Staškovské mažoretky nás úspešne reprezentovali na Majstrovstvách Európy v Maïarsku.

SLOVO STAROSTU

Milí Staškovania!
Zaèiatkom školského roku nastala zmena vo vedení Centra vo¾ného èasu Staškov. Úprava legislatívy , ktorou sa
zásadne zmenilo financovanie centier vo¾ného èasu /CVÈ/, znamenala v tomto roku zníženie
príjmov pre naše CVÈ približne o 60 000 eur. V minulosti štát prispieval na túto èinnos na
základe poètu èlenov CVÈ. Od roku 2013 je poskytnutá dotácia na každé diea vo veku od 5 do
15 rokov s trvalým pobytom v obci , bez oh¾adu na to, èi je v obci /meste/ CVÈ zriadené. Na tak
podstatnú zmenu vo financovaní muselo vedenie obce nejakým spôsobom reagova. Možnosti
boli nasledovné: doplati chýbajúce prostriedky z obecného rozpoètu, ušetri na
administratíve CVÈ zaèlenením centra pod základnú školu, alebo znížením pracovných
úväzkov, prípadne situáciu rieši radikálne zrušením CVÈ.
Na doporuèenie metodického pracovníka príslušného školského úradu vzh¾adom na poèet
krúžkov , obecné zastupite¾stvo riešilo situáciu úpravou rozpoètu nášho CVÈ - znížením
kapitoly - mzdy , èím bolo nutné zníži úväzky zamestnancov. Pracovný úväzok úètovníèky bol z
celého znížený na polovièný a úväzok riadite¾a bol z polovièného znížený na 0,3. Znížením
úväzkov bolo možné presmerova viac poskytnutých financií na samotnú krúžkovú èinnos ,
teda priamo tým, pre ktorých CVÈ existujú – našim deom. Riadite¾ nášho CVÈ Ing. Martin Slovák so znížením svojho
pracovného úväzku zo 4 hodín denne na 2,5 hodiny denne nesúhlasil a dal výpoveï k 31.8.2013. Dòom 1.9.2013 som
riadením CVÈ Staškov poveril Mgr. Jozefínu Poláèikovú , ktorá sa v roku 2012 zúèastnila výberového konania na post
riadite¾a CVÈ , výberová komisia však dala prednos bývalému riadite¾ovi. Pri tak malom pracovnom úväzku nie je
jednoduché nájs na výkon tejto funkcie vhodnú osobu , lebo CVÈ je školské zariadenie a jeho riadite¾ musí spåòa
rovnaké predpoklady , èo sa týka dåžky praxe a dosiahnutého vzdelania tak, ako riadite¾ základnej školy. Na tomto
mieste chcem Ing. Martinovi Slovákovi poïakova za prácu odvedenú vo funkcii riadite¾a CVÈ a jeho nástupkyni Mgr.
Jozefine Poláèikovej popria v jej práci ve¾a úspechov.
Vïaka finanèným príspevkom v rámci verejnej zbierky na výstavbu kaplnky na Grúni bolo možné zaèa s výkupom
pozemkov pod stavbu a jej okolie. Ïakujem všetkým , ktorí doposia¾ prispeli a tiež tým , ktorí za symbolickú cenu boli
ochotní na tento úèel odpreda obci svoje pozemky. V priebehu zbierky nebudeme uverejòova mená darcov , aby sme
nevytvárali atmosféru nepriameho nátlaku a tým sa zachová podstata dobrovo¾nosti verejnej zbierky. Mená všetkých
darcov , ktorí budú s tým súhlasi, budú zverejnené po ukonèení zbierky . Verím , že to bude v roku 2014 pri odovzdaní
diela.
Dòa 19.10. 2013 /sobota/ organizuje obecný úrad v rámci Mesiaca úcty k starším kultúrny program o 15.00 hod v
Kultúrnom dome v Staškove. V rámci programu budú odovzdané Ceny obce za rok 2013 a tiež bude uskutoènené
stretnutie s jubilantmi , ktorí sa v tomto roku dožili okrúhlych životných jubileí. Program zaène vystúpením známych
spevákov a humoristov Števa Hruštinca a Jura Chlebanu. Na vystúpenie pozývame nielen našich seniorov , ale i
všetkých , ktorí majú chu sa zabavi. Vstup je zdarma. V rámci projektu cezhraniènej spolupráce medzi našou obcou
a po¾skou Gminou Istebná bola vo vestibule obecného úradu otvorená dòa 12.9.2013 výstava istebòanských tradícií
doplnená i prácami Staškovanov. Výstava je prístupná v pracovných dòoch a urèite stojí za Vašu pozornos.
V piatok 6.9.2013 sme sa na pozvanie rodiny
Vaòousovej zúèastnili slávnostného odhalenia busty
Jozefa Kronera v Považskej Bystrici. Busta je
umiestnená v miestnej èasti Lány a je venovaná
umeleckej rodine Kronerovcov , lebo viacerí èlenovia
tejto známej talentovanej rodiny v danej lokalite žili.
Slávnostného odhalenia busty Jozefa Kronera sa
zúèastnili i èlenovia Spolku rodákov Jozefa Kronera v
Staškove. Milým prekvapením bolo pre nás stretnutie s
hercom Jankom Kronerom. Všetkým Staškovanom
tlmoèil srdeèný pozdrav a my veríme , že v budúcom
roku ho v obci znova privítame pri príležitosti
Kronerovho pohára.

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO

Uznesenie è. 6/2013 zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 27.08.2013
Obecné zastupite¾stvo v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:
Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Kontrola uznesenia è. 5/2013 zo zasadnutia OZ
4. Obec Staškov – úprava rozpoètu na rok 2013
5. Podmienky obchodnej verejnej súaže na predaj prebytoèného majetku
majetku
6. Prenájom majetku obce Staškov – nebytové priestory
7. Cena obce Staškov 2013
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:, Proti:

obce, spôsob predaja prebytoèného

2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ján Belko
èlenovia: Mgr. Ján Kubošek, Ing. Šimon Kožák, PhD.
overovatelia: Mgr. Iveta Bartusková, Jozef Zbonèák
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Kontrola uznesenia è. 5/2013 zo zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Obec Staškov – úprava rozpoètu na rok 2013, rozpoètové opatrenie è. 3/2013
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Prebytoèný majetok obce – nehnute¾nosti v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV 1179, vedeného
Správou katastra Èadca
- budova s.è.623 -iná budova postavená na parc. CKN 2101/1
- parcela CKN 2101/1 o výmere 1590 m2 zastavané plochy a nádvoria
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Podmienky obchodnej verejnej súaže na predaj prebytoèného majetku obce ,
spôsob predaja prebytoèného majetku:
6.1.Odpredaj majetku obce Staškov, nehnute¾nosti v katastrálnom území Staškov,
zapísané na LV 3878, vedeného Správou katastra Èadca
- parcela C KN 6522/18 o výmere 1 446 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN 6522/13 o výmere 1 017 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN 6522/3 o výmere 271 m2 zastavané plochy a nádvoria
formou obchodnej verejnej súaže v zmysle § 9a ods.1 písm. a) zákona è. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a použitím §281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podmienky obchodnej verejnej súaže
1. súaž sa zaèína dòom 10. 9. 2013 t.j. dòom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Staškov, na internetovej stránke
obce Staškov www.staskov.sk, a v regionálnej tlaèi.
2. návrh do súaže predkladá jej úèastník, (na každú parcelu zvláš, ak má záujem o viac parciel), v neporušenej,
zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu úèastníka, meno, adresu vyhlasovate¾a a oznaèenie Obchodná verejná
súaž neotvára v termíne do 10.10. 2013, do 12.00 hod.
V obálke úèastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnos úèastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾ – predložia kópiu
obèianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu
ako 3 mesiace
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b) písomný súhlas úèastníka o použití osobných údajov pre úèely obchodnej verejnej súaže v zmysle zákona è.
428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
( je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade Staškov u Bc. Èeèotkovej è. t. 041/4302722 a predkladá
ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikate¾)
c ) písomný súhlas úèastníka s podmienkami súaže (je k dispozícii na www.staskov.sk
alebo na Obecnom úrade Staškov u Bc. Èeèotkovej è. t.041/4302722)
d) návrh kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach pod¾a §588 a nasl. Obèianskeho zákonníka s nasledovnými
podmienkami:
- záväzok kupujúceho, že kúpnu cenu za prevádzanú nehnute¾nos zaplatí pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho
práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností, najneskôr do 30 dní odo dòa obdàžania oznámenia o vyhodnotení
Obchodnej verejnej súaže
- záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnute¾nosti
- návrh kúpnej zmluvy musí by podpísaný oprávnenou osobou
3. minimálna kúpna cena za 1m2 pozemku je:
- parcela C KN 6522/18 o výmere 1 446 m2 zastavané plochy a nádvoria – 10 €/m2
- parcela C KN 6522/13 o výmere 1 017 m2 zastavané plochy a nádvoria, minimálna kúpna cena nebola stanovená
- parcela C KN 6522/3 o výmere 271 m2 zastavané plochy a nádvoria – 7 €/m2
4. úèastník nemôže oznaèi údaje svojho návrhu ako dôverné
5. obálka musí by doruèená osobne alebo poštou na adresu: Obec Staškov,
Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, cez podate¾òu tak, aby jej prijatie mohlo by zaevidované najneskôr v posledný
deò urèený na predkladanie súažných ponúk t.j.
10.10. 2013 o 12.00 hod
6. do súaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespåòa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej súaže, alebo bol
predložený po lehote urèenej v podmienkach súaže
7. vyhodnotenie súaže sa uskutoèní dòa 11. 10. 2013
8. oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súaže bude zaslané všetkým uchádzaèov do
30 dní od vyhodnotenia súaže
9. vyhlasovate¾ si vyhradzuje právo odmietnu všetky predložené návrhy
zruši celú verejnú obchodnú súaž predåži lehotu na vyhlásenie výsledku súaže. Úèastníci súaže môžu dodatoène
dopåòa alebo meni návrh zmluvy, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy
vyhlasovate¾a a v ním stanovenej lehote.
10. za úspešného uchádzaèa bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky súaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu
za 1 m2 pozemku
11. obhliadka parciel na mieste samom bude záujemcom umožnená v èase pred podaním návrhu po telefonickom
dohovore è.t. 0905 863 031 u pána Ing. Šimèiska
12. úèastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s úèasou v obchodnej verejnej súaži
13. súaž je platná, ak sa na nej zúèastní najmenej 1 súažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej súaže
14. v prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnute¾nos rozhodne skorší termín doruèenia návrhu vyhlasovate¾ovi.
Obec Staškov nie je platcom DPH .
6.2./Odpredaj majetku obce Staškov, nehnute¾nosti v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV 1179,
vedeného Správou katastra Èadca
- budova s.è.623 -iná budova postavená na parc. CKN 2101/1, spolu s pozemkom
- parcela C KN 2101/1 o výmere 1590 m2 zastavané plochy a nádvoria
formou obchodnej verejnej súaže v zmysle § 9a ods.1 písm. a) zákona è. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a použitím §281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Nehnute¾nosti nie sú na odpredaj jednotlivo.
Podmienky obchodnej verejnej súaže
1. súaž sa zaèína dòom 10. 9. 2013 t.j. dòom jej zverejnenia na úradnej tabuli Obce Staškov, na internetovej stránke
obce Staškov www.staskov.sk, v regionálnej a celoslovenskej tlaèi a v obchodnom vestníku.
2. návrh do súaže predkladá jej úèastník, v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu úèastníka,
meno, adresu vyhlasovate¾a a oznaèenie Obchodná verejná súaž neotvára v termíne do 10.10. 2013, do 12.00 hod.
V obálke úèastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnos úèastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾ – predložia kópiu
obèianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu
ako 3 mesiace
b) písomný súhlas úèastníka o použití osobných údajov pre úèely obchodnej verejnej súaže v zmysle zákona è.
428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
( je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade Staškov u Bc. Èeèotkovej è. t. 041/4302722 a predkladá
ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikate¾)
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c ) písomný súhlas úèastníka s podmienkami súaže (je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade Staškov
u Bc. Èeèotkovej è. t.041/4302722)
d) návrh kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach pod¾a §588 a nasl. Obèianskeho zákonníka s nasledovnými
podmienkami:
- záväzok kupujúceho, že kúpnu cenu za prevádzanú nehnute¾nos zaplatí pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho
práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností, najneskôr do 30 dní odo dòa obdàžania oznámenia o vyhodnotení
Obchodnej verejnej súaže
- záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnute¾nosti
- návrh kúpnej zmluvy musí by podpísaný oprávnenou osobou. .
3. úèastník nemôže oznaèi údaje svojho návrhu ako dôverné
4. obálka musí by doruèená osobne alebo poštou na adresu: Obec Staškov,
Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, cez podate¾òu tak, aby jej prijatie mohlo by zaevidované najneskôr v posledný
deò urèený na predkladanie súažných ponúk t.j.
10.10. 2013 o 12.00 hod
5. do súaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespåòa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej súaže, alebo bol
predložený po lehote urèenej v podmienkach súaže
6. vyhodnotenie súaže sa uskutoèní dòa 11. 10. 2013
7. oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súaže bude zaslané všetkým uchádzaèov do
30 dní od vyhodnotenia súaže
8. vyhlasovate¾ si vyhradzuje právo odmietnu všetky predložené návrhy
zruši celú verejnú obchodnú súaž predåži lehotu na vyhlásenie výsledku súaže. Úèastníci súaže môžu dodatoène
dopåòa alebo meni návrh zmluvy, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovate¾a
a v ním stanovenej lehote.
9. za úspešného uchádzaèa bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky súaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu
za nehnute¾nosti, budovu s.è.623 a parcelu C KN 2101/1 spolu.
10. obhliadka nehnute¾nosti na mieste samom bude záujemcom umožnená v èase pred podaním návrhu po
telefonickom dohovore è.t. 0905 863 031 u pána Ing. Šimèiska
11. úèastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s úèasou v obchodnej verejnej
súaži
12. súaž je platná, ak sa na nej zúèastní najmenej 1 súažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej súaže
13. v prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnute¾nos rozhodne skorší termín doruèenia návrhu vyhlasovate¾ovi.
Obec Staškov nie je platcom DPH
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0
7. Prenájom nehnute¾nosti – nebytové priestory /sklad/ na 1. poschodí v budove
è.s. 227 k.ú. Staškov / bývalý technický podnik / , v sume 100 €/ rok slovom jednosto eur roène, p. Páleníkovi Antonovi,
od 01.09.2013 s výpovednou lehotou 1 mesiac na dobu neurèitú, za úèelom uskladnenia osobných veci a nábytku, v
zmysle § 9 a ods.9 písm.c / zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že Obec Staškov chce umožni nájomcovi uskladnenie jeho hnute¾ného majetku
v priestoroch, ktoré obec dlhodobo nevyužíva.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
8.Udelenie Ceny obce Staškov za rok 2013
- za oblas zdravotníctva : MUDr. Pøemysl Pech
- za oblas kultúry : Jarmila Hrtusová, Marta Vahanèíková
- za oblas športu : Jozef Kubalák
- za rozvoj obce : Jaroslav Machovèák, Pavol Ïurkáè
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
9. Odkúpenie podielov od predávajúceho Ing. Jozefa Šeša, bytom Považská Bystrica v katastrálnom území Staškov do
majetku obce pre Centrum obce, zapísané na:
- LV 7256 parc.CKN 123/47 o výmere 22 m2 -zastavané plochy a nádvoria pod B55 podiel 1134/60480
- LV 7257 parc.CKN 123/25 o výmere 71 m2 -zastavané plochy a nádvoria pod B74 podiel 22680/2419200
- LV 7257 parc.CKN 123/15 o výmere 234m2 -zastavané plochy a nádvoria pod B74 podiel 22680/2419200
- LV 7258 parc.CKN 123/24 o výmere 311 m2 -zastavané plochy a nádvoria pod B32 podiel 1134/36288
- LV 7124 parc.CKN 123/10 o výmere 17m2 zastavané plochy a nádvoria pod B6 podiel 1/4
- LV 6975 parc.CKN 123/13 o výmere 31 m2-zastavané plochy a nádvoria pod B75 podiel 22680/2419200
- LV 7255 parc.CKN 123/5 o výmere 366m2 - zastavané plochy a nádvoria pod B74 podiel 22680/2419200
za cenu 4 Eur/m2.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
10. Prebytoèný majetok obce – pozemok parc. C KN è. 1014, CKN 1015 kataster obce Staškov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
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11. Zámer odpredaja prebytoèného majetku obce – pozemok parc. CKN è. 1014 o výmere 188 m2, trvalý trávnatý
porast, LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov pre p. Burdu Jaroslava a manž. O¾gu Burdovú, rod. Fonšovú,
obidvaja bytom Èadca a a parc. CKN 1015 o výmere 265 m2, trvalý trávnatý porast, LV 1179, v katastrálnom území
obce Staškov pre p. Petra Kopera a manž. Danky Koperovej, rodená Harvaníková, obidvaja bytom Èadca vo vlastníctve
obce v cene 10 €/ m2 ,v súlade s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR è.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z
dôvodu hodného osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré Obec nevyužíva, na ich
udržiavanie vynakladá finanèné prostriedky, pozemky sa nachádzajú pri pozemkoch žiadate¾ov, ktorí pozemky zve¾adia
a budú využíva ako záhradu - parc. CKN 1016, LV 3441 - Jaroslav Burda a manž. O¾ga, parc. CKN 1013/1 LV 1576 –
Koper Peter a manželka Danka s vecným bremenom – kanál, a miestna komunikácia sa rozšíri na šírku 4m, geometrický
plán dá vypracova obec
Celkový poèet poslancov: 7, Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
12.Prebytoèný majetok obce – pozemok parc. C KN è. 627 kataster obce Staškov, zapísaná na LV 1179 vedeného
Správou katastra Èadca.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
13. Zámer odpredaja prebytoèného majetku obce – pozemok parc. CKN è. 627 o výmere 210 m2-trvalý trávnatý
porast, LV 1179 v katastrálnom obce Staškov pre p. Jozefa Bašèáka a manž. ¼udmily Bašèákovej, rod. Eštoèinovej,
obidvaja bytom Staškov, vo vlastníctve obce za cene 5 €/m2, v súlade s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR è.138/1991 Zb. O
majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa jedná o pozemok,
ktorý Obec nevyužíva, na jeho udržiavanie vynakladá finanèné prostriedky, je pri¾ahlý k pozemku žiadate¾a, ktorý
pozemok zve¾adí a bude využíva ako záhradu - parc. CKN 626, LV 3310 - Bašèáka Jozefa a manželky ¼udmily, s tým že
sa miestna komunikácia rozšíri na šírku 4m, geometrický plán dá vypracova obec
Celkový poèet poslancov: 7, Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
14. Žiados nájomníkov bytov v budove 858 o vybudovanie prístrešku na popolnice pri bytovom dome è. 858 na
vlastné náklady nájomníkov bytov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
15. Žiados folklórnej skupiny Staškovanka o úhradu nákladov vynaložených na opravu harmoniky.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
16. Žiados Slovenskej pošty, a.s., Banská Bystrica na súhlas s dátovým pripojením pošty prostredníctvo 3G
technológie s tým, že obec ako vlastník budovy, nebude prepláca vnesené náklady.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0

B/ UKLADÁ:
1. Obecnému úradu da vypracova geometrický plán na obecné parc. C KN è. 1014 a CKN 1015 , LV 1179, s tým,
že sa rozšíri miestna komunikácia na šírku 4m a bude zriadené vecné bremeno na jestvujúci odvodòovací kanál.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Obecnému úradu da vypracova geometrický plán na obecnú parc. C KN è. 627, LV 1179 s tým, že sa rozšíri
miestna komunikácia na šírku 4m.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Obecnému úradu rieši premiestnenie autobusovej zástavky Staškov- Štátne majetky o cca 100 m smerom do
Belkov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Obecnému úradu informova obyvate¾ov obce – majite¾ov psov v miestnom rozhlase a Spravodajovi obce o
zákonných povinnostiach majite¾ov oh¾adne prihlásenia a èipovania psov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Likvidaènej komisií zlikvidova a vypracova záznam o vyradení majetku v Materskej škole Staškov v sume
644,69 € a v Základnej škole Staškov v sume 9 627,44 € a doruèi zriaïovate¾ovi.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Obecnému úradu jedna s TES Slovakia Žilina o zaradenie novej stanice SENZI.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO

C/ZAMIETA:
1. Žiados o prenájom majetku obce v budove zdravotného strediska na poskytovanie kaderníckych služieb pre p.
Prívarovú Moniku, bytom Zákopèie.
Hlasovanie: za: 5, Zdržal sa: 2, Proti: 0
2. Opätovnú žiados obce Raková o poskytnutie finanèných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí z našej
obce.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0

D/BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu z vykonanej kontroly v CVÈ Staškov za rok 2012 a 2013 predloženou kontrolórkou obce.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Hlásenie o organizácii školského roka 2013/2014 Materskej školy Staškov è. 364.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Žiados o vyjadrenie k výkonu správy bytového domu 878.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Sažnos pána Jána Buèka, bytom Staškov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce

II. overovate¾:
Zbonèák Jozef

I. overovate¾:
Mgr. Iveta Bartusková

Z rokovania obecného zastupite¾stva
Obecné zastupite¾stvo sa zišlo na svojom poslednom rokovaní dòa 27.8.2013 o 10.00 h v budove obecného úradu.
Rokovanie otvoril starosta obce o po schválení programu, návrhovej komisie a overovate¾ov informoval prítomných
o plnení uznesení zastupite¾stva.
V štvrtom bode programu rokovania predložila riadite¾ka Materskej školy Staškov p. Anna Smreèková správu
o organizácií školského roka 2013/2014. V tomto dokumente boli poslancom predložené informácie o personálnom
obsadení materskej školy a naplnenosti jednotlivých tried žiakmi. Pre tento školský rok je zapísaných na dochádzku do
materskej školy 69 detí, ktoré budú umiestnené v troch triedach.
V ïalšom bode rokovania bola schválená úprava rozpoètu obce pre rok 2013. Poslanci presunuli finanènú èiastku 1200 €
z položky spoluúèasti na eurofondoch do položky „Údržba budov“ z dôvodov vykonania nutnej opravy predného
schodiska Domu smútku v Staškove.
Ve¾mi vážnou témou v obci sa stávajú v minulosti postavené objekty, ktoré nám zostávajú bez nájomcov. Aj napriek
rôznym ponukám a inzercii nejaví o ne nikto vážny záujem. A tak namiesto zisku vytvárajú pre obec finanènú záaž.
Takouto budovou je v súèasnosti aj objekt bývalej Tesly. Objekt po odchode nájomcu v minulom roku chátra, vyžaduje si
nemalé finanèné prostriedky na základnú údržbu a obec ho nevie zmysluplne využi. Jeho prestavba na iné úèely by
bola pre obec z finanèného, ale aj z vecného h¾adiska nereálna. Z uvedených dôvodov poslanci prijali uznesenie, na
základe ktorého budovu a pozemok pri budove ponúkne obec ako prebytoèný majetok na predaj a výnos z predaja
bude úèelovo viazaný na výstavbu domu seniorov. Poslanci zároveò schválili podmienky obchodnej verejnej súaže
a spôsob tohto predaja. Podmienky predaja sú zverejnené na internetovej stránke obce www.obecstaskov.sk .
Ve¾mi živá diskusia vznikla medzi poslancami aj pri predkladaní a schva¾ovaní kandidátov na udelenie Ceny obce
Staškov pre rok 2013. Poslanci svojím hlasovaním z predložených návrhov schválili šes kandidátov na udelenie tohto
ocenenia. V roku 2013 budú tieto ocenenia odovzdané:
MUDr. Pøemyslovi Pechovi za prácu v oblasti zdravotníctva
Jarmile Hrtúsovej a Marte Vahanèíkovej za prácu a èinnos v oblasti kultúry
Jozefovi Kubalákovi za prácu v oblasti športu
Jaroslavovi Machovèákovi a Pavlovi Ïurkáèovi za prácu pre rozvoj obce.
Vedenie obce chce aj touto formou poïakova obèanom Staškova za ich osobný prínos a prácu vykonanú v prospech
nás všetkých.
Mgr. Ján Kubošek – zástupca starostu obce

OBECNÉ AKTUALITY

Oznam obecného úradu
Obecný úrad v Staškove oznamuje obèanom, že na základe Uznesenia obecného zastupite¾stva sa zaèala výmena
starých popolníc za nové. Popolnice sa vymieòajú bez oh¾adu na ich poškodenie. Obèania, ktorí si popolnice doposia¾
ešte nevymenili, môžu si popolnice prís zobra na obecný úrad. Na každé súpisné èíslo rodinného domu, alebo bytu je
pridelená jedna popolnica. Staré popolnice netreba odovzda.

Obecný úrad v Staškove upozoròuje obèanov, ktorí sú majite¾mi psov na dodržiavanie VZN o držaní psov. Všetkých psov
je nutné zaevidova na obecnom úrade a zaplati daò za psa. Každý pes musí ma evidenènú známku od obce. Psov
treba zaoèkova a da si ich oznaèi èipom pod¾a platného zákona.
Upozoròujeme majite¾ov psov, aby sa psy nepohybovali vo¾ne po obci, v opaènom prípade budú
odchytené na náklady majite¾a psa. Za jedného odchyteného psa je poplatok 50 €. Túlajúce psy ohrozujú
deti a obèanov.

Výlet do Petrova na Južnej Morave
Obecný úrad organizuje výlet do obce Petrov na Južnej Morave
- pamiatková rezervácia ¾udovej architektúry "vinné sklípky
Petrov Plže", v ktorej sa natáèal i seriál Slovácko sa nesúdi v
hlavnej úlohe s Jozefom Kronerom. Návšteva je spojená s
ochutnávkou vína.
Termín: 28.09.2013 /sobota/. Odchod autobusu od OÚ je o
10.00 hod., predpokladaný návrat je o 22.00 hod.
Cena na 1 osobu je 30€ /v cene je doprava, ochutnávka vína,
obèerstvenie/.
Záujemci sa môžu prihlási na matrike /è.d. 2, t.è.: 041/43 02
728/.

Október – Mesiac úcty k starším
Obecný úrad pri príležitosti Mesiaca úcty k starším organizuje dòa 19.10.2013 /sobota/ o 15.00 hod. v kultúrnom dome
slávnostné posedenie s kultúrnym programom. Pozývame nielen všetkých seniorov našej obce, ale i ostatných obèanov
obce. V rámci programu budú odovzdané Ceny obce Staškov. V kultúrnom programe vystúpi známy spevák a humorista
Števo Hruštinec spoloène s Jurajom Chlebanom. Vstup je vo¾ný. Budeme radi, ak si nájdete v dnešnom uponáh¾anom
životnom tempe èas a prídete sa zabavi, oddýchnu si a zrelaxova.

Informácia ZVNL /Združenie vlastníkov neštátnych lesov/ obce Staškov
Výbor ZVNL obce Staškov oznamuje vlastníkom lesa, že valná hromada sa v septembri 2013 kona nebude, nako¾ko
zákon, pod¾a ktorého sme sa mali registrova, sa novelizuje. Po konzultáciách na lesnom úrade musíme vyèka do jeho
novelizácie a potom uvidíme, pod¾a ktorého zákona sa budeme registrova.
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Oslavy sviatku SNP
Nezabúdame na tých, ktorí bojovali za našu slobodu
Slovenské národné povstanie alebo Povstanie v roku 1944 bolo ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých
jednotiek poèas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na slovenské územie. Zaèalo sa 29.
augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupaènými jednotkami. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké
jednotky povstaleckú armádu porazili v noci z 27. na 28. októbra 1944. Èas jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob
boja. Partizáni pokraèovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny na jar 1945.
To je len pár viet pre pripomenutie si historických udalostí.
Preto i naša obec Staškov a MO - SZPB v Staškove usporiadali dòa 31.08.2013 spomienkovú oslavu Slovenského
národného povstania. Úvodným príhovorom všetkých prítomných srdeène privítal predseda MO – SZPB v Staškove pán
Jozef Šupola. Po òom sa slova ujal starosta obce Ing. Ladislav Šimèisko. Zvýraznil význam SNP ako štátneho sviatku.
Ve¾mi citlivou formou sa vyjadroval o udalostiach, ktoré sa odohrali v roku 1944 a vyjadril úctu ku všetkým významným
osobnostiam, viažucim sa ku SNP v regióne Kysúc. Poukázal na ich odvahu, rozvahu na bojiskách a túžbu po slobode.
„Tohtoroèné spomienkové oslavy“, zdôraznil, „sa znova tešia pomerne hojnej úèasti našich obèanov. A to je vzácne.
Treba si ucti dni SNP, dni túžby po mieri. Treba to pripomína mladej generácii, oboznamova ich so skutoènou
históriou Povstania a nezabúda, že keby nebolo týchto odvážnych bojovníkov v tej dobe, mnohí z našich rodièov i nás
by tu dnes nebolo.“ V závere príhovoru sa starosta obce úprimne poïakoval všetkým tým, ktorí tieto oslavy na nižnom
konci organizujú, pripravujú obèerstvenie a nezabúdajú na svojich blízkych, ktorí boli priamymi úèastníkmi bojov v SNP.
Oni sú ich pokraèovate¾mi v regióne Kysúc. Ïalej starosta pripomenul, že naša obec zastúpení starostu obce a predsedu
MO-SZPB v Staškove pána Jozefa Šupolu s manželkou sa zúèastnila i celookresných spomienkových osláv SNP v
Makove dòa 28.08.2013 pri Pamätníku bojovníkov I. Ès. brigády Jána Žišku. Po príhovore starostu obce prítomných
pozdravil pán Milan Paršo z Èadce.
A potom už plamene, lietajúce iskry z pripravenej vatry a Pieseò o partizánovi v podaní zvuèných hlasov Staškovanky i
ostatných prítomných dotvárali krásny záver tejto spomienkovej oslavy. Spev sa unášal nielen Grúòom, ale i celou
dolnostaškovskou dolinou sprevádzaný oslavnými výstrelmi na pamiatku tých, ktorí sa o slobodu zaslúžili a nie sú medzi
nami.

ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ OBCOU

Zo života našej ZŠ
A opä je tu škola!
Skôr, ako sa zaèala pú žiakov školským rokom 2013/2014, mali žiaci možnos rozlúèi sa s prázdninami v kruhu
svojich rodièov, pedagógov a verejnosti v areáli školy v sobotu 31.8.2013. Základná škola v spolupráci s Obecným
úradom v Staškove, ZRŠ pri ZŠ Staškov a CVÈ v Staškove pripravili pre deti kultúrno-športový poldeò. Deti súažili v
individuálnych i skupinových športových disciplínach - hrali ping-pong, skákali cez švihadlo a gumu, krúžili a hádzali
obruèami, skákali vo vreci, pretekali na kolobežkách, triafali do cie¾a, hrali speed badminton, tancovali a vrteli palièkami
ako mažoretky. Nevadilo im, že prázdniny odchádzali daždivo, pretože na ihrisku stál ve¾ký stan, v ktorom si pozreli film
Pacho, hybský zbojník v rámci projektu Nadväzujeme na úspešnú slovensko-po¾skú spoluprácu : Kroner-Kaminská v
rámci programu cezhraniènej spolupráce Po¾sko-Slovenská republika 2007-2013. Každé diea si na pamiatku odnieslo
úèastnícky list a sladkú odmenu.
Tety kuchárky im pripravili obèerstvenie - chutný guláš a jabåèkovú štrúd¾u, po ktorej sa hneï zaprášilo.
Vedenie školy úprimne a srdeène ïakuje všetkým, ktorí sa podie¾ali na príprave, organizácii a priebehu tejto aktivity .

Registrácia úèastníkov popoludnia

Pri škole bolo veselo
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Zo života našej ZŠ
Slávnostné otvorenie školského roka
Po dvojmesaèných krásnych a slneèných prázdninách sa v pondelok 2.9.2013 stretli na pôde školy oddýchnutí žiaci,
starostliví rodièia, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy , aby slávnostne za prítomnosti pána starostu Ing. Ladislava
Šimèiska a pána farára Mgr. Antona Galusa, otvorili nový školský rok 2013/2014 .
Do školy nastúpilo celkom 290 žiakov, ktorí sa budú vyuèova v 17 triedach. ŠKD bude navštevova 52 detí, ktoré sa
budú v popoludòajších hodinách stretáva v dvoch oddeleniach. Svoj deväroèný príbeh zaèalo písa aj 30 našich
najmenších žiakov - prvákov. Prišli v sprievode svojich rodièov plní oèakávaní, aká bude ich prvá pani uèite¾ka a aká bude
ich ve¾ká škola. Tí si po zoznámení sa s pani triednymi uèite¾kami prevzali prvú rozprávkovú knihu, ktorú im venovala
obec Staškov, aby im navždy pripomínala tento slávnostný okamih.
Tento rok je výnimoèný aj pre deviatakov, stali sa z nich najstarší a najskúsenejší žiaci. Èaká ich rok nároèný a dôležitý aj
z h¾adiska ïalšieho vzdelávania, výberu strednej školy, prijímacích pohovorov a Testovania 9/ 2014.
Všetkým žiakom našej školy želáme, aby sa vo svojich triedach cítili èo najpríjemnejšie, aby ich trieda bola ozajstným
druhým domovom. Prajeme im ve¾a úspechov, dobrých známok, pochvál a priate¾ov.
Všetkým uèite¾om a zamestnancom školy, ale i rodièom prajeme ve¾a síl a pozitívnej energie. Nech náš nový školský
príbeh píše pero múdrosti s náplòou skúseností.

Školský rok bol zahájený príhovormi
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Zo života našej ZŠ
6. roèník hasièskej súaže „ O putovný pohár riadite¾ky ZŠ“
ZŠ a DHZ Staškov usporiadali v nede¾u popoludní 15.9. 2013 súaž , v ktorej si zmeralo svoje sily a zruènosti 16
družstiev žiakov - èlenov dobrovo¾ných hasièských družstiev / 8 družstiev chlapcov a 8 družstiev dievèat/.
Súaž prebiehala v priestoroch futbalového ihriska Staškov za úèasti predstavite¾ov obce pána starostu Ing. Ladislava
Šimèiska a pána zástupcu starostu Mgr. Jána Kuboška i predstavite¾ov Okresného výboru DPO Èadca na èele s pani
riadite¾kou Martou Balošákovou.
Žiaci sa pod vedením svojich vedúcich snažili dosiahnu èo najlepší èas a splni všetky podmienky súaže.
Našu obec reprezentovali 3 družstvá. Žia¾, víazstvo si neodniesli. Najviac sa darilo družstvu najmladších žiakov zo
Staškova. Zvíazilo družstvo žiakov z obce Setechov a družstvo dievèat z Kolárovíc.
Všetkým , ktorí sa podie¾ali na príprave a priebehu súaže, patrí úprimné poïakovanie, zvláš pánovi Milanovi
Veselovskému, tiež èlenom DHZ Staškov a ich rodinným príslušníkom.

Družstvo najmladších žiakov poèas súaže

Velite¾ najmladších žiakov Tomáško Grochal
preberá pamätný darèek
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Centrum vo¾ného èasu v Staškove informuje
Milí èitatelia!
Centrum vo¾ného èasu v obci zabezpeèuje pod¾a výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreaènú
èinnos detí, rodièov a iných osôb od 5-30 rokov. Záujmové útvary, ktoré sú zriadené pod hlavièkou CVÈ Staškov 588,
ponúkajú svojim èlenom rozmanité možnosti ako plnohodnotne využi vo¾né chvíle. Spomenuté záujmové útvary –
krúžky sú urèené všetkým záujemcom /predškolákom, žiakom základných, stredných, vysokých škôl a mládeži do 30
rokov bez oh¾adu na pracovné èi spoloèenské postavenie/. Centrum vo¾ného èasu bolo v obci zriadené s úmyslom
plnohodnotne využi a spríjemni èas detí a mládeže a tým prispie k ich všeobecnému rozh¾adu a všestranne
podporova ich tvorivos a talent. Záujmové útvary a ïalšie aktivity budeme v tomto šk. roku tvori pre deti zo
Staškova, aby sme naplnili literu zákona. Záujemcovia sa mohli prihlási do útvarov /krúžkov/ z rôznych oblastí prírodovednej, spoloèensko-vednej /jazykové krúžky/, športovej, umeleckej, estetickej ...
Predpokladaná ponuka záujmových útvarov na školský rok 2013-2014 bola:
Športové krúžky: Futbalový-mladší žiaci, Futbalový-starší žiaci, Hasièský 1, Hasièský 2, Volejbalový, Minifutbal a iné
loptové hry, Športový – mládež do 30 rokov, Športovo - turistický, Florbal, Športové a pohybové hry, SPPED Badminton,
Mažoretky
Umelecké krúžky: Hudobno-pohybový, Tvorivé ruky/aranžérsky/, Folklórny súbor -/Staškovienka/, Šikovné ruky,
Modelársky, Mladí literáti
Jazykové krúžky: Angliètina hrou, Zoznamujeme sa s ruským jazykom alebo ruský jazyk pre zaèiatoèníkov
Prírodovedné krúžky: Viac o živote zvierat
Iné krúžky: Peèiem, peèieš, peèieme ..., Mladý záchranár CO
Dodatoène CVÈ ponúklo ešte tieto krúžky:
Rybársky krúžok, Stolno-tenisový a Príležitostná záujmová èinnos /nácvik programov a pod./
Po dohode s naším zriaïovate¾om – obcou a Riadite¾stvom ZŠ v Staškove chceme naïalej v rámci možností zastrešova
mimoškolskú èinnos našich detí. Chcem sa úprimne poïakova vedeniu ZŠ a pánom uèite¾om ZŠ za ústretové
porozumenie, pomoc a ochotu pri získavaní žiakov do jednotlivých krúžkov.
Pod¾a záujmu detí by jednotlivé krúžky zaèali pracova od 1.10.2013 a ich èinnos bude v priestoroch ZŠ v starej budove
školy pri kostole, na futbalovom ihrisku pri ZŠ, pri FK Slávii Staškov, v KD Jozefa Kronera pri OÚ. CVÈ v rámci
ponúkaných výziev má záujem využíva možností a predklada projekty v rámci Programov finanènej podpory detí a
mládeže v SR.
Propagácia èinnosti CVÈ:
Dôležitá je informaèná tabu¾a o našich aktivitách, ktorá je umiestnená pred budovou OÚ v Staškove. I v budove OÚ je
vývesná nástenka, skrinková súprava, ktorá informuje o aktivitách, novinkách a výsledkoch súažiacich.
V najbližších dòoch bude zvolaná Rada CVÈ ako i vedúci krúžkov. Budú pozvaní tí vedúci, ktorým sa žiaci prihlásili do
krúžku.
Záverom by som chcela popria CVÈ v Staškove ve¾a elánu, optimizmu a tvorivosti do nového školského roku, žiakom
ve¾a krásnych zážitkov z pobytu v krúžkoch a vedúcim ve¾a tvorivosti, nápaditosti, motivácie a radosti z vykonanej práce
pri vedení záujmových útvarov.
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Leto otvorilo brány deom...

Leto v CVÈ Staškov opä otvorilo brány deom a prinieslo im pestrý program rôznych aktivít a podujatí. Tak si mnohé
z nich odniesli na toto leto pekné spomienky. Mesiac júl aj tento rok priniesol deom zábavu v podobe už druhého
Prázdninového trojdnia. V druhom júlovom týždni sa ako minulý rok stretli deti v Katolíckom dome v Zákopèí. Celkovo
sa tohto zábavno- športového podujatia zúèastnilo 32 ¾udí, z toho 24 bolo detí vo veku od 4 do 15rokov. Cie¾om bolo
dobre sa zabavi a nazbiera pekné spomienky na 3 dni plné aktivít a zábavy.
V auguste sa pri domèeku Jozefa Kronera stretli deti, mladí, ale aj dospelí, aby sa na spoloènej prechádzke po Chodníku
Jozefa Kronera dozvedeli viac nielen o nových, ale aj minuloroèných sochách. O tých nám základné informácie, ale aj
kopec zaujímavosti porozprávala Juliana Belková zo Spolku rodákov Jozefa Kronera. Táto prechádzka bola spojená
s prehliadkou rodného domu Jozefa Kronera, pre deti boli pripravené rozprávky zo série Pásli ovce valasi a všetko to bolo
spojené s pozorovaním padajúcich hviezd. Aj napriek zamraèenému poèasiu sa nám hviezdna obloha na chví¾ku
ukázala. August priniesol našim deom najmä príležitos uži si rozprávkové kino priamo pod noènou oblohou. Deti sa
mohli na premietaní rozprávok stretáva na futbalovom ihrisku Slávia Staškov, kde si mohli taktiež zakúpi obèerstvenie
a popcorn.
Rozprávky pre deti: Piráti, Hotel Transylvánia, Divoké vlny mali u deti dobrý ohlas. Nielen deti, ale aj mnoho dospelých si
prišlo atmosféru veèerného kina pod oblohou vychutna pri premietaní filmov. Taktiež nechýbalo obèerstvenie a
popcorn.
Záver prázdnin patril detskej diskotéke, ktorá sa za priaznivého poèasia uskutoènila tiež na futbalovom ihrisku Slávia
Staškov. Deti sa mohli zabáva a tancova na rôzne detské piesne. Pri vstupe každé diea obdržalo tombolový lístok
a sladkú malièkos. Na záver sa losovali výhercovia tomboly, ale cenu si odnieslo každé diea a zábava pokraèovala do
neskorých veèerných hodín. Na svoje si prišli nielen deti, ale aj dospelí. Ve¾ká vïaka patrí pani Jarmile Krá¾ovej, ktorá
poskytla nielen priestor, ale zabezpeèila poèas premietania a diskotéky obèerstvenie. Taktiež zasponzorovala ceny na
tombolu a sladkú malièkos.
Myslím si, že mnoho deti si poèas prázdnin prišlo na svoje a obrovská vïaka patrí Katke Belkovej a Janke Štrkaòovej,
ktoré sa prièinili o to, aby každá jedna akcia mala to, èo treba, aby niè nechýbalo. Svojou dobrou náladou prispeli
k tomu, aby sa deti vždy cítili dobre.
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Naše mažoretky reprezentovali Slovensko na Majstrovstvách Európy v Maïarsku
Predposledný augustový víkend bol pre Staškovské mažoretky nielen slneèný a teplý, ale hlavne bojovný a tiež ve¾mi
úspešný.
V Maïarsku, v meste Tatabánya, sa v dòoch 22.-25.8. uskutoènil už 10. roèník Majstrovstiev Európy v rámci
mažoretkové asoc. IMA. Celkom 61 súborov z 11 štátov súažilo v disciplínách pompom, baton, flag, show a mix.
Staškov sa so 4 nominovanými choreografiami zaradil medzi 15 najlepších slovenských súborov ako napr. Diana Žilina,
Tina Bratislava, Diridonky Prešov, Bona Povážská Bystrica.
Staškovské mažoretky - dvakrát bronzové
Medailový úspech si vybojovala juniorková miniformácia 6 dievèat a celá formácia mladších kadetiek so svojím
maèacím tanèekom a žabièkovým defilé. Do Staškova tak putoval bronzový pohár a celkom 22 medailí. Ocenená bola
každá naša mažoretka. Perfektná atmosféra spojená so skandovaním, spevom a výstupom na najvyššie miesto v
Tatabányi, sprevádzala po celé 4 dni celú našu skupinu, v ktorej nechýbali rodièia ani naši priaznivci.
Jednotné reprezentaèné úbory zvidite¾nili celú našu výpravu.
Poïakovanie
Ïakujeme predovšetkým OÚ Staškov, ktorý bol naším hlavným finanèným sponzorom.
Sladké prekvapenia pre mažoretky pripravila Coop Jednota a p. Mravcová. Organizaène pomáhali samozrejme naši
rodièia v zastúpení p. Katky Zajacovej. Za skvelú reprezentáciu a ve¾mi pekný zážitok ïakujeme všetkým naším
zúèastneným mažoretkám a ich trénerkám Erike Jurgovej a Danke Letkovej.
Umiestnenia
3. miesto - miniformácia junioriek: Julka Paštrnáková, Terezka Mravcová, Simonka Pakošová, Simonka
Šku¾avíková, Kristínka Hrušková a Darinka Hrušková
3. miesto - celá formácia kadetiek: Darinka Hrušková, Barborka Zahatlanová, Natálka Zbonèáková, Lenka
Balalová, Miška Zajacová, Lenka Pakošová, Radka Hnidková, Veronika Barnošáková, Sára Ondrušková, Miška
Cyprichová, Janka Smutníková, Paka Krišèáková, Beátka Basová, Lucka Šamajová, Natálka Èeèotková a Sabinka
Pošteková
5. miesto - minifomácia kadetiek: Barborka Zahatlanová, Janka Smutníková, Miška Zajacová, Natálka
Zbonèáková, Sárika Ondrušková, Lenka Pakošová a Lenka Balalová
8. miesto – sólo kadetiek : Lenka Balalová
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50 rokov ZO SZZ v Staškove
ZO SZZ v Staškove slávnostnou schôdzou so spoloèným posedením v reštaurácií Trojka v Staškove dòa 24.08.2013
oslávila 50. výroèie svojho založenia. Slávnostnej schôdze sa zúèastnilo 46 èlenov ZO a významní hostia. Na slávnosti sa
zúèastnil starosta obce Ing. Šimèisko, predseda OV SZZ v Èadci Ing. Èervenec a tajomník Ing. Kuric, ako aj zástupcovia
z družobných organizácií SZ: Raková, Rudina, Skalité, Svrèinovec, Nová Bystrica.
Slávnostnú schôdzu zahájil a prítomných hosti aj èlenov ZO SZZ privítal predseda ZO v Staškove p. Bukovan.
Po príhovore predsedu sa k prítomným prihovoril starosta obce Ing.Šimèisko. Starosta obce zhodnotil význam èinnosti
ZO SZZ nielen v oblasti záhradkárstva pre obyvate¾ov obce, ale aj aktívne podie¾anie sa èlenov na dianí a zve¾aïovaní
obce. Vyslovil presvedèenie, že tak ako doteraz bola ZO SZZ vo svojej existencií prínosom pre obec, ZO SZZ v tejto
èinnosti nepo¾aví a bude naïalej úspešne pokraèova. Poprial ZO SZZ ve¾a úspechov a vyslovil presvedèenie, že ZO
SZZ bude oslavova ïalšie významné výroèia svojej existencie. Po skonèení príhovoru predniesol starosta slávnostný
prípitok.
So struènou históriou 50 roènej existencie ZO SZZ v Staškove oboznámil prítomných tajomník ZO Ing. Konkol.
ZO SZZ v Staškove bola založená v roku 1963. Pri založení mala 25 èlenov. Organizáciu viedol 7- èlenný výbor. Prvým
predsedom bol p. Štefan Kordukliak. Poèas 50-roènej existencie mala organizácia 4 predsedov a to : p. Korduliak Štefan
1963-1998, p. Balala Ladislav 1999-2002, p. Križan Ján 2003-2009 a od roku 2010 terajší predseda p. Bukovan Milan.
Èinnos organizácie bola pestrá. Okrem angažovania sa v oblasti záhradkárstva, kde svojou èinnosou, prednáškami,
ukážkami štepenia a tvarovania stromèekov, nákupom ovocných výpestkov prispela k zvýšeniu vedomostí obèanov
obce v tejto oblasti, ako aj k zlepšeniu skladby pestovaného ovocia, sa èlenovia ZO SZZ aktívne zapájali aj do diania v
obci. Èlenovia ZO odpracovali ve¾a brigádnických hodín pri stavbe kultúrneho domu, stavbe domu smútku, zúèastnili sa
na èistení brehu rieky Kysuca. Odpracovali množstvo hodín pri po¾nohospodárskych prácach na družstve, ako aj
prácach v lese. Ve¾a brigádnických hodín odpracovali pri zriaïovaní muštárne a pri muštovaní ovocia. To, že organizácia
dobre pracovala a dosahovala dobré výsledky sa odzrkadlilo aj v tom, že niektorí èlenovia ZO boli zvolení do vyšších
orgánov SZZ. Pán Machovèák Jozef bol viac- krát zvolený za predsedu OV SZZ v Èadci. V roku 1969 bol p. Machovèák
zvolený za èlena ústredného výboru SZZ. V roku 1974 bol za èlena revíznej komisie OV SZZ zvolený p. Maslík Emil, ktorý
bol potom dlhé roky tajomníkom OV SZZ v Èadci. Pán Maslík bol tiež èlenom Ústredného výboru SZZ. V súèasnej dobe je
èlenom predsedníctva OV SZZ v Èadci p. Bukovan.
Výsledky svojej práce v oblasti záhradkárstva prezentovala ZO SZZ organizovaní výstav výpestkov ovocia a zeleniny.
Prvú výstavu uskutoènila ZO v roku 1978, ktorú si prezrelo 1680 obèanov a mládeže. Potom organizovala výstavy
takmer pravidelne každý rok. Výpestkami ovocia a zeleniny sa ZO zúèastòovala a zúèastòuje na okresných, oblastných i
celoslovenských výstavách, kde tiež dosiahla významné ocenenia. V roku 1974 na oblastnej výstave ovocia a zeleniny v
Žiline získal p. E.Maslík zlatú plaketu za jablko Welthy Double Red a èestné uznanie za hušku Boskova f¾aška. V roku
2009 na celoslovenskej výstave ovocia a zeleniny v Nitre získal p. Konkol zvláštnu cenu za hrušku Jana a v roku 2010 na
celoslovenskej výstave v Trenèíne 2. cenu za hrušku Boskova f¾aška. Ve¾mi dobré výsledky dosahuje ZO aj na
okresných výstavách, kde napr. v roku 2011 v oblasti zelenina získal prvú cenu p. Križan a v roku 2012 p. Konkolová.

Dobré výsledky v oblasti záhradkárstva dosahuje ZO aj na základe èerpania a vymieòania si skúsenosti zo spolupráce s
družobnými ZO SZZ, najmä so ZO SZZ v Rakovej, ale aj Rudiny, Skalitého a Svrèinovca. Pri hodnotení dosahovaných
výsledkov ZO SZZ nesmieme zabudnú ani na podporu obce a iných sponzorov ZO SZZ.
Na záver správy o èinnosti ZO poèas 50 rokov vyslovil tajomník presvedèenie, že oslava 50. výroèia založenia ZO nie je
len príležitosou na oslavu, ale aj významným záväzkom pre terajších èlenov organizácie, aby nielen naïalej úspešne
pokraèovali v práci svojich predchodcov, ale dosahovali pod¾a možnosti ešte lepšie výsledky.
Po slávnostnom obede pokraèovala schôdza ude¾ovaním vyznamenaní za vykonanú prácu. Republikový výbor SZZ
udelil Vyznamenanie III. p. Balalovi, p. Križanovi a p. Bukovanovi.
OV SZZ udelil Èestné vyznamenanie p.J. Michliskovi a p.S.Cisárikovi. ZO SZZ v Staškove
udelila 6-tim èlenom Èestné vyznamenanie a 6 èlenom Ïakovný list.
Po udelení vyznamenaní sa rozprúdila bohatá diskusia, v ktorej vystúpilo 12 diskutujúcich.
Zástupcovia OV SZZ kladne hodnotili prácu ZO, oboznámili èlenskú základòu s predpokladaným vývojom SZZ,
poukázali na to, že dobré výsledky v pestovaní ovocia a zeleniny sa dosiahnú vtedy, keï sa venuje starostlivos
výpestkom od ich zasadenia. Poukázali na štruktúru èlenov ZO / potreba mladých i skúsených èlenov/. Zástupcovia z
družobných organizácií odovzdali okrem darov pre ZO aj pozdravy èlenov svojej organizácie, kladne hodnotili vzájomnú
spoluprácu, popriali úspechy v èinnosti ZO. Zástupcovia z Rakovej tiež upozornili na potrebu pestovania nových odrôd
ovocných stromèekov, ako aj spôsobu ich získavania. Tiež spomenuli, že tohtoroèná okresná výstava ovocia a zeleniny
sa uskutoèní v Rakovej v dòoch 13.-15.10.2013 a spolu organizátorom výstavy okrem Rakovej je aj naša ZO.
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Predseda ZO vyslovil poïakovanie všetkým, ktorí sa podie¾ali na zorganizovaní tejto oslavy. Èlenovia ZO v diskusií
reagovali na dianie v ZO.
Pri príležitosti osláv 50. výroèia ZO SZZ v Staškove vydala ZO Pamätnicu, ktorú ako darèek od ZO SZZ v Staškove dostal
každý úèastník oslavy spolu s malým diárom a perom.
Po skonèení diskusie pokraèovala schôdza obèerstvením a neformálnou rozpravou jednotlivých úèastníkov s
vymieòaním si vzájomných skúsenosti a spoloèenskou zábavou do neskorých noèných hodín. Dobrú náladu prítomných
zabezpeèovala hudba bratov Saxonovcov.
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Všetkým uvedeným jubilantom z celého srdca
blahoželáme a prajeme pevné zdravie, šastie a
spokojnos v kruhu ich najbližších. Nech žiarivé slnko
osvecuje ich životnú cestu samými teplými a
usmievavými lúèmi.
Turiak Dominik

V týchto dòoch si pripomenieme
30. výroèie, èo nás navždy opustil
náš manžel, otec, dedko, pradedko
vážený pán Justín Piatek.
Odpoèívajte v pokoji!

