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Čistenie obecných ciest 
po zime
Zametanie komunikácií sa vykonáva po
zimných mesiacoch, kedy je na cestách
veľké množstvo štrku a prachu zo zimnej
údržby. V tomto roku bolo jarné zameta-
nie ciest v časovom predstihu a to aj
vďaka vhodným poveternostným pod-
mienkam.

Ako pokračuje 
výstavba chodníkov
Mesiac apríl umožnil obci pokračovať vo
výstavbe chodníkov. I tieto práce realizuje
obec prostredníctvom obecného tech-
nického podniku. Zámerom je v tomto
roku vybudovať chodník od Hatali po piz-
zeriu a od mosta k obecnému úradu po-
pred firmu Kovox a Sakson až po lávku
cez Kysucu oproti železničnej stanici. 

Nové vozidlo na čistenie
miestnych komunikácií
Novinkou a určite aj prínosom pre práce
v obci bude aj nové vozidlo na čistenie
miestnych komunikácií zakúpené z do-
tácie, ktorá bola obci poskytnutá vo
výške 80 tisíc eur.

Aktuálne práce v obci

Vážení Staškovčania,

Ladislav Šimčisko, starosta

dovoľte mi popriať  Vám radostné a prí-
jemné prežitie Veľkej noci.
Tento veľký sviatok v sebe skrýva všetky
hodnoty, ktoré nás spájajú – kres-
ťanskú vieru, úctu k tradíciám a s ná-
ročnosťou modernej doby i stále viac
potrebný pokoj, lásku i nádej.
Zo srdca Vám želám, aby ste tieto svia-
točné chvíle prežívali plnohodnotne 
a aby Vás naplnili do ďalšieho každo-
denného života.

Staškovčania majú radi
divadlo
Korene divadelnej prehliadky „Po Kro-
nerovej ceste“ siahajú do roku 2014. 
V tomto roku sme začali už s jej 6. roč-
níkom. Stáva sa teda akousi divadelnou
tradíciou. Každoročne sa jej zúčastňujú
viaceré divadelné súbory a jej návštev-
nosť z  roka na rok stúpa. V  tomto
roku, 16. marca, sa nesúťažná pre-
hliadka ochotníckych divadelných
súborov opäť začala podujatím s ná-
zvom „Kronerove narodeniny“.

NoviNka
Právnická poradňa

Mobilná aplikácia aj v Staškove

Z aktívít škôl a spolkov
Užitočné informácie pre občanov

V tomto čísle:
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Milí Staškovčania, spoluobčania.

Prijmite srdečné pozvanie na pripravované
kultúrne podujatia v obci
❦ 11. máj 2019 – hasičský turnaj

Memoriál Milana Veselovského – areál futbalového
ihriska Slávia Staškov

❦ 12. máj 2019 o 14.00 hod.  
Deň matiek – Kultúrny dom J. Kronera

❦ 18. máj 2019 o 9.00 hod. – 
Turistický pochod Turistickým náučným chodníkom
Jozefa Kronera – stretneme sa pri OÚ v Staškove

❦ 1. jún 2019 o 17.00 hod. 
Váľanie mája priestory pred OÚ v Staškove

❦ 3. jún 2019 o 9.00 hod.
Divadelné predstavenie pre deti – Kapitán Budzogáň
v podaní DS Eva Čadca – Kultúrny dom J. Kronera

❦ 9. jún 2019 o 16.00 hod.
Divadelné predstavenie - „Wiym wszystko, czyli Kur-
zyni szkodzi zdrowiu“

❦ 4. júl 2019 o 19.00 hod.
Letný koncert – hudobná skupina DESMOD –
areál futbalového ihriska Slávia Staškov 
(Predpredaj vstupeniek je od 2. mája v cene 10 € na
Obecnom úrade v kancelárii číslo 2)

❦ 6. júl 2019 
Hasičská súťaž o „Putovný pohár starostu obce“ –
areál futbalového ihriska Slávia Staškov

❦ 6. júl 2019 o 17.00 hod. 
Hodová sv. omša pri Kaplnke Nepoškvrneného poča-
tia Panny Márie na Grúni

❦ 7. júl 2019
Staškovské HODY

❦ 7. júl 2019
3. ročník súťaže vo varení guláša – priestory pred
Obecným úradom v Staškove

❦ 13. júl 2019 o 17.00 hod. 
Predvečer Kronerovho pohára – divadelné predstavenie
„Zabíjačka“ v podaní divadelného súboru Staškovan –
Kultúrny dom Jozefa Kronera v Staškove

❦ 14. júl 2019
Kronerov pohár – futbalový turnaj – areál futba-
lového ihriska Slávia Staškov

Leto 2019
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Poobhliadnutie sa za prvým predstavením divadelnej prehliadky „Po Kronerovej ceste“, 16. marca 2019: Po kratšej prestávke
sme v kultúrnom dome privítali členov divadelného súboru CHAOS z Valašskej Bystřice, ktorí odohrali francúzsku divadelnú
hru „Jo, ne ní to jednoduché“. Komédia v prevedení členov DS CHAOS opäť zožala veľký úspech.
Chceme s vďakou pripomenúť, že táto tradícia bola zahájená v rámci cezhraničnej spolupráce obce Staškov a obce Valašská
Bystřice.

Už šiesty rok sa tešíme úspešnej divadelnej
prehliadke Po Kronerovej ceste

Najmladší Staškovčania, vitajte

Milí priatelia divadla, divadelná prehliadka má v mesiacoch jún a júl svoje pokračovania, 
dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali do Kultúrneho domu J. Kronera v Staškove:

3. júna 2019 (pondelok)
o 9.00 hod.

divadelné predstavenie 
pre deti s názvom 

„Kapitán Budzogáň“ 
v podaní Detského a mládežníc-

keho divadelného 
súboru EVA z Čadce.

9. júna 2019 (nedeľa)
o 16.00 hod.

komediálne divadelné 
predstavenie s názvom 

„Wiym wszystko, 
czyli Kurzyni 

szkodzi zdrowiu“
v podaní divadelného 

súboru z Milikówa. 

13. júla 2019 (sobota)
o 17.00 hod.

divadelné predstavenie 

„Zabíjačka“ 
v podaní divadelného 

súboru Staškovan.

Jednou z najmilších udalostí v obci je stretnutie najmenších – najmladších občanov Staškova. Deti, s ktorými Obecný úrad
v Staškove navštívia aj rodičia sa stretli aj v tomto roku. Privítal ich starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko. Mamičky sa potom
za svoje ratolesti podpísali do Pamätnej knihy obce, a prevzali od starostu malú pozornosť.
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Uznesenia plánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 22. februára 2019

k otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu
rokovania, voľbe návrhovej komisie, ove-
rovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
SCHvaĽUJE
a) program rokovania obecného zastupi-
teľstva Staškov
b) návrhovú komisiu: Predseda návrhovej
komisie: Ing. Milan Veselovský
členovia: Ján Janošec, Peter Fuček
c) overovateľov zápisnice: Ján Belko, Patrik
Gottwald

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
BERiE Na vEDoMiE
Uložené bolo
a) Vedúcemu Obecného technického pod-
niku dať vypracovať rozpočet na opravu
hygienického zariadenia v prenajatých
priestoroch a chodby pred sociálnym za-
riadením v Reštaurácii pod OÚ. Vedúci
OTP dohodne termín opravy. Práce zrea-
lizované.
b) Obecnému úradu zvolať jednanie s ob-
cou Zákopčie a  dotknutými vlastníkmi
o  ďalších možnostiach riešenia užívania
pozemkov vo vlastníctve obce. Úloha po-
kračuje – v jednaní s  novým starostom
obce.
c) Obecnému úradu zabezpečiť označenie
prechodu pre chodcov v obci v časti nižný
koniec Bahana, k  MŠ Staškov a k  obec-
nému úradu.
 Označenie jednotlivých miestnych častí

obce, významných objektov v obci, hy-
dranty

 Osadenie dopravných zrkadiel na ne-
priehľadné miesta. Úlohy pokračujú.

d) Mária Niklová, Staškov– Žiadosť o rie-
šenie problému prístupovej cesty k  par-
celám Obecnému úradu zvolať dotknutých
občanov ohľadom prístupovej komuniká-
cie. Úloha pokračuje – projektová doku-
mentácia.
e) Obecnému úradu vypracovať projek-
tovú dokumentáciu dažďovej kanalizácie
v časti obce vyšný koniec – pod vlekom.
Príprava druhej varianty.
f) Obecnému úradu dať vypracovať pro-
jektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
miestnej komunikácie v časti obce u Letov.
Úloha trvá.
g) Vedúcemu OTP zabezpečiť vyčistenie
priekopy miestnej komunikácie časť obce
u Letov, vyspraviť diery, vyčistiť zanesenú
rúru pri ceste oproti domu p. Vyhniara.
Úlohy trvajú – realizácia v jarnom období.
h) Stavebnej komisii vykonať obhliadku
priestorov MŠ Staškov – nižný koniec. Sta-
vebná komisia vykonala obhliadku.
i) Obecnému úradu rokovať so spoločnos-
ťou Severoslovenské vodárne a kanalizá-
cie, a.s. o navýšení jednorazovej finančnej
náhrady za zriadenie vecného bremena
v zmysle zmluvy o zriadení vecného bre-
mena. Bod programu.

j) JUDr. Mgr. Patrícia Mináč Malicherová
a Mgr. Pavol Mináč – Žiadosť o zabezpe-
čenie výstavby verejného osvetlenia.
Obecnému úradu riešiť rozšírenie verej-
ného osvetlenia v zmysle žiadosti. Pripra-
viť rozpočet nákladov a technické riešenie.
vypracovaný projekt.
k) Obecnému úradu riešiť rozšírenie verej-
ného osvetlenia v miestnej časti Staškov
– pod bývalým vlekom, pripraviť rozpočet
a technické riešenie. vypracovaný pro-
jekt.
l) Dominika Malík, Čadca – Žiadosť o vytý-
čenie cesty parc. CKN 4247/1 totožná
s  EKN 10782, k. ú. Staškov. Obecnému
úradu vytýčiť cestu z  oboch strán, okolo
hraníc pozemkov žiadateľky a  suseda J.
Šperku. Bude riešené v jarnom období.
m) Obecnému technickému podniku vy-
konať prieskum trhu za účelom zabezpe-
čenia predbežných cenových ponúk na
opravu oplotenia areálu futbalového šta-
dióna na nasledovné varianty:
 výmena oceľovej nosnej konštrukcie a

opláštenia z plechu za nové so zachova-
ním pôvodných stĺpikov

 nové betónové oplotenie prefabriko-
vané

 iné riešenie – napr. konštrukcie z plastu
 stavebnej komisii posúdiť predložené

cenové návrhy a technické riešenie a vy-
brať najvhodnejší variant. Úloha
splnená.

n) Obecnému úradu v spolupráci s práv-
nym zástupcom obce pripraviť analýzu k
otázke najvhodnejšej právnej formy orga-
nizácie Obecný technický podnik , poprí-
pade pripraviť podklady na založenie spo-
ločnosti Obecný technický podnik
Staškov, s. r. o. Úloha splnená.
o) Stavebnej komisii vykonať obhliadku po-
zemku na základe žiadosti p. Františka
Chrobáka.

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
ZaMiEta
Na základe doporučenia stavebnej komi-
sie Žiadosť Františka Chrobáka o odkúpe-
nie parcely EKN 10730/1 z dôvodu budú-
ceho využitia pozemku pre obecné účely.

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
BERiE Na vEDoMiE
a) Stavebná komisia vykonala obhliadku
priestorov Materskej školy, Staškov – nižný
koniec podľa žiadosti Materskej školy Sta-
škov
b) Žiadosť MŠ Staškov o schválenie dotá-
cie na opravu školskej jedálne – riešiť pri
prvej úprave rozpočtu obce.

K  bodu č. 4: Oboznámenie s  činnosťou
OCR Kysuce – riaditeľka p. Maloušová
SCHvaĽUJE

a) Členstvo v Organizácii cestovného ru-
chu Kysuce.
b) Zástupcu obce v OCR Kysuce – starostu
obce Ing. Ladislava Šimčiska 

K  bodu č. 5: Materská škola Staškov –
Správa o hospodárení za II. polrok 2018
BERiE Na vEDoMiE
Materská škola Staškov – Správa o  hos-
podárení za II. polrok 2018 

K bodu č. 6: Materská škola Staškov – Roz-
počtové opatrenie č. 1/2019
SCHvaĽUJE
Materská škola Staškov – Rozpočtové
opatrenie č. 1/2019

K bodu č. 7: Odovzdanie majetku obce Sta-
škov do správy Základnej školy Staškov –
stavebné úpravy strešnej konštrukcie ZŠ
Staškov.
SCHvaĽUJE
Odovzdanie majetku obce Staškov do
správy Základnej školy Staškov – stavebné
úpravy strešnej konštrukcie ZŠ Staškov.
odovzdávajúci: Obec Staškov, J. Kronera
č. 588, 023 53  Staškov, IČO: 00314293
v zastúpení: Ing. Ladislavom Šimčiskom,
starostom Obce Staškov
Preberajúci: Základná škola Staškov 
IČO: 37812114, v  zastúpení: Mgr. Mária
Perďochová – riaditeľka ZŠ Staškov
Obec Staškov odovzdáva Stavebné
úpravy strešnej konštrukcie telocvične ZŠ
Staškov nasledovne:
OC spolu: 55 983,43 €
Oprávky: 0,00 €
ZC: 55 983,43 €

K bodu č. 8: Schválenie podpísania Zálož-
nej zmluvy č. 5020/361/2016 – Štátny
fond rozvoja bývania
SCHvaĽUJE
Podpísanie Záložnej zmluvy 
č. 5020/361/2016 – Štátny fond rozvoja
bývania

K bodu č. 9: Schválenie podpísania Zálož-
nej zmluvy č. 0034-PRB/2016/Z – Minis-
terstvo dopravy a výstavby SR
SCHvaĽUJE
Podpísanie Záložnej zmluvy č. 0034-
PRB/2016/Z – Ministerstvo dopravy a vý-
stavby SR

K  bodu č. 10: Schválenie podpísania
Zmluvy o zriadení vecného bremena – Se-
veroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
SCHvaĽUJE
Schválenie podpísania Zmluvy o  zriadení
vecného bremena – Severoslovenské vo-
dárne a kanalizácie, a.s. – zmluvné strany sa

Uznesenie č. 1/2019

Uznesenie č. 2/2019

Uznesenie č. 3/2019

Uznesenie č. 4/2019

Uznesenie č. 5/2019

Uznesenie č. 6/2019

Uznesenie č. 7/2019

Uznesenie č. 8/2019

Uznesenie č. 9/2019

Uznesenie č. 10/2019

Uznesenie č. 11/2019

dohodli na jednorazovej odplate za vecné
bremeno v celkovej výške 2 958,96 €.

K bodu č. 11: Prenájom nebytových priesto-
rov obce Staškov – prízemie budovy č. 25
SCHvaĽUJE
Prenájom nebytových priestorov obce
Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa , nakoľko
priestory sú dlhodobo nevyužívané a do-
posiaľ nebol  o ich prenájom relevantný
záujemca, obec  má záujem zabezpečiť
ekonomické využitie priestorov - nebytové
priestory, prízemie budovy č. 25, pre Dá-
vida  Babuljaka,  bytom  Svrčinovec za na-
sledovných podmienok: na dobu neurčitú,
s 3 mesačnou výpovednou lehotou, v cene
15 €/m2 plus energie od 1. 3. 2019.
Účel prenájmu: skladovanie náhradných
a doplnkových dielov na motocykle.

K bodu č. 13: Zámena majetku obce z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa
SCHvaĽUJE
Zámer zámeny majetku obce v  súlade 
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov na základe geometric-
kého plánu č. 8/2019, vyhotoveným dňa
23. 1.2019 geodetom Jánom Markuliakom,
overeným dňa 6. 2. 2019 pod číslom
89/2019 Ing. Teréziou Targošovou
- par. CKN 2444/15 o  výmere 45 m2, za-
stavaná plocha, k. ú. Staškov (totožná
s  EKN 8687, LV 6071) vo vlastníctve 
p. Ľudmily Kováčikovej, bytom Staškov
s parc. CKN 2461/4 o výmere 49 m2, zá-
hrada, k.ú. Staškov, LV 1179 vo vlastníctve
obce Staškov, Ul. J. Kronera č. 588, 
023 53 Staškov
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec má
záujem vysporiadať majetkové vzťahy pod
stavbou chodníka pre peších.

K bodu č. 12: Predaj majetku obce - parc.
CKN 6522/18 a CKN 6522/3 – schválenie
podmienok verejno-obchodnej súťaže
SCHvaĽUJE
Podmienky verejnej obchodnej súťaže pri
predaji majetku obce – pozemku parc.
CKN 6522/18 o  výmere 1  446 m2

v k.ú. obce Staškov, a parc. č. 6522/3 o vý-
mere 271 m2

-  minimálna cena  10,-€, za 1 m2,
- uverejnenie v  regionálnej tlači Kysucké
noviny
- vyhlasovateľ súťaže má právo uprednost-
niť záujemcu o obidva pozemky.

K bodu č. 14: VZN č. 1/2019 obce Staškov
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia malými zdrojmi zne-
čisťovania na území obce Staškov
SCHvaĽUJE
VZN č. 1/2019 obce Staškov o  ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na
území obce Staškov

K bodu: Rôzne
SCHvaĽUJE
a) Predloženie žiadosti o  nenávratný fi-
nančný príspevok na projekt „WIFI pre
Teba – obec Staškov“, kód výzvy č. OPII-
2018/7/1-DOP, operačný program Integro-
vaná infraštruktúra 2014 – 2020.
b) Výšku maximálneho celkového spolufi-
nancovania projektu z celkových oprávne-
ných výdavkov v sume 1000 EUR.

K bodu: Rôzne
BERiE Na vEDoMiE
Ján Jurga, bytom Staškov– Žiadosť o od-
kúpenie pozemku: parc. CKN 109 o  vý-
mere 788 m2, LV 1179.
UklaDá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku po-
zemku podľa žiadosti Jána Jurgu.

K bodu: Rôzne
BERiE Na vEDoMiE
Družstvo vlastníkov neštátnych lesov, v za-
stúpení Mgr. Ján Kubošek, predseda DVNL
obce Staškov – Žiadosť o  zateplenie zá-
padnej steny prenajatých priestorov.
SCHvaĽUJE
Zástupcu obce na rokovaniach DVNL Sta-
škov – Teréziu Šupčíkovú, poslankyňu OZ

K bodu: Rôzne
SCHvaĽUJE
NANOKON, s.r.o., Staškov – Žiadosť o vy-
danie záväzného stanoviska k zamýšľanej
stavbe administratívneho sídla spoloč-
nosti.

K bodu: Rôzne
UklaDá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku po-
zemku v zmysle žiadosti Jána Perďocha –
Žiadosť o  odkúpenie pozemku – parc. 
č CKN 759.

K bodu: Rôzne
SCHvaĽUJE
Zámer zámeny majetku obce v  súlade 
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov:
- parc. CKN 5542/2 o  výmere 244 m2

v k. ú. Staškov, LV 1179 a CKN 5543/2 o vý-
mere 315 m2 v  k. ú. Staškov, LV 1179 vo
vlastníctve obce Staškov, Ul. J. Kronera 
č. 588, 023 53 Staškov – vytvorené na zá-
klade geometrického plánu č. 3/2019, vy-
hotovil dňa 23. 1. 2019 Ing. Lukáš Marťák
– GEODET
- s  parc. CKN 4807/7 o  výmere 534 m2

v k. ú. Staškov, LV 7534, vytvorenej na zá-
klade geometrického plánu č. 3/2019, vy-
hotovil dňa 23. 1. 2019 Ing. Lukáš Marťák
– GEODET 
- a parc. CKN 4564/5 o  výmere 135 m2

v k. ú. Staškov, LV 4260 
- a  parc. CKN 4807/8 o  výmere 4 m2

v  k. ú. Staškov, LV 4260 vo vlastníctve 
p. Emílie Čagalovej, rod. Latkovej, bytom
Staškov.

Osobitný zreteľ spočíva v  tom, že poze-
mok je priľahlý k pozemku žiadateľa a zá-
menou obec získa vlastníctvo pod miest-
nou komunikáciou.

K bodu: Rôzne
UklaDá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku po-
zemku podľa žiadosti Štefana Perďocha –
Žiadosť o odkúpenie pozemku – časť par-
cele EKN 10730/1

K bodu: Rôzne
UklaDá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku po-
zemku podľa žiadosti p. Strootman Henri
Hubertus Johannes – žiadosť o odkúpenie
pozemku C-KN 1631/1, totožná s parcelou
1073/1.

K bodu: Rôzne
BERiE Na vEDoMiE
Mažoretky EDIT, Staškov – Žiadosť o zvý-
šenie refundácie nájmu za telocvičňu
UklaDá
Predsedovi komisie pre Kultúru, šport
a  mládež zvolať spoločné rokovanie zá-
stupcov mažoretiek , riaditeľky ZŠ , vedú-
cej CVČ a starostu , za účelom zaradenia
mažoretiek pod CVČ pri ZŠ Staškov.

K bodu: Rôzne
BERiE Na vEDoMiE
Správu hlavného kontrolóra o  kontrolnej
činnosti za rok 2018.

K bodu: Rôzne
PRERokovalo
Ústnu žiadosť – p. Chovanca o  prenájom
nebytových priestorov obce Staškov –
časť prízemia budovy s. č. 623 (bývalá
Tesla)
UklaDá
Obecnému úradu dať výpoveď z nájmu sú-
časnému nájomcovi p. Kajánkovi, a pripra-
viť verejno- obchodnú súťaž  na prenájom
časti prízemia budovy s. č. 623 , za nasle-
dovných podmienok: minimálna cena
nájmu je 11 eur/m2 / ročne, refundácia ná-
kladov za energie, vodné a stočné, prí-
padné potrebné stavebné úpravy priesto-
rov na vlastné náklady, nájom na dobu
neurčitú, výpovedná doba 6 mesiacov.

K bodu: Rôzne
BERiE Na vEDoMiE
Otvorený list p. Františka Vojára poslan-
com obecného zastupiteľstva – Oprava
cesty popri rieke Kysuca s prílohami – pe-
tícia občanov a fotografie technického
stavu cesty.
UklaDá
Obecnému úradu v zmysle platnej legisla-
tívy riešiť petíciu občanov Staškova, prilo-
ženú k otvorenému listu.

Overovatelia:
Ján Belko, 

Patrik Gottwald

Uznesenie č. 13/2019

Uznesenie č. 14/2019

Uznesenie č. 15/2019

Uznesenie č. 16/2019

Uznesenie č. 17/2019

Uznesenie č. 18/2019

Uznesenie č. 19/2019

Uznesenie č. 20/2019

Uznesenie č. 21/2019

Uznesenie č. 22/2019

Uznesenie č. 23/2019

Uznesenie č. 24/2019

Uznesenie č. 25/2019

Uznesenie č. 26/2019

Uznesenie č. 27/2019

Uznesenie č. 12/2019



Informácia pre členov Spoločenstva bývalých urbarialistov Staškov, pozemkového spoločenstva

výbor Spoločenstva bývalých urbaria-
listov Staškov, pozemkového spolo-
čenstva zvoláva ZHRoMažDENiE

členov spoločenstva

Zhromaždenie sa bude konať v kinosále
Obecného úradu obce Staškov dňa 
19. mája 2019 o 14.00 hod. Prezentácia
prítomných začne už od 13.00 hod.
Vzhľadom k  tomu, že bude nutné na
schôdzi zvoliť výbor spoločenstva, ako aj
novú dozornú radu, žiadame všetkých
členov spoločenstva o bezpodmienečnú
účasť na tomto rokovaní. Uvedené or-
gány sa budú voliť na päťročné obdobie.
Členovia, ktorí majú záujem o prácu v or-
gánoch spoločenstva, predložia pí-
somnú prihlášku terajším členom výboru
najneskôr však  na rokovaní výboru,
ktorý sa bude konať vo štvrtok 9. 5. 2019
v  čase od 14.00 h do 16.00 h v  zasa-
dačke OÚ Staškov. Po tomto termíne
bude kandidátka uzatvorená. Neúčasť

člena na rokovaní môže byť nahradená
splnomocnením na zastupovanie. Po-
diely budú vyplácané po skončení roko-
vania vo vestibule kultúrneho domu
obdobne, ako tomu bolo na poslednom
zhromaždení členov. Zoznam členov
spoločenstva je  rozdelený do štyroch
častí, ktoré sú označené veľkými písme-
nami A, B, C, D a každý člen má v zoz-
name pridelené poradové číslo. Člen
spoločenstva sa po príchode na rokova-
nie valnej hromady zapíše do príslušnej
prezenčnej listiny, ktorá je označená rov-
nako ako zoznam. Tu odovzdá aj splno-
mocnenie na zastupovanie a prevezme
si hlasovací lístok s vyznačením svojho
podielu a volebný lístok.
Je v záujme nás všetkých, aby spoločen-
stvo vo svojej práci pokračovalo, a preto
Vás opätovne vyzývame k  účasti na
zhromaždení.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Výbor spoločenstva

Zhromaždenie členov spoločenstva
PRoGRaM:

1. Otvorenie rokovania 
a  schválenie programu

2. Voľba návrhovej, mandátovej
a volebnej komisie, voľba ove-
rovateľov zápisnice a schvále-
nie zapisovateľa

3. Správa predsedu o činnosti 
spoločenstva za rok 2018

4. Správa OLH
5. Správa o hospodárení spolo-

čenstva, schválenie člen-
ského podielu

6. Správa dozornej rady za r.
2018

7. Voľba výboru a dozornej rady
8. Rôzne
9. Návrh na schválenie uznese-

nia
10. Záver 
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MOBILNÝ SPRIEVODCA OBCOU

vážení občania,
Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektív-
nejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci.
Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí
sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia in-
formácie z obecného rozhlasu alebo úradnej tabule zve-
rejnené v pracovnom čase. Priblížiť sa chceme aj
častiam, kde zatiaľ miestny rozhlas nie je. Mobilný
obecný rozhlas PAGGO.online je nová mobilná aplikácia
našej obce do Vášho mobilu. Informácie Vám chodia do
mobilu a Vy si ich prečítate keď máte chuť a čas - úradná
tabuľa, dôležité oznamy, kultúra, šport, pre deti a iné, to sú
témy ktoré Vám budeme posielať.
ako to funguje cez applikáciu PaGGo.online?
Stiahnuť si ju môžete ZDaRMa z www.obecnyrozhlas.sk, 

Google Play a apple app Store.
Po nainštalovaní aplikácie do mobilného telefónu je po-
trebné aplikáciu otvoriť, vyhľadať obec v zozname obcí.
NáZov oBCE JE PotREBNé ZaDať aJ S DiakRiti-
koU, t.j. Staškov a označiť ju hviezdičkou ako obľúbenú.

Materská škola Staškov oznamuje, 
že vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 

na školský rok 2019/2020 je potrebné priniesť  

v termíne od 15. 3. 2019 do 30. 4.2019 
v čase od 06.30 hod. do 16.30 hod.

do Materskej školy, Staškov č. 364.

Je možné uzatvoriť darovaciu zmluvu
s podmienkou, že darovaná nehnuteľ-
nosť prejde na moju osobu, až smrťou
darcu?
Darovanie je možné iba medzi živými -
inter vivos a nie je možné darovať s od-
kladacou podmienkou pre prípad smrti
(mortis causa). Darovanie je v Občian-
skom zákonníku upravené v ust. § 628,
podľa ktorého darovacou zmluvou darca
niečo bezplatne prenecháva alebo sľu-
buje obdarovanému a ten dar alebo sľub
prijíma. V Občianskom zákonníku pred-
met darovania nie je špecifikovaný a je
pomenovaný ako „niečo“, pričom toto
niečo môže byť hnuteľná alebo nehnu-
teľná vec. 
S manželkou sme nežili v spoločnej do-
mácnosti, ale manželstvo trvalo až do
jej smrti. ako bude prebiehať dedičské
konanie? 
V prípade, ak manželstvo trvalo až do
smrti jedného z manželov najskôr sa vy-
sporiadava bezpodielové spoluvlastníc-
tvo manželov a až zvyšná polovica sa
dedí medzi manželka a deti. To znamená,
že polovica patrí Vám ak manželovi
a  druhá polovica sa bude deliť medzi
Vami a deťmi. 
aké doklady som povinný predložiť pri
hlásení trvalého pobytu? 
Občan je povinný pri hlásení trvalého po-
bytu predložiť platný občiansky preukaz
alebo potvrdenie o občianskom pre-

ukaze; doklad o vlastníctve alebo spolu-
vlastníctve budovy alebo jej časti, pí-
somné potvrdenie o súhlase s
prihlásením občana na trvalý pobyt s
osvedčeným podpisom vlastníka alebo
všetkých spoluvlastníkov budovy alebo
jej časti s určenými údajmi; toto potvrde-
nie sa nevyžaduje za podmienok uvede-
ných v zákone č. 253/1998 Z.z.
Môžem ako dedič po mojom otcovi od-
mietnuť dedičstvo? 
Podľa Občianskeho zákonníka má dedič
právo dedičstvo odmietnuť. K takémuto
odmietnutiu musí dôjsť ústne vyhláse-
ním na súde alebo písomným vyhláse-
ním, ktoré sa zašle súdu.  Vyhlásenie
o odmietnutí dedičstva môže dedič uro-
biť len do jedného mesiaca odo dňa, keď
bol  súdom o práve dedičstvo odmietnuť
a  o  následkoch odmietnutia upovedo-
mený. Nemôžete ani odmietnuť dedič-
stvo len sčasti.  Vyhlásenie o odmietnutí
dedičstva nemožno odvolať. 
Sused nás neustále obťažuje hlukom
ako sa dá voči tomu brániť? 
V prvom rade je potrebné si uvedomiť,
že Občiansky zákonník upravuje, že
vlastník nehnuteľnosti sa musí zdržať
všetkého, čím by nad mieru primeranú
pomerom obťažoval susedov hlukom,
prachom, popolčekom, dymom, plynmi,
parami, pachmi, pevnými a tekutými od-
padmi, svetlo, tienením a vibrá ciami. Ru-
šenie hlukom je predmetom častých

nezhôd medzi susedmi. Pre posúdenie
obťažovania hlukom je potrebné zna-
lecké dokazovanie, na základe ktorého
je možné určiť do akej miery je hladina
hluku prípustná a  aká je hladina hluku
v konkrétnej veci, takže v prípade súd-
neho sporu bude do konania ustanovený
znalec, ktorého úlohou bude vypracovať
znalecký posudok. 
Z dôvodu finančných ťažkostí som nú-
tený predať nehnuteľnosť. Môžem si ju
potom odkúpiť späť, tým že budem mať
prednosť pred ostatnými záujemcami,
keď sa ju terajší kupujúci rozhodne
v budúcnosti predať? 
Predkupné právo má osoba, ktorá predá
vec s  výhradou, že jej ju kupujúci po-
núkne na predaj, keby ju chcel predať.
Predkupné právo je možné dojednať
priamo v  kúpnej ale aj samostatnej
zmluve. Podmienkou nie je písomná
forma, s výnimkou nehnuteľnosti, kedy
sa stáva povinnosťou.  Predkupné právo
zaniká smrťou kupujúceho, ale aj v prí-
pade ak dôjde k situácií, že kupujúci vec
ponúkne na predaj predávajúcemu a ten
ju odmietne. V prípade smrti kupujúceho
však predkupné právo, ktoré sa viaže na
predmet zmluvy nezaniká, ale pôsobí
voči jeho dedičom. Úmrtím predávajú-
ceho predkupné právo neprechádza na
jeho dedičov.

Právnická poradňa 

Prijímanie detí do Materskej
školy Staškov č. 364 

na šk. rok 2019/2020

(Pýtame sa advokáta JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD.)

oznamuje svojim členom, že 

Riadna členská schôdza DvNl 
obce Staškov

sa bude konať dňa 26. mája 2019 (v nedeľu),
o 14.00 hod. v kinosále obecného úradu obce Staškov.  

Prezentácia členov bude od 13.00 hod. 

v mesiaci marci obec Sta-
škov zrealizovala výstavbu
časti nového oplotenia 
futbalového ihriska. Práce
vyko nali zamestnanci
obecného technického
podniku. oplotenie bolo v
skutočne zlom stave. Nová,
oveľa kvalitnejšia varianta
je nie len bezpečnejšia,
trvácnejšia, ale tiež repre-
zentatívnejšia. 

Nové oplotenie futbalového ihriska

Bezplatné právne poradenstvo pre 
občanov bude v obci Staškov 

poskytovať v uvedených termínoch 
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.:

19. 6. 2019    18. 9. 2019    4. 12. 2019
Služba bude poskytovaná v čase 
od 14.00 hod. na obecnom úrade 

v Staškove.

DRUžStvo vlaStNíkov NEŠtátNyCH lESov oBCE StaŠkov

Smernica o odmeňovaní členov predstavenstva a kontrolnej
komisie za výkon funkcie, stanovy, ako aj ostatné doku-
menty sú zverejnené na webovej stránke DVNL obce Sta-
škov www.dvnlstaskov.sk alebo sú k nahliadnutiu v kancelárii
DVNL obce Staškov.        

Predstavenstvo DVNL 

PRoGRaM:
1.  Otvorenie
2.  Voľba mandátovej komisie
3.  Voľba zapisovateľa zápisnice a voľba overovateľov

zápisnice
4. Správa o činnosti a hospodárení DVNL obce Staškov

za rok 2018, schválenie účtovnej uzávierky za rok
2018

5.  Správa Kontrolnej komisie
6.  Správa Odborného lesného hospodára za rok 2018
7.  Smernica o odmeňovaní členov predstavenstva

a kontrolnej komisie za výkon funkcie – schválenie
8.  Rôzne
9.  Záver
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narodené
deti

Blahoželáme k jubileu spomíname

Marek Haluščák

Vážení občania, obec Staškov Vám ponúka bez-
platnú službu zverejnenia blahoželania k jubileu,
spomienky, výročia, narodenie dieťaťa... 
Kontakt: 041/43 02 728 alebo 041/43 02 722, 
E-mail: kultura@staskov.sk
alebo  obec.staskov@gmail.com

Podujatie sa konalo už druhýkrát
v  Reštaurácii pod obecným úradom
a  teší sa veľkej účasti Staškovčanov,
ale aj občanov z iných obcí. K dobrej
nálade a  do tanečného kola zahrala
hudobná skupina XENA. Opýtali sme
sa vedúcej FS Staškovanky, Martinky
Paleníkovej:

Ako vznikla myšlienka priviesť na svet
fašiangovú zábavu a už tradičné pocho-
vanie basy v našej obci?

Tieto tradície sa tu dodržiavali už od-
jakživa, a my pokračujeme v ich zacho-
vávaní aj pre mladšie generácie. Túto
tradíciu pochovávania basy sme dlho-
ročne organizovali v Pohostinstve u Be-
leščáka na nižnom konci.  Pre ohlasy
ľudí a hlavne z kapacitných dôvodov sme
sa rozhodli toto podujatie organizovať
v centre obce, práve v Reštaurácii pod
Obecným úradom.

Každý rok si pripravíte zaujímavé,
vtipné, ale hlavne zakaždým inak nápa-
dité masky. Kto prichádza s nápadmi,
alebo témou masiek?

Každý člen si svoju masku vymýšľa
a pripravuje celkom sám. Zaujímavé a
vtipné na tom je, že sa v maskách ani na-
vzájom nespoznáme. (Smiech)

Môžu sa do maskového sprievodu za-
pojiť aj Staškovčania, ktorí nie sú členmi
FS Staškovanky?

Som veľmi rada, že sa k nám pridali
v  maskách aj členovia DHZ Staškov
a Staškovskí heligonkári. Samozrejme
by ma potešilo, keby sa v budúcom roku
zapojili aj ostatní, tiež deti a mládež, aby
bolo v obci veselšie. 

Chcela by som sa aj touto cestou po-
ďakovať členom FS Staškovanky, čle-
nom DHZ Staškov, Obecnému úradu,
hudobnej skupine XENA, staškovským
heligonkárom, Reštaurácii pod Obec-
ným úradom za pomoc pri realizácii po-
dujatia. V neposlednom rade sa chcem
poďakovať našim sponzorom, ktorí nám
finančne prispeli. 

Folklórna skupina Staškovanka si
v  tomto roku pripomína 45. VýRO-
čiE ZALOžENiA.

Od založenia už uplynulo 45 rôčkov,
a vo folklórnej skupine sa prestriedalo
mnoho členov, niektorí si pamätajú ešte
úplné začiatky pôsobenia súboru v obci.
Koľko členov má momentálne folklórna
skupina Staškovanka?

Momentálne  pôsobí vo folklórnej
skupine 16 stálych členov, medzi kto-
rými, z  čoho máme veľkú radosť, je aj
mládež. 

Ako vyzerá kultúrny rok folklórneho
súboru – aké podujatia členovia FS Sta-
škovanky počas roku navštevujú?

Náš kultúrny rok začína Fašiangovou
zábavou a pochovaním basy. Zapájame
sa do väčšiny kultúrnych podujatí v obci,
nevynechávame Deň matiek, Váľanie
mája, Súťaž vo varení guláša pri obec-
nom úrade, Kronerov pohár, zaspie-
vame si a zahráme pri svätých omšiach,
pri Kaplnách v  Staškove. Spolu so zá-
hradkármi organizujeme veľmi peknú
akciu v našej farnosti – „Poďakovanie za
úrodu“. Taktiež sa zúčastňujeme na po-
dujatí venovanom seniorom v  obci pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším a po-

sledný mesiac v  roku prichádzame
zaspie vať a zavinšovať občanom umiest-
neným v  domovoch dôchodcov. Na
konci roka sa spoločne stretávame pred
obecným úradom na Silvestrovskej
oslave. 

Okrem podujatí v  obci sa určite zú-
častňujete aj podujatí mimo nej. Pove-
dzte nám o niektorých:

Viackrát sa zúčastňujeme vystúpení
vo Vychylovke, pomáhame „váľať máje“
aj v okolitých obciach. Len pred nedáv-
nom sme boli pozvaní do mesta Tur-
zovka, kde sme mali možnosť vystúpiť
ako hostia v programe pre návštevníkov
z Poľska. Každý rok je inak pestrý na kul-
túrne podujatia, na ktorých hosťujeme.
Jednými z najkrajších podujatí sú práve
tie predvianočné - zúčastňujeme sa Via-
nočných trhov a staškovskými koledami
si pripomíname blížiace sa Vianoce. 

Od členov FS Staškovanky sú známe
folkórne pásma. Aké sú to a ako často sa
stretávate pri ich nácvikoch?

Snažíme sa stretávať každý štvrtok.
V tomto období sme sa venovali nácviku
folklórneho pásma „Predveľkonočné
zdobenie“, s týmto pásmom sme vystu-
povali aj už v  spomínanom programe
v  Turzovke. Naše pásma, ktoré tradu-
jeme a  s  ktorými vystupujeme sú: Od-
chod drotárov do sveta, Páranie peria,
Dlavenie kapusty, Od Lucie do Vilije
a mnoho ďalších.

Čo by ste chceli odkázať „modernej
mládeži“, ktorá pomaly tieto krásne
zvyky a tradície zabúda?

Bola by som veľmi rada, keby naši
mladí ľudia nezanevreli na folklórnu tra-
díciu v našej dedine. Veď ako sa hovorí,
je to dedičstvo našich otcov! Lenže,
musí ich niekto viesť. Detský folklór má
u nás tiež svoju tradíciu (súbory viedli:
p. Ladislav Maslík alebo p. Anna Krišto-
fíková). Časom možno všetko príde
a budeme sa pýšiť s našimi mladými fol-
kloristami.

Martina Paleníková, 
vedúca FS Staškovanka

Stretli sme sa s vedúcou domácej
Folklórnej skupiny Staškovanka
Dňa 2. marca 2019 Staškovčania zavŕšili obdobie fašiangu fašiangovou zábavou spojenou s pochovaním basy. Milej tradície
v obci sa aj v tomto roku ujali členovia FS Staškovanky spolu s členmi DHZ Staškov a staškovskými heligonkármi v spolupráci
s Obecným úradom. 

Pre všetkých milovníkov kníh je k dispozícii Obecná knižnica,
ktorá sa nachádza v budove Starej školy - na vrchnom po-
schodí. Otvorená je každú stredu v popoludňajších hodinách:
v čase od 12.00 hod. do 15. 00 hod. Zápisné na kalendárny
rok 2019 je 0,50 € pre žiakov a študentov, 1 € pre dospelého,
0,50 € pre dôchodcov. Prihlášku nájdete na webovom sídle
obce Staškov, alebo sa môžete prihlásiť priamo v knižnici. Vý-
požičná doba knižných titulov je 1 mesiac. Police našej kniž-
nice sme aj v tomto roku posilnili o knižné tituly pre deti a
mládež - básne, rozprávky, fantasy;  pre dospelých - romány
historické, súčasné, detektívne. Zoznam nových knižných ti-
tulov nájdete na webovom sídle obce Staškov.   

Obecná knižnica informuje

V týchto dňoch sa
dožila krásneho ži-
votného jubilea 80
rokov Vážená pani
Anna Kubošková.
Všetko najlepšie,
veľa zdravíčka,

šťastia, Božieho po-
žehnania do ďalších

rokov života želá
celá rodina. 

V týchto dňoch sa
dožíva krásneho ži-
votného jubilea 85
rokov Vážená pani

Terézia Belková. Do
ďalších rokov života
jej praje všetko naj-
lepšie, veľa pevného
zdravia, šťastia, Bo-

žieho požehnania
celá rodina. 

Miroslav Šupola
1. výročie úmrtia

16. 3. 

Ladislav Mroček
Dňa 10. 5. si pri-

pomíname 18.
výročie úmrtia. 

S láskou spomína
manželka, syn

Tomáš, syn Milan s
rodinou a dcéra
Lada s rodinou.

Mária Pupíková
Dňa 29. 3. 

uplynulo 20 rokov 
od úmrtia našej 

milovanej manželky,
mamy. S láskou

spomína manžel,
dcéry a syn 
s rodinami.

Ladislav Hrtús
20. výročie úmrtia

Mária Maslíková
25. výročie úmrtia

Justín a Eva Duskovi
15. výročie úmrtia

2. máj je pre Staškov významným dňom. V tento deň, 2.
mája 1945, vojská sovietskej armády oslobodil našu obec
spod nadvlády fašizmu. Tieto prvé májové dni každoročne
patria spomienke na ťažké chvíle i hrdinstvo našich oslo-
boditeľov v národnooslobodzovacom boji. Preto vzdajme
vďaku a úctu padlým vojakom, ktorí obetovali svoj život
za slobodu obce Staškov a jej obyvateľov.

Tento rok si pripomíname 
74. výročie oslobodenia 

obce Staškov
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Už roky počúvame z rôznych zdrojov ako
dôležité a potrebné je separovať odpad
vytvorený v našich domácnostiach.
Veľkú časť nami vytvoreného odpadu je
možné vytriediť a recyklovať, čím si is-
totne chránime životné prostredie.
Okrem tohto environmentálneho po-
hľadu je tu aj ekonomická stránka, ktorá
sa dotýka obecného rozpočtu, a tým
pádom nás všetkých. Dobre vytriedené
zložky odpadu nám zazmluvnená spo-
ločnosť zbiera a odváža zdarma. to, čo
nie je vytriedené a zostáva v zmeso-
vom komunálnom odpade, je potrebné
zaplatiť – zber i poplatok za skladova-
nie.

V zmysle Zákona č. 329/2018 o po-
platkoch za uloženie odpadov a Nariade-
nia vlády č. 330/2018 nám štát počnúc
týmto rokom zavádza úplne nový popla-
tok za uloženie zmesového komunál-
neho odpadu a objemového odpadu na
skládku odpadov. 

Princípom tohto novozavedeného
poplatku je to, že jeho výška je závislá
od úrovne triedenia komunálneho od-

padu v konkrétnej obci či meste. Čím
lepšie budeme v našej obci separovať
tým nižší bude poplatok.

Naša obec každoročne vyprodukuje
cca 500 ton komunálneho odpadu. Úro-
veň vytriedenia komunálnych odpadov
za rok 2018 máme 15,37 %. Pri tejto
úrovni vytriedenia budeme v tomto roku
platiť poplatok vo výške 12 eur za tonu
vyprodukovaného komunálneho od-
padu, to znamená  6 000 eur. V budú-
com roku to už bude 24 eur za tonu –
teda 12 000 eur. V roku 2021 a nasle-
dovnom období 30 eur za tonu, to zna-
mená pri predpoklade 500 ton ročne je
to 15 000 eur z rozpočtu obce.

Zákonodarca postupným zvyšovaním
poplatku dal možnosť samosprávam pri-
jať opatrenia na zlepšenie separovania,
a tým i zníženie výšky povinného po-
platku.

V zmysle schválenej legislatívy je
sedem úrovní vytriedenia komunálneho
odpadu. Naša obec je s 15,37 % iba 
v druhej úrovní. Najvyššia úroveň vytrie-
denia je viac ako 60 % a pri jej dosiahnutí

sú poplatky najniššie. Máme teda obrov-
ský priestor na zlepšenie, a tým i na
úsporu financií v obecnom rozpočte.

V tejto súvislosti je potrebné sa vyja-
driť aj k zberu objemového odpadu,
ktorý prebehol v našej obci v marci. 
V rámci tohto zberu sa odoberá sku-
točne iba to, čo je objemovým odpadom
v zmysle platných zákonov. Nemožno
preto očakávať, že čokoľvek sa vyloží
pred bránu, bude i odvezené. Naším spo-
ločným záujmom je, aby sme sa naučili
poznať, dodržiavať a rešpektovať platné
pravidlá. Názory typu, ak mi odpad nezo-
beriete, tak ho nájdete pri Kysuci, alebo
v lese a budete mať s jeho likvidáciou
ešte vyššie náklady, sú úplne neprija-
teľné a škodia nám všetkým. Bohužiaľ,
čím menej zodpovedne budeme k tejto
problematike pristupovať, tým vyššie
poplatky za zvoz a likvidáciu odpadu bu-
deme všetci platiť.

Šimčisko Ladislav, starosta obce

Prečo je potrebné separovať odpadStaškovčania nie sú ľahostajní voči prírode

papier sKlo

plasty Kovy

Bioodpad

Zopár rád, ako triediť odpad

Viac informácií 
o správnom triedení 
na webových stránkach:
www.triedime.sk    
www.envipak.sk 
www.zelenybod.sk

Aj keď sviatkom Zeme ako nášho do-
mova by mal byť každý jeden deň, 
22. apríl je predsa len výnimočný, pre-
tože  zdôrazňuje úlohu ekologického
zmýšľania v modernej spoločnosti. Or-
ganizácia spojených národov (OSN) vy-
hlásila v  roku 2009, 22. apríl za
Medzinárodný deň Matky Zeme. Človek
je s prírodou prepojený, to nemožno po-
prieť. Preto sa pri  príležitosti „Dňa
Zeme“ na celom svete organizujú rok čo
rok podujatia na podporu záchrany
našej planéty.

Ani naši Staškovčania nie sú ľahos-
tajní  voči vlastnej prírode. Preto Ko-
misia mládeže, kultúry a športu
v  spolupráci s  Obcou Staškov
podnietila svojich občanov
k  účasti na podujatí s  názvom
Deň pre svoju obec. Ten sa konal
v sobotu 13. apríla a za pomoci zá-
hradkárov, folklóristov, divadelní-
kov, hasičov, rybárov, klubu
dôchodcov, a iných dobrovoľníkov
čistili prírodu v našej obci a odľah-
čili ju o 5 veľkých traktorových vle-
čiek odpadu. Spolu sa tejto
prospešnej akcie zúčastnilo vyše
60 dobrovoľníkov. Veľký podiel mali
i traktoristi OTP, ktorí vrecia s odpadom
nakladali a odvážali. 

Aj keď sa Staškovčania zišli v hojnom
počte, až na výnimky chýbali naši mlá-
dežníci, ktorých možno odradilo stu-
dené počasie. Preto touto cestou chceme
privítať akúkoľvek aktivitu na podporu
čistenia našej obce aj od nich. 

Futbalisti svoju účasť potvrdili na bu-
dúci týždeň a  prisľúbili vyčistiť okolie
futbalového ihriska a  brehy Kysuce a
okolia od železničného mosta ku mostu
oproti železničnej stanici. 

„Kurióznymi kúskami“ ktoré v  so-
botu aktivisti vyzbierali  sa medzi sebou
mohli predháňať. Od kobercov, papló-

nov, rôznych domácich spotrebičov,
obalov, ale aj kostí z rôznych zvierat  jed-
noducho odpadu bolo dosť. Počas zberu
odpadkov bola tiež nájdená i peňaženka
s finančným obnosom a dokladmi, pri-
čom po ukončení podujatia bola kontak-
tovaná a upovedomená jej majiteľka zo
Žiliny.  

Počas doobedia naši občania stihli
vyčistiť časti: Jelitov, U Belkov, U Letov,
U Hatali, Centrum, okolie sútoku Baha-
nej s  Kysucou, okolie vodného toku
Olešňanka, okolie Náučného chodníka
Jozefa Krónera. 

Či je 5 vlečiek veľa, alebo málo,
uznajte sami.  Aj naďalej máte možnosť
pomôcť našej obci, vyčistiť ju od od-
padu a odľahčiť tak našu prírodu. Ak

tak urobíte, Obec Staškov zabezpečí,
aby sa vrecia s odpadom odviezli. Stačí
nahlá siť telefonicky kde sa vrecia
nachádza jú na obecnom úrade, alebo
upovedomiť vedúceho OTP Staškov, sa-
mozrejme jedná sa iba o odpad vyzbie-
raný v prírode.

Na záver treba všetkým, ktorí takto
venovali  „Deň pre svoju obec“ vysloviť
veľké ĎAKUJEM. 

Predseda Komisie mládeže, 
kultúry a športu

Deň pre našu obec



Dňa 23. februára 2019 sa konala výročná členská schôdza ZO
SZZ v Staškove za spoluúčasti starostu obce, zástupkyne sta-
rostu obce, hostí z družobných organizácií záhradkárov z Ru-
diny, Rakovej, Skalitého a  Novej Bystrice. Záhradkári
bilancovali uplynulý rok 2018, ktorý bol celkom úrodný a od-
zrkadlil sa aj v množstve spracovaných jabĺk v muštárni. Tak-
tiež si postavili plán na rok 2019, kde opätovnými prioritami
je spolupráca s obcou, rozvoj záhradkárstva, muštovanie a iné
aktivity. 

Jednou z týchto aktivít je aj autobusový zájazd na Veľtrh zá-
hradkárskych, včelárskych a poľovníckych potrieb v Trenčíne,
ktorý sa uskutočnil 10. apríla 2019. 

Najbližšie aktivity sú plánované v tomto mesiaci s tým, že
bude uskutočnený jarný rez ovocných drevín v ZŠ Staškov,
farskej záhrade, ďalej je to čistenie obce od smetí, účasť na
ukážke jarného rezu vo farskej záhrade v Rakovej a iné aktivity
spojené s jarnými prácami v záhradkách. 

Ján Dodek
predseda ZO SZZ v Staškove

Rok záhradkárov sme zhrnuli na výročnej
členskej schôdzi...

prebiehal aj v tomto roku – v mesiaci marec. Zamestnanci
Obecného technického podniku Staškov odvážali odpad,
ktorý si občania vyložili pred svoje domy. Každoročne sa
obec pokúša informovať občanov dostupnými prostried-
kami o triedení odpadu, no častokrát potrebu triedenia od-
padu nedodržujeme. Je smutnou pravdou, že v obci
neustále vznikajú čierne skládky napriek tomu, že sa se-
parovaný odpad pravidelne vyváža. Opätovne apelujeme
na to, aby sme sa všetci učili odpad správne triediť, použí-
vať smetné nádoby a vrecia a zabrániť tak znečisťovaniu
nášho okolia.

Jarný zber 
veľkoobjemového odpadu
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Aktivity v Materskej škole

Čo nové sa udialo v  materskej škole
v uplynulých mesiacoch?
V materskej škole deti prežívajú nové
veci, zážitky, ktoré ich napĺňajú radosťou
a novým poznaním. Medzi takéto chvíle
patria aj karnevalové slávnosti, ktoré deti
zažili vo februári. V každej triede sa pred-
stavili rôznymi maskami, rozprávkovými
bytosťami, zvieratkami. Nechýbala ani
karnevalová zábava a pohostenie detí. 

Počas zimy sme nezabudli prikrmovať
zvieratka v lese. Potravu sme naložili na
boby a  vybrali sme sa do lesa. Pre vtá-
čiky sme spoločne zhotovili vtáčie
búdky. Zimných radovánok  so snehom
si deti   užili dosť – sankovanie, bobova-
nie, stavanie snehuliakov. 

Medzi vzdelávacie aktivity, ktoré deti
veľmi obľubujú patrí aj oboznamovanie
sa s témou Vesmír. Predškoláci sa spolu
s pani učiteľkou H. Dlhopolčekovou zážit-
kovým učením dostali priamo do slnečnej
sústavy a tak si priblížili svet a jeho fun-
govanie. Potom tieto vedomosti využili
pri výtvarnej súťaži Vesmír očami deti.

Do MŠ v  elokovanom pracovisku na
vyšnom konci bola nainštalovaná inte-
raktívna tabuľa, ktorá má v  dnešnej
dobe dôležité miesto vo výchovno-
vzdelávacom procese  a prípravy detí na
zápis do prvého ročníka ZŠ. Využívame
veľké množstvo výučbových programov,
ktoré zábavným spôsobom vedú deti

k  učeniu sa. Deti spoznávajú prírodu,
v  kresliacich programoch si  rozvíjajú
grafomotoriku, nadobúdajú  kompeten-
cie z matematiky  a informatiky,   doprav-
nej výchovy, rozvíjajú si  jazyk
a komunikáciu a pod. V materskej škole
na nižnom konci majú deti možnosť pra-
covať s interaktívnou tabuľou v  dvoch
triedach.

V marci našu MŠ navštívilo hudobno-
divadelné predstavenie pod názvom „O
ježkovi.“ Deti sa oboznámili s hudobnými
nástrojmi, spevom a mali možnosť za-
hrať si zvieracie postavičky. Na záver si
všetci spoločne zaspievali a zatancovali. 

Marec je mesiac knihy. Snažíme sa
deťom prezentovať knihu ako kama-
rátku, ktorú si musíme vedieť vážiť. Deti
si priniesli do MŠ obľúbené knihy, ktoré
sme si čítali. Deti z elokovanej triedy MŠ
navštívili našu obecnú knižnicu. 

V mesiaci marec sme sa tiež zúčastnili
recitačnej súťaže Jazýček môj, ohýbaj
sa, ktorá sa uskutočnila v knižnici Čadca.

Zúčastnilo sa jej 23 detí a našu MŠ za-
stupovali Karin Bytčanková z  veľkej
triedy s  básňou O  svetluške a  Marek
Maslík z malej triedy s básňou Zajko. Ich
prednes bol veľmi pekný, obaja sa veľmi
snažili a Marek obsadil krásne 2. miesto
za ktoré mu srdečne gratulujeme. 

Na čo sa môžu detičky tešiť vo vašej
škôlke v najbližších mesiacoch?

Pred nami je krásne jarné obdobie
a pretože je naša MŠ zameraná na envi-
romentálnu výchovu,  dbáme na to, aby
si deti vytvorili pozitívny vzťah k ochrane
prírody. Pomocou rôznych aktivít bude -
me deti upozorňovať na čistotu okolia,
prí ro dy a  tak ich vedieme k správ ne -
mu triedeniu a separovaniu odpadu. Ta-
kýmto spôsobom chceme pôsobiť nielen
na rodičov, ale aj na širokú verejnosť.

Výzdobou školy a  rôznymi prácami
deti (zdobenie kraslíc, pletenie korbá-
čov...) sa pripravujeme na veľkonočné
sviatky.  V  apríli do našej MŠ zavítajú
rôzni hostia. Hneď na začiatku to bude
návšteva z  dentálnej hygieny, ktorá
oboznámi deti ako sa starať o  zúbky.
Koncom apríla sa tešíme na „našu
výhru“ – zážitkové stretnutie so včiel-
kami. Spoznáme tak život včiel a ich dô-
ležitosť v  prírode i výrobu medu. Túto
súťaž sme pre naše deti vyhrali vďaka
1308 hlasom, za čo všetkým veľmi
pekne ďakujeme. Ďalej nás čaká deň
matiek, deň detí, zavítajú k nám sokoliari,
hasiči. Koncom júna sa rozlúčime s na-
šimi predškolákmi. Čaká nás pestré a ve-
selé obdobie plné rôznych aktivít,
zážitkov, úsmevných a náučných chvíľ. 

Materská škola Staškov želá 
všetkým krásne prežitie veľkonoč-

ných sviatkov.
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vyhodnotenie  zberovej súťaže sMs – 
2. časť - Naša škola sa zapojila do zberovej
súťaže starých pokazených mobilov, prebie-
hala od 3. septembra 2018 do 16. novembra
2018.Medzi najlepších zberačov sa stal
Šimon Mikláš s počtom mobilov 79. Odme-
nou sa mu stal nový tablet HUAWEI ME-
DIAPAD T3 10 LTE.

V dňoch po vianočných prázdninách boli
doručené na školu štyri balíčky s darčekmi
od spoločnosti Orange Slovensko pre našich
žiakov, ktorí boli vyžrebovaní v súťaži SMS
= Starý mobil sem. Šťastnými výhercami sa
stali Matláková Timea, Poláček Rudolf,
Kožák Šimon, Tabačíková Veronika. Do sú-
ťaže sa zapojilo 236 škôl, ktoré vyzbierali
25 807 mobilov. Na našej škole sa vyzbieralo
310 mobilov.

Mgr. M. Andrašková, koordinátor ENV

Úspešný lyžiarsky výcvik – Pre žiakov 7. roč-
níka nám vyšiel termín lyžiarskeho kurzu v
čase týždeň po vianočných prázdninách, od
13. 1. do 18. 1. 2019. V rozprávkovo zasne-
ženom stredisku SKI Centrum Oščadnica
strávili siedmaci nezabudnuteľné chvíle.
Prvý deň sa žiaci zoznamovali so svahom
a rozdelili podľa výkonnosti do skupín. Ďal-
šie dni sa skupiny neustále menili, pretože
naši nelyžiari sa postupne zdokonaľovali
v lyžovaní. Pobyt v zasneženej horskej kra-
jine však nie je iba o lyžiarskom drile, ale je
to i o čase strávenom mimo školy, mimo do-
mova, v kolektíve ľudí, ktorí trávia čas v prí-
jemnom prostredí a uvoľnenej atmosfére. V
čase voľna sa žiaci venovali rôznym aktivi-
tám na izbách. V spoločenskej miestnosti
hrali biliard, vo večerných hodinách navští-
vili žiaci, ktorí prejavili záujem, saunu.
Každý deň po raňajkách sme bodovali izby
žiakov. Pred večierkou mali žiaci zase mož-
nosť venovať sa rôznym voľnočasovým akti-
vitám. Oddychový poldeň sme absolvovali
v stredu vychádzkou do hotela Marlene, kde
sa deti tešili do  wellness (bazén, vírivky,
sauny). Tohtoročná januárová zima bola ako
z rozprávky. Vo štvrtok poobede súťažili žiaci
v  stavaní snehuliakov v  areáli penziónu
RAMI, kde sme boli ubytovaní. Všetci boli

vymodelovaní s  nadšením, radosťou. Na
záver treba povedať,   že všetci žiaci, aj tí
úplní začiatočníci lyžovali a čo je veľmi dôle-
žité, lyžiarsky kurz sa zaobišiel bez zranení.
Vďaka svojim inštruktorom začiatočníci
úspešne zvládli základy lyžovania a pokročilí
lyžiari zas zdokonalili svoju techniku. Obdiv
a vďaka patrí nielen všetkým lyžiarom, ale aj
tým, ktorí sa na úspešnom výcviku podieľali.

PaedDr. Martin Pakanec, Mgr. Jana
Janíková – triedni učitelia 7. ročníkov

vesmír očami detí – Vo výtvarnej súťaži
„Vesmír očami detí“ žiaci uplatnili svoju fan-
táziu,  kreativitu, kombinovanie   farieb a
rôzne techniky. Do súťaže sme vybrali práce
Veroniky Starchoňovej z  1.B, Valentínky
Smrečkovej, Klárky Ivanovej z 1.A, Matúška
Kováčika z 2.A, Terezky Capekovej, Tamarky
Cudrákovej, Šimonka Kožáka z  2.B   Da-
nielky Mičudovej, Lucky Letkovej a Tobiasa
Perďocha zo 4.B. Vyučujúce VYV

„tvoja správna voľba“ – Žiaci 3. a 4. ročníka
s  triednymi  učiteľkami nastúpili na vlak
a ich smerom cesty bola budova Okresného
policajného zboru v  Čadci. O prevencii voči
alkoholu, drogám a fajčeniu sa deti rozprá-
vali s  pani Mgr. Zlochovou, príslušníčkou
PZ v Čadci ako aj s jej kolegyňami. Dievčatá
a chlapci sa rozdelili do menších skupín,
v ktorých mohli tvorivejšie pracovať a spo-
ločne o  problematike diskutovať. Na rôz-
nych stanovištiach sa stretli s nebezpečnými
nástrahami týchto závislostí. Plné dojmov
poďakovali a rozlúčili sa. Deti 3.ročníka po-
kračovali po návšteve v exkurzii do experi-
mentálnej knižnice, niektoré z nich tam boli
po prvýkrát. Milá pani knihovníčka im uká-
zala detskú literatúru ako aj celé priestory
mestskej knižnice. Poďakovanie za organi-
záciu patrí OR PZ v Čadci a Experimentál-
nej mestskej knižnici v Čadci.

výlet – vysoké tatry, poprad, starý smoko-
vec, Hrebienok – Žiaci ZŠ Staškov sa dňa 
2. 3. 2019 rozhodli, že strávia s pani učiteľ-
kami celý deň vo Vysokých Tatrách. Po prí-
chode žiakov do cieľa sa išli  pozrieť do

hotela Európa, ktorý bol veľmi krásny a tiež
bol z neho neopakovateľný výhľad na Tatry.
Tatranské železnice boli pripravené odviesť
nás do Starého Smokovca, kde sme sa už te-
šili na turistický výstup na Hrebienok. Ces-
tou hore si decká užili poriadnu snehovú
guľovačku. Počasie bolo nádherné a tak sme
sa kochali pohľadom na Slavkovský štít
a v diaľke sa týčiaci Lomnický štít s observa-
tóriom na jeho vrchole. Malému  občerstve-
niu v podobe teplej polievky podávanej
v rezorte Hrebienok sa všetci potešili.

Na Hrebienku sme sa tešili na sľubovaný
Tatranský dóm a na úžasnú  expozíciu  ľado-
vých  sôch, ktoré vytvorili majstri Európ-
skych štátov z kusov ľadu.

Na spiatočnej ceste domov sa žiaci veru
mali o čom rozprávať. Aj pre nás vyučujúce
bol výlet inšpiratívny, hoci sme si ukrojili kus
súkromného času, ktorý sme strávili so
žiakmi. Vôbec nám to ale nevadilo, aj keď
jarné prázdniny boli v plnom prúde.

Mgr. Michaela Sloviaková, 
Mgr. Izabela Chrobáková

Frisbee turnaj – Dňa 8. 3. sa naši zverenci zo
Staškova opäť zúčastnili 4. kola ligy medzi
základnými školami v športe ultimate fris-
bee. Predstavili sa v nových dresoch, ktoré
deťom venoval pán Michal Jakubík. Turnaj
sa tradične odohral v telocvični v Staškove.
Mladé talenty sa v ťažkej konkurencii prebo-
jovali až do finále, kde nezdolali obávanú
Podvysokú a tak si opäť odniesli druhé
miesto. Na tréningoch tvrdo trénujú, na-
koľko ich čaká ďalšie kolo ligy, tento krát už
vonku, kde sa popasujú s vetrom či oveľa
väčším ihriskom. Držíme palce!

Romana Hrošová, vedúca ZÚ

Neobyčajná návšteva – Dňa 2. apríla zaví-
tala do triedy 3.A neobyčajná návšteva –
dážďovka. Tretiaci sa postupne zoznámili
a snažili sa pripraviť vhodné ubytovanie –
hlinu, piesok a ako správni hostitelia, neza-
budli ani na občerstvenie. Uvidíme, ako si
naša dážďovka zvykne na nové prostredie
a či si ho neupraví podľa vlastného vkusu.

PaedDr. Gabriela Kolenová

dentálna preventívna prednáška – V našej
škole každoročne a opakovane organizu-
jeme preventívnu dentálnu prednášku, ktorá
je dôležitá a potrebná pre naše zdravé zuby.
Prednášku spojenú s pútavou prezentáciou
o ,,Kazizúbkoch“ i praktický nácvik zubnej
hygieny previedla žiakom Radka Plechová,
študentka 4. ročníka zubného lekárstva na
Univerzite Palackého v Olomouci. Žiaci 2. -
4. ročníka si spolu s ňou zopakovali a vylep-
šili techniku správneho čistenia zúbkov a tí
najmenší, prváčikovia, si ju dôsledne nacvi-
čili dňa 15.3.2019. Verím, že Radka svojim
zodpovedným, motivujúcim a milým prístu-
pom presvedčila žiakov o  potrebe dôsled-
ného prístupu k svojmu zdraviu, ktorý sa im
v budúcnosti určite zúročí.

Mgr. Helena Babišová

Zber hliníkového odpadu aliNo – 18. a 19.
marca sa na našej škole opäť uskutočnil zber
hliníkového odpadu. Tento školský rok to
bol už tretí v  poradí a  opäť sme nazberali
veľké množstvo odpadu. Žiaci vyzbe-
rali 132,2 kg hliníkových placiek, ktoré sa
zmestili do dvadsiatich šiestich vriec a 8,5 kg
hliníkových halušiek. Putovný Alino sa pre-
miestni do 4.A triedy, ktorej sa podarilo vy-
zberať spolu 34,30 kghliníkového odpadu.
Aj za tento zber Vám všetkým patrí obrovské
ĎAKUJEM. Naše poradie podľa množstva
nazbieraného hliníkového odpadu v tomto
školskom roku si môžete pozrieť na stránke
prealina.sk v sekcii Školská liga.

Mgr. M. Andrašková, koordinátor ENV

exkurzia do obecnej knižnice – Dňa 20. 3.
2019 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie
do obecnej knižnice. Pani Šperková im vy-
svetlila pravidlá a možnosti vypožičiavania
si kníh. Žiaci si mohli knihy aj prezrieť, pre-
listovať si ich a zapísať sa, aby mohli kniž-
nicu aj ďalej navštevovať. Marec je
mesiacom kníh, spojený aj s pasovaním pr-
vákovza čitateľa v školskej knižnici. Budeme
dúfať, že si každý nájde možnosť, akoby si
pri čítaní kníh rozvíjal nielen slovnú zásobu,
ale aj svoju fantáziu.

Mgr. V. Bučková, Mgr. M. Andrašková

svetový deň vody – Už dvadsiaty šiesty rok
patrí 22. marec vode. Témou a mottom Sve-
tového dňa vody 2019 je "Leaving no one be-
hind" („Nenechať nikoho bokom“), pretože
na svete je viac ako dve miliardy ľudí, ktorí
trpia nedostatkom pitnej vody. Žiaci našej

školy sa v tento deň zúčastnili prezentácie,
kde mali možnosť počuť o  týchto problé-
moch, o význame šetrenia vodou, jej zdro-
joch a formách. Vyrobili aspoň symbolicky
jednu kvapku vody, ktorá by upozornila
ostatných ako veľmi plytváme drahocennou
tekutinou, ktorej je veľmi málo. Dúfam, že
ich táto prezentácia poučila a budú sa snažiť
šetriť vodou, ktorá je tak veľmi potrebná.

Mgr. M. Andrašková, koordinátor ENV

pasovanie za členov školskej knižnice –
Naši prváci si so sebou do knižnice priniesli
knihu, ktorú dostali na začiatku šk. roka.

Prvákov privítali moje pomocníčky,
žiačky 9. ročníka  Natália Perďochová a
Saška Perďochová. Dievčatá, teda Pipi Dlhá
Pančucha a  Dobrá víla pomáhali žiakom
s  vypracovaním úloh zameraných na roz-
právky a  rozprávkové postavy. Žiaci tiež
rozprá vali rozprávku podľa obrázkovej pred-
lohy. Boli šikovní, aj keď im Pipi a Dobrá víla
opisovali rozprávkovú postavu a oni ju há-
dali.  Žiaci sa zapájali do aktivít a najšikov-
nejší získali ceny. Po zábavných aktivitách
každý prvák preukázal svoje čitateľské zdat-
nosti. Dokázali, že ovládajú čítanie a sľúbili,
že sa budú zdokonaľovať. Všetci slávnostne
zložili sľub, že sa naučia poriadne čítať, že sa
budú o  knihy starať, nebudú ich ničiť
ani kresliť do nich.

Na záver Dobrá víla pasovala prvákov
čarovnou paličkou a Pipi Dlhá Pančucha im
odovzdala Pamätný list. Žiaci sa oficiálne
stali členmi školskej knižnice. Veríme, že
budú čítať s láskou a porozumením.

Mgr. Jana Janíková

Cukor ako droga – Priveľa cukru škodí a my
sme sa o tom presvedčili na zaujímavých po-

poludňajších aktivitách 10. decembra 2018
a 10. apríla 2019. Žiaci spolu s učiteľmi zis-
ťovali koľko kociek cukru obľúbené nápoje,
keksíky a cukríky obsahujú. 

S deťmi sme sa presvedčili, že jesť cukor
vo veľkých množstvách a príliš často je na-
ozaj zlý nápad. V téme sa žiaci dobre orien-
tovali, veľmi ich zaujala, zanietene o  nej
diskutovali a  rozšírili si svoje vedomosti
o ďalšie oblasti zdravej výživy. Naša škola sa
aktívne zapája do preventívnych aktivít,
v  rámci ktorých zanietene pracujeme so
žiakmi nad rámec učebných osnov. 

PaedDr. Gabriela Kolenová, 
PaedDr. Martin Pakanec

divadelný krúžok sa opäť predstavil v
škole – Žiaci, ktorí navštevujú divadelný
krúžok si pre svojich spolužiakov z 1. stupňa
pripravili „popletené“ divadelné prekvape-
nie. V rámci mesiaca  Marec – mesiac knihy
si členovia záujmového útvaru  nacvičili roz-
právku Polepetko. Hlavná postava vyčarila
žiakom úsmev na tvári svojimi popletenými
zážitkami, ktorými sa Polepetko na ceste do
sveta stretol. Vďaka svojej „popletenej“ po-
vahe získal späť ukradnutú kráľovskú ko-
runu, ruku princeznej a sám sa nakoniec stal
kráľom. 

Žiaci po skončení predstavenia odchá-
dzali do svojich tried s úsmevom na tvári a
naši malí herci s príjemným pocitom po
dobre vykonanej práci. Už teraz sa tešíme na
nové prekvapenie, hoc aj popletené. :-)

Mgr. Ivana Chytilová, vedúca ZÚ

Z aktivít a činností našej základnej školy 



Dňa 24. 3. 2019 sa uskutočnil 6. ročník
nepostupovej súťaže Opavská ruža. Sú-
ťaže sa v  Opave zúčastnilo celkovo 17
mažoretkových klubov z Čiech, Poľska,
ale aj Slovenska. Naše mažoretky si vy-
bojovali vzácne kovy vo všetkých štartu-
júcich kategóriách. Domov si dievčatá
odniesli celkovo 6 zlatých medailí, 
3 strieborné a 1 bronzovú. 

Svoju prvú súťaž si vyskúšali naše
najmenšie detičky s názvom choreogra-
fie „Eskimáci“ v zložení (Štichová, Oleš-
ňaníková, Starchoňová, Gavláková,
Chabrečková, Heglasíková, Červen-
cová). Odmenou im bola krásna zlatá
medaila. Zlato a  cenu VIP poroty si
odnie sol mini mix kadet (Tabačíková,
Krištofíková, Veselková, Oravcová) a ju-

niorská sólistka s náčiním baton aj pom-
pom Kamilka Kobolková. Víťazné vo
svojej kategóriii bolo trio kadet pom-
pom (Krivulčiková, Maslíková, Krištofi-
ková) a miniformácia junioriek
pom-pom (Jakubcová, Vyšlanová, Trn-
ková, Kvašňovská, Kobolková,Bagová,
Bugalová). Na strieborny stupienok sa
dostalo duo baton junior (Kobolková,
Kubačková), trio junior pom-pom (Trn -
ková, Bagová, Kvašňovská) a minifor-
mácia senior pom-pom (Balalová,
Kaduchová, Mravcová, Škulaviková, Za-
hatlanová, Hnidková, Cyprichová). A
napokon bronzovú priečku obsadila
veľká formácia pom-pom kadet  so svo-
jou choreografiou s názvom „More”.
Dievčatá predviedli skvelé výkony a

držíme im palce na blížiace sa Majstor-
vstvá Slovenska, ktoré už číhajú za
rohom.                      Simona Škulaviková
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