stavby vrátane chodníkov. Obec  nebola úspešná a peniaze sme 
nezískali. Nemám presnú informáciu , èo bolo dôvodom nášho neúspechu , ale verím , že môj predchodca urobil 
všetko , èo bolo v jeho možnostiach , aby sme finanèné prostriedky získali. Takmer každý deò sa dozvedáme z 
rôznych médií , že Slovensko ve¾mi málo èerpá eurofondy. Tieto informácie u bežného èloveka vyvolávajú dojem , 
že postaèí , ak obec podá nejakú žiados� a peniaze sú na ceste. Pravda je však úplne iná a všetky možnosti získania 
finanèných prostriedkov pre skutoèné potreby obcí sú takmer okamžite vyèerpané , lebo vyèlenené financie 
zïaleka nepokrývajú reálne potreby obcí a miest. Záujem o nenávratné finanèné príspevky je nieko¾konásobne 
vyšší ako množstvo vyèlenených zdrojov. 
V roku 2008 sa zaèalo s prípravou a neskôr i so samotným výkupom pozemkov pod stavbu chodníkov. Od roku 
2011 obec pokraèovala vo výkupe pozemkov.  V èasti pred firmou Kontakt sme museli  prepracova� projektovú 
dokumentáciu , lebo majite¾ pozemku nesúhlasil s tak ve¾kým záberom. Projektovú dokumentáciu bolo potrebné 
prepracova� aj v èasti , kde je potrebné kúpi� pozemky od Železníc SR. Projekt je prepracovaný , odsúhlasený 
kompetentnými  , spracováva sa geometrický plán ako podklad pre samotný výkup.
 Od roku 2011 nebola v rámci eurofondov a iných dotaèných systémov  dostupná žiadna reálna možnos� 
financovania takejto stavby. Naša susedná obec Podvysoká zaèala v minulom roku s výstavbou chodníkov z 
vlastných prostriedkov. /cca 100 000 eur/ Teoreticky by sme mohli takto postupova� aj v Staškove , ale pri rozsahu 
našej stavby a finanènej nároènosti , by sme urèite ani s využitím ïalších úverových zdrojov nedokázali realizova� 
celú stavbu , ale iba jej èas�. Považujem za úplne prirodzené , že obèania jednotlivých obcí porovnávajú , èo sa 
podarilo  zrealizova� v tej , èi onej dedine. Treba však zobra� do úvahy  osobitosti a rozdielnosti podmienok každej 
obce. V Staškove musíme ešte roky zodpovedne pracova� a hospodári� a pritom sa uchádza� o všetky možnosti 
získania mimorozpoètových finanèných zdrojov , aby sme poriešili všetky naše bo¾avé miesta. / technicky stav 
budov - obecného úradu ,  zdravotného strediska ,  starej školy  ,  technického podniku èi mosta k obecnému 
úradu , zatekajúca strecha tribúny na ihrisku , množstvo našich obèanov ešte nemá k svojim domom asfaltové 
komunikácie , nie všade je obecný rozhlas..../. Vzh¾adom ku skutoènosti , že v tomto roku sa zaèalo nové 
programovacie obdobie 2014-2020 a s tým sú spojené nové možnosti získa� pre potreby obcí a miest nenávratné 
finanèné prostriedky , bolo by rozumné a zodpovedné poèka� a uchádza� sa o zabezpeèenie financovania 
chodníkov v našej obci z nových eurofondov. Zastávam názor , že najskôr treba využi� všetky možnosti získa� 
financie z dotaèných systémov.  Z rozpoètu obce , prípadne z úverov , rieši� iba skutoène naliehavé problémy , 
prípadne také nevyhnutné investície , na ktoré nie je možné dotácie získa�.
V úvode roku 2014 sa nám podarilo získa� z eurofondov  prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
dotáciu 19 655 eur. Tieto prostriedky obec použije na vytvorenie pä� nových pracovných miest – zamestnanie 
administratívneho pracovníka na výkup pozemkov na dobu 18 mesiacov , zamestnanie štyroch pracovníkov na 
dobu 9 mesiacov na kosenie , údržbu a èistenie verejných priestranstiev v našej obci.
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Z rokovania obecného zastupite¾stva

Poslanci obecného zastupite¾stva sa zišli dòa 24.1.2014 na mimoriadnom zasadnutí, ktoré zvolal starosta obce 
predovšetkým z dôvodu prejednania pripravovaného projektu „Víta Vás Staškov a Horní Lomná.“ Cie¾om tohto projektu 
je zabezpeèenie finanèných prostriedkov na propagáciu  našej obce a obce Horní Lomná v objeme 10 175 €. Žiadate¾ je 
povinný zabezpeèi� spolufinancovanie tohto projektu sumou 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 508,75 €. Po 
krátkej diskusii, v ktorej starosta vysvetlil svoj zámer, bol tento mikroprojekt podaný v rámci Programu cezhraniènej 
spolupráce Slovenskej a Èeskej republiky schválený.
V bode rôzne poslanci schválili  návrh Mgr. Kuboška na zatrávnenie plochy pri futbalovom ihrisku, ktorú v jesennom 
období používali pracovníci Povodia Váhu ako skládku kameòa pri výstavbe regulácie rieky Kysuca, ako aj výsadbu 
stromov po okraji upraveného brehu. 
Riadne zasadnutie obecného zastupite¾stva sa konalo dòa 28.2.2014. Riadite¾ka CVÈ Staškov, Mgr. Poláèiková 
predložila Správu o hospodárení za rok 2013 a požiadala poslancov o úpravu rozpoètu. Rozpoèet CVÈ bol navýšený o 
sumu 2 200 eur, ktorou bude zabezpeèené finanèné krytie chodu CVÈ  a výroba propagaèných materiálov rodného 
domu Jozefa Kronera,  ktorý CVÈ spravuje. Ïalej poslanci schválili programový rozpoèet 2014 – 2016 a úpravu 
obecného rozpoètu è.1/2014.
V ïalších bodoch bol schválený vstup obce Staškov do obèianskeho združenia  Miestna akèná skupina Krajšie Kysuce a 
bola schválená zmluva o partnerskej spolupráci obce Staškov a obce Valašská Bystøice.
S cie¾om pomôc� našim starším spoluobèanom bol prejednaný a schválený zámer poskytovania teplej stravy a jej 
dodávanie do domácností. 
Bola ukonèená dobrovo¾ná zbierka na rekonštrukciu domu Jozefa Kronera. Zostatok výnosu zbierky v hodnote 1 400 eur 
bude použitý na dobudovanie podkrovia domu Jozefa Kronera. 

Mgr. Ján Kubošek
zástupca starostu

V roku 1996 , na rokovaní obecného zastupite¾stva sa vtedajší poslanci uzniesli , že so stavbou kaplnky , ktorá bola 

zbúraná pri rozšírení cesty smerom na Olešnú, zaène obec hneï po realizácii nového mosta cez Kysucu , ktorý by 

mal nahradi� terajší málo vyhovujúci most. Stavbu nového mosta cestári dodnes nezaèali , projekty sú však 

spracované a musíme ich rešpektova� pri umiestnení stavby novej kaplnky. Cestári vo svojich projektoch uvažujú 

so záberom pozemkov  ešte cca 6m do svahu od kraja súèasnej cesty smerom na Olešnú. Z toho dôvodu nie je 

možné kaplnku postavi� v blízkosti jestvujúcej cesty a taktiež by bolo problematické jej umiestnenie ïalej do 

svahu , ktorý je príliš strmý.  Pod¾a stanoviska projektantov hrozí i jeho zosuv. Pri zoh¾adnení všetkých podmienok 

navrhol projektant umiestnenie novej kaplnky na rovinatom pozemku hneï nad svahom.  Obec  získala potrebné 

pozemky , máme vydané stavebné povolenie , zaèali sme s výrubom drevín , máme narezaný krov z dreva , ktoré 

na tento úèel daroval staškovský urbár  a v blízkej dobe zaèneme so samotnou stavbou.  V roku 2014 je to už 150 

rokov od postavenia zbúranej kaplnky.  Verím , že sa nám s Vašou pomocou podarí v tomto roku  novú kaplnku 

postavi� , aj keï to už nie je možné na tom istom mieste a vzh¾adom na jej umiestnenie nebude presnou kópiou tej 

pôvodnej.

Milé naše ženy, aj keï dodatoène, dovo¾te mi zablahožela� Vám k Medzinárodnému dòu 

žien. Prajem Vám najmä pevné zdravie, ve¾a úspechov v rodine a zamestnaní.

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce 

SLOVO STAROSTU
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Uznesenie è. 1/2014 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 24. 1. 2014

Obecné zastupite¾stvo  v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:

Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Schválenie podania žiadosti o nenávratný finanèný príspevok
5. Rôzne
6. Diskusia 
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Hlasovanie:  za:  7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Jozef Zbonèák , èlenovia:  Pavol Ïurkáè, Ján Belko , overovatelia: 
Mgr. Jozef Latka, Mgr. Ján Kubošek Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

3. Kontrolu uznesenia  è. 8/2013  a 9/2013  zo zasadnutia OZ
Hlasovanie:  za:  7, Zdržal sa: 0, Proti:0      

4. Predloženie projektu „ Víta Vás Staškov a Horní Lomná“ v rámci Programu cezhraniènej spolupráce 
Slovenská republika- Èeská republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov.
Výšku celkových výdavkov na projekt: 10 175 eur.  Výška spolufinancovania projektu žiadate¾om z celkových 
oprávnených výdavkov projektu je 5%, t.j. 508,75 eur.
Hlasovanie za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

5. Žiados� p. Jozefa Èuboòa, Staškov o odpustenie platby za prenájom telocvièòe na futbalový turnaj 
KOLA KOLA KAP. 
Hlasovanie za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

6. Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov  v budove  è. 90 – / stará škola- elokované 
pracovisko CVÈ/  Centru vo¾ného èasu, Staškov 588, 023 53  Staškov v sume 1 € za oduèenú hodinu  v období od 
1.2.2014 do 31.12.2014 v súlade s § 9a ods.9  písm. c/ zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení 
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a,  ktorý  spoèíva v tom, že sa poskytnú priestory na 
vo¾noèasové aktivity formou krúžkovej èinnosti.
Hlasovanie za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

7. Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre p. Silviu Èernákovú, bytom Staškov vo výške 100,-€.   
Hlasovanie za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

B/UKLADÁ:
1.Stavebnej komisii prešetri�  žiados� p. Milana Greèmala, Staškov  o dodanie rúry, ktorá bola poškodená pri 
výstavbe kanalizácie.
Hlasovanie za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

2. Stavebnej komisii prešetri� žiados� p. Petra Blažeka a Eriky Blažekovej, bytom Èadca o odkúpenie 
majetku obce - pozemku. 
Hlasovanie za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

3. Obecnému úradu upravi� breh Kysuce v èasti obce Vyšný koniec pri ihrisku FK zatrávnením a výsadbou 
stromèekov do 30.5.2014. 
Hlasovanie za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

C/ZAMIETA:

Žiados� p. Márie Sikorovej, bytom Staškov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Hlasovanie za schválenie žiadosti 
:  Za : 4, Proti: 1, Zdržal sa: 4

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce

I. overovate¾:                                                                               II. overovate¾:

Mgr. Jozef Latka Mgr. Ján Kubošek
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Uznesenie è. 2/2014 zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 28. 2. 2014

Obecné zastupite¾stvo  v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:

Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Kontrola uznesenia è. 1/2014
4. Centrum vo¾ného èasu Staškov – správa o hospodárení za rok 2013 
5. Centrum vo¾ného èasu Staškov  - úprava rozpoètu 1/2014
6. Obec Staškov  – programový rozpoèet  2014-2016
7. Obec Staškov – úprava rozpoètu è. 1/2014
8. Návrh VZN obce Staškov o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Staškov
9. Schválenie vstupu obce do obèianskeho združenia – Miestna akèná skupina Krajšie Kysuce. 
10. Schválenie zmluvy o partnerskej spolupráci obce Staškov a obce Valašská Bystøice, v rámci cezhraniènej spolupráce.   
11. Prenájom majetku  obce Staškov - nebytové priestory
12. Predaj majetku obce Staškov
13. Rôzne
14. Diskusia 
15. Návrh  na uznesenie
16. Záver    
Hlasovanie:   za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Mgr. Jozef Latka, èlenovia:  Ing. Šimon Kožák PhD., MDDr. Ladislav 
Èulman, overovatelia:  Zbonèák Jozef, Mgr. Bartusková Iveta
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

3. Kontrolu uznesenia  è. 1/2014  zo zasadnutia OZ
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0      

4. Centrum vo¾ného èasu Staškov – správa o hospodárení za rok 2013
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0                            

5. Centrum vo¾ného èasu Staškov  - úprava rozpoètu 1/2014
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0          
                  
6. Obec Staškov  – programový rozpoèet  2014-2016 
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0                            

7. Obec Staškov – úprava rozpoètu è. 1/2014
 Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0    
                        
8. VZN obce Staškov o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Staškov
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0    

9. Vstup obce do obèianskeho združenia – Miestna akèná skupina Krajšie Kysuce
-  vstup a zaradenie obce Staškov do verejno – súkromného partnerstva Obèianskeho združenia: Miestna akèná skupina 
Krajšie Kysuce poèas rokov 2013 – 2020, 
- spolupracova� na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia Miestnej akènej skupiny Krajšie Kysuce alebo 
iných programov založených na princípoch prístupu LEADER poèas rokov 2013 – 2020 v zmysle práv a povinnosti èlenov 
Obèianskeho združenia Miestna akèná skupina Krajšie Kysuce, ktoré sú upravené stanovami Miestnej akènej skupiny 
Krajšie Kysuce.  
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0    

10. Prenájom  nehnute¾nosti – nebytové priestory- / kuchyòa, sklad v kuchyni, jedáleò a zrkadlová miestnos�/ v 
budove è.s. 90  v k.ú. Staškov Centru vo¾ného èasu, IÈO 42217431, Staškov è. 588, zast. riadite¾kou CVÈ Mgr. Jozefínou 
Poláèikovou vo výške roèného nájmu 1 €/ rok, na dobu od 1.3.2014 do 31.12.2014, s 3 – mesaènou výpovednou 
lehotou, za úèelom realizovania vo¾no èasových aktivít, v zmysle § 9 a  ods.9 písm. c / zákona SNR è.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že Obec 
Staškov chce zabezpeèi� efektívne využívanie vo¾ného èasu pre deti a mládež prostredníctvom rôznych záujmových 
krúžkov realizovaných CVÈ.
Hlasovanie:  za:   7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   
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11. Prenájom  nehnute¾nosti – nebytové priestory v budove è. s. 623 / bývalá kancelária / v k.ú. Staškov  p. Igorovi 
Laufíkovi, bytom Staškov vo výške nájmu 10 €/ mes.,  na dobu od 1.3.2014 do 31.3. 2014  s  výpovednou lehotou 3 dni 
od doruèenia výpovede, za úèelom uskladnenia osobných vecí a nábytku, v zmysle § 9 a  ods.9 písm. c / zákona SNR 
è.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zrete¾a,  ktorý spoèíva v 
tom, že Obec Staškov chce umožni� nájomcovi uskladnenie jeho hnute¾ného majetku v priestoroch, ktoré obec 
dlhodobo nevyužíva  poèas opravy strechy na jeho rodinnom dome.
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

12. Odpredaj  majetku obce  - pozemok parc. CKN è. 1015/2 o výmere 123 m2, trvalý trávnatý porast, CKN 1015/3 o 
výmere 42 m2- trvalý trávnatý porast LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov pre  p. Burdu Jaroslava a manželku 
O¾gu Burdovú, rod. Fonšovú, obidvaja bytom Èadca a parc. CKN 1014/2 o výmere 174 m2, trvalý trávnatý porast,CKN 
1015/4 o výmere 80 m2 trvalý trávnatý porast LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov pre  Petra Kopera a 
manželku Danku Koperovú  rod. Harvaníková, obidvaja bytom Èadca vo vlastníctve obce v cene 10 €/ m2 , na základe 
vypracovaného GP è.140/2013 zo dòa 17.9.2013 Ing.Annou Tomašcovou, overený Ing.Teréziou Targašovou,dòa 
22.10.2013  pod è.838/2013 a GP è.187/2013 zo dòa 24.1.2014 Ing.Anou Tomašcovou ,overený Ing.Teréziou 
Targašovou,dòa 6.2.2014  pod è.82/2014, v súlade s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR è.138/1991 Zb. O majetku obci v 
znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré Obec 
nevyužíva. Na ich udržiavanie vynakladá finanèné prostriedky, pozemky sa nachádzajú pri pozemkoch žiadate¾ov, ktorí 
pozemky zve¾adia a budú využíva� ako záhradu. Parc. CKN 1016, LV 3441 je vo vlastníctve  Jaroslava Burdu a manž. 
O¾gy a  parc. CKN 1013/1 LV 1576 je vo vlastníctve Kopera Petera a manželky Danky. Obec predáva pozemky s vecným 
bremenom – kanálom-  GP è.140/2013 zo  dòa 17.9.2013 Ing.Annou Tomašcovou ,overený Ing.Teréziou Targašovou, 
dòa 22.10.2013  pod è.838/2013,zo dòa 6.2.2014
Celkový poèet poslancov: 7, Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0  

13. Odpredaj majetku obce – pozemok  parc. CKN è.1356/72 o výmere 121 m2-ostatná plocha  ,ktorá bola 
vytvorená z parc. EKN 10828/1 LV 1179 v katastrálnom obce Staškov  na základe vypracovaného geometrického plánu 
è.23/2013 Milošom Macurom, zo dòa 25.10.2013,overený Ing.Vladimirom Janíkom, dòa  28.11.2013 pod è.942/2013,  
pre p. Romana Streïanského a manž. Alenu Streïansku, rod.Poláèkovu  obidvaja bytom Staškov, vo vlastníctve obce za 
cenu 10 €/m2, v súlade s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR è.138/1991 Zb. O majetku  obci v znení zmien a noviel,z dôvodu  
hodného osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý Obec nevyužíva, na jeho udržiavanie 
vynakladá finanèné prostriedky, je pri¾ahlý k pozemku žiadate¾ov, ktorí pozemok zve¾adia a budú vyžíva� ako záhradu. 
Pri¾ahla parc. CKN 1356/10, LV 4340 je vo vlastníctve  Romana Streïanského a manželky Aleny.
Celkový poèet poslancov: 7
Hlasovanie:  za:  7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

14. Prebytoèný majetok obce parcelu CKN 360, trvalé trávnaté porasty, o výmere 26 m2 a parcelu CKN 359, trvalé 
trávnaté porasty, o výmere 22 m2,v katastrálnom území obce Staškov, ktoré sú na liste vlastníctva è. 1179
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 1, Proti: 0   

15. Zverejnenie zámeru uskutoèni� zámenu majetku obce v súlade s § 9a ods. 8 písm.e zákona SNR è. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a.
Obec Staškov má v úmysle uskuto èni�  zámenu majetku obce Staškov,  parcelu CKN 360, trvalé trávnaté porasty, o 
výmere 26 m2 a parcelu CKN 359, trvalé trávnaté porasty, o výmere 22 m2,v katastrálnom území obce Staškov, ktoré sú 
na liste vlastníctva è. 1179 za pozemky Jozefa Janíka, bytom Staškov. Jedná sa o pozemky zapísané v GP 100/2012, 
vypracovanom Ing. Annou Tomašcovou, overený Ing. Teréziou Targašovou, pod èíslom 845/2012, dòa 27.09.2012, 
parcelu CKN 2830/27- o výmere 238 m2, trvalý trávnatý porast (EKN 4112/2 – LV è. 6815), kde má vlastník podiel 
11970/2419200, èo predstavuje 1,1776 m2. A v GP 20b/2013, vypracovanom Milanom Šimanicom, overený Ing. 
Ladislavom ¼orkom, pod èíslom 777/2013, dòa 30.09.2013, parcele CKN 42/4, o výmere 38m2,TTP (EKN 4048/2 – LV è. 
3292), kde má vlastník podiel 11970/2419200, èo predstavuje 0,188 m2, CKN 66/2, o výmere 5 m2, TTP (EKN 4093 – LV 
è. 6976), kde má vlastník podiel 13/256, èo predstavuje 0,2539 m2 , CKN 101/6, o výmere 12m2 (EKN 4095 – LV è. 
6815), kde má vlastník podiel 11970/2419200, èo predstavuje  2,1325 m2, CKN 101/14, o výmere 5 m2, TTP (EKN 4096 
– LV è. 4996), kde má vlastník podiel 1/124, èo predstavuje 0,0403 m2 a CKN 101/12, o výmere 62 m2, TTP (EKN 4098 – 
LV è. 4990 ), kde má vlastník podiel 403/241920, èo predstavuje 0,1033 m2. Celkový podiel Jozefa Janíka predstavuje 
3,896 m2 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona SNR è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 
dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že zámenou parciel obec Staškov získa do vlastníctva podiely 
pozemku v týchto parcelách, pre úèely miestnych komunikácií. Rozdiel vo výmere medzi zamieòanými pozemkami - 
44,104 m2 - Jozef Janík odkúpi od obce v cene 4 €/m2. 
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 1, Proti: 0  

16. Žiados� Milana Greèmala, Staškov na zakúpenie plastovej rúry pod¾a stanoviska stavebnej komisie.   
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

17. Ukonèenie verejnej zbierky na rodný dom Jozefa Kronera  ku dòu 28. 2. 2014. 
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

18. Finanèné prostriedky z verejnej  zbierky na rodný dom Jozefa Kronera použi� na práce v podkroví  rodného 
domu Jozefa Kronera. 
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
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19. Financovanie pietnej spomienky pri nedožitých  90. narodenín nášho rodáka  výroèia  Jozefa Kronera – 
návšteva cintorína v Slávièom údolí v Bratislave.
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

20. Zmluvu o partnerskej spolupráci obce Staškov a obce Valašská Bystøice, zastúpená starostom obce Ing. 
Miroslavom Martinekom v rámci cezhraniènej spolupráce . 
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

21. Žiados� Moniky Prívarovej, Zákopèie Stred 821 o umiestnenie reklamy na vonkajšej fasáde zdravotného 
strediska.
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

22. Finanènú odmenu za vedenie kroniky za roky 1996 - 2010 pre p. Teréziu Gunèagovú, Staškov vo výške 
2 000 €.
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 1, Proti: 0   

23.  Minimálny poèet pre rozvoz  obedov pre starších obèanov obce v poète 10 obedov pod¾a podmienok 
navrhnutých sociálnou komisiou. 
 Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

24. Komisiu v zložení: Ing. Ladislav Šimèisko- starosta obce, Mgr. Ján Kubošek - zástupca starostu, Pavol Ïurkáè- 
predseda stavebnej komisie, Phdr. Gabriel Machovèák - predseda eviromentálnej komisie za úèelom výberu asfaltovania 
miestnych komunikácií obce pod¾a finanèných možností obce. 
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

 25. Schva¾uje súhlas na �ažbu drevnej hmoty v obecnom lese pre rok 2014 v množstve  20 m3 pre potreby obce.
 Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

B/UKLADÁ:

1. Obecnému úradu zverejni� zoznam darcov verejnej zbierky na rodný dom Jozefa Kronera.
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

2. Obecnému úradu prizva� na najbližšie rokovanie OZ zástupcu správnej rady SRJK Ing. Vladimíra Gajdošíka o 
podanie bližšej informácie oh¾adne ponuky na partnerstvo obce v projektoch Spolku rodákov Jozefa Kronera.
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

C/ZAMIETA:

1. Žiados� o odpustenie poplatku v ŠKD pre Nekorancovú Moniku, Olešná. 
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

2. Žiados� o odkúpenie majetku obce - lyžiarskeho vleku, z dôvodu ponúknutej nízkej ceny, vzh¾adom na 
vynaložené investície do lyžiarskeho vleku.
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

3. Žiados� o poskytnutie jednorazovej finanènej dávky v hmotnej núdzi pre p. Karola Šticha, Staškov a súhlasí s 
návrhom sociálnej komisie na splátkový kalendár s úhradou  nájomného do konca roku 2014.   
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0  

D/BERIE NA VEDOMIE: 

1. Žiados� CVÈ Staškov o finanèný príspevok na zaplatenie cestovného do Bratislavy a spä� pri príležitosti 
nedožitých 90 – tých narodenín nášho rodáka J. Kronera.
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

2. Žiados� Petra Blažeka a Eriky, bytom Èadca o odkúpenie majetku obce  - pozemku CKN 1356/5.
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

3. Stanovisko z Okresného úradu Èadca oh¾adom pohybu zveri so zverejnením v najbližšom vydaní Spravodajcu  
obce. 
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0   
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4. Stanovisko kontrolórky k rozpoètu obce Staškov na rok 2014 a správu o kontrolnej èinnosti za rok 2013 
predložené kontrolórkou obce.  
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

5. Oznámenie o prijatí žiakov do 1. roèníka v Základnej škole Staškov,  v Základnej škole s MŠ Olešná a v Základnej 
škole Podvysoká.
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

6. Stanovisko k výzve na zabezpeèenie strechy zachytávaèmi snehu od Maslíka Stanislava a Anny, Staškov. 
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

7. S�ažnos� – podanie pána Jána Buèka, Staškov.
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

8. Ponuku na partnerstvo v projekte „ Železnièiarske múzeum – ako to videl Jozef Kroner“ a ponuku na partnerstvo 
v projekte „ Memoria“-  predložené Spolkom rodákov Jozefa Kronera.
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   
 

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce

I. overovate¾:                                                                               II. overovate¾:

Mgr. Iveta BartuskováJozef Zbonèák

VEREJNÁ ZBIERKA

Obec Staškov pod¾a § 9 ods. 1 zákona è. 63/1973 Zb. O verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách 
v znení neskorších predpisov a pod¾a § 9 ods. 3 zákona SNR è. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

                                                                      v y h l a s u j e
dobrovo¾nú zbierku na financovanie výstavby:  Kaplnky na Grúni

Usporiadate¾  zbierky: Obec Staškov 588, 023 53    IÈO: 00314293
Úèel zbierky:  financovanie výstavby Kaplnky na Grúni  
Miesto konania zbierky:  územný obvod  obce Staškov
Èas konania zbierky: od 26.4.2013

Spôsob konania zbierky:  zriadený úèet è. 0279616004/5600v Prima banke, a.s., na ktorý je možné poukáza� 
¾ubovo¾nú èiastku, alebo prispie� vkladom v hotovosti do pokladne OcÚ Staškov.  
V èasopise Spravodaj obce  bude vyhotovený preh¾ad vkladov, výpis z banky.

Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: Zbierka bude zabezpeèovaná pracovníkmi obce a poslancami 
obecného zastupite¾stva. 
 
Osoby zodpovedné za konanie zbierky:
Bc. Mária Èeèotková, úètovníèka obce
Ing. Ladislav Šimèisko, starosta obce 

Použitie zbierky: zbierkou získané prostriedky budú použité na  financovanie výstavby Kaplnky na Grúni, 
 Vyúètovanie  zbierky:  O výsledkoch zbierky a použití finanèných prostriedkov získaných zbierkou,  bude starosta 
obce informova� obecné zastupite¾stvo a obèanov obce. 

Ing. Ladislav Šimèisko 
starosta obce
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OBECNÉ AKTUALITY

Týždeò od 17. 03. 2014 do 21. 03. 2014 bude vo výstavných priestoroch KD literárno-výtvarná výstava a sú�až s 
vyhodnotením „Kroner mojimi oèami.“

Podujatie bude osviežené spevom krúžku pri CVÈ – Staškovienka pod vedením Hanky Krištofíkovej. Piesne, ktoré si 
rád spieval sám pán majster Kroner, zaspieva Staškovanka.

ORGANIZÁTOR: CVÈ Staškov

SPOLUORGANIZÁTORI:
ZŠ Staškov, ZŠ Olešná, ZŠ Podvysoká, Obec Staškov

MEDIÁLNY PARTNER:
Kysuce (nezávislý týždenník Kysuèanov)

SLOVO A ILUSTRÁCIA
Prezentácia žiackych a mládežníckych literárnych alebo výtvarných prác venovaných staškovskému rodákovi, 
legende slovenského divadla a filmu, hercovi Jozefovi Kronerovi pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín.

PROGRAM:

18.3. - utorok - zaèiatok o 9.00 hod.
- otvorenie výstavy, 
- príhovor starostu obce Staškov a riadite¾ky CVÈ...
- hudobné èíslo – FS Staškovienka a FS Staškovanka, 
- ukážka divadelnej hry Kubo v podaní divadelného súboru Staškovan.

19.3. - streda
Premietanie filmov s Jozefom Kronerom v kinosále OÚ v Staškove od 9:00 do 18:00 hod.

20.3. - štvrtok
Návšteva výstavy žiakov zo ZŠ Podvysoká, ZŠ Olešná, ZŠ Staškov.

21.3. - piatok 
Premietnutie filmového dokumentu Fera Fenièa o Jozefovi Kronerovi: Trate
Vyhodnotenie sú�aže a odovzdanie cien oceneným úèastníkom výstavy.

Dòa 12. 03. 2014 navštívili zástupcovia vedenia obce, Kysuckého osvetového strediska v Èadci, riadite¾ky ZŠ, MŠ, CVÈ, 
a ostatní obdivovatelia hrob Jozefa Kronera v Slávièom údolí v Bratislave pri príležitosti jeho nedožitých 90-tych 
narodenín. Stretli sa i s jeho dcérou hereèkou Zuzkou Kronerovou. Pri hrobe pospomínali, zaspievala folklórna skupina 
Staškovanka.
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Otvorenie obecnej knižnice v nových priestoroch

Dòa 12.03.2014 bola obnovená èinnos� našej obecnej knižnice. Obecná knižnica je 
premiestnená do nových priestorov do bývalej školskej jedálne pri kostole na prvé 
poschodie. Knižnica bude otvorená vždy v stredu v èase od 13.00 do 16.00 hodiny.  
Všetci èitatelia, ktorí majú vypožièané knihy z knižnice a vrátia ich do konca mesiaca 
marec, budú ma�  odpustený poplatok za nedodržanie výpožiènej lehoty.

                                                                                 

Tešíme sa na všetkých staškovských èitate¾ov!

Možnos� dodávky obedov starším obèanom

Obèania, ktorí majú záujem o rozvoz obedov  majú možnos� sa prihlási� na Obecnom úrade v Staškove, u Ing. 
Kubánkovej (matrika), tel.  +421 430 27 22, najneskôr do 31.03. 2014.

Rozvoz obedov sa bude vykonáva� za následovných podmienok:
- obedy budú odoberané zo školskej jedálne v pracovných dòoch, poèas prázdnin a školského vo¾na rozvoz obedov 
nebude
- náklady na dopravu obèania hradi� nebudú  /budú v réžii obce/
- obedy si hradia obèania v plnej výške /cena obeda je 2,21 €/
- rozvoz obedov bude prebieha� v èase od 11.00 – 13.00 hod. 
- obèania, ktorí majú záujem odobera� obedy, si zakúpia 2 ks obedárov, 
  oznaèia ich štítkom so svojim menom a adresou /obedáre sa budú vymieòa� pri preberaní – prázdny za  plný/
- obedy sa budú rozváža� priamo až domov k obèanom
- pre realizáciu tejto služby  je potrebný minimálny záujem 10 obèanov.

Oznam – POHYB  DIVIAÈEJ  ZVERI

Okresný úrad Èadca, pozemkový a lesný odbor zaslal odpoveï na list, v ktorom 
Obecný úrad Staškov žiadal o zaslanie stanoviska k pohybu a ku škodám 
spáchaným diviaèou zverou v zastavanom území. Túto odpoveï si môžete 
preèíta� na obecnej stránke /www.staskov.sk/ v kategórii - úradná tabu¾a obce.

                                                                                 

Jarné upratovanie v našej obci

Vážení obèania!
Oznamujeme Vám, že v našej obci Staškov bude prebieha� od 31.03.2014 do 04.04.2014 zber ve¾koobjemového 
odpadu.  Ve¾koobjemový odpad sa bude vyváža� postupne po jednotlivých èastiach obce:
Vyšný koniec: 31.03.2014 – 01.04.2014
Nižný koniec: 02.04.2014 – 03.04.2014
U Belkov, Jelitov, Polgrúò, U kožákov, Lazy, Za Bahanou: 04.04.2014
Prosíme obèanov, aby si ve¾koobjemový odpad vyložili pred svoje domy, brány a odtia¾ bude vyvážaný. Zároveò prosíme 
a žiadame obèanov, aby k ve¾koobjemovému odpadu nedávali odpad, ktorý je bežne vyvážaný pod¾a kalendára zberov 
a prepráv. Za ve¾koobjemový odpad sa považuje: chladnièky, televízory, pneumatiky, autobatérie, drevený a èalúnený 
nábytok, dvere, okná /bez skla/ a pod. 

Obecný úrad Staškov
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Zo života Materskej školy Staškov

„Naèúvajte pozorne všetkému, èo Vám chcú Vaše deti poveda�, bez oh¾adu na èoko¾vek. Ak nebudete 
pozorne poèúva� ich malé veci, pokia¾ budú malinké, nepovedia Vám ve¾ké veci, keï budú ve¾ké, 
pretože pre ne sú to ve¾ké veci.“  

Aj naša materská škola sa snaží naèúva� všetkým našim detièkám, a preto sa snažíme prinies� im každý deò nieèo nové, 
a tak ich nielen nieèo nauèi�, ale aj poteši� ich malé detské srdieèko, ktoré si v tomto veku vyžaduje ve¾kú pozornos� a 
lásku. Prostredníctvom rôznych aktivít chceme de�om priblíži� rôzne sviatky, tradície a samozrejme im tak chceme 
vyèari� úsmev na tvári. 

Údaje o aktivitách školy za mesiace december, január a február:

Sv. Mikuláš /5.12.2013/
Ani tento rok do našej materskej školy nezabudol zavíta� Sv. Mikuláš. Prišiel v doprovode anjelíka a èertíka s plným 
vrecom sladkých balíèkov. Nechýbal jeho milý úsmev a v¾údne slovo, ktoré daroval každému malièkému. Detièky ho 
zase potešili krátkou básnièkou alebo pesnièkou. Rozžiarené detské oèká, vianoèná atmosféra, ktorú tvoril vianoèný 
stromèek a vianoèné koledy, to všetko patrilo k tomuto krásnemu dòu v našej materskej škole.

Sv. Lucie /13.12.2013/
Jedným z pekných zvykov u nás bolo, že dievèatá chodievali poobliekané celé v bielom a metlièkou alebo husím perom 
vymetali kúty izieb od všetkého zla.
V našej MŠ sa snažíme de�om ukáza�, aké to bolo v minulosti a aké pekné je takéto zvyky zachova�.
Luciami sa na chví¾u stali niektoré dievèatká z našej škôlky. Povymetali kúty a ostatné deti obdarili sladkou malièkos�ou.

Vianoèná besiedka v KD /16.12.2013/
Naše deti z ve¾kej triedy sa zapojili do programu Vianoènej besiedky, ktorú organizovalo CVÈ Staškov.
Svojou vianoènou pesnièkou a veselým tanèekom, ktorý zatancovali spolu s de�mi z hudobno-pohybového krúžku
priniesli do kinosály dobrú náladu a vyèarili úsmev na tvári. Za svoju šikovnos� nakoniec získali ve¾ký potlesk a obdiv od 
divákov.

Kàmenie vtáèikov a zvieratiek 
Aj keï nám pani zima tento rok nenadelila ve¾a snehovej nádielky, dni boli naozaj chladné. Ani tento rok sme preto 
nezabudli na vtáèiky, zvieratká a spolu s detièkami sme sa o ne starali. V školskej záhrade sme kàmili vtáèiky a nieèo 
malièké pod zub sme priniesli aj zvieratkám do neïalekého lesíka. 

Zápis našich predškoláèikov do 1.roèníka /31.1. a 1.2.2014/
Z našej materskej školy sme na zápis „vyprevadili“ 24 malých  predškolákov, ktorí pri zápise ukázali,  akí sú šikovní.
Pre deti, ktoré na zápis èakali,  bola pripravená trieda, kde sa mohli zahra�, kresli� si.
Zapísaným predškolákom úprimne gratulujeme a prajeme ve¾a síl v 1.roèníku.

Karneval
Ani tento rok sme v našej materskej škole nezabudli na fašiangové obdobie a do našich tried zavítala karnevalová 
nálada. Každá trieda bola vyzdobená, na stoloch boli pripravené maškrty, hudba vyhrávala.  Masky boli naozaj pestré, 
stretnú� ste mohli rôzne rozprávkové postavièky, zvieratká, povolania... Všetky deti sa potom vyšantili na karnevalovej 
diskotéke a pri rôznych karnevalových hrách.

Catharine M. Wallace

Katarína Brisudová
uèite¾ka MŠ
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Zo života Materskej školy Staškov
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Základná škola v Staškove

Úspechy našich žiakov

V decembri sa uskutoènilo školské kolo  olympiády  z anglického jazyka. Našu školu reprezentovala  na obvodnom kole 
olympiády z anglického jazyka  v Èadci dòa: 15. 01. 2014 Sabína Gulèíková, žiaèka VIII.B triedy.Sabínkabola úspešnou 
riešite¾kou, umiestnila sa na 4. mieste, od tretieho miesta ju delili iba 4body.
Úspešne tak reprezentovala našu školu vo ve¾kej konkurencii žiakov z okolitých škôl. Sabínke gratulujeme a prajeme 
ve¾a ïalších úspechov v štúdiu.

Dòa 29.1.2014 sa konal v Kysuckej knižnici v Èadci 21.roèník okresnej 
sú�aže v prednese slovenskej povesti Šalianský Ma�ko. So svojimi 
ukážkami vystúpili ví�azi školského kola: Nikolas Hejèík - 2.B, Natália  
Zbonèáková - 5.A, Darina  Hrušková - 6.B. Sú�ažiacim sa darilo a v 
silnej konkurencii získal Nikolas Hejèík -  1.miesto v prvej kategórii a 
Natália  Zbonèáková  - 3.miesto v druhej kategórii. Ïakujeme za 
reprezentáciu školy a gratulujeme.

Darina Hrušková, Nikolas Hejèík, Natália Zbonèáková

Školské kolo v umeleckom prednese Krása slova sa konalo 12.2.2014. Do sú�aže sa zapojilo   61   žiakov, po prvýkrát sa 
zapojili i prváci, ktorí  prekvapili pekným prednesom. Deti prišli povzbudi� i rodièia. Obèerstvenie i vecné odmeny im 
zakúpilo rodièovské združenie. Príjemné sú�aživé popoludnie prinieslo nasledovné vyhodnotenie:

Poézia

I. kategória: 

1. miesto Adéla Tahotná  1.B

2. miesto Bohdana Hamranová 1.B

3. miesto   Anièka Letová  3.A

II. kategória: 

1. miesto  Diana Kontríková   6.A

2. miesto  Lenka Ligocká  5.A

3. miesto  Aneta Èišecká  6.B

III. kategória:  

1. miesto Nikola Kicošová   8.B

2. miesto Ema Vojárová   8.B

3. miesto Veronika Marèanová  9.B

Próza 

I. kategória : 

1. miesto  ¼udmila Kvašòovská  3.A

2. miesto Nikolas Hejèík  2.B

3. miesto Michal Palica  2.A

II. kategória : 

1. miesto Viktória Šperková 6.A

2. miesto  Natália Zbonèáková 5.A

3. miesto Barbora Zahatlanová  5.A

III. kategória: 

1. miesto Sabína Gulèíková  8.B

2. miesto Terezka Mravcová   9.A

3. miesto Júlia Paštrnáková 9.B

Sú�ažiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste v jednotlivých kategóriaách reprezentovali školu v obvodovom kole v 
Turzovke dòa 27.2.2014. ¼udmila Kvašòovská,  Adela Tahotná a Sabína Gulèíková sa umiestnili na 1.mieste vo svojej 
kategórií  a postupujú do okresného kola. Ví�azom srdeène blahoželáme.
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Základná škola v Staškove

Zo života školy
Sviatok patróna všetkých za¾úbených si 
doslova užívali  naši žiaci aj tento rok.Na 
Valentína 14.2. 2014 sa v škole uskutoènil 
Valentínsky ples pre žiakov nižšieho 
stredného vzdelávania, žiakov 5.-
9.roèníka. Žiaci si vyzdobili priestory 
telocviène, prichystali obèerstvenie i 
tombolu. V spoloèenskom obleèení sa 
spoloène ráno stretli so svojimi triednymi 
uèite¾mi a tešili sa na nieko¾koroènú 
školskú  tradíciu.Finanène ples podporilo 
Rodièovské združenie školy. Úvodný 
viedenský  valèík zatancovali deviataci. 
Doobedie nesúce sa v taneènej nálade  
strávili  žiaci spolu so svojimi triednymi 
uèite¾mi, prezentovali sa krásne 
nacvièenými tanèekmi, scénkami, 
sú�ažami. Sladkos�ou ich prišla pozdravi� 
pani riadite¾ka CVÈ v Staškove Mgr. Jozefína Poláèiková. 

1.Rodièovský ples RZ ,, Rodièia a priatelia ZŠ Staškov“
Vo veèerných hodinách  14.2.2014 sa konal v priestoroch školy 1. Rodièovský ples. Usporiadalo ho Rodièovské 
združenie v spolupráci so školou.   Niesol sa  v znamení Valentína. Ples otvorilo taneèné  vystúpenie staškovských 
mažoretiek. Rodièia a priatelia školy sa výborne zabávali, vyhrávala im kapela MAT a ¾udová hudba KUK. Vý�ažkom z 
plesu sa navýši rozpoèet OZ Rodièia a priatelia ZŠ Staškov. Srdeène ïakujeme všetkým, ktorí sa podie¾ali na príprave a 
organizácií plesu a všetkým sponzorom.

Zápis do 1.roèníka na školský rok 2014/2015
Zápis sa uskutoènil v dòoch 31.1.2014 a 
1.2.2014. Prebiehal v jednej triede v dòoch  
31.1.2014 od 14,00 do 18,00 a 1.2.2013 
od 8,00 do 13,00. Zápis zrealizovali pani 
uèite¾ky primárneho vzdelávania. 
Prítomné boli  pani riadite¾ka a pani  
uèite¾ky z MŠ Staškov, MŠ Olešná, 
pracovníèka CPPP aP v Èadci a špeciálny 
pedagóg zo ZŠ Staškov.  K zápisu sa 
dostavilo spolu s rodièmi 31 detí. Zapísali 
sme celkom 27 žiakov (CH:18, D: 9).Z 
Turzovky sa zapísal 1 žiak, z obce Olešná 9 
žiakov a z Podvysokej 1 žiak.Zákonní 
zástupcovia 4 žiakov podali žiados� o 
odloženie povinnej školskej dochádzky. 
Deti odchádzali  spokojné, obdarované 
peknými darèekmi. Tešíme sa na ich 
príchod 2.septembra 2014, kedy si 
zasadnú do školských lavíc.

Deti pri zápise  pekne spolupracovali s budúcimi  pani uèite¾kami

Úvodný tanec – valèík v prevedení deviatakov
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Základná škola v Staškove

O lóres, dolóres,nauèia �a v pekle móresalebo ,,Pochovávanie basy“

Obdobie fašiangov sa na škole skonèilo 
pochovávaním basy, ktoré si pripravili 
žiaci II.stupòa pod vedením pani 
uèite¾ky Mgr. Emílie Èervencovej. 
Veselým  spôsobom  priblížili svojim 
spolužiakom ¾udové tradície. Žiaci  
všetko nielen videli, poèuli, ale doslova 
prežili a precítili –  spev, dobrú náladu, 
ale aj smútok za basou - symbolom 
zábavy a radovánok. A snáï aj to, èo 
¾udové tradíc ie pr ipomínajú – 
rovnováhu, ktorá je v živote èloveka 
nesmierne dôležitá. Zábava má by� 
v y v á ž e n á  p r á c o u ,  h o j n o s �  
striedmos�ou.

Pochovanie basy 

Preventívna akcia: Ukážka práce psovoda

Neskutoène napínavo a  so zatajeným dychom sledovali žiaci ukážku preventívnej akcie v spolupráci s políciou- 
skupinou policajnej kynológie v Èadci so svojimi zverencami- krásnymi, silnými, múdrymi a cvièenými vlèiakmi. Psy pod 
vedením psovodov predviedli divácky a zážitkovo atraktívne podujatie v telocvièni školy dòa 26.2.2014. Deti sa 
dozvedeli, že na základný výcvik psa pripraveného k profesionálnej ochrane osôb a majetku sa považujú cviky 
poslušnosti, cviky k rozvoju obratnosti, pohyblivosti a odvahy, ale aj cviky na zadržanie osoby, vyh¾adávanie omamných 
a psychotropných látok. Ukážky boli sprevádzané výkladom o drogách, ich úèinkoch na organizmus a o výcviku psov. Na 
záver sa deti porozprávali s policajtmi o tom, èo ich zaujíma, mohli sa pohra� i odfoti� so služobnými psami. Ïakujeme za 
ukážku a tešíme sa na ïalšiu spoluprácu.

Mgr. Mária Perïochová

Ukážka práce psovodov

Mgr. Vlasta Perïochová
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STAŠKOVSKÉ MAŽORETKY

Celkom 4 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové..  

...... taká bola bilancia úspechov druhého marcového víkendu našich mažoretiek

Naplánovali si hneï 2 sú�aže.
V sobotu 8. marca, práve na sviatoèný Deò žien, sa v skorých hodinách stretla  celá naša mažoretková rodina, aby sa 
zúèastnila medzinárodnej  mažoretkovej sú�aže s názvom „Excelent cup 2014“, ktorá  sa konala v Dolním Benešove , v 
okr Opava. 
Tentoraz  boli pripravené už aj naše mamièky, ktoré si prvý raz išli vyskúša� sú�aženie na vlastnej koži. Výborná nálada 
plná oèakávania nás sprevádzala už od samého poèiatku. Sú�ažilo sa  vo všetkých vekových kategóriach, osobitnú 
kategóriu mali aj mamièky. Celkom sú�ažilo 54  sóloformácií s palièkou a  40  velkých formácií s palièkou aj so 
strapcami.
Ako prvý zlatý pohár získala naša formácia 17 malých kadetiek s choreografiou „maèky“, ktoré sa naozaj ve¾mi páèili. 
Perfektná, synchrónna a  tiež zlatá bola aj naša 9-èlenná skupina senioriek s choreografiou „We found love“. Bronzový 
pohár  si vybojovala juniorková miniformácia. Naše mamièky si svoj sviatok žien naozaj vychutnali. Za silnej podpory 
staškovského fun klubu, ktorý si na túto príležitos� zohnal aj nové trièká s logom „Mamièky Staškov“, si mamièky 
vybojovali krásne 2. miesto a svoj prvý strieborný pohár. Explózia š�astia, výbuchy radosti, to boli krásne zážitky z celej 
sú�aže, ktorá sa zakonèila samozrejme prípitkom s detským šampaòským.

Sú�ažný maratón pokraèoval v nede¾u 9. marca siedmym roèníkom medzinárodnej sú�aže „Ostravský pompon 2014“. 
Sú�až organizovalo Stredisko volného èasu Ostrava Zábøeh. Zúèastnilo sa  celkom 12 súborov, z toho 3 boli zo 
Slovenska, zatanèilo 73 choreografií  s náèiním pompon v 3 vekových kategóriach kadetiek, junioriek a senioriek.
Ve¾ký úspech našich mažoretiek pokraèoval aj v Ostrave. Naše „maèky“  zví�azili neèakane s vysokým náskokom pred 
2. miestom a rovnako úspešná bola aj miniformácia 7 kadetiek. Dva zlaté poháre si tak prevzali od organizátorov naše 
š�astné kadetky. Perfektný výkon predviedlo a 3. miesto obsadilo trio junioriek. V silnej konkurencii 12 sólistiek sa 
presadila aj naša seniorka Miška Machovèáková s bronzovou medailou a strieborný pohár si na záver sú�aže vybojovala 
miniformácia 7 senioriek.
Víkend bol pre naše mažoretky skutoène nároèný, ale plný š�astia a radosti. Odštartovali tak novú sezónu, ako sa patrí. 
Blahoželám a ïakujem všetkým mažoretkám nielen zo Staškova, ale aj z okolitých dedín za výbornú reprezentáciu, 
rodièom za organizaènú pomoc a našim trénerkám za ich obetavú prácu pri nácvikoch.

ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI
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STAŠKOVSKÉ MAŽORETKY

ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

RNDr. Sabelová Edita
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ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

POCHOVÁVANIE BASY S FOLKLÓRNOU SKUPINOU STAŠKOVANKA 

Dòa 01.03.2014 folklórna skupina Staškovanka  usporiadala v Pohostinstve u Belešèáka Pochovanie basy.  
Všetko sa to  zaèalo o 15.00 hodine pred obecným úradom.  Staškovanka vo fašiangových maskách a na vyzdobenom 
voze prechádzala celou dedinou a za spevu a doprovodu heligóniek sa rozlúèila s fašiangovým obdobím. FS rozdávala 
dobrú náladu, veselý spev a tanec po dedine a pozývala obèanov na veselú zábavu s pohostením. O 18.00 hodine 
program pokraèoval v spomínanom pohostinstve, v ktorom  folklórnu skupinu  privítalo množstvo Staškovèanov. Naša 
Staškovanka mala pripravené pásmo s názvom „Pochovanie basy“. Okrem FS Staškovanka úèinkovala aj skupina 
staškovských heligonkárov. O veselú zábavu nebola núdza. Symbolické „pochovanie basy“ sa uskutoènilo o 22.00 
hodine a potom pokraèovala veselica až do skorých ranných hodín pri speve a tanci. Pre úèinkujúcich, ale aj hostí bolo 
pripravené obèerstvenie a  tradièné fašiangové šišky. 

Jarmila Hrtúsová
vedúca FS Staškovanka
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ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

HASIÈI PLESALI

ÈO  STE  H A S I È I  ....
Vo fašiangovom období usporiadali naši staškovskí hasièi „ Hasièský ples“. V reštaurácií  pod obecným úradom s peknou 
hasièskou výzdobou sa do bieleho rána so skupinou MAT zabávalo 70 plesajúcich. Plesu sa zúèastnili aj hasièi z 
družobnej organizácie Mútne z Oravy. Program spestrili svojím vystúpením naše mažoretky a noèný ohòostroj. 
Ïakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly, vedúcej reštaurácie a jej personálu za chutné jedlo a pomoc 
pri výzdobe.  

OBECNÝ PLES

Dòa 1. februára 2014 sa konal tradièný obecný ples. Ako každý rok tak aj tentokrát sa 
tešil bohatej úèasti. Do tanca a dobrej nálady hrala skupina TWO a ¾udová hudba 
bratov Kristekovcov.
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