príhovor starostu
uznesenia obecného zastupite¾stva
z osláv 400 rokov obce
požehnanie novej kaplnky
obec má svoju prvú monografiu

zoznam kandidátov k vo¾bám
CVÈ v Staškove poèas leta
zaèiatok školského roka
90 rokov DHZ
spoloèenská kronika

SLOVO STAROSTU
Milí Staškovèania!

Udalosou roka v našej obci boli oslavy 400. výroèia prvej známej
písomnej zmienky o Staškove. Dovolím si konštatova, že sa nám
podarilo zorganizova a zabezpeèi dôstojný priebeh tejto dvojdòovej
výnimoènej udalosti. Svojou úèasou v nede¾u na hlavnom programe nás
potešil predseda VÚC Žilina a poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár. Náš
vzácny hos nielenže odovzdal obci pamätnú listinu, ale aj prítomných
pohostil výbornou tortou, ktorú osobne nakrájal. Osobitne ma teší
skutoènos, že v plánovanom termíne sa podarilo dokonèi kaplnku
Nepoškvrneného poèatia Panny Márie na Grúni a vyda prvú monografiu
o našej obci. Ve¾mi rád využijem tento priestor, aby som poïakoval
všetkým, ktorí sa podie¾ali na príprave samotných osláv – prípravnému
výboru, zamestnancom obecného úradu a technického podniku, všetkým úèinkujúcim
v programe jednotlivých podujatí a ich režisérke Jozefíne Poláèikovej, zložkám pracujúcim
v našej obci, po¾ovníckemu združeniu Polom za zabezpeèenie kvalitného gulášu.
Poïakovanie patrí tiež každému, kto sa prièinil o výstavbu novej kaplnky – darcom pozemkov
pod stavbu, projektantovi Stanislavovi Mikovèákovi, zamestnancom obce, živnostníkom
a firmám za realizáciu samotných stavebných prác, Rudolfovi Turiakovi za podarovanie oltára
a sošiek zo zbúranej kaplnky, všetkým, ktorí finanène prispeli na vybudovanie tohto diela,
pánovi farárovi za pomoc pri výstavbe a za podporu tejto myšlienky. Príprava vydania prvej
monografie o našej obci trvala takmer rok a úsilie autorského kolektívu pod vedením Ladislava
Paštrnáka a vydavate¾stva Magma Èadca vyústilo do krásneho výsledku. Vïaka im a tým, ktorí
finanène podporili vydanie tejto publikácie má už i Staškov kvalitnú knihu o histórii i súèasnosti
obce.
V mesiaci august prebehla rekonštrukcia živiènej krytiny strechy tribúny futbalového štadióna
a vlastnými zamestnancami sme vybudovali ihrisko pri Kysuci na nižnom konci. Pri hlavnej
ceste, pred prechodom k materskej škole sme osadili meraè rýchlosti, ktorý bol
spolufinancovaný z dotácie Nadácie Allianz. V týchto dòoch zamestnanci technického podniku
pod vedením Ladislava Perïocha finišujú s prípravnými prácami na asfaltovanie miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev. Samotné asfaltovanie bude v mesiaci október
realizova firma Swietelsky Slovakia spol. s r.o., ktorá ponúkla vo verejnej súaži našej obci
najnižšiu cenu za prevedenie týchto prác. Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov
poskytlo obci dotáciu vo výške 10 000 eur ako príspevok na prípravu podkladných vrstiev
miestnych komunikácii, ktoré sú využívané na dopravu vyaženej drevnej hmoty. Od zaèiatku
októbra zaène náš technický podnik s opravou štítovej steny telocviène pri základnej škole v
rámci získanej dotácie z Ministerstva školstva SR.
Verím, že príroda sa umúdri a po období nekoneèných dažïov aspoò jeseò prinesie poèasie,
ktoré bude pria stavbárom a podarí sa nám splni všetky úlohy, ktoré sme si naplánovali.
S úctou
Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce
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Uznesenie è. 6/2014 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 15. 8. 2014
Obecné zastupite¾stvo v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:
Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Schválenie programu oslavy 400 rokov obce Staškov
4. Návrhy na udelenie ocenenia obèanov pri príležitosti 400 rokov obce Staškov
5. Schválenie rozsahu výkonu funkcie /úväzku/ starostu na funkèné obdobie 2014 – 2018
6. Schválenie poètu volebných obvodov a poètu poslancov obecného zastupite¾stva na obdobie 2014 - 2018
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Mgr. Jozef Latka, èlenovia: Pavol Ïurkáè, PhDr. Gabriel Machovèák
overovatelia: Ján Belko, Ing. Šimon Kožák, PhD.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
3.Program Osláv 400 rokov obce Staškov
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa:0, Proti:0
4. Udelenie Èestného obèianstva obce Staškov pre: Zuzanu Kronerovú a Jana Kronera. Listina, podpísaná
starostom obce bude odovzdaná dòa 14. 9. 2014.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. K návrhu na urèenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Staškov na volebné obdobie rokov 2014 – 2018:
Obecné zastupite¾stvo:
a/ p r e j e d n a l o
návrh na urèenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Staškov na volebné obdobie rokov 2014 - 2018
b/ s c h v a ¾ u j e
„rozsah výkonu funkcie starostu obce Staškov na plný úväzok na celé funkèné obdobie vo volebnom období rokov 2014
– 2018“
6. Schva¾uje jeden volebný obvod a 9 /devä/ poslancov obecného zastupite¾stva na obdobie 2014 – 2018.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
7. Komisiu na vyhodnotenie dodávate¾a asfaltovania miestnych komunikácií obce v zložení: Mgr. Jozef Latka,
Jozef Zbonèák, Pavol Ïurkáè, PhDr. Gabriel Machovèák, Ing. Šimon Kožák PhD., náhradník Mgr. Ján Kubošek,
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

B/ BERIE NA VEDOMIE:
1. List Ing. Martin Hamran, Mgr. Bohdana Hamranová, Bohdana Badžgoòová, Staškov.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce
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Ján Belko
I. overovate¾

Ing. Kožák Šimon PhD.
II. overovate¾
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Uznesenie è. 7/2014 zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 28. 8. 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. 5 a 6/2014
4. Centrum vo¾ného èasu Staškov – èerpanie rozpoètu za I. polrok 2014
5. Centrum vo¾ného èasu Staškov - úprava rozpoètu 2/2014
6. Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2014
7. Materská škola Staškov – úprava rozpoètu è. 1/2014
8. Materská škola Staškov – správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej èinnosti za školský rok
2013/2014
9. Základná škola Staškov – návrh na vyradenie majetku k 25.8.2014
10. Zverenie majetku obce do správy Základnej škole /Multifunkèné ihrisko/
11. Obec Staškov – èerpanie finanèného rozpoètu k 30.6.2014
12. Obec Staškov – úprava rozpoètu
13. Obecný technický podnik – návrh rozpoètu na rok 2014
14. Prenájom majetku obce Staškov nebytové priestory
15. Predaj majetku obce Staškov
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Šimon Kožák, PhD,
èlenovia: Ján Belko, Jozef Zbonèák
overovatelia: Mgr. Jozef Latka, Mgr. Ján Kubošek
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Kontrolu uznesenia è. 5/2014 a 6/2014 zo zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
4. Centrum vo¾ného èasu Staškov – èerpanie rozpoètu za I. polrok 2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Centrum vo¾ného èasu Staškov - úprava rozpoètu 2/2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0 , Proti: 0
6. Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
7. Materská škola Staškov – úprava rozpoètu è. 1/2014, so zapracovaním preklasifikovania
kapitálových výdavkov vo výške 100 € na bežné výdavky.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
8. Základná škola Staškov – vyradenie majetku k 25.8.2014 v celkovej sume 2 337,42 eur
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
9. Obec Staškov – èerpanie finanèného rozpoètu k 30.6.2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
10. Obec Staškov – úprava rozpoètu è. 4/2014
Hlasovanie: za: 7 , Zdržal sa: 0, Proti:0
11. Obecný technický podnik – rozpoèet na rok 2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
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12. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502- nebytové priestory - 4
triedy a telocvièòu v budove Základnej školy, Staškov è. 502 Centru vo¾ného èasu, Staškov 588, Ul. J. Kronera 588,
023 53 Staškov v sume 1 € za oduèenú hodinu v triede a 2 € za oduèenú hodinu v telocvièni v období od 1.10.2014 do
30.6.2015 v súlade s § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z
dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa poskytnú priestory na vo¾noèasové aktivity formou
krúžkovej èinnosti.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
13. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov
è. 502- nebytové priestory - telocvièòu v priestoroch Základnej školy, Staškov è. 502 OZ Pohyb, Krása, Presnos
Staškov è. 602 v sume 4 € /hod. v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných mesiacoch v období od 1.9.2014 do
30.6.2015 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z
dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa poskytnú priestory na vo¾noèasové aktivity žiakov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
14. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502 -nebytové priestory - 1
triedu v budove Základnej školy, Staškov è. 502 Základnej umeleckej škole, M. R. Štefánika 355, 023 54 Turzovka v
sume 1 € za oduèenú hodinu v období od 1.9.2014 do 30.6.2015 v súlade s § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR
è.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v
tom, že sa umožní žiakom Základnej školy Staškov uèi sa hra na hudobných nástrojoch priamo v obci.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa:0, Proti: 0
15. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov – nehnute¾nosti – èas budovy
è.s. 588 v k.ú. Staškov / budova obecného úradu Staškov/ - nebytové priestory : reštaurácia,kuchyòa, terasa o rozmere
48 m2, sklad piva, kompresorovòa, sociálne, kancelária, chodby, predajòa potravín, sklady patriace k predajni, p. Mgr.
Lenke Vráb¾ovej, Dunajov vo výške 5 055 eur / rok na dobu od 1.2.2015 do 31.1.2025 s výpovednou lehotou 3 mesiace,
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 dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že obec Staškov chce
zabezpeèi pre svojich obèanov možnos zabezpeèenia kvalitných reštauraèných služieb / oslavy rôznych výroèí,
smútoèné hostiny a pod./, dostupnos predajne s potravinami a rozlièný tovar.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
16. Odpredaj prebytoèného majetku obce – pozemok parc. CKN è. 1204/2 o výmere
7 m2 zastavaná plocha, vytvorená z parc. EKN 10837/1, LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov, GP è. 49/2014
z 23.6.2014 vytvorený Bc. Jánom Janèíkom a overený Ing. Teréziou Targošovou pod è. 629/2014 z 27.6.2014 Martinovi
Kortišovi, bytom Staškov, cena 10 €/ m2, v súlade s § 9 a 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. Pozemok sa nachádza pri pozemku žiadate¾a a bude ho využíva ako vstup k rodinnému domu.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
17. Zverenie nehnute¾ného majetku obce Staškov, v súlade so zákonom è. 138/1991Zb. o majetku obcí § 6, 6a,
v katastrálnom území Staškov, parcela CKN 184/5 o výmere 822 m, zapísaná na LV è. 1179, vedeného Správou katastra
Èadca. Stavbu Viacúèelové ihrisko obce Staškov, v obstarávacej hodnote 86 090,43 € , výmera ihriska 40x20m, inv.
èíslo 201001, s úèinnosou od 01. 09. 2014
do správy správcovi ZŠ Staškov, IÈO:37812114, rozpoètovej organizácii obce Staškov, na plnenie úloh v rámci
predmetu èinnosti alebo v súvislosti s ním.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal: 0
18. a/ Plán kontrolnej èinnosti na II. polrok 2014
b/ poveruje kontrolórke na výkon kontrol.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal: 0
19. Materská škola Staškov – správa o výsledkoch a podmienkach výchovno –vzdelávacej èinnosti za školský rok
2013/2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
20. Stavebné úpravy terasy pri Reštaurácii pod obecným úradom – parc. èíslo CKN 111/1– zámkovú dlažbu a
obrubníky, ktoré vybuduje na vlastné náklady nájomca Mgr. Lenka Vráb¾ová, Dunajov.
Hlasovanie: Za: 7 , Zdržal: 0, Proti: 0
21. Úpravu rozsahu asfaltovania, z dôvodu nedostatku finanèných prostriedkov sa vypúša úsek pri starej škole a
pri kaplnke v Jelitove.
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0
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B/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Materská škola Staškov – správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej èinnosti za školský rok
2013/2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Správu z vykonanej kontroly majetku obce predložené kontrolórkou obce.
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0
3. Návrh Rady CVÈ Staškov na úpravu VZN obce Staškov o výške príspevku na èiastoènú úhradu nákladov na èinnos
CVÈ Staškov.
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0
4. Žiados Štefan Papaj – STOMASOS, Stred Turzovka o odpustenie penále.
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0
5. Žiados Peter Koper, a manž. Danka Koperová, Okružná, Èadca o vybudovanie cesty k parcelám 1014/2 a
1015/4 v katastri obce Staškov.
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0
6. Žiados o výmenu parapet v bytoch v nadstavbe ZS podanú nájomníkmi v nadstavbe zdravotného strediska.
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0
7. Žiados o prizvanie deratizérov podanú nájomníkmi v nadstavbe zdravotného strediska.
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0

C/ RUŠÍ:
1. Uznesenie OZ obce Staškov è. 5/2005 z 27.5.2005 písm. A/10.
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0

D/ ZAMIETA:
1. Žiados Peter Šperka, Staškov o odkúpenie majetku obce – èasti pozemku CKN 111/21 v okolí bytového domu
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0

E/ UKLADÁ:
1. Obecnému úradu jedna oh¾adom prístupovej cesty v zmysle žiadosti rodiny Halvoníkovej Staškov
a Janošíkovej Staškov.
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0;
2. Sociálnej komisii prerokova žiados p. Barbory Machovèákovej, Staškov.
Hlasovanie: Za: 7 , Zdržal: 0, Proti: 0;
3. Obecnému úradu vybavi sažnos nájomníkov bytov v nadstavbe zdravotného strediska na rod. Korduliakovú.
Hlasovanie: Za: 7, Zdržal: 0, Proti: 0;

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce

Mgr. Jozef Latka
I. overovate¾

Mgr. Ján Kubošek
II. overovate¾
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Obec oslávila 400 rokov

Dva dni, ktoré ostanú v pamäti....
Domovina
Keï septembrový vánok èerstvý
zasial krásu po chotári,
ja pozdravi a veršom chcem,
domovina moja.
Na slávu tejto chvíle
chcem vzýva nebo i Zem,
nechže sa ti dobre darí
na dedine i na chotári,
domovina moja.
Si mojou kolískou,
kde som sa narodil,
okúsil vôòu domáceho chleba,
pocítil ruží vôòu,
kamenný chodník k chalúpke
i lávku polámanú.
Domovina moja,
ty si tou lavièkou,
si miestom návratov,
spomienok, zvítaní,
miestom obdivu a èakaní.

Si ako strom,
vetvami chrániš chalupu
i deti v òom.
Nech je štedrá k tebe celá Zem,
èo vèelami bzuèí, lesmi je rozvoòaná,
domovina moja drahá.
V tom pomyslení dobre je mi,
že blízki sme si všetci v tejto chvíli,
a preto vrúcne ešte raz:
kyticou po¾ných kvetov,
plodmi lesných luhov
poviazaných spomienkovou dúhou,
pozdravujem a, domovina moja.

Autor: Mgr. Jozefína Poláèiková

Tak sme sa predsa doèkali a oslávili!
Keï bol na zaèiatku kalendárneho roka 2014 publikovaný a vydaný Kalendár Staškov 2014 a nalistovali sme
mesiac september, nastalo milé prekvapenie. Obec Staškov srdeène pozývala všetkých Staškovèanov, rodákov
a priate¾ov na oslavu významného jubilea – 400 rokov od prvej písomnej zmienky o obci, na ktorej bude uvedená
prvá monografia o obci. To boli vtedy ešte len úvahy a plány, ale tie sa stali skutoènosou v dòoch 13. a 14.
septembra vïaka OÚ, poslancom OÚ, obetavým a ochotným mojim rodákom, ktorí nezištne pomáhali pri tvorbe a
realizácii tohto dvojdòového maratónu rôznorodých, pritom krásnych a obdivuhodných akcií, na ktoré sa len tak
nezabudne. Aby som vám priblížila názory niektorých Staškovèanov, ktorí boli prítomní na oslavách, preèítajte si
ich postrehy, ktoré nám osobne písomne doruèili:
PhDr. Milan Matlák, diplomat:
„Poèas mojej diplomatickej praxe som mal možnos zúèastni sa mnohých podujatí v obciach, mestách, firmách
i rodinách na poèes rôznych výroèí. S plnou zodpovednosou a potešením môžem poveda, že oslavy 400.
výroèia prvej písomnej zmienky o obci Staškov boli pre mòa tie najkrajšie a najhodnotnejšie. Dôvodom je
predovšetkým skutoènos, že po oslavách, ktorých som sa v minulosti zúèastnil, ostali aj bolesti hlavy a èasto
i brucha. To nevyluèujem, verím, že iba výnimoène aj v našom prípade. To hlavné, èo si na oslavách jubilea našej
obce najviac cením je, že po nich ostali hodnotné a ve¾mi cenné pamiatky pre ïalšie generácie – struène
povedané – kaplnka a kniha. Verím, že nám všetkým budú pripomína i našim budúcim pokoleniam tento
významný medzník histórie našej obce Staškov.“

8

OBECNÉ AKTUALITY
Anna Mravcová, U Kožákov:
„Oslavu 400 rokov našej dediny sme oèakávali s nádejou a zvedavosou.Zaèalo sa to dôstojne sv. omšou
a požehnaním kaplièky na Grúni. Ako povedal p. farár A. Galus, aj nebo nám prialo a prestalo prša a aj slnieèko sa
na nás usmievalo. V obrázkoch kaplnky nám ostala pekná spomienka. Potešila ma tam aj úèas ¾udí z okolitých
dedín a tiež prítomnos rodáka, kòaza Štefka Bukovana. Všetko to umocnil ešte program v kultúrnom dome, ktorý
bol pestrý a vyvrcholil „krstom“ monografie Staškov, ktorá sa vydarila, aj keï škoda, že sa všetko pripravované do
nej nedostalo. Aj nede¾ný sprievod do kostola bol pekne zastúpený viacerými spolkami a spevácky súbor
z Maríkovej krásnym spevom spestril a oživil sv. omšu. A potom aj v ïalšom programe piesòou „Aká si mi krásna“,
„Slovensko moje“ a iné... Poobedòajší program bol od zaèiatku do konca pestrý a zábavný, guláš sa tiež vydaril.
„Stašek“ (P. Ïurkáè) s malým „obèanom“ (N. Gulèík) priblížil históriu Staškova. Prajem pánovi starostovi i županovi
Žilinského samosprávneho kraja, aby symbolickými k¾úèmi, ktoré dostali, pozamykali všetky neduhy a nech tými
k¾úèmi otvoria srdcia k svornosti a cestu ku krajšej budúcnosti. Dúfam, že sa to podarí, veï im na to padalo
i šastie z neba v podobe dažïa. Verím, že sa všetko všetkým páèilo, za èo patrí ve¾ká vïaka tým, èo sa o to
prièinili. Milo spomínam na tieto dva dni, lebo som tam postretla ve¾a milých a vzácnych ¾udí, s ktorými sme si
zaspomínali na všetko možné. A spoloène i zaspievali... VÏAKA!“
Renáta Gulèíková:
„Oslavy 400. výroèia prvej písomnej zmienky o obci Staškov zaèali pre mòa naozaj slávnostne prekrásnym
požehnaním novej kaplnky, kde sa aj nebo pripojilo a poslalo nám svoje požehnanie v podobe slnieèka, v inak
daždivom dni. Vydaril sa aj program v kultúrnom dome. Zabavila som sa pri dokumente Staré èasy – nové poh¾ady,
pri ukážke z divadelnej hry Kubo, ktorá sa pod vedením p. Poláèikovej ve¾mi vydarila. Potešilo ma, že monografiu
o obci Staškov uviedol 93-roèný pán Smreèek, èlovek, z ktorého sála dobrota, elán, energia a humor i napriek jeho
veku. Odchádzala som dojatá z výkonu speváka a recitátora A. Vancela, z dua súrodencov – hudobníkov Janka
a Paulínky Belkových, pobavená humorom opernej speváèky pani Holíèkovej a plná dojmov z krásnej výstavy.
V nede¾u pokraèovala oslava krásnou slávnostnou omšou. Program, ktorý nasledoval v poobedòajších hodinách
som s úžasom sledovala. Prekvapivý bol príchod Stašeka (p. Ïurkáèa) a malého Janka (môjho synovca Nikolaska).
Ich výkon bol fantastický! FS z Maríkovej prekvapil všetkých Staškovèanov. Ich spev sa unášal celým Staškovom.
A babky – demokratky boli opä jedineèné! Veèer som sa zabavila pri vynikajúcej skupine, dobre známej zo
ŠLÁGRU, pri PROGRESE. Ve¾ká vïaka patrí p. starostovi Šimèiskovi, pracovníkom OÚ, organizátorke kultúrneho
programu p. Poláèikovej a všetkým, ktorí sa na dvojdòových oslavách podie¾ali.“
Mária Kicošová:
„I napriek tomu, že poèasie nám až tak ve¾mi neprialo, oslavy boli vydarené. Mali úroveò a kultúrny program sa
tiež vydaril. Mohli si tu prís na svoje i tí mladší, i tí skôr narodení. Urèite treba poïakova všetkým, ktorí oslavy
pripravovali. Fakt sa im to podarilo!“
Gustáv Kajánek, firma KOVO:
„Dvojdòový maratón rôznorodého programu sa nám s manželkou ve¾mi páèil. Èi po stránke duchovnej alebo
kultúrnej. Posvätenie kaplnky na Grúni, spojené so svätou omšou, nás duchovne pookrialo a bolo predzvesou, že
nás èakajú nasledujúce hodiny plné dôstojných a pekných chví¾. A bolo tak. Uvedenie monografie, spev a recitácia
A. Vancela, príhovor našej rodáèky – opernej speváèky Eleny Holíèkovej, súrodenci - huslisti Belkovci, ukážka
z divadelného predstavenia Kubo – to zanechalo v nás ve¾mi dobrý dojem z prvého dòa.
A druhý deò? Aj keï daždivý, ale veselý, obdivuhodný (Babky - demokratky, FS z Maríkovej, naši malí i ve¾kí
folkloristi, Stašek, skupina PROGRES). ¼udia sa bavili, tanèili a tešili sa, že sme sa tohto výroèia dožili
s poïakovaním tým, ktorí to zorganizovali.“
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Ladislav Maslík:
„Èo k tomu doda? Ve¾mi pekné! Poènúc konferenciérkou - Mgr. Katkou Borisovou, decentným prednesom
a spevom v podaní Andrea Vancela, uvedením monografie, vzhliadnutím dokumentíku, vystúpením hudobnej
skupiny PROGRES, výborným gulášom, pivom, dobrou náladou, tancom všetkých prítomných, to urobilo ve¾mi
dobrý dojem a zážitok na ïalších 400 rokov!“

Na záver rozhodne netreba zabudnú na ¾udí, ktorí boli v prípravnej komisii, aby tieto dvojdòové oslavy dopadli na
výbornú. (Ing. Ladislav Šimèisko, Mgr. Ján Kubošek, Mons. Anton Galus, Mgr. Jozefína Poláèiková, Mgr. Mária
Perïochová, Anna Smreèková, Mgr. Juliana Belková, Ing. Anna Kubánková, Eva Mravcová, Jarmila Hrtúsová, Ján
Janošec). Ïakujeme!

Mgr. Iveta Bartusková

Fotogaléria z osláv
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Požehnanie novej kaplnky v Staškove
Dòa 13. septembra 2014 bola požehnaná novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného poèatia Panny Márie na vyšnom
konci na Grúni. Výstavba kaplnky, ktorú zabezpeèovala obec sa zaèala 5. 5. 2014. Dokonèené dielo bolo financované
prostredníctvom vyhlásenej dobrovo¾nej zbierky a je vlastníctvom obce Staškov. Ïakujeme všetkým, ktorí sa prièinili
o jej výstavbu:
Pozemok pod stavbu darovali:
Terézia Latková, František Matlak, O¾ga Jurgová
Stavbu projektoval a vyrobil kríž a ozdobnú mrežu na okno bez nároku na odmenu
Ing. Stanislav Mikovèák z Èadce
Stavebné práce realizovali:
zamestnanci obce Ladislav Perïoch, Peter Vyrobík, Marián Oškrobaný, Ladislav Cudrák, živnostníci Ján Badžgoò, Rado
Sojèák, Marián Turiak. Elektroinštaláciu zrealizovala firma Miroslava Michalíka, technické zázemie a materiál poskytla
firma Sakson, kamenárske práce Rudolf Boháèik z Korne, krov realizovali tesári Maslíkovci z Podvysokej, šind¾ovú
strechu firma p. Koniara z Klokoèova, stolárske práce p. Jozef Greèmal, s organizáciou prác po celý èas pomáhal p. Ján
Kubošek.
Pán Rudolf Turiak daroval oltár a sošky z pôvodnej kaplnky, ktoré zreštauroval Jozef Mundier z Èadce, obrus na oltár
ušila pani Sojèáková, novú sošku Panny Márie zabezpeèil darca, ktorý nechce by menovaný, drevo na krov daroval
staškovský urbár.
Finanèné prostriedky v rámci dobrovo¾nej zbierky darovali:
Ján Jurík a manželka, Vahanèíková Marta, p. Turiaková, rod. Šimèiskova, rod. Kuboškova, Mgr. Varsavíková O¾ga, Jozef
Zbonèák, Marschalko Ladislav, Èerveník Ladislav, Kubánka Jozef, Cisáriková Mária, Marschalková Štefánia, Greèmalová
Anna, Badurová Irena, Greèmal František, Procházková Anna, Lukáèová Anna, Kožáková Anna, Králiková Emília, Belko
Štefan, Ladislav Jurga, Papajová Mária, Gajdošíková Mária, Mgr. Krištofíková Anna, Viliam Kicoš, Martiniaková Blanka,
Stanislav Jozek, Mgr. Paštrnák Ladislav, Jana Paštrnáková, Mgr. Tibor Paštrnák, Mgr. Martin Paštrnák, Mgr. Miroslava
Paštrnáková, Èuboòová Božena, rod. Juríkova, Barèáková Jozefína, rod. Machovèákova, Kalièáková Mária, Mgr. Jozefína
Poláèiková, Janíková Mária, Èeèotka Ján, Matláková Anna, JUDr. ¼udmila Kvašòovská, Júlia Latková, ¼udmila Janíková,
Mgr. Jozef Latka, PhDr. Mgr. Gabriel Machovèák, Belko Ján, Lašútová Anna, ¼ubomír Ochotnícky, Korduliaková Terézia,
Piatková Mária, rod. Gomolova, Pavol Matlák, ¼ubomír Staník, Pavol Smreèek, Anton Šimanica, rod. Dušana Perïocha,
rod. MUDr. Vladimíra Gajdièiara, rod. Šperkova, Peter Šuška, Mária Veselovská a príspevok vyzbieraný pri požehnaní
kaplnky.
Všetkým menovaným úprimne ïakujeme, a zároveò oznamujeme, že kto by mal záujem
finanène podpori už zrealizované práce, môže tak urobi v pokladni OÚ.
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Fotogaléria z požehnania kaplnky
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Monografia obce
Dòa 13. septembra 2014 bola v Kultúrnom dome Jozefa Kronera
v Staškove uvedená do života prvá MONOGRAFIA OBCE
STAŠKOV.
Knihu vydalo vydavate¾stvo MAGMA – Mária Šèuryová,
Zostavil: Mgr. Ladislav Paštrnák
Grafický návrh a spracovanie: Mária Šèuryová, Tibor Paštrnák
Monografia bola vydaná vïaka finanènej podpore:
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ladislava Jurgu,
Anny Matlákovej, ¼ubomíra Pakoša, MUDr. Pøemysla Pecha,
rod. Šimèiskovej.
Zvláštne poïakovanie patrí Mgr. Anne Miklovièovej
Kniha je prístupná pre verejnos. V prípade záujmu si ju môžete
zakúpi na Obecnom úrade v Staškove.
Cena knihy je 20 €

Fotogaléria z uvedenia monografie
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Pozvánka na koncert
Obec Staškov Vás srdeène pozýva na koncert hudobnej skupiny
KORTINA, známej z televízie Šláger.
Koncert sa uskutoèní pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Kedy: 19. október 2014 o 15.00 hod.
Kde: Kultúrny dom Jozefa Kronera v Staškove
Pozývame všetky vekové kategórie. Vstup na koncert je vo¾ný.

Nové ihrisko v obci - potešenie pre naše deti

V mesiaci august obec s vlastnými zamestnancami vybudovala detské ihrisko na nižnom konci pri lávke cez Kysucu.

Poïakovanie
Touto cestou pekne ïakujem pánovi starostovi obce Staškov Ing. Ladislavovi Šimèiskovi, poslancovi Ing. Šimonovi
Kožákovi, PhD. a najmä našim hasièom Jánovi Janošcovi, Ing. Milanovi Veselovskému, Jurajovi Pálenikovi , Romanovi
Pakošovi pri odstraòovaní následkov povodne dòa 21.07.2014.
Janka Èuláková
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre vo¾by dòa 15.11.2014
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre vo¾by starostu obce dòa 15.11.2014
Kandidáti:
Ladislav Šimèisko, Ing., 47 r., starosta obce, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre vo¾by poslancov do Obecného zastupite¾stva
v Staškove 15. novembra 2014
Volebný obvod èíslo: 1, vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov
Kandidáti:
Iveta Bartusková, Mgr., 48 r., štátna zamestnankyòa, SMER – sociálna demokracia
Ján Belko, 42 r., rušòovodiè, Strana demokratického Slovenska
Ján Belko, 39 r., organista, fotograf, nezávislý kandidát
¼ubomír Belko, Mgr., 26 r., uèite¾, SMER - sociálna demokracia
Ladislav Cudrák, 48 r., technický pracovník, nezávislý kandidát
O¾ga Èervencová, Bc., 50 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
Jozef Èuboò, 51 r., vodiè záchrannej zdravotnej služby, SMER - sociálna demokracia
Pavol Ïurkáè, 61 r., robotník, Slovenská národná strana
Peter Fuèek, 43 r., manažér stavebnej spoloènosti, SMER – sociálna demokracia
Michal Furdan, 25 r., SZÈO, Sloboda a Solidarita
Vladimír Gajdošík, Ing., 52 r., vydavate¾, nezávislý kandidát
Patrícia Jakubíková, Mgr., 30 r., ekonómka, Slovenská národná strana
Anna Janíková, PhDr., 62 r., vysokoškolská pedagogièka, SMER – sociálna demokracia
Ján Janošec, 49 r., predseda družstva vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov, nezávislý kandidát
Stanislav Jurga, Ing., 53 r., ekonóm, Kresanskodemokratické hnutie
Jozef Kajánek, 32 r., signalista ŽSR, Komunistická strana Slovenska
Ján Kobolka, 60 r., súkromný podnikate¾, SMER - sociálna demokracia
Šimon Kožák, Ing., PhD., 33 r., SZÈO, Strana demokratického Slovenska
Daniel Králik, Mgr., 41 r., policajt, nezávislý kandidát
Ján Kubošek, Mgr., 53 r., výsluhový dôchodca, Hnutie za demokraciu
¼udmila Kvašòovská, JUDr., 42 r., advokátka, nezávislá kandidátka
Jozef Latka, Mgr., 58 r., uèite¾, Hnutie za demokraciu
Gabriel Machovèák, PhDr., 37 r., konate¾, Kresanskodemokratické hnutie
Stanislav Machovèák, 24 r., pilot, nezávislý kandidát
Miroslav Michalík, 38 r., elektrikár, Slovenská národná strana
Ján Sabela, RNDr., 52 r., manager, nezávislý kandidát
Peter Šamaj, 30 r., stavebný robotník, SMER - sociálna demokracia
Terézia Šupèíková, 46 r., úètovníèka, SMER - sociálna demokracia
Eva Urbaníková, 59 r., dôchodkyòa, nezávislá kandidátka
O¾ga Varsavíková, Mgr., 58 r., štátna zamestnankyòa, SMER – sociálna demokracia
Milan Veselovský, Ing., 26 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
Jozef Zahatlan, 52 r., živnostník, Slovenská národná strana
Jozef Zbonèák, 43 r., SZÈO, Hnutie za demokraciu
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Vážení vlastníci, spoluvlastníci lesných pozemkov a bývalí èlenovia ZVNL!
Dòa 18.5.2014 bolo založené Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov („ïalej ako DVNL“), ako nástupnícky
subjekt po Združení vlastníkov neštátnych lesov Staškov. Jej vznik bol najmä podmienený legislatívnymi zmenami.
DVNL je v súèasnosti plnohodnotný podnikate¾ský subjekt, hospodáriaci na staškovských lesných pozemkoch.
V snahe racionálne obhospodarova lesné pozemky v zmysle platnej legislatívy Vám ponúkame možnos uzatvori
s DVNL zmluvu o obhospodarovaní Vašich lesných pozemkov a tým zabezpeèi aj riadne a zákonné obhospodarovanie.
Vy, ako vlastník, spoluvlastník lesného pozemku máte výkonu vlastníckych práv aj povinnosti vyplývajúce zo zákona
326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení, ale aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Povinnos vlastníka je
urèi pre výkon èinnosti i obhospodarovania Odborného lesného hospodára ako i ïalšie osoby v zmysle príslušných
predpisov s platným oprávnením pre výkon èinnosti a tieto skutoènosti bezodkladne oznámi príslušným orgánom
štátnej správy, ïalej zabezpeèi riadnu starostlivos o lesným porast, urýchlene odstraòova kalamitu, pripravi plán
obhospodarovania lesov a realizova ho, plati daò z nehnute¾ností. Výkon týchto èinností je navyše obtiažny z dôvodu
ve¾kého poètu vlastníkov. Bývala ZVNL všetky tieto èinnosti za vlastníkov vykonávalo . DVNL prebralo výkon týchto
èinností a zabezpeèuje služby spojené s obhospodarovaním lesných porastov a to riadne a v súlade so všeobecne
záväznými platnými právnymi predpismi., vedie a spracováva príslušnú lesohospodársku evidenciu DVNL, okrem toho
vykonáva aj riadne obhospodarovanie, ošetrovanie lesných pozemkov , plán lesného hospodárenia a i predaj samotnej
drevnej hmoty a pod. DVNL vypláca za obhospodarovanie pod¾a príslušného podielu v súlade so zmluvou. V prípade
uzatvorenia zmluvy o obhospodarovaní Vám ponúkame aj jednoduchšiu možnos pri samovýrobe drevnej hmoty,
zjednodušenú ažbu pre Vaše potreby a prístup k palivovému drevu v súlade s plánom hospodárenia. Bez uzatvorenia
riadnej zmluvy o obhospodarovaní, resp. nájomnej zmluvy DVNL nemôže tieto èinnosti riadne vykonáva, vlastníci
môžu by postihnutý za neplnenie si povinností orgánov štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, obce a
podobne.
Najlepšie zabezpeèi obhospodarovanie Vašich lesných pozemkov môže miestna organizácia, ktorá najlepšie pozná
miestne pomery a najlepšie poslúži pri realizácií Vašich záujmov. Okrem toho pripravujeme organizaèné
stransparentnenie a jednoduchšie sprístupnenie našich aktivít súvisiacich s obhospodarovaním, aby si každý
spoluvlastník mohol jednoducho z pohodlia domova skontrolova našu èinnos, a tak transparentne vidie výsledky
hospodárenia.
Okrem toho, máte možnos poda prihlášku a následne vstúpi do DVNL a tým ma možnos reálne ovplyvòova
èinnos DVNL. Èlenovia DVNL majú právo schva¾ova stanovy družstva, voli a odvoláva èlenov orgánov DVNL, voli
a by volený do orgánov DVNL.
Zmluvu môžete podpísa v sídle DVNL v budove OÚ Staškov poèas stránkových dní a zároveò, ak vzniklo na Vašej
parcele právo na výplatu, môžete si prevzia podiel z Vašej nehnute¾nosti. /Doplni ak zmluva sa posiela poštou:
Podpísanú zmluvu zašlite na adresu Staškov 588, 023 53 Staškov, Slovensko. Obratom Vám bude zaslaná zmluva
podpísaná predsedom predstavenstva DVNL/

Predstavenstvo DVNL
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Prázdninová záujmová èinnos CVÈ v obci
„Koneène prázdniny!“ vydýchli si mnohé deti 30. júna po ukonèení školského roka 2013/2014. Mnohí už mali
naplánované spoloèné výlety, tábory, hry, návštevy blízkych a pod. Nie všetci však mohli niekde vycestova. Èo teda s
vo¾ným èasom? CVÈ si preto naplánovalo akcie na mesiac júl i august. Vïaka ochotným vedúcim krúžkov sa vedeniu
CVÈ podarilo naplánova pomerne pútavé akcie.
V mesiaci júl (5. júl) dva naše hasièské krúžky zabojovali na štadióne FS Slávie Staškov v súažných disciplínach o
Putovný pohár starostu obce. Vedúca skupiny Mamièky s demi, Katarína Ivanová, spoloène s vedením CVÈ
zorganizovala ve¾mi peknú hravú akciu na ihrisku s preliezkami pri ZŠ. Akcia bola vydarená, deti získali krásne ceny.
17. júla ráno sa pred OÚ zhromaždili milovníci turistického športu, aby splnili úlohy naplánované na tento deò. Turistický
pochod na chatu Skalovka, pri ktorej zvládli rôzne športové úlohy, dopadol výborne. Vïaka patrí Mgr. ¼. Belkovi, M.
Jozekovej – Urbaníkovej, Janke Štrkáòovej a Kristínke Matlákovej.
Zaèiatkom augusta (8.8.) CVÈ zorganizovalo spoloène s vedúcimi futbalových krúžkov (Mgr. D. Králik, Bc. M. Koòušík)
žiacky futbalový turnaj na štadióne FK Slávia. Víazmi boli všetci, ktorí sa zúèastnili.
Na multifunkènom ihrisku pri ZŠ (23.8.) sa uskutoènilo za výbornej organizaènej pomoci K. Belkovej, K. Brisudovej
volejbalové popoludnie spojené s opekaèkou, hudbou, výbornou náladou, ktorú rozdávali V. Belko, J. Oškrobaný i blízko
bývajúca J. Krá¾ová, ktorá ochotne pomohla s poskytnutím elektrického prúdu.
Detský minitábor v trvaní štyroch dní sa podarilo CVÈ zorganizova s ochotnými vedúcimi (K. Brisudová, K. Matláková,
J. Štrkáòová, K. Belková) do Zákopèia, kde boli ubytovaní v príjemnom, priestrannom a dobre vybavenom Katolíckom
dome. Skoro tridsa detí vo veku od 5 do 16 rokov si pobyt užili pri rôznych športových, tvorivých a zábavných akciách,
ktoré plnili v podobe malých indiánov. Aktivity im naplánovala indiánska rada. Bola som milo prekvapená pri návšteve
tohto „minitábora“, èo všetko sa deti poèas pobytu nauèili a èo všetko prakticky zvládli. Boli spokojné a tvorili jednu
ve¾kú rodinu, ktorú som odmenila dobrým nede¾ným koláèom.
Prázdniny ubiehali pomerne rýchlo a na záver prázdnin (28. 8.) CVÈ usporiadalo CEVEÈPARÁDU v podobe rôznych
súaží, hier, pri ktorých boli tí šikovní odmenení sladkými dobrotami a praktickými cenami. Záver tohto dòa si deti užili
ešte tancom pri dobrej hudbe za prítomnosti niektorých rodièov a vedúcich krúžkov (K. Belková, K. Brisudová, K.
Matláková, D. Králik, M. Koòušík, K. Ivanová, A. Krištofíková). Patrí im za to úprimne poïakovanie i organizaènú pomoc
a za vytváranie dobrej nálady, ktorú sme tam všetci pred zaèiatkom nového školského roka zažili. Poïakovanie patrí i
Jarmile Krá¾ovej za ústretovos a za sponzorskú pohostinnos pre deti.
V novom školskom roku 2014/2015 želám všetkým deom, študentom ve¾a múdrosti, tvorivosti a úprimne sa teším na
spoluprácu s nimi. Vedúcim krúžkov želám ve¾a zdravia, nápaditej tvorivosti a spokojnosti s výsledkami našej spoloènej
práce.

Turis. športový deò mamièiek s demi
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Letná turistika - chata Skalovka U Belkov

Prázdninový volejbal

Prázdninový futbalový turnaj

Letná turistika - chata Skalovka U Belkov

Mládežnícke trojdnie na Zákopèí
Mgr. Jozefína Poláèiková
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Základná škola v Staškove
Slávnostné otvorenie
školského roka
Po dvojmesaèných, práve nie moc
vydarených prázdninách, sa v utorok,
2.9.2014 stretli na pôde školy žiaci,
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
2014/2015.Po úvodnej štátnej hymne SR,
básni a privítaní riadite¾kou školy, sa žiaci
oboznámili s organizáciou školy.
Slávnostne s odovzdaním knihy od obce
Slávnos otvorenia
Staškov privítali sme našich najmladších
školského roka 2014/2015.
žiakov - 25 prvákov, pán starosta a pani
triedne uèite¾ky.
Tento školský rok školu navštevuje 281 žiakov, ktorí vyuèujú v 16 triedach. Prevádzka školského klubu detí bude
prebieha v dvoch oddeleniach , navštevova ho bude 46 detí.
Prajeme našim žiakom ve¾a úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súaží, hier, aby zažívali školu
hrou, tešili sa zo spoloèenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby v
našej škole vždy našli èloveka, ktorý ich podporí, pomôže, vysvetlí im, èo nepochopia , podá im pomocnú ruku. Úprimne
si želám, aby naša škola, tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveò mala
svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Všetkým uèite¾om a zamestnancom školy, ale i rodièom
prajem ve¾a síl a pozitívnej energie.

VII. roèník súaže v požiarnom športe o Putovný pohár riadite¾ky ZŠ a DHZ Staškov
ZŠ Staškov 502 a DHZ Staškov usporiadali v nede¾u 21.9. 2014 súaž, v ktorej si zmeralo svoje sily a zruènosti 21
družstiev žiakov- èlenov dobrovo¾ných hasièských družstiev. Súažilo 13 družstiev chlapcov a 8 družstiev dievèat.
Poèasie súažiacim prialo, a tak mohli poda èo najlepšie výkony. Súaž prebiehala v priestoroch futbalového ihriska
FK Staškov . Svojou prítomnosou zúèastnených podporili starosta obce Staškov Ing. Ladislav Šimèisko a riadite¾ka OV
DPO Marta Balošáková, velite¾ DHZ Staškov Ján Janošec, zástupkyne riadite¾ky školy Mgr. Anna Bukovanová a Mgr. Jana
Kubošková. Podporu a povzbudenie vyjadrila i verejnos, obèania našej obce i obèania súažiacich obcí. Úèastníci sa
pod vedením svojich vedúcich snažili dosiahnu èo najlepší èas a splni všetky podmienky súaže. Našu obec
reprezentovali 2 družstvá. Družstvo DHZ Staškov A umiestnilo sa na 2. mieste a individuálny úspech a ocenenie získal
žiak 9. roèníka našej školy Matej Nekoranec za najrýchlejší prúd u chlapcov. Víazstvo si odnieslo družstvo chlapcov
DHZ Kolárovice a družstvo dievèat taktiež z DHZ Kolárovice. DHZ Kolárovice si tak odniesol putovný pohár.
Všetkým, ktorí sa podie¾ali na príprave a priebehu súaže patrí úprimné poïakovanie, zvláš pánovi Jánovi Janošcovi,
èlenom DHZ Staškov a ich rodinným príslušníkom.

Mgr. Mária Perïochová, riadite¾ka školy
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Materská škola opä otvorila brány dokorán...
Prázdniny skonèili, leto ubehlo ako voda a po mesiaci sa v našej materskej škole opä ozýva detský smiech. S novým
školským rokom však do našej materskej školy zavítali aj malé detièky, ktorým nechýbali v oèkách aj slzy, pretože
rodièov teraz vystriedali nové pani uèite¾ky a kamaráti. Zaèiatky bývajú ažké, ale už po pár dòoch si deti zvykli na nové
škôlkárske prostredie plné hraèiek, veselej atmosféry a slzy èoskoro vystriedal úsmev. V strednej a predškoláckej triede
boli už takmer všetky deti „ostrie¾anými“ žiaèikmi našej materskej školy. Po prázdninách si priniesli kopec zážitkov a
rados zo zvítania sa so svojimi spolužiakmi bola ve¾ká. Už teraz sa tešia na to, èo im prinesie nový školský rok.
Predškoláci sa hneï od zaèiatku pustia do prípravy na zápis do prvého roèníka, musia predsa všetkým ukáza akí sú
šikovní. Deti z menších tried budú spoznáva nové veci a tiež sa ve¾a nauèia. No v našej materskej škole nás èaká nielen
uèenie, ale najmä ve¾a zábavy a radosti. Aj tento rok na deti èaká svetielková slávnos, Mikuláš, karneval, rôzne
športové podujatia, divadielka, stretnutie s hasièmi, policajtmi, zapájanie sa do rôznych súaži, oslávime spolu Deò
matiek, Deò detí, nezabudneme na vianoèné a ve¾konoèné sviatky, ktoré si s detièkami pripomenieme aj rôznymi
zvykmi a kopec inej zábavy. Tak hor sa do nového školského roka v našej MŠ. Detièkám prajeme krásne zážitky a pani
uèite¾kám ve¾a síl.
Materskú školu Staškov v školskom roku 2014/2015 navštevuje 69 detí.
Sú zriadené 3 triedy s celodennou výchovnou starostlivosou:
I. - malá trieda deti 3-4 roèné, 20 detí: p. uè. A.Dlhopolèeková, K.Brisudová
II.- stredná trieda deti 4-5 roèné, 24 detí: p.uè. Z.Nekorancová, A.Smreèková
III. – ve¾ká trieda /predškoláci/ deti 5-6 roèné, 25 detí: p.uè. H.Arendáriková, J. Bajáková

Katarína Brisudová, uè. MŠ
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Dobrovo¾ný hasièský zbor Staškov oslávil devädesiatku
Tak ako plynú toky riek, ktoré pomáhajú zachraòova a odstraòova nešastie, tak plynie i èas, ktorý už 90 rokov píše
históriu nášho DHZ Staškov, ktorý dòa 16. augusta 2014 oslávil 90. výroèie svojho založenia. Nie je to dlhá doba v
histórií národa, no v živote èloveka je to úctyhodný vek, ale v živote našej organizácie je to obdobie, poèas ktorého
prežila nieko¾ko režimov spoloèného zriadenia. Prešla celým radom premien, skúsenosti, nových tvári až dospela do
dnešných èias, kedy prostredníctvom svojich èlenov môže úspešne vyvíja svoju èinnos aj v dnešnej modernej
spoloènosti. Oslavy sa zaèali slávnostným sprievodom do kostola, kde sa konala svätá omša, ktorú celebroval mons.
Anton Galus, potom slávnostná výroèná schôdza a posedenie pri tejto príležitosti. Milé bolo naše prekvapenie, keï
prijal pozvanie prezident DPO SR PhDr. Ladislav Petho, ktorý sa zúèastnil svätej omše a osláv založenia DHZ, prítomný
bol aj starosta obce Ing. Ladislav Šimèisko a èlenovia okresného výboru z Èadce, pozvaní hostia DHZ susedných obcí –
okrskov. Oslavy sa konali v slávnostnom duchu, minútou ticha si spomenuli na bývalého predsedu DHZ Milana
Veselovského, ktorý sa už týchto osláv nedožil. Poïakovanie patrí všetkým èlenom za akúko¾vek vykonanú práce v DHZ
a poskytnutú službu obci, obèanom
poèas jej 90 – roèného pôsobenia.
V súèasnosti má hasièský zbor 80 èlenov a disponuje vozidlom Citroen Jumper, ktorý zakúpil Obecný úrad Staškov a
slúži ako hasièské vozidlo, tri motorové striekaèky a jedno plávajúce èerpadlo. Èinnosti, ktoré vykonáva náš zbor je
nespoèetné množstvo. Každoroène v letných mesiacoch, organizujeme v spolupráci s obcou súaž v požiarnom športe „
Putovný pohár starostu obce a DHZ Staškov“ a žiacku súaž „ Putovný pohár riadite¾ky ZŠ“. Družstvo mužov sa
zúèastòuje Severoslovenskej hasièskej ligy. V roku 2013 postúpili na Slovenský superpohár a v silnej konkurencií
nesklamali a ve¾mi prekvapili s èasom 13.555 sek. Obsadili ve¾mi pekné piate miesto z 38 zúèastnených družstiev,
prièom od prvenstva ich delila iba pol sekunda. Tento rok sa konal 8. roèník Severoslovenskej hasièskej ligy pod záštitou
Žilinského župana Ing. Juraja Blanára. Naši hasièi nesklamali a obsadili ve¾mi pekné druhé miesto a postúpili na
Slovenský superpohár v požiarnom útoku 2014, ktorý sa uskutoèní 11.10.2014 v obci Pata okres Galanta, kde budú naši
hasièi reprezentova obec Staškov a naše DHZ v rámci celého Slovenska. DHZ sa každoroène zúèastòuje okresného
kola, kde muži a dorast viackrát postúpili i na krajské kolo. Naši žiaci nám tiež robia ve¾kú rados a umiestòujú sa na
popredných miestach v okrese i mimo neho. Tento rok sa zúèastnili krajského kola, kde v súaži „ Plameò“ získali
krásne 3. miesto. Náš DHZ pomáha obci pri rôznych kultúrnych podujatiach, zasahuje pri lesných požiaroch, obytných
domoch, povodniach ale i snehových kalamitách a to v rokoch 2006, 2010, 2012, 2013, kde odhadzovali sneh zo striech
telocviène a škôlky.
Chceli by sme všetkým poïakova, ktorí akýmko¾vek spôsobom prispeli k èinnosti DHZ, aby mohla naša organizácia
existova, starostovi obce Ing. Ladislavovi Šimèiskovi, poslancom OZ za schválenie rozpoètu za jednotlivé roky, za
spoluprácu s CVÈ Staškov - s p. riadite¾kou Mgr. Poláèikovou. Ïalej by sme chceli poïakova sponzorom, p.
Saksonovi Vladimírovi, p. Liškovej O¾ge, Janošcovi Jánovi, Milanovi Veselovskému a Jurajovi Páleníkovi, ktorí prispeli
na oslavy 90. – výroèia založenia DHZ.
Práca dobrovo¾ného hasièa vyžaduje nielen odvahu, dobré zdravie, ale i obetavos a lásku k ¾uïom. Pomáha
zachraòova ¾udí, ich majetky, je èes a dar od Boha. Veríme, že keï sa naša organizácia opä stretne pri 100. výroèí,
bude poèetnejšia a obohatená o ïalších obetavých dobrovo¾ných hasièov z radov našich spoluobèanov.

90 rokov DHZ

Po súaži s predsedom ŽSK
Výbor DHZ Staškov
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Michaela Jozeková
a Miroslav Urbaník
Na spoloènej ceste životom im prajeme ve¾a šastia,
trpezlivosti,lásky a porozumenia.

Daniel Zahatlan

Macáš Marián

Korduliak František

Harvanèák František

Mgr. ¼udovít Poláèik

Všetkým uvedeným jubilantom z celého srdca
blahoželáme a prajeme im, nech ich zdravie nezradí a
teplé slnieèko im dušu pohladí. Nech šastie spàchne na
ich dom a láska vždy nech prebýva v òom.

Jozefa Balošáková
Mária Cisariková

¼udmila Belešèáková
Ladislav Griga

Nech tíško odpoèívajú
v staškovskej zemi!

S bolesou a hlbokým zármutkom v
srdci sme si pripomenuli 6. smutné
výroèie, èo nás navždy a neèakane
opustila Mgr. Janka Baligová.
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