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Napínavé futbalové zápasy, zaujímavý kultúrny program,
bohatá tombola a predovšetkým skvelá športová atmosféra. Na štadión FK Slávia Staškov si v nedeľu 14. júla 2019
opäť našli cestu stovky divákov, ktorí sledovali boje o
pohár miestneho rodáka a skvelého herca Jozefa Kronera.
(viac na str. 4–5)

Púť do Jelitova
ku Kaplnke svätej Anny

Nedeľa 28. júla 2019
Stretneme sa o 9.15 hod.
pri Kostole v Staškove.
Svätá omša pri Kaplnke
bude o 11.00 hod.

Pozvánka na pálenie Vatry SNP
Daruj krv od 1. 7. 2019
do 31. 8. 2019 v HTO-NsP
Čadca v dňoch: po, ut, št, pia
od 6.30 – 9.00 hod.
a SOPHISTIC Pro ﬁnance a.s.
Ti daruje vstupenku na

STREET FEST 2019

Milí naši seniori

Podmienky: Prines vyplnený „Registračný formulár darcu krvi“, ktorý nájdeš
priamo na HTO-NsP Čadca a taktiež potvrdenú kópiu (originál tvojej Kartičky/ Legitimácie – dobrovoľného darcu krvi), ktoré
môžeš zameniť za vstupenku priamo pri
vstupnej bráne STReeT FeSTu 2019 alebo
vstupenku môžeš vyzdvihnúť na centrále
spoločnosti SOPHISTIC Pro ﬁnance a.s.,
Matičné námestia 1141, 022 01 Čadca.

Vás srdečne pozývame na hudobné vystúpenie

úplne zadarmo.

Cena vstupenky je 12 eur
v predpredaji, 15 eur na mieste

Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Staškove Vás srdečne pozýva
dňa 31. augusta 2019 o 19.00 hod. na pálenie
VATRY SNP, ktoré sa uskutoční na kopci Grúň
v osade u Šinali pri príležitosti 75. Výročia SloVenSkého národného poVStania.

s príchodom mesiaca úcty k starším

skupiny DUO Rytmus
v nedeľu 20. októbra 2019
o 14:00 hod.
do Kultúrneho domu
J. Kronera v Staškove.
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Milí Staškovčania,
využívam priestor nášho spravodaja, aby som Vás informoval o realizovaných
a pripravovaných aktivitách obce.
Obecný technický podnik ukončil polovicu z trasy chodníka plánovanej vybudovať v tomto roku. Aktuálne pokračuje s výstavbou v časti pred spoločnosťou Kovox.
V tomto roku má byť chodník dovedený po lavičku cez Kysucu pri autobusovej zastávke. Tým bude kompletne zrealizovaná trasa v dĺžke cca 2 km, ktorá bola vyprojektovaná a stavebne povolená ešte v roku 2008. V zmysle vyúčtovania, ktoré bolo
poslancom obecného zastupiteľstva predložené na ostatnom rokovaní, sú priemerné
celkové priame náklady na bežný meter chodníka 201,38 eur. Z predloženého vyúčtovania vyplýva, že spôsob výstavby prostredníctvom vlastnej organizácie je pre
obec ekonomicky veľmi výhodný. S budovaním chodníkov chce obec pokračovať
i v roku 2020. Máme naprojektované ďalšie tri úseky:
 na vyšnom konci, od supermarketu Jednota po hranicu s obcou Podvysoká
 doplnenie trasy pri moste k obecnému úradu až k železničnému priecestiu s vybudovaním osvetleného priechodu pre chodcov
 na nižnom konci dobudovanie chodníka od Bahany po hranicu s obcou Raková
i s vybudovaním osvetleného priechodu pre chodcov
Na plánované nové úseky máme vypracované geometrické plány za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov a pripravujeme podklady k vydaniu stavebného
povolenia. Na tomto mieste chcem poďakovať dotknutým vlastníkom pozemkov pod
chodníkmi za ústretovosť a pochopenie zámeru obce v budúcom roku kompletne
dobudovať chodníky okolo cesty II/487 v katastri Staškova.
Obec pripravuje realizáciu projektov v rámci schválených dotačných systémov:
 výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku pri základnej škole, získali
sme dotáciu vo výške 10 000 eur
 výmenu ďalšej časti oplotenia areálu futbalového ihriska, z Ministerstva ﬁnancií
nám poskytli 10 000 eur
 rozšírenie a zatraktívnenie divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste, dotácia vo
výške 9 000 eur
 dobudovanie a dovybavenie špeciálnych učební v našej základnej škole za účelom
zvýšenia kvality vzdelávania, dotácia schválená vo výške 128 242,46 eur
 realizácia cyklokomunikácie, výška dotácie v rámci cezhraničnej spolupráce
275 987,96 eur
 vybudovanie zberného dvora v obci, predbežne schválená výška dotácie je
386 683,51 eur
Ďalej pripravujeme projektové dokumentácie a podklady pre vydanie stavebného povolenia na nasledovné zámery:
 nový bytový dom – 19 bytových jednotiek
 asfaltovanie nespevnených miestnych komunikácií
 rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vybraných lokalitách obce
 čiastočná rekonštrukcia kuchyne materskej školy
Záverom chcem poďakovať zamestnancom obecného technického podniku, zamestnankyniam obecného úradu a školskej jedálne pri základnej škole za ich podiel
na príprave a zabezpečení všetkých kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa už
tradične konali v našej obci v prvé júlové dni.
S úctou Ladislav Šimčisko,
starosta obce

Staškov
Naša obec získala certiﬁkát za
zodpovedné triedenie odpadov
Vážení občania, dovoľujeme si Vás oboznámiť, že
obec Staškov za rok 2018
dokázala vyzbierať
74 890 kg triedeného
odpadu, vďaka čomu
sme získali aj certiﬁkát
k celkovej úspore emisií
skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie
odpadov z obalov organizácie zodpovednosti
výrobcov ENVI - PAK
59 263 667 kg CO2.

OZNAM
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MOBILNÝ SPRIEVODCA OBCOU
Vážení občania,
Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie 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 informácie z obecného rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené 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 potrebné aplikáciu otvoriť, vyhľadať obec v zozname obcí.
NáZOV OBce Je POtReBNé ZADAť AJ S DiAKRitiKOU, t.j. Staškov a označiť ju hviezdičkou ako obľúbenú.

KOMPOSTÉRY
Vážení občania, dovoľujeme si vás informovať, že
domácnosti s výmerou zelených plôch nad
1 000 m2 majú nárok na druhý kompostér
a taktiež oznamujeme občanom, ktorí si
nevyzdvihli kompostér, že môžu tak urobiť
počas stránkových dní na Obecnom úrade
v Staškove.

Bezplatné právne poradenstvo
pre občanov
bude v obci Staškov poskytovať v uvedených
termínoch JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.:

18. 9. 2019 4. 12. 2019
Služba bude poskytovaná v čase
od 14.00 hod. na Obecnom úrade v Staškove.

Vážení občania, vyzývame Vás, aby ste zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.
Každý vlastník alebo nájomca pozemkov je povinný vykosiť a vyčistiť pozemky. Každý vlastník alebo
nájomca je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín z neobrábaných pozemkoch.

Výstavba
chodníkov v obci
pokračuje
Nový chodník bude
dovedený od mosta k
obecnému úradu k
autobusovej zastávke a
železničnej stanici.

Staškov
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48. ročník futbalového turnaja
o Pohár Jozefa Kronera
Napínavé futbalové zápasy, zaujímavý
kultúrny program, bohatá tombola a
predovšetkým skvelá športová atmosféra. Na štadión FK Slávia Staškov si v
nedeľu 14. júla 2019 opäť našli cestu
stovky divákov, ktorí sledovali boje o
pohár miestneho rodáka a skvelého
herca Jozefa Kronera.

Po skončení kultúrnej časti Letných Kronerových dní vznikol priestor pre najväčšiu športovú udalosť v obci Staškov. V
našej obci sa konal už 48. ročník futbalového turnaja o pohár Jozefa Kronera.
Bolo nám nesmiernou cťou, že sme na
ihrisku videli vytrvalých športovcov,
vzácnych hostí a nadané talenty.

Staškov
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V tento deň sme nezabudli ani na deti.
Pre naše ratolesti boli pripravené rôzne
detské atrakcie. Nechýbal skákajúci
hrad, maľovanie na tvár, bublinový stroj
či trampolína. Program pre fanúšikov
otvoril zástupca rodiny Kronerovcov pán
Oldřich Vaňous úvodným výkopom lopty
so starostom obce Staškov Ing. Ladislavom Šimčiskom. Divákov prišiel pozdraviť aj poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár.
ZÚČASTNENÉ MUŽSTVÁ
FK Slávia Staškov, FK Tatran Turzovka, TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, MFk Havířov
ZÁPASY:
Prvý vyraďovací zápas: FK Slávia
Staškov – FK Tatran Turzovka
Druhý vyraďovací zápas: MFk Havířov – TJ Spartak Vysoká
Starí páni: FK Slávia Staškov – AC
Sparta Praha
Zápas o 3. miesto: FK Tatran Turzovka – TJ Spartak Vysoká
FiNÁlE:
Slávia Staškov – MFk Havířov
iNDiViDUALNe OceNeNiA
Najlepší brankár: Miroslav Přibyl –
MFk Havířov
Najlepší hráč: Tomáš Staník – Slávia
Staškov
Najlepší strelec – Patrik Chlopek –
MFk Havířov

Najväčšia športová udalosť v našej
obci sa tešila veľkej návštevnosti.
Prišli nielen Staškovčania, ale i
ľudia z celého okresu.

VÝSlEDKOVÉ PORADiE:
1. miesto MFk Havířov
2. miesto Slávia Staškov
3. FK Tatran Turzovka
4. miesto TJ Spartak Vysoká

PRieBeh FUtBALOVéhO tURNAJA
MAL NASLeDUJúci PROGRAM:
 O 9.00 hod. zahájenie turnaja FK Staškovanka, Mažoterky EDIT Staškov
a Slávnostný výkop.
 O 13.00 hod. hrali starí páni FK Slávia
Staškov - AC Sparta Praha.
 Finálový zápas sa konal o 17.00 hodine.

Celé športové popoludnie pokračovalo
vyhodnotením a odovzdaním cien víťaznému družstvu.
SYSTEM TWO so speváčkou Erikou Kaduchovou sa nám postarali o tanečnú
zábavu. 22. hodina patrila pestrému ohňostroju.

Staškov
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Divadelný predvečer Kronerovho pohára
Predvečer Kronerovho pohára začal divadelnou hrou Zabíjačka od autorov Františka Liptáka a Martina Šulíka v podaní nášho divadelného súboru Staškovan. Premiéra sa
konala dňa 13. júla 2019 v rámci 6. ročníka divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste a 48. ročníka futbalového turnaja
O putovný pohár Jozefa Kronera. Bolo nám nesmiernou cťou
privítať medzi nami zástupcu rodiny Kronerovcov pána Oldřicha Vaňousa.
Neoddeliteľnou súčasťou Staškova je ochotnícke divadlo.
Naši ochotníci sa už od dvadsiatych rokoch minulého storočia
venujú s nadšením a láskou divadelným doskám. Ochotnícke
divadlo si vždy vyžadovalo lásku, nadšenie a to našim ochotníkom nikdy nechýbalo. Divadelný súbor funguje pod režijným vedením pani Mgr. Jozefíny Poláčikovej.
Po divadelnom predstavení sme mali možnosť pozrieť si
inštalovanú výstavu fotograﬁí, ktorá sa nachádzala v priestoroch kultúrneho domu pod názvom Legenda zvaná Jozef Kroner. Výstavu pripravil Divadelný ústav k 95. výročiu hercovho
narodenia, ktorá bola otvorená 11. marca 2019 v novej budove
Slovenského národného divadla v Bratislave. Autorom výstavy
bol divadelný historik Karol Mišovič. Použité fotograﬁe sú z

Ochotníci z Milikówa
opäť v Staškove

Predvečer Kroneroveho pohára sa začal divadelnou hrou
Zabíjačka, v podaní nášho divadelného súboru Staškovan.
Archívu Divadelného ústavu, archívu Slovenského národného
divadla a Fotoarchívu Slovenského ﬁlmového archívu. Expozícia, ktorá je vystavená v priestoroch kultúrneho domu je putovná po celom Slovensku.

Divadlo plné víl,
princezien i zbojníkov

Staškov
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Letný koncert sa tešil veľkej návštevnosti

Tohtoročné leto sme tradične privítali
hudobným koncertom, ktorý sa konal
4. júla 2019 v areáli futbalového
ihriska Slávia Staškov.
Letné Kronerove dni 2019 sme otvorili

vystúpením hudobných skupín. Predstavili sa nám MAD FREQUENCY, AUTUMN SMILE a na záver vystúpil
hlavný hosť hudobná skupina DESMOD. Počasie nám veľmi prialo, preto

Tretí ročník súťaže
vo varení guláša

Hodová svätá omša
pri Kaplnke na Grúni
Charakteristikou pre mesiac júl je naša hodová svätá omša.
Aj tento rok sme sa stretli dňa 6. júla 2019 pri Kaplnke v Staškove na kopci Grúň. Účasť na svätej omši bola hojná. Počasie
nám prialo, preto po skončení sme sa mohli na chvíľku zastaviť
a popočúvať si piesne domácej ľudovej skupiny Staškovanka.
Popri spievaní nechýbalo ani hodové občerstvenie. Svätú
omšu celebroval duchovný otec našej farnosti Mons. Anton
Galus.

Už tretíkrát v našej obci dňa 18. júna 2019 vystúpili
ochotníci z česko - poľského divadelného súboru z Milikówa.
Výborné herecké výkony predviedli v hre "Wiym wszystko ...".
Hra zo života pobavila nie jedného diváka. Sme nesmierne
vďační, že spolupráca s ochotníkmi zo susedných krajín napreduje.

3. júna 2019 sme privítali v Kultúrnom dome Jozefa Kronera v Staškove Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA
z Čadce, ktorého členovia odohrali pre deti MŠ Staškov, ZŠ
Staškov a ZŠ Olešná krásne rozprávkové divadelné predstavenie "Kapitán Budzogáň". Ako v správnej rozprávke nechýbal kráľ, tri krásne princezné, víly, ale aj duchovia, zbojníci
a samozrejme trojhlavý kráľovský drak. A tak ako to už v rozprávkach býva, aj táto mala šťastný koniec...

účasť na koncerte bola vynikajúca. Po
skončení koncertu sa do ranných hodín
konala tanečná zábava.

Dňa 7. júla 2019 sa uskutočnil v našej obci už 3. ročník súťaže
vo varení guláša. O najlepší guláš súťažilo desať družstiev. Už
počas varenia sa rozbehla zábava a spev, o ktorú sa postarala
naša folklórna skupina Staškovanka i Staškovskí heligonkári.
Porota, ktorú tento rok tvorili Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce, Mgr. Mária Perďochová – riaditeľka Základnej
školy Staškov, Oľga Šamajová - vedúca školskej jedálne Základnej školy Staškov, Peter Palica – vedúci Obecného technického podniku a Ján Janošec – vedúci Dobrovoľného
hasičského zboru hodnotili spôsob varenia, chuťové vlastnosti, vzhľad, hustotu ﬁnálneho produktu a taktiež aj vizuálnu
stránku a kreativitu družstva. Ocenené boli prvé tri miesta,
ostatné družstvá dostali ceny útechy. Tohtoročným „guLáŠMaJSTrOM“ sa stalo súťažné družstvo KURTY ŽAREC.
Druhé miesto obsadilo súťažné družstvo JURGA –STAV. Na
treťom mieste skončilo družstvo KOMPAS. Po dovarení a vyhodnotení začala zábava.

Staškov
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Uznesenia plánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 28. júna 2019
Uznesenie č. 63/2019

k otvoreniu plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu
rokovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
A/ SchVAĽUJe
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov
b) návrhovú komisiu: Predseda návrhovej
komisie: Ing. Milan Veselovský, členovia: Peter Fuček, Patrik Gottwald
c) overovateľov zápisnice: JUDr. Štefan
Pončka, Štefan Hnitka

Uznesenie č. 64/2019

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
A/ BeRie NA VeDOMie
Uložené bolo
a) Obecnému úradu zvolať jednanie s obcou
Zákopčie a dotknutými vlastníkmi o ďalších
možnostiach riešenia užívania pozemkov vo
vlastníctve obce. Obec Zákopčie nemá záujem riešiť danú problematiku. Časť problematiky riešená v samostatnom bode programu.
b) Obecnému úradu zabezpečiť označenie
prechodu pre chodcov v obci v časti nižný
koniec, Bahana, k MŠ Staškov a k obecnému úradu.
 Označenie jednotlivých miestnych častí
obce, významných objektov v obci, hydranty
 Osadenie dopravných zrkadiel na nepriehľadné miesta. Úlohy pokračujú.
c) Obecnému úradu vypracovať projektovú
dokumentáciu dažďovej kanalizácie v časti
obce vyšný koniec – pod vlekom. OZ prijalo
stanovisko samostatným uznesením.
d) Obecnému úradu dať vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti obce u Letov. Úloha
trvá.
e) Opätovnú žiadosť p. Františka Chrobáka
o odkúpenie pozemku, časť parcele EKN
10730/1. Uložené – Stavebnej komisii opätovne preriešiť žiadosť p. Františka Chrobáka o odkúpenie pozemku, časť parcele
EKN 10730/1. Úloha trvá.
f) Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku CKN 109 o výmere 788m2,
vrátane drobných stavieb a stavebných
úprav na ňom umiestnených. Úloha trvá.
g) Anna Badžgoňová , Staškov – Žiadosť
o zriadenie vodovodnej prípojky – lokalita
Staškov Polgrúň – Ukladá Ocú dať vypracovať projekt na rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v časti obce Staškov-Polgrúň, s vydaním stavebného povolenia.
Úloha trvá.
h) Mgr. Anna Marčišová, Staškov – žiadosť
o prehodnotenie odvodnenia pozemku- lokalita Staškov Kyčera. Ukladá – OTP riešiť žiadosť p. Marčišovej vyspravením poškodenej
časti pozemku. Úloha riešená.
i) Obecnému úradu dopracovať VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území

obce Staškov – s dôrazom na preukazovanie
odvozu obsahu žúmp vlastníkmi. Úloha trvá.

Uznesenie č. 65/2019

K bodu č. 3. Kontrola uznesenia
A/ SchVAĽUJe
Prípravu lokality na výstavbu rodinných domov v zmysle schváleného územného plánu
v časti od domu s. č. 29 až po hranicu s obcou Podvysoká v nasledujúcich krokoch:
1. Vypracovanie územného plánu zóny riešenej lokality (vrátane určenia základných
regulatívov výstavby) s určením trasovania prístupovej miestnej komunikácie.
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie
na prístupovú miestnu komunikáciu vrátane dažďovej kanalizácie.
3. Vypracovanie geometrického plánu za
účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod plánovanou miestnou komunikáciou.
4. Vypracovanie projektovej dokumentácie
na rozšírenie verejných inžinierskych sietí.
5. Realizácia obcou naprojektovaných a povolených stavieb (s výnimkou deﬁnitívnej
povrchovej úpravy prístupovej komunikácie).
6.Až do komplexného vyriešenia lokality
v zmysle predošlých bodov nebudú vydávané žiadne územné rozhodnutia ani stavebné povolenia na rodinné domy a iné
stavby s výnimkou stavieb podľa predchádzajúcich bodov.

Uznesenie č. 66/2019

K bodu č. 4: Vyúčtovanie zrealizovanej časti
chodníkov v roku 2019
A/ PReROKOVALO
Vyúčtovanie zrealizovanej časti chodníkov
v roku 2019.
B/ BeRie NA VeDOMie
Vyúčtovanie prác na chodníkoch zrealizovaných v roku 2019 s tým, že priemerné
priame náklady na bežný meter vrátane
dažďovej kanalizácie predstavujú 201,38 €
s DPH.

Uznesenie č. 67/2019

K bodu č. 5: Materská škola Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
A/ PReROKOVALO
Materská škola Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
B/ SchVAĽUJe
Materská škola Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
c/ BeRie NA VeDOMie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k Rozpočtovému opatreniu Materskej
školy č. 2/2019.

Uznesenie č. 68/2019

K bodu č. 6: Materská škola Staškov – Návrh
na organizáciu Materskej školy Staškov č.
364 na šk. rok 2019/2020
A/ PReROKOVALO
Návrh na organizáciu Materskej školy Staškov č. 364 na školský rok 2019/2020.
B/ SchVAĽUJe

Organizáciu Materskej školy Staškov č. 364
na školský rok 2019/2020.

Uznesenie č. 69/2019

K bodu č. 7: Základná škola Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
A/ PReROKOVALO
Základná škola Staškov 502 – Rozpočtové
opatrenie č. 2/2019.
B/ SchVAĽUJe
Základná škola Staškov 502 – Rozpočtové
opatrenie č. 2/2019.
c/ BeRie NA VeDOMie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k Rozpočtovému opatreniu Základnej
školy Staškov č. 2/2019.

Uznesenie č. 70/2019

K bodu č. 8: Školská jedáleň pri Základnej
škole Staškov – Rozpočtové opatrenie č.
2/2019
A/ PReROKOVALO
Školská jedáleň pri Základnej škole Staškov
– Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
B/ SchVAĽUJe
Školská jedáleň pri Základnej škole Staškov
– Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
c/ BeRie NA VeDOMie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k Rozpočtovému opatreniu Školskej
jedálne pri Základnej škole Staškov č.
2/2019.

Uznesenie č. 71/2019

K bodu č. 9: Školský klub detí pri Základnej
škole Staškov- Rozpočtové opatrenie č.
1/2019
A/ PReROKOVALO
Školský klub detí pri Základnej škole Staškov- Rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
B/ SchVAĽUJe
Školský klub detí pri Základnej škole Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
c/ BeRie NA VeDOMie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k Rozpočtovému opatreniu Školského
klubu detí pri Základnej škole Staškov č.
1/2019.

Uznesenie č. 72/2019

K bodu č. 10: Základná škola Staškov – Návrh na organizáciu Základnej školy Staškov
č. 502 na šk. 2019/2020
A/ PReROKOVALO
Návrh na organizáciu Základnej školy Staškov č. 502 na školský rok 2019/2020.
B/ SchVAĽUJe
Organizáciu Základnej školy Staškov č. 502
na školský rok 2019/2020.

Uznesenie č. 73/2019

K bodu č. 11: Návrh Dodatku č. 7 k VZN č.
8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
obce Staškov
A/ PReROKOVALO
Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 8/2013 o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na

Staškov
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov.
B/ SchVAĽUJe
Dodatok č. 7 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov.

Uznesenie č. 74/2019

K bodu č. 12: Obecný technický podnik Staškov – Návrh na vyradenie majetku
A/ PReROKOVALO
Obecný technický podnik Staškov – Návrh
na vyradenie majetku.
B/ UKLADá
Likvidačnej komisii vykonať obhliadku majetku podľa Návrhu na vyradenie majetku.

Uznesenie č. 75/2019

K bodu č. 13: Obec Staškov – Záverečný
účet obce Staškov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
A/ PReROKOVALO
Obec Staškov – Záverečný účet obce Staškov a rozpočtové hospodárenie za rok
2018.
B/ SchVAĽUJe
Záverečný účet obce Staškov a rozpočtové
hospodárenie za rok 2018.
c/ BeRie NA VeDOMie
Berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce rok
2018.

Uznesenie č. 76/2019

K bodu č. 13: Obec Staškov – Záverečný
účet obce Staškov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
A/ PReROKOVALO
Tvorbu rezervného fondu.
B/ SchVAĽUJe
Tvorbu rezervného fondu vo výške 5 351,40 €.

Uznesenie č. 77/2019

K bodu č. 14: Predaj majetku obce Staškov –
CKN 6522/3 – schválenie podmienok VOS
A/ PReROKOVALO
Predaj prebytočného majetku obce Staškov – CKN 6522/3 – schválenie podmienok VOS
B/ SchVAĽUJe
Podmienky Verejnej obchodnej súťaže –
prebytočný majetok obce Staškov, parc.
CKN 6522/3 o výmere 271 m2 v k. ú. Staškov
nasledovne:
 minimálna cena za m2 - 10 €,
 uverejnenie v regionálnej tlači Kysuce a na
webe obce Staškov.

Uznesenie č. 78/2019

K bodu č. 15: Zámer predaja majetku obce
Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
A/ PReROKOVALO
Zuzana Husárová, bytom Staškov – Žiadosť
o zámenu parciel.
B/ UKLADá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemkov podľa žiadosti p. Zuzany Husárovej.

Uznesenie č. 79/2019

K bodu č. 15: Zámer predaja majetku obce
Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
A/ PReROKOVALO
Pavol Perďoch a manž. Mária Perďochová,
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Staškov – Žiadosť o odkúpenie pozemku.
B/ SchVAĽUJe
Zámer predaja prebytočného majetku obce
Staškov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov :
 na základe geometrického plánu č.
43/2019, vyhotoviteľ Ján Kubuš – GEODETIKA, 1. Mája 1434, Krásno nad Kysucou 023 02 pozemok parc. CKN 976/5
vytvorenej na základe GP z parc. EKN
10840/2 o výmere 27 m2 a parc. CKN
976/6 vytvorenej na základe GP z parc.
EKN 10840/2 o výmere 40 m2 , k. ú Staškov – vo vlastníctve obce Staškov za
cenu 5€/m2 pre kupujúceho Pavla Perďocha a manželku Máriu Perďochovú, bytom
Staškov. Návrh na vklad si hradí kupujúci.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné pozemky sú súčasťou záhrady žiadateľa.

Uznesenie č. 80/2019

K bodu č. 16: Schválenie prijatia úveru na
účely zabezpečenia preﬁnancovania investičného projektu : Cyklocestou cez hranice
dedičstva
A/ PReROKOVALO
Schválenie prijatia úveru na účely zabezpečenia preﬁnancovania investičného projektu: cyklocestou cez hranice dedičstva.
B/ SchVAĽUJe
Prijatie úveru vo výške 275 987,96 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia ﬁnancovania investičného projektu:
Cyklocestou cez hranice dedičstva s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou:
Nenávratného ﬁnančného príspevku.

Uznesenie č. 81/2019

K bodu č. 17: Obec Staškov – Rozpočtové
opatrenie č. 2/2019
A/ PReROKOVALO
Obec Staškov – Rozpočtové opatrenie č.
2/2019.
B/ SchVAĽUJe
Obec Staškov – Rozpočtové opatrenie č.
2/2019.

Uznesenie č. 82/2019

K bodu č. 17: Obec Staškov – Rozpočtové
opatrenie č. 2/2019
A/ PReROKOVALO
Použitie rezervného fondu.
B/ SchVAĽUJe
Použitie Rezervného fondu vo výške
5 351,40 € na účel – vlastné – projekt: Cyklocestou cez hranice dedičstva.

Uznesenie č. 83/2019

K bodu č. 18: Obec Staškov – Návrh na vyradenie majetku obce
A/ PReROKOVALO
Obec Staškov - Návrh na vyradenie majetku
obce.

B/ UKLADá
Likvidačnej komisii vykonať obhliadku majetku podľa Návrhu na vyradenie majetku.

Uznesenie č. 84/2019

K bodu č. 19: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Staškov a s majetkom štátu, s účinnosťou od 1. 7. 2019.
A/ PReROKOVALO
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Staškov a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva.
B/ SchVAĽUJe
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Staškov a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva s účinnosťou od 1. 7. 2019.

Uznesenie č. 85/2019

K bodu č. 20: Program odpadového hospodárstva obce Staškov na roky 2016–2020
A/ PReROKOVALO
Program odpadového hospodárstva obce
Staškov na roky 2016 – 2020.
B/ SchVAĽUJe
Program odpadového hospodárstva obce
Staškov na roky 2016 – 2020.

Uznesenie č. 86/2019

K bodu č. 21: Združenie TKO Semeteš n. o.
– Výročná správa a účtovná závierka overená audítorom za rok 2018
A/ PReROKOVALO
Združenie TKO Semeteš n. o. – Výročná
správa a účtovná závierka overená audítorom za rok 2018.
B/ BeRie NA VeDOMie
Združenie TKO Semeteš n. o. – Výročná
správa a účtovná závierka overená audítorom za rok 2018.

Uznesenie č. 87/2019

K bodu č. 22: Zámer prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov v správe Základnej
školy Staškov, 502
A/ PReROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov v správe Základnej školy Staškov, 502.
B/ SchVAĽUJe
Zámer prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov v správe Základnej školy Staškov 502 v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov – telocvičňu
Základnej školy, v období od 1. 11. 2019 do
31. 3. 2020 pre FK Slávia Staškov 749, za
hodinu v zimných mesiacoch 10 € - z dôvodov hodných osobitného zreteľa – na športové aktivity – futbal.

Uznesenie č. 88/2019

K bodu č. 22: Zámer prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov v správe Základnej
školy Staškov, 502
A/ PReROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov v správe Základnej školy Staškov, 502.
B/ SchVAĽUJe
Zámer prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov v správe Základnej školy Staškov 502 v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov – triedu v priestoroch Základnej školy, v období od 1. 9.
2019 do 30. 6. 2020 pre Základnú umeleckú školu, M. R. Štefánika 355, 023 54

Staškov
Turzovka za hodinu 1 € – z dôvodov hodných
osobitného zreteľa – na vyučovanie hudobného a výtvarného odboru.

Uznesenie č. 89/2019

K bodu č. 23: Rokovací poriadok Komisie
a mládeže, kultúry a športu
A/ PReROKOVALO
Rokovací poriadok Komisie a mládeže, kultúry a športu.
B/ SchVAĽUJe
Rokovací poriadok Komisie a mládeže, kultúry a športu.

Uznesenie č. 90/2019

K bodu č. 24: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
A/ PReROKOVALO
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok
2019.
B/ SchVAĽUJe
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
c/ POVeRUJe
Hlavnú kontrolórku obce Staškov p. Helenu
Machovčákovú výkonom kontroly.

Uznesenie č. 91/2019

K bodu č. 25: Schválenie zápisov do Obecnej
kroniky za roky 2017, 2018
A/ PReROKOVALO
Schválenie zápisov do Obecnej kroniky za
roky 2017, 2018.
B/ SchVAĽUJe
Zápisy do Obecnej kroniky za roky 2017,
2018.

Uznesenie č. 92/2019

K bodu č. 26: Voľba člena redakčnej rady
Spravodaja obce
A/ PReROKOVALO
Voľbu člena redakčnej rady Spravodaja
obce.
B/ SchVAĽUJe
Bc. Miroslavu Lauﬁkovú ako člena Redakčnej rady Spravodaja obce Staškov.
c/ ODVOLáVA
Člena redakčnej rady Spravodaja obce Staškov – Evu Šperkovú.

Uznesenie č. 93/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Jozefína Andričiková, Staškov – Žiadosť
o pridelenie popolníc k rod. domom.
B/ ZAMietA
Jozefína Andričiková, Staškov – Žiadosť
o pridelenie popolníc k rod. domom – podľa
platného Všeobecne záväzného nariadenia
obce Staškov č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce sa smetné nádoby
–
popolnice
prideľujú
len
novostavbám.

Uznesenie č. 94/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Ľuboslav Drozdek – Ústna žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. CKN 2204/1 pri
MŠ Staškov, nižný koniec ako kompenzácia
za zriadenie vecného bremena existencie
verejného vodovodu na parcele CKN 2562
vo vlastníctve žiadateľa.
B/ UKLADá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku na základe ústnej žiadosti p. Ľuboslava Drozdeka.
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Uznesenie č. 95/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Sakson P+V, s.r.o. – Žiadosť o vydanie stanoviska na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov.
B/ ZAMietA
Sakson P+V, s.r.o. – Žiadosť o vydanie stanoviska na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov.

Materská škola Staškov 364 – Žiadosť
o rozšírenie parkoviska pri Materskej škole
Staškov č. 364, nižný koniec
B/ UKLADá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku podľa
žiadosti Materskej školy.

Uznesenie č. 103/2019

Uznesenie č. 96/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Janka Čuláková, Staškov – Žiadosť na vybudovanie kanalizačných priepustov z hlavnej
cesty.
B/ UKLADá
Obecnému technickému podniku riešiť situáciu podľa predloženej žiadosti p. Janky
Čulákovej.

Uznesenie č. 97/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Štensová Viera, Staškov – ponuka odkúpenia parcele pod miestnou komunikáciou.
B/ SchVAĽUJe
a) Odkúpenie parc. EKN č. 507 o výmere 41
m2, LV 1264, v k. ú. Staškov vo vlastníctve p.
Viery Štensovej, bytom Staškov v podiele
1/1 vedenej na liste vlastníctva pod B 1.
b) Cenu 5 €/m2.

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Peter Svrček – P&P music, Ochodnica – žiadosť o úpravu nebytových priestorov na
ihrisku FK Slávia Staškov.
B/ SchVAĽUJe
Peter Svrček – P&P music, Ochodnica – žiadosť o úpravu nebytových priestorov na
ihrisku FK Slávia Staškov – s tým, že si nájomca vykoná práce na vlastné náklady.
K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Rudolf Šamaj a manželka Anna Šamajová,
Staškov – Žiadosť o opätovné preriešenie
žiadosti o odvodnenie dažďovej vody.
B/ ZAMietA
Rudolf Šamaj a manželka Anna Šamajová,
Staškov – Žiadosť o opätovné preriešenie
žiadosti o odvodnenie dažďovej vody.

Uznesenie č. 98/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Ľubomíra Novotná, Staškov – Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla.
B/ BeRie NA VeDOMie
Ľubomíra Novotná, Staškov – Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla.

Uznesenie č. 99/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Ing. Rudolf Kvašňovský, Staškov Žiadosť
o odkúpenie pozemku – časti parcele EKN
č. 10842/1 o výmere 59 m2, v k.ú. Staškov.
B/ BeRie NA VeDOMie
Ing. Rudolf Kvašňovský, Staškov – Žiadosť
o odkúpenie pozemku – časti parcele EKN
č. 10842/1 o výmere 59 m2, v k.ú. Staškov.

Uznesenie č. 100/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Margita Badurová a manžel, Staškov – Žiadosť o odkúpenie pozemku – časti parcele
EKN 10828/1.
B/ UKLADá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku podľa
žiadosti Margity Badurovej a manžela Jána.

Uznesenie č. 101/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Bc. Kristína Červeníková, Staškov – Žiadosť
o opravu prístupovej komunikácie.
B/ UKLADá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku podľa
žiadosti Bc. Kristíny Červeníkovej.

Uznesenie č. 102/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO

Staškov
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Poobhliadnutie sa za jarnými podujatiami v našej obci

Tradičné váľanie mája

Deň venovaný mamičkám

1. júna 2019 sa pri Obecnom úrade v Staškove uskutočnilo
tradičné "Váľanie mája". O jeho zvalenie sa postarali členovia
DHZ Staškov. Ani v tomto roku nechýbal pestrý kultúrny program: ozdobený voz, spev, hudba a tanec FS Staškovanka a
hudobný hosť Ľudovít Kašuba, ktorí zabávali všetkých prítomných hostí.

Uznesenie č. 104/2019

Ani tento rok sme nezabudli na naše
mamičky, babičky, prababičky. ZŠ a
CVČ pri základnej škole a MŠ si pripravili pre nich tradične krásny program,
ktorý sme mohli vidieť dňa 12. mája
2019 v Kultúrnom dome v Staškove.

Uznesenie č. 105/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Mažoretky EDIT Staškov – opätovná žiadosť
o zvýšenie refundácie nájmu za telocvičňu.
B/ ZAMietA
Mažoretky EDIT Staškov – opätovná žiadosť
o zvýšenie refundácie nájmu za telocvičňu.

Uznesenie č. 106/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
Mažoretky EDIT Staškov – Žiadosť o poskytnutie dotácie na Majstrovstvá Európy
v mažoretkovom športe v Chorvátsku vo
výške 3000 €.
B/ ZAMietA
Mažoretky EDIT Staškov – Žiadosť o poskytnutie dotácie na Majstrovstvá Európy
v mažoretkovom športe v Chorvátsku vo
výške 3000 €.

Uznesenie č. 107/2019

K bodu č. 27: Rôzne
A/ PReROKOVALO
a) Spolok rodákov Jozefa Kronera Staškov
– Žiadosť o poskytnutie súhlasu na použitie
priestorov Rodného domu J. Kronera počas
trvania akcie – Výtvarný plenér Maľované
pod Grapou 5, zapožičanie stanu a poskytnutie 6 ks Monograﬁe Staškov pre nových
výtvarníkov.
b) Spolok rodákov Jozefa Kronera Staškov
– Žiadosť o podporu projektu sumou 1000 €.
B/ SchVAĽUJe
Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Kronera o
zapožičanie stanu, 6ks Monograﬁe Staškov
pre nových výtvarníkov a použitie priestorov
Rodného domu Jozefa Kronera počas trvania 5. ročníka výtvarného plenéra pod názvom Maľované pod Grapou s témou Kronerovci a Kysuce v dňoch 21. – 27. júla 2019.
c/ ZAMietA
Žiadosť o podporu navýšenia dotácie projektu sumou 1000 €.

sPOLOčensKÁ KROniKA
Povedali
si „áno“

Štefánia Fefková
2. výročie úmrtia

Ing. Milan
Veselovský a
Ing. Kateřina
Urubková

MÁJ, JÚN, JÚL 2019

spomíname

Justín Nekoranec
4. výročie úmrtia

Vladimír Piatek
4. výročie

Milan Veselovský
5. výročie úmrtia

Terézia Turiaková
3. výročie úmrtia

František Turiak
7. výročie úmrtia

Emília Kudláčová
12. výročie úmrtia

Ondrej Kubošek
15. výročie úmrtia

Pavol Beleščák
20. výročie úmrtia

Spomína manželka,
syn a dcéry s rodinami

Pavel Urbaník
4. výročie úmrtia

Spomína dcéra a
synovia s rodinami

Blahoželáme k jubileu

Peter Martinik
60 rokov

Štefánia
Marschalková
75 rokov

Zuzana Janíková,
rod. Balalová
8. výročie úmrtia

Vážení občania, obec Staškov Vám ponúka bezplatnú 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

Staškov
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Aktivity v materskej škole Staškov

Staškov
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Z aktivít a činností základnej školy

„Každá chvíľa je príležitosť učiť deti niečo nové.“ Školský rok 2018/2019 sa končí. V mesiacoch apríl, máj, jún bolo pripravených veľa aktivít, ktoré deti obohatili o nové poznatky a priniesli veľa nezabudnuteľných chvíľ.
1. ujo včelár so živými včielkami: naučili sme sa veľa o živote včiel , o tom aké
dôležité sú včielky pre život ľudí a zvierat. Ochutnali sme rôzne druhy medu,
živé včielky sme si mohli pozrieť a nakoniec sme si mohli zo včelieho vosku urobiť voňavú sviečku. Vďaka veľkému
počtu hlasov v súťaži na FB mohli deti
zažiť toto krásne zážitkové stretnutie.
2. Environmentálna výchova: každý
rok sa venujeme starostlivosti a
ochrane prírody, rozvíjame u detí pozitívny vzťah k prírode. Cez detí chceme
pôsobiť na dospelých ako triediť odpad,
znižovať jeho množstvo a tak chrániť
našu Zem.
3. Deň matiek: deti sa poďakovali svojim mamám za lásku a starostlivosť krátkym kultúrnym programom a milým
darčekom. Predškoláci svojimi piesňami
a country tančekom zastupovali našu
MŠ pri príležitosti Dňa matiek v kultúr-

nom dome.
Deti zo strednej triedy prezentovali
našu MŠ na folklórnej prehliadke v kultúrnom dome v Rakovej. Pripravili si folklórne pásmo „Mladosť mojej mamy“.
Výtvarná súťaž Jarné riekanky, na
ktorej si Emka Skybiková zo strednej
triedy prevzala ocenenie.
4. Sokoliarska skupina Falconarii vystúpila v MŠ a zanechala u detí nezabudnuteľný zážitok. Deti naživo spoznali
z našej prírody majestátneho orla, rýchleho sokola, okatého výra. Počas vystúpenia si deti mohli dravcov pohladiť.
5. Deň detí: MŠ navštívili dobrovoľní
hasiči z našej obce. Oboznámili deti
s prácou hasičov a porozprávali o prevencii proti požiaru. Deti si vyskúšali hasenie vodou a mali možnosť oboznámiť
sa a sadnúť si do hasičského auta. Touto
cestou by sme sa chceli poďakovať
Ing. M. Veselovskému a J. Páleníkovi.

Hasičský deň deti zakončili športovými
aktivitami za čo boli ocenení diplomom
a sladkou odmenou.
6. Policajný zbor z Čadce navštívil MŠ
a pre deti si pripravil náučný program s
rôznymi ukážkami. Poukázali na to, aká
je ich práca náročná a dôležitá. Porozprávali deťom ako sa správať na ceste,
v aute a v ohrození života. Deti mali
možnosť prezrieť si auto a motorku dopravného policajta. Oddelenie kynológie
predviedlo deťom prácu so psami. Od
ujov policajtov deti dostali omaľovánky
s policajnou tematikou a sladkú odmenu. Za všetko im ďakujeme.
7. Milou návštevou v MŠ boli dvaja
hraví poníkovia. Deti ich mohli pohladkať a posadiť sa na ne. Za odmenu ich
nakŕmili jablkami a mrkvičkou.
Záver školského roka patrí rozlúčke
predškolákov s MŠ. Všetci sme si vychutnali sladkú zmrzlinu z našej obce
a predškoláci sa rozlúčili s kamarátmi opekačkou v školskej záhrade. Budúcim
prvákom prajeme veľa úspechov a krásnych zážitkov zo
školských lavíc.
Zamestnanci materskej
školy prajú všetkým krásne
letné prázdniny a tešia sa na
nový školský rok.
Za MŠ: Katarína Brisudová
Foto: Katarína Brisudová

Pani riaditeľka, školský rok 2018/2019
ste slávnostne ukončili. Ako by ste ho
zhodnotili?
Školský rok sme ukončili v posledný
deň školského vyučovania 28. 6. 2019
slávnostným zhromaždením. Po zaznení
hymny a prednese básne sme vyhodnotili plnenie školských povinností počas
uplynulých desiatich mesiacov. V príhovore som žiakom poďakovala za ich študijné úsilie a výsledky i rešpektovanie
pravidiel, ktoré naša škola má.
Pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom patrí vďaka za prospešnú
a užitočnú prácu, ktorú odviedli pre prospech našich žiakov. Chcem poďakovať
za všetky aktivity celému kolektívu školy.
Za všetky by som rada spomenula základný plavecký výcvik, zdokonaľovací
plavecký výcvik, lyžiarsky výcvikový
kurz, školu v prírode. Na výcvikoch organizovaných školou sa žiaci vzájomne
lepšie spoznali, upevnili sa žiacke kolektívy a športovo sa zdokonalili.
Okrem iného sa žiaci zúčastnili: Monitoru 5, Monitoru 9,Kompara, Olympiád, Pytagoriády, Šalianského Maťka,
Všetkovedka, rôznych športových súťaží, súťaže Mladých záchranárov SČK,
projektov: Alino, Do školy na bicykli,
Naše Kysuce – Môj pohľad do histórie,
Technika hrou od základných škôl –
vďaka podpore Nadácie Volkswagen
Slovakia. Navštívili obecný úrad, viaceré
knižnice, múzeá, výstavy, pamiatky,
detské ihrisko. CVČ sa spolupodieľalo
na príprave Mikuláša, Vianočného programu, Dňa matiek, stavaní i váľaní
mája, výzdoby a výstav vo vestibule
obecného úradu a mnohých ďalších aktivít.

Najťažší rok majú za sebou prváci.
Naučili sa počas tohto školského roku
naozaj veľa a môžem povedať, že za pomoci svojich triednych učiteliek prvý
ročník zvládli výborne. Prospeli všetci
žiaci školy, s vyznamenaním prospelo
137 žiakov. Bolo udelených 228 pochvál, z toho 198 pochvál triednym učiteľom a 27 pochvál riaditeľkou školy. Na
posilnenie disciplíny bolo udelených 35
výchovných opatrení. Dochádzka sa
oproti minulému školskému roku zlepšila. Knižnou odmenou boli z prostriedkov ZRŠ odmenení za reprezentáciu
školy žiaci: Tamara Maslíková, Nella
Krištofíková, Klára Vyrobíková, Samuel
Smreček, Andrej Perďoch, Lukáš Badura, Adam Baliga, Ľudmila Kvašňovská, Natália Perďochová, Patrícia
Kriščáková.
Do galérie úspešných žiakov školy
pribudli žiaci, ktorí ukončili vzdelávanie
na našej škole a pokračujú vo vzdelávaní
na stredných školách: Ľudmila Kvašňovská, Adam Baliga, Monika Gerová,
Natália Perďochová, Alexandra Perďo-

chová a Patrícia Kriščáková.
Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi (22 žiakov) a dvoma ôsmakmi,
ktorých čaká štúdium na stredných školách. Ich rozlúčka bola emotívna – obzretie do minulosti a poďakovanie sa za
možnosti, ktoré dostali a vedomosti,
ktoré získali. Prajeme im v novej škole
veľa šťastia a úspechov. Veríme, že
z nich vyrastú zodpovední dospelí ľudia.
Veľmi pekným príhovorom vyprevadil žiakov na prázdniny aj pán farár
Mgr. Anton Galus, ktorý deťom pripomenul, aby dbali hlavne na svoje zdravie a načerpali veľa síl.
Po skončení oﬁciálnej časti sa žiaci
pod vedením svojich triednych učiteľov
rozišli do tried a po rozdaní vysvedčení
sa pre ne začali prázdniny.
Prvý týždeň prázdnin predsa ešte pre
niektoré deti bola škola letným táborom.
Na prvý júlový týždeň pripravilo CVČ pri
základnej škole Staškov Detský letný
tábor. Od 1. júla do 4. júla počas veľmi
horúcich dní absolvovali žiaci 1. až 5.
ročníka veľa zaujímavých aktivít. Navštívili dopravné ihrisko v Turzovke – Závodí spojené s opekaním. V utorok boli
v Žiline. Návšteva ﬁlmového predstavenia Maznáčik 2 bola spojená s prehliadkou mesta Žilina. V stredu 3. júla sa
uskutočnila turistika v okolí Staškova
a hry v areáli školy. Posledný deň, vo
štvrtok 4. júla sa konali netradičné športové aktivity. Na záver dňa boli žiakom
odovzdané pochvalné listy za absolvovanie letného tábora. Letný tábor sa konal
denne od 7,00 h do 15,00 h. So žiakmi
pracovalo počas týždňa 5 pedagógov
našej školy.

Záujem o vedenie záujmového útvaru
v školskom roku 2019/2020

Centrum voľného času pri Základnej škole, Staškov 502 pripravuje ponuku záujmových útvarov (ZÚ) na školský rok 2019/2020. ak radi pracujete so žiakmi a mládežou a máte záujem viesť záujmový útvar,
oznámte to na č.t. 041/4346049 (riaditeľňa), mobil 0911/251168, prostredníctvom e-mailu cvcstaskov@gmail.com alebo osobne do 4. 9.
2019. Uveďte názov ZÚ, deň a hodinu konania v týždni (nie v sobotu
alebo v nedeľu) a vekovú kategóriu žiakov (alebo ročník).
mgr. Jana kubošková, vedúca CVČ

Staškov
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Hasičské súťaže v našej obci

Chceme sa poďakovať všetkým organizátorom súťaží, starostovi obce Ing. Ladislavovi Šimčiskovi, hlásateľom, rozhodcom, zapisovateľkám, fotografke a všetkým ostatným, ktorí
akokoľvek pomohli pri organizovaní týchto skvelých akcií.
Dúfam, že sa opäť stretneme pri
ďalších spoločných akciách.
DHZ Staškov

Veľké ďakujem
Máme za sebou mesiac júl, ktorý v našej obci neodmysliteľne
patrí „Letným Kronerovým dňom“. O bohatý program, ktorý
bol plný zábavy, kultúrnych a športových zážitkov sa postarala
Obec Staškov, organizátori, usporiadatelia pôsobiaci v našej
obci v oblasti kultúry a športu, ale hlavne účinkujúci. V ostatných článkoch tohto čísla „Spravodaja obce“ ste sa bližšie dočítali o konkrétnych podujatiach, ktoré sa konali počas
tohtoročných Letných Kronerových dní.
V mesiaci júl tiež zaznamenalo historický úspech družstvo mažoretiek (kadetky), keď získalo v Záhrebe titul Majster Európy.
Nedá mi nespomenúť podujatie „Olympijské hry“ školy, ktoré
posledný júnový týždeň zorganizovalo vedenie ZŠ Staškov, kde
si v športových disciplínach zmerali sily žiaci našej základnej
školy a aj takto sa pred koncom školského roku odpútali od
bežných školských povinností.
V druhej polovici mesiaca júl Spolok rodákov Jozefa Krónera
zorganizoval 5. záverečný ročník maliarskeho plenéra „Maľované pod Grapou“ spojeného s večerným premietaním ﬁlmov.
Skončili sa teda tohtoročné Letné Kronerove dni, boli síce ná-
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Zlatý kov pre staškovské mažoretky
XVI. European Majorette Sport Championship – Záhreb, Chorvátsko

Obec Staškov a Dobrovoľný hasičský zbor zo Staškova usporiadali dňa 11. mája 2019 na futbalovom ihrisku FK Slávia
Staškov nočnú hasičkú súťaž v požiarnom útoku O putovný
pohár „Memoriál dlhoročného predsedu Milana Veselovského“ a zároveň 1. kolo Nočnej hasičskej ligy. Kategória súťažiacich: muži a ženy. Za DHZ Staškov sa súťaže zúčastnilo
družstvo A, družstvo B a ženy.

Dňa 6. júla usporiadali XIII. ročník súťaže O putovný pohár
starostu obce a DHZ Staškov, zároveň 6. kolo Severoslovenskej hasičskej ligy v požiarnom útoku.
Kategória súťažiacich: muži a ženy. Domáci hasiči pridali
viacero útokov, postavili štyri družstvá, družstvo A, družstvo
B, družstvo C a ženy.

Staškov

ročné na prípravu, ale zato sa ukázalo, že v Staškove je pevný
základ kultúry a športu. Veď programom a výsledkami v uvedených oblastiach sa môže popýšiť len máloktorá obec či
mesto. Aj preto chcem z pozície predsedu komisie mládeže,
kultúry a športu OZ Staškov vysloviť jedno VEĽKÉ ĎAKUJEM
všetkým divadelníkom, hasičom, folkloristom, futbalistom, mažoretkám, funkcionárom združení a organizácií pôsobiacich na
území našej obce, zamestnancom obecného úradu. Moje poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa na podujatiach zúčastnili
a podporili svojou účasťou účinkujúcich umelcov, športovcov,
ochotníkov a potleskom ocenili ich umenie.
Na záver chcem vyzvať záujemcov, ktorí sa chcú pridať k folkloristom, divadelníkom, futbalistom, hasičom, záhradkárom,
mažoretkám pôsobiacim v našej obci kontaktujte ich zástupcov, ktorý vás určite privítajú vo svojich radoch. V budúcich vydaniach Spravodaja obce by sme Vám radi predstavili
jednotlivé organizácie, združenia pôsobiace v našej obci v oblasti mládeže, kultúry a športu.
JUDr. Štefan Pončka

Staškovskému súboru Edit sa konečne podarilo na Majstrovstvách Európy získať najvyššie ocenenie –
ZLaTÝ KOV pre trio 10 a 11- ročných
kadetiek Nelku, Tamarku a Sáriku
spolu s trénerkou Erikou. Obrovskú
radosť celého súboru umocnil zvuk
slovenskej hymny.

Croatian Majorette Federation
(SMPTH) člen Majorette Sport
World Federation (MWF) a
mesto
Záhreb
hosťovalo
v dňoch 4. – 7. júla spolu 101
mažoretkových súborov, 3200
účastníkov a 18 medzinárodných porotcov zo 17 štátov Európy. Staškovanky vybojovali
pre Slovensko zlato, 2x striebro,
bronz, 4. miesto, 2x 5.miesto
a 2x 6. miesto. Všetkých 9 našich choreograﬁí sa zapísalo do top 6
v rámci príslušných kategórií.
Malú dedinu Staškov sa našim mažoretkám opäť podarilo zviditeľniť a zaradili sa tak medzi najlepšie tímy.
Zastúpenie sme mali vo všetkých vekových kategóriách s baton, twirling

Umiestnenia našich mažoretiek:
1. miesto:
2. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
4. miesto:
5. miesto:

5. miesto:
6. miesto:
6. miesto:

tRiO POM KADet: N.Krištofíková, S. Krivulčíková, T. Maslíková, tr.
E. Jurgová
SóLO POM JUNiOR: K. Kobolková, tr. P. Bajaková
SóLO twiRLiNG JUNiOR – K. Kobolková, tr. P. Bajaková
MiNi Mix JUNiOR – K. Kobolková, M. Kubačková, A. Trnková, A. Vyšlanová, V. Číšecká, V. Jakubcová, tr. S. Škulaviková
MiNi POM JUNiOR – L. Kvašňovská, V. Jakubcová, G. Bagová, K.
Kobolková, A. Trnková, A. Vyšlanová, A. Bugalová, tr. E. Jurgová
formácia pom junior:K. Kobolková, M. Kubačková, A. Trnková, A.
Vyšlanová, V. Číšecká, V. Jakubcová, N. Krištofíková, S. Krivulčíková,
T. Maslíková, D. Oravcová, V. Tabačíková, Ľ. Kvašňovská, A. Bugalová, M. Cyprichová, R. Hnidková, M. Zajacová, V. Maslíková, J. Belková, N. Kyjanicová, S. Škulaviková, N. Bulejová, G. Bagová, L.
Jánošíková, tr. D. Letková, E. Jurgová
DUO BAtON JUNiOR – K. Kobolková. M. Kubačková, tr. P. Bajaková
SóLO BAtON JUNiOR – K. Kobolková, tr. P. Bajaková
MiNi POM SeNiOR – M. Cyprichová, R. Hnidková, T. Mravcová, M. Zajacová, S. Škulaviková, B. Zahatlanová, N. Zbončaková, tr. E. Jurgová

(palica), pom (strapce) aj mix (kombinácia palice a strapcov). O skutočne vysokej výkonnostnej úrovni sa presvedčili
diváci nie len v športovej hale, ale aj
doma prostredníctvom on-line prenosu.
Po celé 4 dni mali mažoretky veľmi
nabitý program. Napriek tomu, že mali
každý deň nejaké vystúpenie, krásne zážitky si odniesli nielen zo súťaže a z výsledkov, ale aj z múzea ilúzií.
V Chorvátsku nechýbalo samozrejme
ani kúpanie. Aj keď nebolo priamo pri
mori, plne si plávanie, slnko a skotačenie vychutnali v prírodnom parku v jazere Bundek. Za krásne umiestnenia
našich Editiek sa šťastní rodičia mažoretkám odvďačili prekvapením v podobe
úžasných palaciniek s neodmysliteľným
slávnostným prípitkom.
Chcem sa poďakovať skupinke rodičov, ktorá sa starala o celý mažoretkový tím, predovšetkým Zuzke
Oravcovej, ktorá si zobrala za svoju
celú skupinku najmenších mažoretiek. Ďakujem aj všetkým rodičom,
ktorí nás na diaľku podporovali, sledovali a písali nám. Ďakujem sponzorovi
p. Š. Hnidkovi za podporu, ďalej p. D.
Dedíkovej a COOP Jednote, ktorá
nám poskytla občerstvenie a pitný
režim.

Veľká vďaka patrí našim mažoretkám a trénerkám za výborné výsledky.
Na
krásne
chvíle
v Chorvátsku budeme dlho spomínať.
Sabelová E.

Staškov
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Turisti nevynechali pochod po trase Turistického
náučného chodníka Jozefa Kronera
Milovníci turistiky, vydarené počasie a
dobrá nálada sa stretli aj 18. mája
2019. Po trase Turistického náučného
chodníka Jozefa Kronera sme sa vydali, od jeho otvorenia v roku 2014, už
šiestykrát a usporiadateľov teší, že sa
každoročne stretávame vo väčšom
počte. Aj v tomto roku sme úspešne
dorazili do cieľa, ktorým bola česká
obec Horní Lomná.
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