


SLOVO STAROSTU

Milí Staškovania!

Obecný úrad v tomto období realizuje a pripravuje nasledovné aktivity. Naši zamestnanci 

dokonèili  úpravu priestoru v okolí polyfunkèného domu /nová pošta/ - zámkové dlažby, 

výsadba zelene a zatrávnenie. Bola ukonèená realizácia zateplenia obvodového muriva 

bytov v nadstavbe zdravotného strediska. Verím, že toto opatrenie zlepší kvalitu bývania 

nájomníkov obecných bytov. Zaèalo sa s komplexnou rekonštrukciou terénneho schodiska 

od domu smútku na nový cintorín. Chcem požiada� návštevníkov nášho cintorína 

o trpezlivos� a pochopenie, lebo schodisko až do ukonèenia opravy nebude možné 

plnohodnotne využíva�. Stavebná  spoloènos�  Tempro finišuje s prácami na Turisticko – 

náuènom chodníku medzi obcou Staškov a obcou Horní Lomná. Chodník bude slávnostne 

otvorený 24.5.2014 /sobota/ o 10.00 hod v priestoroch pred novovybudovaným detským 

ihriskom pri našej základnej škole. Po otvorení si budú záujemci môc� turistickú trasu 

vyskúša�. Všetci ste vítaní, treba si so sebou zobra� vhodnú obuv, odev a turistickú náladu. Malé obèerstvenie 

bude zabezpeèené. V blízkej dobe sa zapoène s prácami na rozšírení miestneho rozhlasu v našej obci. Technicky a 

finanène najvhodnejšie riešenie je bezdrôtový rozhlas, ktorý bude namontovaný v lokalite od Kožákov až po 

Polgrúò – skládku dreva pána Františka Badžgoòa, na Kuchriskách a U Belkov smerom na Skalovku. V týchto 

lokalitách bol nameraný dostatoène kvalitný signál, ktorý bude šírený pomocou antény zo strechy budovy 

obecného úradu.  Bez pokrytia miestnym rozhlasom zatia¾ zostane Jelitov a za Bahanou z dôvodu nedostatoèného 

signálu. Tieto lokality budú musie� by� zabezpeèené pomocou vykrývaèa, èo zvyšuje finanènú nároènos�. 

Dobudovanie miestneho rozhlasu aj v týchto èastiach obce je reálne v roku 2015.  V letnom období budeme 

realizova� rekonštrukciu krytiny strechy tribúny futbalového štadióna, lebo zatekajúca strecha  bráni v postupnej 

oprave vnútorných priestorov tribúny. V rozpoète obce sú vyèlenené potrebné finanèné prostriedky, obec však 

podala aj žiados� na získanie financií z Ministerstva financií SR v rámci dotaèného systému: „ Individuálne potreby 

obcí“, kde možno získa� 13 500 eur. Z tohto dôvodu musíme poèka� so zahájením prác až do vyhodnotenia 

podanej žiadosti. Pripravujeme asfaltovanie miestnych komunikácii a verejných priestranstiev:  parkovacie plochy 

pred kostolom a telocviènou pri základnej škole, dvor starej školy, prístup k domu smútku a priestor pred ním, 

prístup ku kaplnke v Jelitove, miestne komunikácie U Hatali smerom ku Kysuci, U Kožákov. V závislosti od 

finanèných zdrojov je zámerom vyasfaltova� hlavné miestne komunikácie za Bahanou a od  penziónu Veselka po 

autobusovú zastávku U Mravcov. V rámci údržby obecného majetku máme v rozpoète obce vyèlenené prostriedky  

na obnovenie náterov oce¾ových konštrukcií lávok cez Kysucu – k železniènej zastávke a k futbalovému štadiónu , 

náterov zábradlia mosta k obecnému úradu a náterov drevených èastí autobusových zastávok. V uplynulých 

dòoch  sme zaèali s rozvozom obedov pre našich seniorov.  Na tento úèel sme prostredníctvom Úradu práce 

v Èadci získali dve zamestnankyne v rámci dobrovo¾níckej èinnosti, ktoré rozvoz zabezpeèujú. V zmysle obecnej 

smernice je možné obedy dováža� starobným, predèasným a invalidným dôchodcom. Kto spåòa tieto podmienky 

a má záujem o dovoz stravy, môže sa informova� u zamestnankyne obecného úradu Ing. Kubánkovej na matrike, 

ktorá Vám podá všetky potrebné informácie. Dòa 5.5. 2014 sme zaèali s realizáciou stavby Kaplnky na Grúni. Sú 

zabetónované základy, kamenár pripravuje kameò na obvodové murivo. Od zaèiatku stavby nám ve¾mi výrazne 

pomáha firma Sakson a murárska partia Ladislava Perïocha.  Obecný úrad ukonèil prípravu materiálov na vydanie 

monografie našej obce. Zozbierané materiály a spracované kapitoly sumarizuje a upravuje Ladislav Paštrnák, aby 

bola kniha pripravená do tlaèe. Na vydanie monografie získala obec dotáciu 10 000 € z Ministerstva kultúry SR. 

Monografia bude uvedená dòa 13. 9. 2014 poèas osláv 400. výroèia prvej písomnej zmienky o našej obci.  Na 

organizáciu osláv nám prispelo Ministerstvo kultúry SR èiastkou 2000 €. 

Dòa 11. mája  2014  sa uskutoènila  v kultúrnom dome celoobecná oslava Dòa matiek. Preto mi dovo¾te, milé naše 

mamièky, babièky a prababièky, aby som Vám k Vášmu sviatku dodatoène poprial najmä pevné zdravie, ve¾a lásky 

a porozumenia v kruhu Vašich najbližších.
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Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce 
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Z rokovania obecného zastupite¾stva

Obecné zastupite¾stvo sa zišlo na svojom riadnom rokovaní dòa 25.4.2014. Rokovania sa zúèastnilo sedem poslancov, 
dvaja poslanci boli ospravedlnení. Po schválení programu rokovania informoval starosta obce Ing. Šimèisko o plnení 
uznesení zastupite¾stva. Prípravou jednej z finanène najnároènejších úloh bola poverená komisia v zložení Ing. Simèisko 
Ladislav, Mgr. Kubošek Ján, PhDr. Machovèák Gabriel a p. Ïurkáè Pavol. Komisia predbežne vybrala na asfaltovanie 
a úpravu tieto komunikácie a plochy: plocha pred domom smútku na cintoríne, vstup do Starej školy, parkoviská pod 
kostolom, parkovisko pre Základnú školu Staškov, èas� ulice U Hatali, èas� ulice U Kožákov, prepoj cesty v èasti Polgrúò, 
prepoj Polgrúò – Lazy, vstup ku kaplnke Sv. Anny v Jelitove a cestu v èasti Za Bahanou. V súèasnej dobe sme dali 
vypracova� predbežné rozpoèty pre jednotlivé stavby a po ich obdržaní bude rozhodnuté, ktoré budú zaradené do 
realizácie pre rok 2014. Za zmienku tiež urèite stojí informácia starostu o koneèných úpravách parkovacích plôch pred 
poštou a OÚ. 
Vo štvrtom bode rokovania informovala poslancov riadite¾ka Materskej školy v Staškove p. Anna Smreèková o plnení 
rozpoètu za rok 2013 a zápise detí pre školský  rok 2014/2015.
V piatom a šiestom bode si poslanci vypoèuli správu o plnení rozpoètu za rok 2013 v Základnej škole Staškov, v školskom 
klube detí a v školskej jedálni. Schválená bola zmena rozpoètu è.1/2014 Základnej  školy Staškov, a to z dôvodu zníženia 
rozpoètu Ministerstva školstva SR. Pre pani riadite¾ku Mgr. Perïochovú Máriu tak ostáva úloha žiada� o dofinancovanie 
potrieb školy  v dohodovacom konaní. 
Rokovania OZ sa zúèastnil aj správca farnosti Mons. Anton Galus. Vo svojom príhovore predstavil aj svoj zámer 
rekonštrukcie kostolnej veže. Poslanci na tento úèel schválili dotáciu v sume 5 000 € z rozpoètu obce. 
Zamietavé stanovisko o finanènú dotáciu pre podporu projektov „Memoria“ a vybudovanie „Železnièiarskeho múzea ako 
to videl J. Kroner“ v budove železniènej stanice, si vypoèul predseda predstavenstva Spolku rodákov J. Kronera p. Ing. 
Gajdošík. Poslancom sa nepáèilo, že aj napriek tomu, že v ich stanovisku k zmene úèelu stavby bola podmienka  
vybudovania prístrešku pre cestujúcich, táto nebola akceptovaná. Ïalším z dôvodov je aj skutoènos�, že spolok má na 
budovu železniènej stanice Staškov so ŽSR nájomnú zmluvu na dobu neurèitú s výpovednou lehotou tri mesiace, a tak 
sa akáko¾vek investícia do takejto budovy zdá by� prinajmenšom neistá a riziková. 
Na základe môjho návrhu poslanci schválili možnos� pre obèanov,  ako aj pre právnické osoby v lehote do 27.6.2014 
predklada� návrhy na zmeny v Územnom pláne obce. Predloženými návrhmi sa bude obecné zastupite¾stvo zaobera� 
na najbližšom riadnom zastupite¾stve dòa 27.6.2014.

Mgr. Ján Kubošek
zástupca starostu

SLOVO STAROSTU

V zmysle Uznesenia OZ C-7 zo dòa 25.04.2014 vyzývame fyzické a právnické osoby, aby v lehote do 27.06.2014 podávali 
návrhy na zmeny územného plánu obce Staškov. Navrhnuté zmeny budú prerokované na jednaní OZ dòa 27.06.2014 
a v prípade schválenia zapracované do pripravovaného doplnku územného plánu.

O Z N A M

Vážení èitatelia, v zmysle Uznesenia OZ 2/2014-B1 uverejòujeme darcov verejnej zbierky 
na rodný dom Jozefa Kronera s darom nad 10,-€, ktorá bola vyhlásená ešte v minulých rokoch:

Pertzian Michal - 15 €, Zbonèák Jozef - 30 €, Ing. Pika Peter - 11 €,
Simnacher - 10 000 €, Nadácia Orange - 10 000 €, Helena Šupolová ml. Oldøich Dvorský - 20 €,
Nádobrá - 12,30 €, Kozielová - 10,40 €, Plerová - 11,70 €, Gabajová - 12 €, Mihalièková - 12,11 €



OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO

Uznesenie è. 3/2014 zo  zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 25. 4. 2014

Obecné zastupite¾stvo  v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:

Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Kontrola uznesenia è. 2/2014
4. Materská škola Staškov -  správa o hospodárení k 31.12.2013, a informácia o zápise detí   
5. Základná škola Staškov, ŠJ, ŠK -  správa o hospodárení k 31.12.2013   
6. Základná škola Staškov -  úprava rozpoètu è. 1/2014   
7. Obec Staškov  – èerpanie rozpoètu za 1. Q. 2014
8. Obec Staškov – úprava rozpoètu è. 2/2014
9. Prenájom majetku  obce Staškov  - nebytové priestory
10. Rôzne
11. Diskusia 
12. Návrh  na uznesenie
13. Záver    
Hlasovanie:   za: 5, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Ján Belko, èlenovia: Mgr. Ján Kubošek, Pavol Ïurkáè                        
overovatelia:  Ing. Šimon Kožák PhD. , Jozef Zbonèák
Hlasovanie:   za: 5, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

3. Kontrolu uznesenia  è. 2/2014  zo zasadnutia OZ
Hlasovanie:   za: 5, Zdržal sa: 0, Proti:0      

4. Materská škola Staškov -  správa o hospodárení k 31.12.2013   
Hlasovanie:   za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0    
  
5. Základná škola Staškov -  správa o hospodárení k 31.12.2013   
Hlasovanie:   za:  6, Zdržal sa: 0, Proti:0    

6. Základná škola Staškov- ŠJ -  správa o hospodárení k 31.12.2013   
Hlasovanie:   za:  6, Zdržal sa: 0, Proti:0    

7. Základná škola Staškov - ŠK -  správa o hospodárení k 31.12.2013   
Hlasovanie:   za:    6, Zdržal sa: 0, Proti:0

8. Základná škola Staškov -  úprava rozpoètu è. 1/2014   
Hlasovanie:   za:  6, Zdržal sa: 0, Proti:0    

9. Obec Staškov  – èerpanie rozpoètu za 1. Q. 2014
Hlasovanie:   za:  6, Zdržal sa: 0, Proti:0    

10. Obec Staškov – úprava rozpoètu, rozpoètové opatrenie è. 2/2014
Hlasovanie:   za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0    

11. Prenájom nehnute¾nosti – èas� budovy è.s. 227 v k.ú. Staškov / bývalý technický podnik /a 
to nebytové priestory/ prízemie – celá plocha/,  vo výške nájmu  3 600 €/ rok, p. Štefanovi Papajovi 
– STOMASOS, Turzovka – Stred, na dobu od 1.05.2014 do  30.06.2014  s výpovednou lehotou 1 
mesiac, za úèelom vykonávania podnikate¾skej  èinnosti, 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 nájomca využíva nebytové priestory na podnikate¾skú èinnos�, na 
vykonávanie ktorej trvalo  zamestnáva aj obèanov Staškova.
Hlasovanie:  za:  6, Zdržal sa: 1, Proti: 0
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12. Plat starostu obce Staškov Ing. Ladislav Šimèiska od 1.1.2014
a/ pod¾a § 3 ods. 1 zák. è. 253/1994 Z.z. priemerný plat 824 €, koeficient 1,98 
b/ pod¾a § 4 ods. 2 zák. è. 253/1994 Z.z.,  zvýšený o 11,12%
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa 0, Proti:0

13. Plat kontrolórke obce prepoèítaný na úväzok pod¾a § 18 c, zák. è. 369/1990 Z.z., od 1.1.2014, priemerný plat 
824, koeficient 1,54, mesaèná odmena vo výške 6,1% z mesaèného platu hlavného kontrolóra pod¾a  §18 c, ods.1 zák. 
è. 369/1990 Zb.   
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0 

14. Dotáciu z rozpoètu obce na rekonštrukciu veže na staškovskom kostole v sume 5 000 Eur.    
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0  
              
15. Žiados�  Pohrebnej služby EXIT, spol. s.r.o., Palárikova, Èadca o  umiestnenie reklamnej tabule  na oplotení 
cintorína Staškov. 
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0 
               
16.  Žiados� Jaroslava Burdu, Staškov o refundáciu  èasti vynaložených nákladov na odvodnenie obecného 
pozemku v sume 300 €.
Hlasovanie za:  5, Zdržal sa: 2, Proti: 0     
           
17. Žiados� Miroslava Gaboríka, bytom Koròa o pridelenie uvo¾neného bytu v bytovke è. 858.   
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0  
              
18. Zámer prenájmu majetku obce Staškov  – vodný zdroj - rezervár vody v èasti obce Kýèera  pre Radoslava Žáka 
a Janu Žákovú Staškov - pre potreby  zásobovania pitnou vodou  novostavby ich rodinného domu na dobu urèitú 10 
rokov s možnos�ou okamžitého ukonèenia nájomnej zmluvy. V prípade, ak bude vodný zdroj potrebný pre verejno-
prospešný úèel, za nájomné 1 € roène s tým,  že nájomca bude vykonáva� bežnú údržbu.  
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0  
              
19. Vyhlásenie dòa  konania vo¾by na funkciu hlavného kontrolóra obce Staškov na  4. 6. 2014. Kandidát na 
funkciu hlavného kontrolóra odovzdá prihlášku najneskôr do 21. 5. 2014,  dåžka pracovného úväzku 0,32 , ostatné 
kritériá v zmysle zákona. Schva¾uje komisiu pre výber hlavného kontrolóra v zložení: Ing. Šimon Kožák PhD. predseda, 
Mgr. Ján Kubošek, Mgr. Jozef Latka, èlenovia komisie.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0

B/ BERIE NA VEDOMIE:

1.Stanovisko kontrolórky obce k úprave bežného rozpoètu ZŠ Staškov na rok 2014 a správu o kontrole opatrení 
predložené kontrolórkou obce.  
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0 

2. Informáciu o zápise detí do MŠ Staškov na šk. r. 2014/2015 
Hlasovanie za:  6, Zdržal sa: 0, Proti:0

3. Informáciu Farského úradu Staškov v zastúpení správcom farnosti Mons. Antonom Galusom - zámer 
rekonštrukcie veže na kostole.    
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0

4. Oznámenie mesta Kysucké Nové Mesto o žiakoch s trvalým pobytom v obci Staškov, ktorí navštevujú ZŠ 
Kysucké Nové Mesto.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0    
            
5. Žiados� o predåženie nájomnej zmluvy Mgr. Vráb¾ovej Lenky, Dunajov, o nájme nebytových priestorov 
Reštaurácie  pod obecným úradom. 
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0    
            
6. Správu o èinnosti Rady školy pri ZŠ Staškov.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0 
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C/UKLADÁ:

1. Obecnému úradu vstúpi� do rokovania s Farským úradom Staškov a rieši� parkovanie, zámenu pozemkov 
a vysporiadanie vlastníctva obce Staškov a farského úradu v súvislosti s budovaním parkovacích miest a chodníkov pred 
kostolom.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

2. Stavebnej komisii prešetri� žiados� Petra Badžgoòa, Staškov o vytvorenie priepustu povrchovej vody 
a osadenie betónových rúr. 
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0  
              
3. Stavebnej komisii prešetri� žiados� Halušèáka ¼ubomíra a Veroniky Halušèákovej, Staškov o výpomoc  
pri výstavbe prístupovej cesty k rodinnému domu.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0 
               
4. Obecnému úradu vstúpi� do jednania s p. Šamajom Petrom, Staškov o možnosti odpredaja predmetného 
prechodu ku Kysuci.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0    
            
5. Stavebnej komisii prešetri� žiados� p. Martina Kortiša, Staškov o predaj pozemku obce. 
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0         
       
6. Obecnému úradu vyzva� prevádzkovate¾a Lekárne Staškov na zlepšenie kvality poskytovaných služieb na 
základe ústnych s�ažností obyvate¾ov.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0       
         
7. Obecnému úradu informova� obèanov obce a právnické subjekty v obci o možnosti predklada� návrhy na 
zmeny v Územnom pláne obce do najbližšieho rokovania  OZ dòa 27. 6. 2014.  
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0                

D/ZAMIETA:

1. Žiadosti Spolku rodákov Jozefa Kronera Staškov:  ponuka na  partnerstvo v projekte Železnièiarske múzeum 
ako to videl J. Kroner a ponuku na partnerstvo v projekte Memoria – žiados� o finanènú podporu.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 1, Proti: 0   

2. Žiados� Veroniky Horèièákovej, Koròa o pridelenie nájomného bytu.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti: 0

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce

I. overovate¾:                                                                               II. overovate¾:

Zbonèák JozefIng. Kožák Šimon, PhD.

Uznesenie è. 3/2014 zo  zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 25. 4. 2014
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OBECNÉ AKTUALITY

Dòa 5.5. 2014 obec zaèala s realizáciou stavby Kaplnky na Grúni. K dnešnému dòu sú zabetónované základy, 
kamenár pripravuje kameò na obvodové murivo. Od zaèiatku nám s realizáciou prác ve¾mi pomáha  firma Sakson 
a murárska partia Ladislava Perïocha.

Redakèná rada

VEREJNÁ ZBIERKA

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

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

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

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

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

Použitie zbierky: zbierkou získané prostriedky budú použité na  financovanie výstavby Kaplnky na Grúni, 
 Vyúètovanie  zbierky:  O výsledkoch zbierky a použití finanèných prostriedkov získaných zbierkou,  bude starosta obce 
informova� obecné zastupite¾stvo a obèanov obce. 
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Dòa 11.05.2014 o 14.00 hodine  obecný úrad v spolupráci s CVÈ, ZŠ a MŠ v Staškove usporiadal oslavu Dòa matiek. Hoci 
nám poèasie neprialo a bolo skúpe na slneèné lúèe, predsa sa však ¾udia z oslavy domov rozchádzali spokojní, usmievaví 
a š�astní z prežitých hodín v sále kultúrneho domu.  
Program zaèal veršami básne o matke v podaní konferenciérky Majky Šupolovej. Po jej uvítacích slovách vystúpil so 
svojím príhovorom starosta obce pán Ing. Ladislav Šimèisko.  Po òom bolo milé vystúpenie pre prítomné mamy  viac ako 
70- roèného èlena FS Staškovanka Štefana Belku so svojou vnuèkou Silviou, ktorí spoloène na heligónkach zahrali 
a zaspievali pre mamy dve citlivé ¾udové piesne. A nastalo ve¾ké rušno na javisku. To sa už prezentovala MŠ so svojím 
milým taneèno-hudobným programom.  Naše staškovské mažoretky sú známe nielen v obci, v regióne, v kraji, ale i v 
zahranièí a pre sviatok mám si pripravili viac taneèných vstupov èi už jednotlivcov alebo skupín. Ich vystúpenia boli 
nielen príjemné na poh¾ad už tým, že majú svoje výstupy vycibrené, presné, až detailné, ale naše poh¾ady upútavali ich 
nové pestrofarebné kostýmy.  Ve¾ká vïaka patrí ich trénerkám. 
Nemožno opomenú� naše mamièky – mažoretky so svojimi ratoles�ami. Hoci sa dostali do povedomia Staškovèanov už 
viacerými vystúpeniami, predsa svojím programom prekvapili a zaujali pozornos� prítomných divákov. 
ZŠ v Staškove sa prezentovala milým a humorným vystúpením najmladších žiakov – prvákov, ktorí rozosmiali viacerých 
prítomných v sále. 
V obci je už známa skupina heligonkárov, ktorá je ochotná ís� zaspieva� a zahra� pri akejko¾vek príležitosti v obci.  Je to 
obdivuhodné, ako sa táto skupina hudobníkov za krátku dobu nauèila to¾ko piesní nielen hra� a spieva�, ale ich 
vystúpenia lahodia i každému uchu  èloveka.
 Zahanbi� sa nedali so svojím programom ani èlenky speváckej skupiny UNICO v podaní Pavlíny Belkovej, Kataríny 
Brisudovej, Kristíny a Adriany Matlákovej.  
Folklórna skupina Staškovanka, ktorá o mesiac oslávi 40. výroèie svojho založenia sa nám predstavila dvakrát.  Najprv 
zaspievala pre prítomné mamy nové  piesne. A potom to prišlo! 
Dlho utajovaný nácvik urèitého èísla programu vyšiel najavo!  Možno sa mnohým prítomným rozjasnila pamä� pri 
spomienke na ruský film Mrázik, keï vystúpila na scénu Marfuša v podaní O¾gy Slaninákovej a jej mama v podaní  Márie 
Èamborovej.  Spoza opôn z oboch strán za doprovodu ruských melódií  vstúpili na scénu  krásne „Matriošky“, ktoré mali 
znázoròova� BERJOZKY.  Úchvatný bol poh¾ad na pestrofarebné kostýmy až po zem a nádherné èelenky s umelými 
vrkoèmi. Tieto kostýmy šila èlenka FS Marta Kudláèková.  Ladnými tancami, hodnovernými, ako keby boli na scéne 
samotné Rusky, si získali sympatie a obdiv všetkých prítomných. Ale Marfušu tance nezaujali, tá èakala iba na svojho 
ženícha – Ivanušku.  Ten sa nakoniec objavil. V novom hodnovernom kostýme, s parochòou na hlave,  súkennými,  
novoušitými èervenými èižmami sa objavil Ivanuška v podaní poslanca OZ pána Pavla Ïurkáèa. A tak ako v spomínanom 
ruskom filme i na scéne to dopadlo ve¾mi dobre. Ivanuška si zobral Marfušu a ostatní sa z toho tešili a tancovali 
a tancovali na skoro už zabudnuté ruské piesne. Bolo to milé a prekvapivé vystúpenie, ktoré uzavrelo kultúrny program. 
Po ukonèení bolo vo výstavných priestoroch podané  prítomným mamièkám a babièkám malé obèerstvenie a darèek od 
CVÈ.
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Nová strecha veže kostola v Staškove

Poh¾ad na vežu nášho farského kostola bez kríža, ktorý poškodila nepriazeò poèasia, sa èoskoro zmení. Pre viaceré 
okolnosti chce farnos� zrealizova� výmenu celej strechy veže, teda konštrukciu aj opláštenie s novým krížom. Veža tak 
dostane aj nový tvar, ktorý bude viac zoh¾adòova� kostol ako ojedinelú stavbu v obci a svojím riešením rešpektuje aj 
stavebný štýl, v ktorom bol kostol vo¾akedy vybudovaný. Bude vznika� na zemi a potom sa žeriavom osadí na miesto 
terajšej pôvodnej strechy veže. Jej hrot ponesie nový z nerezovej ocele zhotovený kríž. Pláš� pokryje medený plech. 
Finanène zabezpeèujeme toto dielo výhradne z milodarov veriacich v kostole. Pomoc farnosti však v tejto výnimoènej 
akcii pris¾úbila aj obec Staškov v rámci možností svojho rozpoètu. Vïaènos� patrí každému, kto akoko¾vek toto dielo už 
podporil, alebo  pod¾a svojich možností tak ešte len urobí.  Dá sa tak stále urobi� hocikedy v kostole, aj osobne, tiež  aj 
cez úèet tunajšej farnosti, èíslo je: 0051980168/0900.

Práce sa zaènú bezodkladne potom, ako  sa doriešia posledné potrebné  detaily celého projektu. Dúfam, že naše 
snaženie bude sprevádza� Božie požehnanie, priazeò a ochota tunajších obèanov a farníkov zároveò.

p.farár,  Mons. A. Galus
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Jún – Mesiac po¾ovníctva

Staškovskí po¾ovníci, èlenovia po¾ovníckych združení POLOM a Zákopèie Vás  pri príležitosti 
Mesiaca po¾ovníctva srdeène pozývajú na malú výstavu po¾ovníckych trofejí. Výstava sa 
bude kona� vo výstavných priestoroch kultúrneho domu  Staškov v dòoch 9. – 15. júna 2014 
v èase od 9.00 do 15.00 h. Návštevníci si budú môc� pozrie� aj obrazy s po¾ovníckou 
tematikou od Ing. Jozefa Vrábla.

Vá¾anie mája

Obec Staškov Vás srdeène pozýva na „Vá¾anie mája“, ktoré sa uskutoèní 31. mája 2014 
o 18.00 hod pred budovou obecného úradu. Nebude chýba� obèerstvenie v podobe 
chutného guláša a èapovaného piva. Program spestrí FS Staškovanka, detský FS pri CVÈ 
Staškovienka , detský FS pri ZŠ Zákopèie a iní.
O 19.00 hodine zahrá k dobrej nálade v Reštaurácii pod obecným úradom skupina 
Vladimíra Saksona - SAX BAND.

Ihrisko plné kapiel a hudby

4. júl 2014 je venovaný našim mladým,  preto Vás obec Staškov srdeène pozýva na koncert kapiel: ŠLEHA, Robo Šimko 
a MASSRIOT,  The Blusbeat veèer o 19.00 hodine v priestoroch ihriska FK SLÁVIA Staškov
Vstupné je 2,5 €.

Marcela Laiferová v Staškove

Obec Staškov v spolupráci s FK SLÁVIA Staškov Vás srdeène  pozývajú na koncert 
Marcely Laiferovej, ktorý sa uskutoèní v rámci taneènej zábavy /Kronerov pohár/, 
v sobotu 12. júla 2014 o 21.00 hod v priestoroch futbalového ihriska SLÁVIA Staškov.
                                                                                 

Hasièi pozývajú

Dobrovo¾ný hasièský zbor Staškov organizuje  5. júla 2014 v spolupráci s obcou sú�až v požiarnom športe „ O putovný 
pohár starostu obce a DHZ Staškov a zároveò ïalšie kolo Severoslovenskej hasièskej ligy“.
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Pre Teba len kvapka, pre druhého život

Rozhodnutie darova� krv má ve¾ký význam, pretože môže zmeni�, resp. zvráti� osud iného èloveka a zachráni� mu 
život. 
¼udská krv je nenahradite¾ná, a preto sa považuje za najvzácnejšiu tekutinu.
Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu.
Èervené krvinky prenášajú kyslík z p¾úc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny, z ktorých sú najvýznamnejšie 
protilátky, neodmyslite¾né pre obranyschopnos� organizmu. Biele krvinky chránia èloveka pre infekciou a ochoreniami, 
krvné doštièky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozlièné prípravky, ktoré sa používajú na lieèbu 
viacerých ochorení. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradi� /sú ¾udia, ktorí sú 
na niektoré z týchto liekov odkázaní po celý život/. 
Darova� krv môže každý zdravý èlovek vo veku od 18 do 60 rokov, pretože tejto životodarnej tekutiny nikdy nie je dos�. 
Navyše sa odberom krvi dozviete viac aj o svojom zdravotnom stave, èím èiastoène splníte kritéria preventívnej 
prehliadky. Odber krvi od darcu negatívne neovplyvòuje jeho zdravie. Naopak. Vyrovnáva sa mu krvný tlak, zlepšuje 
imunita a skvalitòuje pokožka.

Kto nemôže darova� krv?
- kto má menej ako 50 kíl 
- kto prekonal infekènú žltaèku 
- kto prekonal iné vážne infekèné choroby 
- kto bol posledný mesiac chorý 
- kto dlhodobo užíva lieky 
- kto bol posledný rok operovaný, tetovaný, lieèený akupunktúrou, 
- kto si dal urobi� "piercing" 
- kto dostal transfúziu krvi alebo plazmy 
- kto podstúpil operáciu mozgových obalov, transplantáciu rohovky 
- z darcovstva krvi sa vyluèujú ženy poèas menštruácie a poèas �archavosti (žena môže 
  darova� krv až 1 rok po pôrode, ak nedojèí).

V tomto roku to je po druhýkrát,  èo naša obec usporiadala malé stretnutie darcov krvi a oživila tak prerušenú tradíciu 
stretnutí darcov ocenených Jánskeho plaketami. 
V stredu 09.04.2014 sa stretli ocenení darcovia za rok 2013. Pán starosta ich privítal a vrúcne im poïakoval za ich 
š¾achetný èin, ktorý preukázali darovaním tej najvzácnejšej tekutiny – svojej krvi. Stretnutie pokraèovalo vystúpením 
detskej folklórnej skupiny Staškovienka, ktorá zahriala srdcia prítomných veselým spevom. Ocenení darcovia sa 
podpísali do pamätnej knihy a pán starosta im odovzdal malý darèek ako pamiatku na spoloèné stretnutie. Pre všetkých 
prítomných bolo pripravené malé pohostenie.
                                                                                 

Redakèná rada
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Deti sú kvety Zeme

Deti sú ako púèiky kvetov, ktoré rozkvitajú, keï sa usmievajú a ich tváre sú plné úžasu nad tým, èo ich zvedavé oèká 
uvideli. Deti sú kvietky žijúcej nádeje, tej, ktorá sa teší z malièkostí a o svoju rados� sa delia ïalej vo svojom detskom 
okolí.

Každoroène je aj naša dedinka obdarená takýmito novými púèikmi radostných kvietkov.  Po dlhšej dobe sa vedenie obce 
rozhodlo pozva� si na obecný úrad najmenších obèanov Staškova a oživi�  tak opä� krásnu tradíciu -  „Uvítanie detí do 
života“.  Napokon sa po krátkych prípravách spoloèné stretnutie s nimi uskutoènilo. Dòa 23. apríla 2014 sa naplnila 
spoloèenská miestnos� úsmevom, zvedavos�ou a údivom chlapcov a dievèat, ktorí navštívili obecný úrad spolu 
s mamièkami, oteckami a jednou starou mamou. V pozadí všetkého hrala jemná melódia, a keï sa hostia usadili, milými 
a prívetivými slovami ich privítal pán starosta Ing. Ladislav Šimèisko.  
Mamièky sa za svojich najmenších zapísali do Pamätnej knihy obce a pre svoje detièky obdržali na pamiatku Pamätný list 
a malú pozornos�. Pre všetkých zúèastnených bolo pripravené obèerstvenie. Stretnutie bolo ukonèené spoloènou 
fotografiou všetkých prítomných. 

Našim malým Staškovèanom želáme pevné zdravie, vždy žiarivý úsmev a ve¾a pohody v kruhu našej ve¾kej staškovskej 
rodiny.  

Redakèná rada
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Vážení vlastníci neštátnych lesov obce Staškov!

Prípravnému výboru k založeniu Družstva vlastníkov neštátnych lesov (DVNL) obce Staškov bolo umožnené 
p. starostom obce Staškov informova� prostredníctvom Spravodaja obce Staškov spoluvlastníkov lesných parciel  
o pripravovanej ustanovujúcej èlenskej schôdzi družstva.
Dòom 13. apríla 2014 ukonèilo bývalé Združenie vlastníkov neštátnych lesov (ZVNL) Uznesením valného zhromaždenia 
svoju èinnos�, pod¾a stanov združenia. Založením novej organizácie DVNL, prejdú pod¾a Uznesenia valného 
zhromaždenia všetky záväzky, poh¾adávky 
a finanèné prostriedky na túto organizáciu. V tomto vydaní Spravodaja ako aj na internetovej stránke obce Staškov sú 
zverejnené Stanovy DVNL a prihláška do DVNL. Máte možnos� pozorne si ich preèíta� a rozhodnú� sa o podaní prihlášky. 
Nako¾ko sa šíria zvesti o tom, že o svoj majetok môžete prís�,  chcem vás uisti�, že to nie je pravdivá informácia. 
Èlenovia družstva by mohli prís� len o základný èlenský vklad, ktorý v skutoènosti za vás zaplatí bývalé ZVNL, ako 
doteraz za vás platilo daò za lesné pozemky. V žiadnom prípade nemôžete prís� o majetok, ktorý je zapísaný na Vašom 
liste vlastníctva.
Družstvo pod¾a zákona 513/1991 Zb. nemá niè spoloèné s bývalým JRD.  Ak by sme nevytvorili novú organizáciu, pod¾a 
platného zákona o lesoch by v našich lesoch zaèali hospodári�  Štátne lesy. Vzh¾adom na naše podmienky a množstvo 
spoluvlastníkov v jednotlivých parcelách zákon neumožòuje jednotlivcom legálne hospodári� v lesoch samostatne.
Žiadam budúcich èlenov družstva, aby odovzdávali prihlášky do kancelárie ZVNL na Obecnom úrade v Staškove ešte 
pred ustanovujúcou schôdzou, ktorá sa bude kona� dòa 18. mája 2014, nako¾ko na schôdzi sa bude hlasova� a voli� 
pod¾a ve¾kosti podielov jednotlivých èlenov 
a hlasovacie a volebné lístky musia by� pripravené vopred pre každého èlena družstva.
Vlastníkov, ktorí chcú by� èlenmi družstva a z objektívnych príèin nebudú môc� odovzda� prihlášky vèas, žiadam, aby 
prišli na prezentáciu už o 13,30 hod., vzh¾adom na èasovo nároèné spracovanie prihlášok.
Na ustanovujúcej èlenskej schôdzi, za úèasti Notárskeho úradu, sa môžu zúèastni� len prihlásení èlenovia družstva, na 
èo bude dohliada� usporiadate¾ská služba. Do družstva má možnos� vstúpi� každý vlastník lesa aj po ustanovujúcej 
èlenskej schôdzi a taktiež z neho aj vystúpi�.
Za prípravný výbor ustanovujúcej schôdze

Pavol Lašut

OZNAM

Dòa 18.5.2014 o 13,30 hod. sa uskutoèní ustanovujúca èlenská schôdza Družstva vlastníkov neštátnych lesov obce 
Staškov v kinosále obecného úradu.

Program: 
13:30  - Prezentácia
14:00 
1. Otvorenie rokovania
2. Vo¾ba návrhovej a volebnej komisie, overovate¾ov zápisnice a zapisovate¾a
3. Schválenie stanov družstva
4. Predstavenie kandidátov do orgánov družstva
5. Vo¾by do orgánov družstva
6. Správa volebnej komisie
7. Návrh na schválenie uznesenia
8. Záver
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Pozvánka na otvorenie turisticko-náuèného chodníka

Podstatou projektu je vybudovanie turistického chodníka  od Obecného úradu v Staškove až po hranicu s obcou Horní 
Lomná v rámci Programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika – Èeská republika 2007-2013.
Celkové oprávnené výdavky sú 30 392,92 EUR.
Trasa chodníka je plánovaná od obecného úradu popri Kysuci okolo školy cez lávku k stanici , okolo Kronerovho domu, 
do Uhrového potoka na Vrchmosty, cez Lazy do Mravcov až ku kaplnke v Jelitove, smerom za Bahanu, na Backovu až ku 
kaplnke Klin. Celková dåžka chodníka je cca 16 km. Chodník je plánovaný po jestvujúcich cestách a chodníkoch, nebudú 
budované žiadne nové spevnené plochy, budú len odstránené konáre a kríky zasahujúce do trasy.

V rámci projektu budú okolo trasy vybudované a umiestnené 
nasledovné objekty a zariadenia :
 
- Detské ihrisko s odpoèívadlom pri základnej škole
- Prestrešenie prameòa na Zimnej vode
- Informaèné tabule – 9 ks
- Smerovníky – 8 ks
- Lavièky – 11 ks
- Odpadové koše – 5 ks

Trasa bude vyznaèená znaèkami na stromoch v poète 100 ks.
 V rámci projektu bude vydaných 1000 ks informaèných 
brožúr s mapou. Stavebnú èas� realizuje firma Tempro, s.r.o. 
Èadca.

Vážení obèania! 
Obec  Staškov Vás všetkých srdeène pozýva na slávnostné otvorenie Turisticko-
náuèného chodníka Jozefa Kronera medzi obcou Staškov a obcou Horní Lomná.  
Slávnostné otvorenie sa uskutoèní 24. mája 2014  o 10.00 hod. v priestoroch pri 
novovybudovanom detskom ihrisku pri telocvièni ZŠ Staškov. Vystúpi FS 
Staškovanka. Obèerstvenie bude zabezpeèené.  Po slávnostnom otvorení (cca 10.30)  
sa uskutoèní turistický pochod po trase novovybudovaného chodníka. V cieli bude 
pripravené obèerstvenie a prekvapenie pre úspešných úèastníkov. 

Pripravené sú dve turistické trasy: 
- Staškov telocvièòa ZŠ až Kaplnka sv. Anny v Jelitove – dåžka 9 km
- Staškov telocvièòa ZŠ až hranica s obcou Horní Lomná, Kaplnka - Klin  - dåžka 16 km.
                                                                                 

Turisticko-náuèný chodník Jozefa Kronera pred dokonèením

Novovybudovaný záchyt prameòa na zimnej vode
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Zo života Materskej školy Staškov

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

„Rozprávky sa de�om rozprávajú preto, aby v ich èistom a miernom svetle mohli vzklíèi� a rás� prvé 

myšlienky a sily duše.“ bratia Grimmovci

Rozprávka je dôležitá nielen pre deti, ale aj pre dospelých, pretože tak sa aspoò na chví¾u dostávame do sveta, kde 

všetko nakoniec skonèí dobre, dobro porazí zlo a zvonec na konci symbolizuje, že všetci žili š�astne až naveky. 

Rozprávky by sme mali de�om èíta� naozaj èasto, aby sme rozvíjali nielen ich fantáziu, ale aj vieru v dobro na zemi aj 

v ¾uïoch. 

Turistika ku krížu na „Michalke“ /marec/

Krásne jarné poèasie a slneèné lúèiky lákali deti z ve¾kej triedy 

na kopec, ktorý sa týèi neïaleko našej materskej školy. Tak 

sme sa rozhodli, že si urobíme turistiku. Mamièky nabalili 

de�om svaèinku, pani uèite¾ky zobrali športové pomôcky, 

reflexné vesty a vybrali sme sa na kopec. Už z dia¾ky naše 

de�úrence svietili a nezabudli všetkých naokolo pozdravi�. 

Cesta na kopec pre ne nebola vôbec namáhavá, chví¾ami 

priam utekali, aby boli pri kríži èím skôr. V cieli sme sa najedli 

a zahrali zopár hier. Cesta z kopca nám už ubehla ve¾mi 

rýchlo. Po návrate nás èakal dobrý obedík a všetky deti potom 

sladko odfukovali na poobedòajšom spánku. 

Marec- mesiac kníh /celý marec/

Kniha je ve¾kým bohatstvom pre všetkých ¾udí. V mesiaci marec sme sa snažili upevni� hlbší vz�ah medzi knihou 

a de�mi. V materskej škole sa s knihami pracuje každý deò, ale v tomto mesiaci sú mnohé aktivitky zamerané na prácu 

s knihou. Vo ve¾kej triede sme si vytvorili vlastnú knižnicu z kníh, ktoré si detièky priniesli z domu a patria medzi ich 

ob¾úbené. Potom sme si z nich èítavali pred spaním. Deti ma¾ovali postavièky zo svojich ob¾úbených kníh, divadelne 

stváròovali najznámejšie rozprávky. Taktiež sa uèili aj básnièky a pri bájkach sa snažili prís� na ponauèenie.

A tak sme sa na mesiac cítili ako v rozprávke.

Apríl- mesiac lesov /celý apríl/

V tomto mesiaci sme sa stali na chví¾ku malými ochranármi a uèili sme sa o lesoch. Spolu s de�mi sme chodili na 

vychádzky do lesa, kde sme videli, že mnohí ¾udia si naše lesy nevedia váži�, bolo to vidie� najmä na ve¾kých kopách 

smetí, zneèistených a znièených miestach lesa za Kysucou. Deti boli smutné, preto sa tento mesiac naozaj snažili, aby 

pomohli prírode. Urobili sme si aj Deò Zeme. Najskôr sme vyèistili a upratali celé okolie našej MŠ. Potom sme priniesli z 

domu plastové f¾aše a z nich sme vytvorili rôzne zvieratká a kvietky na výstavu. Sledovali sme prírodu pri rieke a nauèili 

sa, aká je príroda pre nás dôležitá.

Divadielko v našej MŠ /9.4.2014/

Do našej materskej školy zavítalo divadielko, ktoré našim detièkám prinieslo úsmev na tvári. Všetky detièky mali 

zábavné dopoludnie a odnášali si z materskej školy pekné zážitky z tohto zaujímavého divadielka, ktoré bolo odohrané 

aj pomocou plastových fliaš prinieslo nám to opä� nieèo nové. 

Recitátorská sú�až „Jazýèek môj, ohýbaj sa“ /30.4.2014/

Erika Kužmová z ve¾kej triedy sa v stredu zúèastnila recitátorskej sú�aže v Èadci. Konal sa tu už 4.roèník. Na úvod 

všetkým detièkám zahrali divadielko deti zo školy umenia a potom sa už 17 malých recitátorov pustilo do sú�aženia. 

Všetky boli ve¾mi šikovné a každé z nich nám svoju básnièku prednieslo najlepšie,  ako vedelo.  Aj keï boli všetci 

ví�azmi, pretože sa postavili a svoju báseò predniesli, 3-èlenná porota sa nakoniec rozhodla pre ví�azov. Naša Erika si za 

báseò od Jany Humeníkovej „Káèer“ odniesla krásne 1.miesto. Srdeène gratulujeme a veríme, že takýchto recitátorov 

bude ma� naša MŠ ešte ve¾a.
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Zo života Materskej školy Staškov

Katarína Brisudová
uèite¾ka MŠ



ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ OBCOU

18

Základná škola v Staškove

Poèas mesiaca apríl sa v  škole uskutoènilo mnoho aktivít .
10. apríla sme si na našej škole pripomenuli Deò narcisov. Jeho 
symbol  žltý narcis- kvietok jari a nádeje, si pripínali  žiaci spolu so 
svojimi triednymi uèite¾mi. Týmto spôsobom vyjadrili solidaritu 
s ¾uïmi, ktorí bojujú s civilizaènou chorobou- rakovinou. Deò 
narcisov je symbolom nádeje pre život a na našej školy máme ve¾a 
sympatizantov, ktorí podporujú túto peknú akciu.

   Narcisy- symboly nádeje

22. apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deò Zeme. V tieto dni sa po celom svete konajú aktivity zamerané 
v  prospech našej planéty. Naši žiaci venovali celý jeden deò našej Zemi, konkrétne okoliu našej školy. Spolu 
s pedagógmi svojou èinnos�ou prispeli k úprave a èistote areálu ZŠ. 

         Žiaci èistia bežeckú dráhu Ranné pokyny – stretnutie  pred školou

Dòa 15. 04.  absolvovali žiaci 3. A, 4. A a 4. B exkurziu do Kysuckého 
múzea v Èadci a Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Pozreli 
si výstavu Krása ¾udového kroja, kde mohli obdivova� bohatú zbierku 
krojov a bábik z rôznych regiónov. V rámci tvorivých dielní videli deti 
ukážku pletenia korbáèov. Ïalšou zastávkou bola Kysucká hvezdáreò, 
kde si žiaci prehåbili vedomosti o Slneènej sústave formou vynikajúco 
pripravenej a podanej prezentácie. Najviac sa tešili na prehliadku 
kupoly, kde mali možnos� vidie� ako sa pracuje s hlavným 
ïalekoh¾adom.

Úèastníci exkurzie pred Kysuckou hvezdáròou

V utorok 8.4.2014 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúèastnili literárnej exkurzie do Martina. Využili  tak mimoriadnu akciu 
,,Vlakom do múzeí a galérií“. Prvé kroky smerovali do slovenského národného literárneho múzea, ktoré sídli v historickej 
budove Matice slovenskej. Od fundovanej lektorky sa deti dozvedeli mnoho nových poznatkov, napríklad o vývine 
slovenského jazyka a literatúry od 9. stor. až po súèasnos�. Prezreli  si mnoho exponátov (vzácne rukopisy, Zoborskú 
listinu z r. 1113, INKUNÁBULY a tlaèe). Ïalšie kroky potom smerovali cez pešiu zónu mesta na Národný cintorín, kde je 
miesto posledného odpoèinku mnohých osobností slovenského života. Žiaci postáli nad informaènou tabu¾ou 
a rozmýš¾ali, koho dielo poznali. Pre mnohých to bol autentický zážitok stá� pri hroboch uznávaných ¾udí, ktorí svojimi 
dielami obohatili slovenskú literatúru.  Exkurzia bola zaujímavá, žiaci si  obohatili   svoje vedomosti zo slovenského 
jazyka a literatúry, ale aj z dejepisu. 
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Základná škola v Staškove

Pravidelne vymýš¾ame pre svojich žiakov trasy exkurzií – vždy sa snažíme o ich literárny podtón, ale obís� históriu, to je 
jednoducho nemožné. S prípravou exkurzií je ve¾a práce, ale staèí sa v triede spýta�, èi ideme do sveta a deti jasajú. 
Ve¾ký prínos vidíme v utužovaní triedneho kolektívu a vz�ahu medzi uèite¾om a žiakom.

Dòa 9.apríla 2014  sa v priestoroch  našej školy stretlo popoludní 40 žiakov prvého až štvrtého roèníka  a školského 
klubu detí. Preukázali svoju šikovnos�, zruènos�, fantáziu a tvorivos� pri zdobení ve¾konoèných vajíèok.  Vytvorili krásne 
práce, ktoré  nám skráš¾ujú priestory dolnej chodby. Poïakovanie patrí všetkým zúèastneným žiakom, že venovali svoj 
vo¾ný èas zaujímavej aktivite. Taktiež patrí poïakovanie pani uèite¾kám J. Nekorancovej,  E. Latkovej, B. Mariakovej,  
V. Buèkovej,  D. Kováèikovej a  p. Konkolovej za pomoc, za úèas� v odbornej porote a povzbudivé slová pre svojich 
sú�ažiacich žiakov. Žiaci, ktorí vytvorili najkrajšie ve¾konoèné kraslice, boli odmenení cenami.

Vyrábame ve¾konoèné vajíèka Výzdoba školy z prác detí

Rozprávková noc plná pekných a pouèných rozprávok, informácií i zábavy prebehla na našej škole v Staškove v dòoch 
25.4.- 26.4. 2014. Zúèastnili sa jej žiaci 1. stupòa i niektorí starší. Piaty roèník literárneho podujatia Andersenova noc 
sme otvorili symbolickým zasadením rozprávkového stromèeka a výrokom svetoznámeho dánskeho rozprávkara H. Ch. 
Andersena: „ Rozprávka najkrajšia je tá, ktorú ti život prichystá! “ 
Spoloène sme sa vybrali na potulky do Rozprávkového krá¾ovstva v Kysuckej knižnici v Èadci, ktorými nás sprevádzali 
pracovníèky knižnice Darinka a Pe�ka. V krá¾ovstve sme stretli regionálnu spisovate¾ku veršovaných rozprávok, Teréziu 
Meš�anovú i výtvarníèku a ilustrátorku kníh Zuzanu Jasenskú - Kubicovú. Pani spisovate¾ka nám okrem zaujímavého, 
pouèného rozprávania o zážitkoch a tvorbe jej rozprávok predniesla i niektoré, ešte skryté rozprávky, ktoré 
nepublikovala. Výtvarníèka Zuzka priblížila de�om spôsob vzniku ilustrácií a rôznos� techník i vnímania výtvarných prác. 
Pod jej vedením sme si mohli vyskúša� techniku ozdobného písma pomocou šablón a zdokonali� sa, èi porovna� sa 
s ostatnými.
Po návrate z Rozprávkova sme pokraèovali rozprávkovo - tvorivými aktivitami, v ktorých žiaci vyjadrili svoj postreh, 
znalosti z rozprávok, fantáziu a výtvarné zruènosti. Nezabudli sme ani na zábavu. Deti sa vyšantili v tanci rozprávkových 
bytostí, èi v ob¾úbenom h¾adaní rozprávkového pokladu. Svoje èitate¾ské zruènosti si mohli preveri� poèas noèného 
èítania v sú�aži o Najkrajšie preèítaná ukážka z rozprávky. Neúnavne si odovzdávali štafetu èítania až do polnoci. Ráno 
nám spríjemnil hudobný budíèek  a zumbová rozcvièka.
Prežili sme noc plnú zábavy, dobrej nálady, tvorivých èinností, obohatenia znalosti z literatúry i výtvarníctva. Táto noc 
nám pripomenula význam rozprávok v živote detí,  ale i dospelého èloveka. Prebudila v de�och fantáziu a tvorivos� 
a dúfam, že i chu� preèíta� si zaujímavú knihu,  alebo napísa� vlastný príbeh. 

Andersenova noc
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Základná škola v Staškove

Hoci sme všetci oèakávali tuhú a mrazivú zimu, poèas ktorej CVÈ v Staškove malo 

naplánovaných dos� atraktívnych akcií, tá neprišla. Žia¾, pani zima sa nás akosi len 

miernou svojou silou dotkla a z naplánovaných zimných atrakcií muselo CVÈ ustúpi�. 

Prišiel marec a s ním i teplé, skoro až jarné dni. Hneï od zaèiatku mesiaca sa CVÈ 

sústredilo na prípravu športovej akcie už 3. roèníka florbalového turnaja o Putovný 

pohár riad. CVÈ. A tak sa dòa 16.03.2014 uskutoènil v priestoroch telocviène ZŠ už 

spomínaný 3. Roèník. 

Po príjemnom zahájení sa turnaj zaèal hra� systémom každý s každým a ví�azom sa 

stalo družstvo s najvyšším poètom získaných bodov. Osemhodinový maratón zápasov 

ukázal zaujímavé zápolenia jednotlivých družstiev s túžbou po ví�azstve. Turnaja sa zúèastnilo 6 družstiev a to: 

Pozbieraní (Staškov), Florbal Klub Panthers  Steel(Staškov), 

El Niòos (Olešná), C.M.K. Leones (Ilava), White Wolves (Staškov), Coyotes /Jablunkov/.  

Po odohratí všetkých 15-tich zápasov sa nakoniec z ví�azstva tešilo družstvo EL NIÒOS /Olešná/. Druhé miesto obsadil 

minuloroèný ví�az WHITE WOLVES /Staškov/ a na tre�om mieste skonèilo družstvo POZBIERANÍ /Staškov/. 

Najlepším brankárom sa stal VLADIMÍR ŠPILÁK /Pozbieraní/.Najlepším hráèom turnaja bol vyhlásený ¼UDOVÍT 

HAJDUK /El Niòos/ a najlepším strelcom sa stal DALIBOR ŠVÍK – 12 gólov /Florbal Klub Panthers Steel/. 

Poèas celého turnaja sa družstvám podarilo nastrie¾a� spolu 107 gólov, z èoho usudzujeme, že sa dalo naèo pozera�.

Ví�azom boli odovzdané ceny, ktoré zakúpilo CVÈ Staškov. Ïakujeme všetkým zúèastneným družstvám za predvedené 

výkony a dúfame, že sa takýto florbalový turnaj uskutoèní aj o rok. Nezabudli na nás ani fanúšikovia tohto športu, 

a preto dúfame, že navštívia aj ïalšie športové akcie poriadané CVÈ Staškov. 

V dòoch od 18.-21.03.2014 sa uskutoènili v našej obci celodenné spomienkové dni na nášho rodáka, legendu 

slovenského filmu Jozefa Kronera pri príležitosti jeho nedožitých 90-tých narodenín. Pri tejto príležitosti CVÈ v Staškove 

vyhlásilo literárno-výtvarnú sú�až spojenú i s vedomostným kvízom o J. Kronerovi pod názvom Kroner mojimi oèami 

/ako si naò spomínajú deti a mládež).Zapojilo sa 5 základných škôl: ZŠ Staškov, ZŠ s MŠ Olešná, ZŠ Podvysoká, Cirkevná 

základná škola Jána Palárika Raková a ZŠ Makov. Výstava bola nainštalovaná vo výstavných priestoroch OÚ v Staškove a 

bola obohatená tromi sochami z drôtu v životnej ve¾kosti od Mgr. L. Jurovatého ml. Sochy dala vytvori� Kysucká nadácia 

a sú to významné osobnosti Kysúc: herec a náš rodák z obce Jozef Kroner, Ján Palárik - kòaz, dramatik, spisovate¾, rodák 

z Rakovej a E. A. Cernan – americký astronaut, ktorého životné korene siahajú do obce Vysoká nad Kysucou. 

Mgr. Babišová Helena

Žiaci v Kysuckej knižnici  v Èadci

Jarné aktivity centra vo¾ného èasu
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Spomínanú výstavu otvorila riad. CVÈ za úèasti pána starostu obce, riadite¾ov ZŠ, prítomných pánov uèite¾ov ZŠ a 

niektorých žiakov ZŠ. Úvodný program spestril krúžok pri CVÈ- detský folklórny súbor Staškovienka, FS Staškovanka a 

miestny divadelný súbor Staškovan s ukážkou div. hry KUBO, ktorý predstavil ukážku celého 2. dejstva na javisku. 

Výstavu navštívilo množstvo žiakov, ba i dospelých, ktorí sa k  výstave vyjadrovali pochválne. Žiaci spomínaných škôl si 

zároveò vyplòovali vedomostný kvíz o Kronerovi a obdržali nielen  ocenenia za kvíz a výstavné exponáty, ale získali 

i propagaèný materiál v rôznych podobách o hercovi, o rodnom dome J. Kronera a sochách, nachádzajúcich sa v 

blízkosti rodného domu. Poèas celého spomienkového týždòa sa premietali v kinosále OÚ filmy s Jozefom Kronerom a 

bol sprístupnený i rodný dom umelca. Výstava trvala do 31.03.2014. CVÈ úprimne ïakuje OÚ v obci, všetkým 

zúèastneným ZŠ za ústretovos�, folklórnym súborom, div. súboru Staškovan ako i nemenovaným pomocníkom, ktorí sa 

s vervou pustili do organizaèných prác, a tak prispeli k výbornému priebehu celého spomienkového týždòa na nášho 

rodáka. 

Ocenené práce ZŠ Staškov:

- Alžbeta Hanuliaková, Nikola Kicošová – plagát – Jozef Kroner v angliètine

- Kolektív 2.A, 4. B – výtvarné práce

- Andrej Králik – báseò

- Terézia Mravcová – výtvarná práca – Pacho, habský zbojník

- Lenka Balalová, Ema Vojarová, Natália Zbonèáková – báseò

- Simona Machovèiaková, Samuel Nekoranec, Natália Blažíèková – kvíz o Jozefovi Kronerovi

Ostatným zúèastneným školám sme odovzdali ocenenia osobne na školách. 

Po výstavných spomienkových dòoch nastali pre CVÈ dni príprav k blížiacej sa jari a ve¾konoèným tradíciám. Ve¾konoèné 

variácie - tak bola pomenovaná výstava tvorivých ukážok žiakov z krúžkov a mládeže do 30 rokov. Táto výstava krás jari 

bola inštalovaná vo výstavných priestoroch od 08.04.-25.04.2014. V rámci týchto výstavných dní CVÈ uskuènilo akciu 

tvorivých ukážok pletenia korbáèov, košíkov, háèkovanej techniky ve¾konoèných vajíèok, ktoré názorne predvádzali 

manželia Jozef a Vierka Šulekovci z Olešnej. Prišli niektoré roèníky miestnej ZŠ, ktoré výstavu a celú tvorivú akciu využili 

v rámci plnenia uèebných osnov k tematickému celku Návrat k ¾udovým tradíciám.  Žiaci prvého a druhého roèníka si po 

vzhliadnutí výstavy pozreli v kinosále animovanú rozprávku ¼adové krá¾ovstvo. Okrem žiakov navštívilo túto tvorivú 

akciu i pomerne dos� dospelých, ktorí sa nielen pokochali krásou krúžkovej èinnosti a výtvarnej nádhery, ale nakúpili si 

i výrobky z prútia. CVÈ touto cestou vyjadruje manželom Šulekovcom úprimné poïakovanie a teší sa na ïalšiu 

spoluprácu. 

Jar. Trojhláskové slovo, ktoré nám každoroène zlepší po zime náladu, vdýchne osvieženie života z prebúdzajúcej sa 

prírody, posilní nás duchovne z uctenia si Zmàtvychvstania Pána Ježiša a v neposlednom rade nám rozjarí naše tváre 

vïaka úcte k rôznym tradíciám.

 Zaèal máj – mesiac lásky, úcty a radosti. V predveèer prvého mája sa CVÈ v Staškove rozhodlo usporiada� akciu Vítanie 

jari – svetielkovú slávnos� spojenú s detskou diskotékou. Všetci sme tàpli, èi prídu deti. Prekvapenie však bolo milé 

a radostné. O 19.00 hodine sa zaèali pri elokovanom pracovisku CVÈ /pri budove starej školy/ schádza� deti 

s mamièkami a otcami žiaci MŠ, ZŠ, ba i dospelá mládež. Všetci prišli s nejakými symbolmi jari /kvety, ozdobené klobúky, 

lampášiky, svietiace balóny/. Po zahájení a zvukov dvoch heligóniek /p. Smreèková a p. Sýkora/ pobrali sa prítomní 

úèastníci pred OÚ, kde si pri novopostavenom a vyzdobenom máji zaspievali, zatancovali a pripomenuli tradíciu stavania 

májov. Potom sa sprievod pobral nábrežím Kysuce smerom k rodnému domu Jozefa Kronera. Tam ich èakali skryté 

sladké poklady. Po splnení úlohy pri „domèeku“ sa sprievod s rozsvietenými lampášikmi a svetielkami za zvukov 

spomínaných heligóniek presunul do Parku Jána Pavla II. Organizátori sa ujali krásnej úlohy. Rozsvietili „lampióny 

prianí“ a tie sa zaèali vznáša� nádhernou tmavou oblohou ponad náš kostolík. A zaèal sa tanec s pohostením v bývalej 

jedálni starej školy. To bolo radosti a spevu! Do tanca sa zapojili všetky prítomné vedúce krúžkov /Katka Brisudová, 

Kristínka Matláková, Katka Belková, p. riad. ZŠ Mária Perïochová, Ivonka Hejèíková, Hanka Krištofíková, J. Poláèiková 

a Katka Ivanová, riad. MŠ i pracovníci CVÈ a OÚ v Staškove. Akcia sa vydarila, spokojní boli nielen deti, ale i všetci 

prítomní. Naše poïakovanie patrí pracovníkom CVÈ, prítomným vedúcim krúžkov, OÚ, obom riadite¾kám škôl, ale i tým 

rodièom a uèite¾om, ktorí nám boli nápomocní pri organizovaní tejto akcie. 

Lúèili sme sa za tmy veselí a spokojní. Sem-tam sme však zapoèuli spevy doplnené zvukmi heligonkárov. To staškovskí 

mládenci dvíhali k hviezdnej oblohe vyzdobené „máje“ svojim susedkám, kamarátkam a spolužiaèkam. Vnútorne nás, 

organizátorov, hrial pocit spokojnosti, že sme i my mohli prispie� našou akciou k blížiacim sa nádherným májovým 

dòom, ktoré chce i CVÈ svojou aktivitou urobi� ešte krajšími. 

Jarné aktivity centra vo¾ného èasu
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Jarné aktivity centra vo¾ného èasu

Mgr. Poláèiková Jozefína

Ve¾konoèné variácie - tvorivé dielne pletenia 
korbáèov a háèkovania

Výstava Ve¾konoèné variácia

Literárno-výtvarná výstava Vítanie jari - „Svetielkova slávnos�“

Výstava prác „Kroner mojimi oèami“

„Svetielkova slávnos�“ - vypúš�anide lampiónov želaní
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Èinnosti folklórnej skupiny STAŠKOVANKA

Folklórna skupina Staškovanka vznikla v roku 1974 pod vedením pani Márie Kalièákovej. Dnes FS pracuje pod vedením 
pani Jarmily Hrtúsovej. Má stálych 20 èlenov, ktorí sa menia v závislosti od druhu nacvièovaného   pásma.  FS skupina 
mala vždy š�astie na dobrých heligonkárov. Nemôžeme nespomenú�  pána Ladislava Maslíka a pána Ferka Belku, ktorí 
sú už vo folklórnom nebi. Dnes s FS úèinkuje ïalší výborný heligonkár pán Štefan Belko. 

Cie¾om skupiny je oživi�  krásne staré kysucké piesne a zvyky, aby sa zachovali pre ïalšie generácie, lebo starí ¾udia 
odchádzajú a navždy s nimi aj piesne a zvyky. Za 38 rokov súbor nacvièil viacero pásiem a zvyklostí zo Staškova. 
S mnohými folklórna skupina obsadila prvé miesto nielen na okresnej, ale aj na celoslovenskej sú�aži.  No nielen pásma 
preslávili našu folklórnu skupinu. FS Staškovanka sa zúèastòuje i mnohých sú�ažných a nesú�ažných vystúpení doma 
i v zahranièí.  
Jedným z ocenení, na ktoré je skupina hrdá,  je „Laureát festivalu hudobného folklóru Cassovia folkfest 2007“, ktoré 
získala v júni roku 2007 v Košiciach, kde vyhrala celoslovenskú sú�až v kategórii ženských speváckych skupín.  
Koncom 70-tych rokov FS nahrala gramoplatòu pastierske piesne. Taktiež nahrávala v Èeskoslovenskom rozhlase 
v Banskej Bystrici – Piesne z Kysúc  a  Klenotnicu ¾udových piesní.
V roku 2006 skupina vydala CD s názvom „Kysucké Vianoce“ a v roku 2008 „Z jednej strany Staškova“.  Tretie CD so 
svadobnými a regrútskými piesòami s názvom „Už ja idem mamko moja od Vás“ vyšlo v roku 2011. 
Za bezproblémový chod vïaèí skupina v nemalej miere aj obecnému úradu, ktorý skupinu finanène podporuje, vïaka 
èomu si  jej èlenovia môžu zakúpi� nové kroje a rekvizity. 
Úèinkovanie vo FS stojí ich èlenov ve¾a mravenèej práce, ve¾a námahy a starostí, osobného vo¾na, no keï sa im dielo 
podarí,  majú všetci dobrý pocit, že ich snaha nebola márna a potlesk divákov je pre nich povzbudením do ïalšej 
èinorodej práce. 

V tomto èase èlenovia FS nacvièovali na Deò matiek, na Vá¾anie mája a taktiež sa im treba chysta� na FF Ochodnica, 
ktorá je tento rok sú�ažná. 

V tomto roku si pripomenieme 40. výroèie založenie FS Staškovanka. Oslávime ho 21.06.2014 na futbalovom štadióne 
v Staškove spolu s  bývalými èlenmi našej skupiny.

ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

Jarmila Hrtúsová
vedúca FS Staškovanka
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