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 Uznesenia zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva (str. 3)
 Zhromaždenie Spoločenstva
bývalých urbarialistov
Staškov (str. 10)
 Záhradkári bilancovali (str. 11)
 Činnosť CVČ (str. 14, 15)

Starosta prevzal od ministra vnútra čestnú plaketu
V úsilí o záchranu dvoch sestier sa koncom minuloročného októbra spojila
celá dedina a obecný úrad zabezpečil zázemie a koordináciu záchranných
zložiek pri dvojdňovom hľadaní. (Viac na str. 2)
Na fotograﬁi starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko a minister vnútra Robert Kaliňák, vpravo spoločná fotograﬁa všetkých ocenených.
K oceneniu zablahoželal aj prezident policajného zboru Tibor Gašpar.

Vážení a milí Staškovčania,
kniha o našej obci STAŠKOV bola prihlásená do súťaže KNIHA
KYSÚC 2014, vyhlásenej Kysuckou knižnicou v Čadci. Je jednou
z najkrajších kníh, ktoré v minulom roku na Kysuciach vyšli.
Rozhodnúť však musíme my, čitatelia.
Hlasovať za knihu môže každý, kto pošle do 10. apríla 2015
VYPLNENÝ HLASOVACÍ LÍSTOK uVEREJNENÝ NA STRANE 13
(prípadne v týždenníkoch Kysuce alebo Kysucké noviny) do
Kysuckej knižnice, alebo hlasuje ELEKTRONICKY na WEB
STRÁNKE KYSuCKEJ KNIŽNICE. Viac informácií nájdete na
stránke knižnice.
STAŠKOVČANIA a priatelia obce Staškov – zahlasujte za
monograﬁu o našej obci v tejto zaujímavej čitateľskej súťaži.
Starosta obce a kolektív autorov staškovskej monografie
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Milí Staškovčania,
25. január 2015 bol pre mňa
výnimočný. V rámci Novoročného koncertu Hudby ministerstva vnútra v SND v Bratislave
som ako starosta obce prevzal
z rúk ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka Čestnú plaketu
za profesionálny prístup, maximálne nasadenie a koordináciu
viacerých záchranných a bezpečnostných zložiek pri pátraní
po sestrách Anite a Sabine Kováčikových v dňoch 29. a 30. 10. 2014. Dovoľte mi vrátiť
sa tejto k mimoriadnej udalosti, ktorá v jeseni minulého
roku zviditeľnila našu obec v rámci celého Slovenska. Pátranie po dvoch stratených školáčkach nám všetkým dokázalo, že ak ide o skutočné hodnoty, úplne spontánne
a prirodzene vie každý z nás konať ako je potrebné a akým
spôsobom byť pre dobrú vec užitočný. Rozsah pátracej
akcie a najmä neobyčajná súdržnosť a nasadenie našich
občanov bolo i pre profesionálnych záchranárov, hasičov
a policajtov výnimočné. I dnes mrazí človeka pri spomienke na Staškov osvetlený baterkami pátrajúcich dobrovoľníkov i profesionálov a nočné výzvy k strateným
dievčatám v obecnom rozhlase. Po úspešnom zavŕšení
dvojdňového úsilia všetkých zainteresovaných veliteľ celej
akcie vysoko hodnotil i prístup vedenia obce a najmä zabezpečenie zázemia pre záchranné zložky v priestoroch
obecného úradu v noci z 29. na 30. októbra, keď pani riaditeľka ZŠ so svojím tímom počas celej noci pripravovali
kávu, čaj i malé občerstvenie pre všetkých účastníkov pátrania. Ocenenie, ktoré som prevzal, patrí všetkým Staškovčanom, ktorí svojou obetavosťou, nezištnosťou
a ľudskosťou prispeli k šťastnému koncu tejto nevšednej
dramatickej udalosti.
V týchto dňoch sme ukončili projekt vybudovania kamerového systému v našej obci v celkovej hodnote
11 311,80 €. Prostredníctvom Rady vlády pre prevenciu
kriminality sme získali na tento účel dotáciu 9 000 €.
V obci máme rozmiestnené kamery určené na monitorovanie verejných priestranstiev nasledovne: 2 ks na budove obecného úradu, 2 ks v areáli cintorína, 3 ks
v areáli základnej školy, 2 ks v priestoroch technického
podniku a 2 ks na Kronerovom dome. Riadiace pracovisko, kde je možné na monitore sledovať dianie v snímaných lokalitách naživo, je umiestnené v budove
obecného úradu. Taktiež je vyrábaný záznam. Verím,
že tento projekt prispeje najmä k boju s vandalizmom
v našej obci, s ktorého prejavmi sa, bohužiaľ, pomerne
často stretávame. Ak bude možnosť, budeme sa i v budúcom roku snažiť opätovne získať finančné prostriedky a pokryť kamerovým systémom aj ďalšie
lokality Staškova.

Do konca marca v tomto roku sme sa zaviazali ukončiť
všetky aktivity z projektu cezhraničnej spolupráce
s našou partnerskou obcou Valašská Bystřice. Vybraný
dodávateľ ukončil rekonštrukciu interiéru nášho kultúrneho domu – kinosály. Bolo rekonštruované scénické
osvetlenie, ozvučenie, scénická mechanika, elektroinštalácia a ústredné vykurovanie. Celková hodnota zrealizovaných prác v zmysle zmluvy o dielo je 66 748,11 €. Som
rád, že sa nám aj prostredníctvom európskych fondov
darí zveľaďovať obecný majetok. Záverečnou aktivitou
v rámci realizovaného projektu budú divadelné predstavenia dňa 28. 3. 2015 o 16.00 hod. v našom dome kultúry.
V programe vystúpi v spomínaný deň i divadelný súbor
Staškovan s ukážkou hry Rysavá Jalovica a vynikajúci divadelný súbor Chaos z Valašskej Bystřice s novo naštudovanou divadelnou hrou. Na divadelné predstavenia Vás
všetkých srdečne pozývam. K termínu tohto podujatia
bude vydaný propagačný materiál venovaný divadelnej
tradícii v našej obci.
Vo februári sme vypracovali dva projekty na získanie
finančných prostriedkov. Prostredníctvom Vyšehradského fondu chceme finančne podporiť Kronerov pohár
a jeho sprievodné podujatia. Na Ministerstve školstva SR
sa uchádzame o 125 000 € na výstavbu novej materskej
školy pre 20 detí, ktorá by bola vybudovaná v areáli základnej školy. Projekt sme podali, aj keď základný hodnotiaci parameter – počet neprijatých detí do našej
materskej školy v sledovanom období – je príliš nízky
a pre nás nepriaznivý. Snažíme sa získať od Ministerstva
vnútra SR pre našich hasičov profesionálne hasičské auto.
V prípade, ak by sme boli úspešní, musíme vyriešiť jeho
garážovanie v zimnom období. Od roku 2013 máme vypracovaný stavebný projekt a vydané stavebné povolenie
na rekonštrukciu areálu bývalých prevádzok na zberný
dvor. V rámci projektu je časť budovy stolárskej dielne
prispôsobená pre potreby našich hasičov i s garážovaním
techniky. Súčasnému nájomcovi stolárskej dielne končí
nájomná zmluva 31. 3. 2015, nakoľko má neustále problémy s úhradami nájmu. Po tomto termíne budú vyhodnotené žiadosti v rámci Envirofondu, kde sa uchádzame
o prostriedky na výstavbu zberného dvora i rekonštrukciu budovy stolárskej dielne.
Začal prvý jarný mesiac, a tak by som rád poďakoval
vedúcemu technického podniku a jeho zamestnancom
za zvládnutie zimnej údržby a zabezpečenie prejazdnosti
miestnych komunikácií počas celého zimného obdobia.
Milé naše ženy, pripájam sa i ja k blahoželaniu k Medzinárodnému dňu žien, ktorý sme si pripomenuli
v uplynulých dňoch. Prajem Vám pevné zdravie, úspechy
v rodinách i zamestnaní.
S úctou Ladislav Šimčisko, starosta obce

Spravodaj obce Staškov
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Uznesenie č. 1/2015 z mimoriadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 30. 1. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice
3. Združenie TKO Semeteš n.o., Semeteš – stanovenie členov do Správnej rady a dozornej
rady
4. Prenájom prebytočného majetku obce
5. Predaj prebytočného majetku obce
6. Obec Staškov – nájomné zmluvy – bytové
a nebytové priestory
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Peter Fuček
členovia: Ing. Milan Veselovský, Mgr. Daniel Králik
overovatelia: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
3. Zástupcu obce v Správnej rade TKO Semeteš
n.o., Semeteš: Ján Belko
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
4. Zástupcu obce v Dozornej rade TKO Semeteš
n.o., Semeteš: Ing. Milan Veselovský
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
5. Zámer prenájmu majetku obce – nehnuteľnosti – priestory budovy č. 623 (bývalá Tesla)
na parcele CKN 2101/1., zapísaná na LV č. 1179,
o výmere 200 m2, vo výške nájmu 50 €/mesiac
p. Kajánkovi Petrovi, Staškov, na dobu neurčitú
od 1. 3. 2015 s výpovednou lehotou 2 mesiace,
za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti
– obchodná činnosť, v zmysle § 9 a ods. 9 písm.
c / zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí

v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,
že obec priestory dlhodobo nevyužíva, objekt
bol neúspešne prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže ponúkaný na predaj, z objektu
nie je žiaden príjem, iba náklady spojené
s údržbou a opravou.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
6. Predaj prebytočného majetku obce – pozemok – parc. CKN č. 2129/3 o výmere 1 m2, zastavaná plocha, vytvorená z parc. EKN 10821/1,
LV 1179 vo vlastníctve obce v k. ú. obce Staškov,
GP č. 17/2014 z 21. 11. 2014 vytvorený Jozefom
Stročkom a overený Ing. Jozefom Polkom pod č.
1224/2014 z 26. 11. 2014 Pavlovi Juricovi, bytom
Staškov cena 10 €/ m2, v súlade s § 9 a ods.8
písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku
obcí v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa
jedná o pozemok, ktorý obec nevyužíva, pozemok sa nachádza pri pozemku žiadateľa.
Celkový počet poslancov: 9, prítomní: 9
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
7. Predaj prebytočného majetku obce– pozemok
parc. CKN č. 111/28 o výmere 26 m2 za cenu 10
€/m2 zastavaná plocha, zapísaná na LV 1179 vo
vlastníctve obce v k. ú. obce Staškov, GP č.
30/2014 z 19. 9. 2014 vyhotovil Milan Šimanica
a overený Ing. Teréziou Targašovou pod č.
1101/2014 zo 14. 10. 2014 Miroslavovi Turiakovi
a manželke Alžbete, rod. Kajánkovej, bytom Staškov a pozemok parc. CKN č. 111/27 o výmere
26 m2 za cenu 10 €/m2 zastavaná plocha, zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve obce v k. ú. obce
Staškov, GP č. 30/2014 z 19. 9. 2014 vyhotovil
Milan Šimanica a overený Ing. Teréziou Targašovou pod č. 1101/2014 zo 14. 10. 2014 Ľubomírovi Kožákovi a manželke Zuzane Kožákovej,
rod. Harničárovej, bytom Staškov v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e zákona SNR č. 138/1991
Zb. O majetku obcí v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý obec ne-
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využíva. Pozemok sa nachádza pred prízemnými bytmi žiadateľov (bytového domu č. 878 –
priamy vchod na uvedený pozemok z obývacích
miestnosti) a budú ho využívať ako terasu
k obidvom bytom, každý osobitne.
Celkový počet poslancov: 9, prítomní: 9
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

8. Prenájom – krátkodobý pre p. Petra Kajánka,
Staškov časť priestorov budovy č. 623 (bývalá
Tesla), vo výmere 200 m2 na parcele CKN
2101/1, zapísaná na LV č. 1179, v zmysle zákona o majetku obce § 9a ods. 9 písm b. zákona
SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov v mesiaci február 2015
v cene 50 € na účely skladovania materiálu
a predmetov v jeho vlastníctve.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
9. Komisiu na jednanie s nájomcami ohľadom
úpravy nájmu v zložení: Peter Fuček, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Mgr. Daniel Králik, Ing.
Ladislav Šimčisko.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
10. Bezplatné využívanie priestorov starej školy
pre zložky záujmových činností, ktoré pôsobia v obci.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
11. Prenájom vestibulu obecného úradu pre
smútočné posedenie v sume 7 € letné obdobie,
zimné obdobie 15 €.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
12. Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 –
poveruje kontrolórku obce výkonom kontroly
v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
13. Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke plynu
medzi dodávateľom SPP, a.s., Mlynské Nivy
44/a, Bratislava a odberateľom Obec Staškov.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
14. Zámer predaja prebytočného majetku obce –
lyžiarky vlek vrátane elektrickej prípojky
v cene 3 000 € pre žiadateľa p. Tibora Kurica,
Čadca podľa §9a ods. 8 písmeno e zákona o majetku obce č. 138/1991Zb z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, majetok obce dlhodobo neslúži svojmu účelu, bol neúspešne ponúkaný

Spravodaj obce Staškov

na predaj, formou verejnej obchodnej súťaže.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
B/ UKLADÁ
1. Obecnému úradu zvolať rokovanie so Slovenskou poštou a.s. ohľadom zvýšenia ceny
nájmu nebytových priestorov v polyfunkčnom
dome č. 858.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
2. Obecnému úradu zvolať rokovanie s firmou
TOPAS ohľadom novej zmluvy a ceny nájmu
– prenájom pozemku.
Hlasovanie: za: 8 Zdržal sa: 0 Proti: 0
3. Obecnému úradu zvolať rokovanie s nájomcom Iveta Gulčíková ohľadom novej zmluvy
a ceny nájmu.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
4. Obecnému úradu zapracovať nájomcovi Mgr.
Lenka Vrábľová do zmluvy cenu za prenájom
terasy 218,28 €, prenájom všetkých priestorov
na dobu určitú – 10 rokov.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
5. Obecnému úradu nájomcovi Družstvo vlastníkov neštátnych lesov Staškov zapracovať do
zmluvy inflačné.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
6. Obecnému úradu zvolať rokovanie s nájomcom Agrofarma spol. s r.o. o úprave ceny, zapracovať do zmluvy inflačné, rozlohu
prenajímanej plochy.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
7. Obecnému úradu zvolať rokovanie s lekármi
o úprave výšky nájmu – prenájom ambulancií.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
8. Obecnému úradu rokovať s nájomcom lekárne o uzatvorení novej zmluvy v zmysle
platnej legislatívy.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
9. Obecnému úradu zriadiť presnú evidenciu
zmlúv a finančného plnenia týchto zmlúv.
Túto evidenciu aktualizovať a v intervale 12 mesiacov predkladať obecnému zastupiteľstvu
k pripomienkovaniu.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

Spravodaj obce Staškov
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10. Vedúcemu príspevkovej organizácie Obecný
technický podnik Staškov p. Ladislavovi Perďochovi zabezpečiť monitoring jazdy a spotreby pre dopravné prostriedky v počte 4 ks
(3 ks traktor, 1 ks avia).
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

5

4. Žiadosť o prekládku vodovodného potrubia
podanú p. Michalom Gottwaldom, Čadca.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
5. Žiadosť ZO SZPB Staškov o poskytnutie dotácie
v sume 200 €, bude rokovať pri úprave rozpočtu.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

11. Vedúcemu Obecného technického podniku
zistiť trasu vedenia vodovodného potrubia na
pozemku parc. CKN č. 15/2 a CKN č. 19/1.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

6. Žiadosť Divadelného súboru Staškovan pri
OÚ Staškov o vlastné príjmy z roku 2014.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

12. Stavebnej komisii urobiť obhliadku a návrh
prác na oprave a údržbe obecného majetku
v roku 2015.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

7. Návrh nájomnej zmluvy s nájomcom Mgr.
Lenka Vrábľová o prenájme priestorov reštaurácie pod OÚ na obdobie od 1. 2. 2015.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

C/ BERIE NA VEDOMIE:

D/ ZAMIETA:

1. Analýzu finančnej komisie k zmluvám o prenájme nebytových priestorov v obci Staškov.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

1. Žiadosť ZŠ Staškov o dotáciu na lyžiarsky
a plavecký výcvik.
Hlasovanie: za: 6, zdržal sa: 1, proti: 0

2. Informáciu o možnosti získať financie na vybudovanie novej materskej školy – stavba formou
kontajnerov pri ZŠ Staškov, prípadne vybudovanie
novej triedy pre potreby MŠ v budove starej školy.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

2. Žiadosť pána Milana Šamaja, bytom Staškov
o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

3. Žiadosť ZŠ Staškov o dotáciu na financovanie
správcu multifunkčného ihriska, bude rokovať pri úprave rozpočtu.
Hlasovanie: za: 6, zdržal sa: 1, proti: 0

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce
Mgr. Iveta Bartusková
I. overovateľ:

Pavol Ďurkáč
II. overovateľ:

Uznesenie č. 2/2015 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Staškov
dňa 27. 2. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia

4. Zámer výstavby bytového domu s nájomnými bytmi
5. Postup údržby a opráv majetku obce v roku
2015
6. Spojenie CVČ Staškov so ZŠ Staškov
7. Oddelegovanie a delegovanie zástupcov
zriaďovateľa v školskej rade pri ZŠ, MŠ a
CVČ Staškov
8. Odpredaj prebytočného majetku obce Staškov – lyžiarsky vlek
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9. Zámer prenájmu majetku obce z dôvodov
hodných osobitného zreteľa
10. Schválenie prenájmu majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
11. Výkup pozemkov pre potreby obce
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ján Janošec
členovia: JUDr. Ludmila Kvašňovská, Ján Belko
overovatelia: Ing. Milan Veselovský, Peter Fuček
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
3. Obecné zastupiteľstvo v Staškove v súlade so
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a podľa čl. 6 Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2004–E
z 1. 4. 2004 v znení neskorších doplnkov schvaľuje podanie žiadosti Ministerstvu školstva VV
a Š SR o
a) vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31. 8. 2015 školské zariadenie: Centrum voľného času Staškov 588, Ul. J.
Kronera, 023 53 Staškov,
b) zaradenie Centra voľného času k 1. 9. 2015
ako súčasť školy „Základná škola, Staškov
502“ so sídlom Staškov 502, 023 53 Staškov.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
4. Odkúpenie pozemkov od Železnice SR, Bratislava CKN 1268/59 o výmere 360 m2 – zastavané plochy a nádvoria a CKN 1287/1 o výmere
56 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staškov za cenu 1 664 € bez PDH.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
5. Obec Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom nehnuteľnosti – priestory budovy č. 623
(bývalá Tesla) na parcele CKN 2101/1 v k. ú.
Staškov, zapísaná na LV č. 1179, o výmere 200
m2, vo výške nájmu 50 €/mesiac, p. Petrovi Kajánkovi, Staškov, na dobu neurčitú od 1. 3. 2015
s výpovednou lehotou 2 mesiace, za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti – obchodná
činnosť, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že obec priestory dlhodobo
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nevyužíva, objekt bol neúspešne prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže ponúkaný na
predaj, z objektu nie je žiaden príjem, iba náklady spojené s údržbou a opravou.
Celkový počet poslancov: 9, prítomní: 9
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
6. Výkup pozemkov – odkúpenie pozemku od
známych občanov obce Staškov do majetku
obce podľa GP 20b/2013 za cenu 4 € za jeden
m2.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
7. Zámer výstavby bytového domu s nájomnými
bytmi v Centre obce.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
8. Prioritné výdavky z kapitoly Údržba budov,
objektov a ich častí, na opravu sociálnych zariadení v tribúne FK Staškov a výmenu radiátorov v budove obecného úradu.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
9. Krízový štáb obce Staškov v zložení:
• predseda: Ing. Ladislav Šimčisko – starosta
obce
• Mgr. Daniel Králik – poslanec OZ
• Ladislav Perďoch – vedúci Obecného technického podniku
• Bc. Milka Hurinová – pracovníčka obecného úradu
• Mária Veselovská – pracovníčka obecného
úradu
• Ing. Anna Kubánková – pracovníčka obecného úradu
• Mgr. Mária Perďochová – riaditeľka ZŠ
• Anna Smrečková – riaditeľka MŠ
• Ján Janošec – veliteľ obecného hasičského
zboru
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
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Štrkaňovou a Čagalovou.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 2, proti: 0
3. Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie
jednoduchej štúdie na výstavbu bytového
domu s nájomnými bytmi a jej predloženie na
najbližšie riadne rokovanie OZ: 24. 4. 2015.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
4. Obecnému úradu dať vypracovať geometrické
plány za účelom výkupu pozemkov pre vybudovanie miestnej komunikácie a cyklotrasy okolo Kysuce na nižnom konci.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
5. Vedúcemu Obecného technického podniku zabezpečiť demontáž lyžiarskeho vleku vrátane
príslušenstva s tým súvisiaceho.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
6. Vedúcemu Obecného technického podniku zabezpečiť kanalizačnú vpusť na odstránenie
povrchovej vody v zmysle žiadosti p. Petra Palicu, Staškov.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
7. Obecnému úradu riešiť žiadosť p. Gulčíkovej,
bytom Staškov, v nadstavbe zdravotného strediska formou ponuky náhradného bývania
v polyfunkčnom objekte č. 858 (uvoľnený byt),
s upozornením na riadne užívanie bytu ohľadom vykurovania a vetrania miestností.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
8. Zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace s návrhom na vyradenie Centra voľného času zo
siete škôl a školských zariadení a zaradením
Centra voľného času do siete škôl a školských zariadení ako súčasť Základnej školy
Staškov.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

B/ UKLADÁ
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3. Podanie p. Jána Bučka, Staškov, o prístupovej
ceste ku Kysuci, a odstupuje v zmysle žiadosti
pisateľa poslankyni obce p. JUDr. Ludmile
Kvašňovskej.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
4. Žiadosť p. Renáty Gulčíkovej, bytom Staškov,
o odstránenie závad v byte nad zdravotným
strediskom.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
5. Ponuku p. Mgr. Jarmily Badžgoňovej, na zachovanie nahrávky ľudovej hudby Kuderavých.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
D/ ODVOLÁVA
1. Delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školskej rade pri ZŠ Staškov: Mgr. Jozef Latka,
Mgr. Ján Kubošek, MDDr. Ladislav Čulman,
RNDr. Edita Sabelová, pri MŠ Staškov: Mgr.
Iveta Bartusková, PhDr. Mgr. Gabriel Machovčák, pri CVČ Staškov: RNDr. Ján Sabela, Ing.
Šimon Kožák, PhD.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
E/ DELEGUJE
1. Zástupcov zriaďovateľa do školskej rady pri
ZŠ Staškov: Terézia Šupčíková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, MUDr. Vladimír Gajdičiar.
Hlasovanie: za: 5, zdržal sa: 4, proti: 0
2. Zástupcov zriaďovateľa do školskej rady pri
MŠ Staškov: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
3. Zástupcov zriaďovateľa do školskej rady pri
CVČ Staškov: Mgr. Daniel Králik, Ing. Milan Veselovský.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

C/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Obecnému úradu prejednať so zástupcami Stredoslovenskej energetiky a ďalšími odborníkmi
a dotknutými vlastníkmi pozemkov vybudovanie verejného osvetlenia s ohľadom na finančné možnosti obce v lokalite u Šinali.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
2. Vedúcemu Obecného technického podniku zabezpečiť osadenie cestného spomaľovača
v lokalite obce pri ZŠ Staškov v časti medzi

1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014
predloženú kontrolórkou obce.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
2. Kontrolu schválených a uložených uznesení
OZ obce na rok 2013 a 2014, predložené kontrolórkou obce.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce
Peter Fuček
I. overovateľ:

Ing. Milan Veselovský
II. overovateľ:
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z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 27. 2. 2015 obecné zastupiteľstvo rokovalo
druhýkrát v tomto roku. Starosta obce predstavil poslancom zámer výstavby bytového domu s nájomnými bytmi, ktorý je dlhodobo plánovaný
a zakomponovaný v územnoplánovacej dokumentácii vedľa polyfunkčného domu s poštou. Na financovanie výstavby obecných nájomných bytov
poskytuje štátny fond rozvoja bývania najlepšie podmienky v histórii a to: cena výstavby max. 900 €/m2
podlahovej plochy bytu, dotácia na výstavbu 40%
ceny, výhodný dlhodobý úver 60% ceny a tiež možnosť získať dotáciu na infraštruktúru. Samotná výstavba by bola realizovaná v roku 2016 a za určitých
podmienok by ju bolo možné uskutočniť prostredníctvom nášho technického podniku. Poslanci
zámer podporili a uložili obecnému úradu dať vypracovať jednoduchú štúdiu bytového domu a predložiť ju na aprílové jednanie OZ.
Ďalej poslanci rozhodovali o použití 25 000 €
v rámci kapitoly nášho rozpočtu „Údržba budov“.
Starosta obce s vedúcim technického podniku pripravili na rokovanie stavebnej komisie vlastný návrh
čerpania tejto kapitoly a to: oprava a dobudovanie
oplotenia cintorína, výmena radiátorov v budove
OÚ, nátery autobusových zastávok a lávok cez Kysucu. Stavebná komisia na svojom jednaní vykonala
obhliadku v teréne a odporučila z hygienických dôvodov uprednostniť opravu sociálnych zariadení
v budove tribúny futbalového štadiónu. Po prejednaní návrhu stavebnej komisie poslanci schválili priority nasledovne: oprava sociálnych zariadení
v budove tribúny futbalového štadiónu, výmena radiátorov v budove obecného úradu. Oplotenie cintorína sa bude zrejme realizovať v roku 2016.
Riaditeľka základnej školy predložila poslancami
požadovanú finančnú analýzu nákladov na zabezpečenie činnosti centra voľného času, ak by sa stalo súčasťou základnej školy. Z predloženého materiálu
vyplynulo, že je možné usporiť cca 10 000 € pri zachovaní požadovaného rozsahu činnosti. Poslanci
schválili zrušenie centra voľného času ako samostatného právneho subjektu a jeho spojenie so základnou
školou k najbližšiemu možnému termínu – 1. 9. 2015.
V ďalšej časti poslanci delegovali zástupcov zriaďovateľa v školských radách pri základnej škole, materskej škole a centre voľného času. Školské rady sú
významným nástrojom školskej samosprávy s právomocou voliť riaditeľa školského zariadenia.
Z tohto pohľadu je významná najmä rada školy pri
základnej škole, do ktorej poslanci delegovali šty-

roch zástupcov (troch z radov poslancov a jedného
za organizácie spolupracujúce so školou). Boli podané dva návrhy. Jeden starostom obce a druhý poslankyňou JUDr. Kvašňovskou. Schválený bol návrh
starostu počtom piatich hlasov z deviatich prítomných poslancov. V rade školy pri ZŠ budú zriaďovateľa zastupovať: Peter Fuček, Terézia Šupčíková,
Pavol Ďurkač a MUDr. Vladimír Gajdičiar.
Pred ukončením rokovania starosta obce vysvetlil prítomnému novinárovi Ing. Gajdošíkovi,
prečo nie je z jeho pohľadu vhodné, aby mu dával
k dispozícii pracovný materiál pripravovaného uznesenia predtým, než je riadne skontrolované, sú odstránené drobné nepresnosti, je pripomienkované
naším právnym zástupcom a podpísané dvomi poslancami – overovateľmi a následne starostom obce.
Až po tejto procedúre, na ktorú je zo zákona 10 dní,
sa stane pracovný materiál oficiálnym uznesením
z rokovania OZ a môže byť zverejnený. Obec dostatočne svojich občanov o prijatých uzneseniach informuje prostredníctvom internetovej stránky
a obecného Spravodaja.
Starosta sa pozastavil nad tým, prečo je naňho
vyvíjaný nátlak, aby neoficiálny materiál poskytol,
lebo Ing. Gajdošík sa poctivo zúčastňuje celého rokovania OZ a všetko si nahráva a zapisuje a teda disponuje všetkými informáciami. Starosta vyjadril
obavu možného zneužitia poskytnutého neoficiálneho materiálu. Ing. Gajdošík vysvetľoval, že i keď
zapisuje a nahráva, nedokáže zachytiť závery jednania tak, ako potrebuje a požiadal poslancov, aby na
záver rokovania zapisovateľka prečítala návrh na
uznesenie a on si opätovne urobil zvukový záznam.
Poslanci mu vyhoveli a rozhodli, že pred ukončením
každého rokovania OZ budú vždy zapisovateľkou
prečítané všetky prijaté uznesenia.
Redakčná rada

Oznamy
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Obec rekonštruuje kinosálu kultúrneho domu
zo získaných prostriedkov z fondov EÚ

Vážení občania
Oznamujeme Vám,
že v obci Staškov bude v dňoch

13. 4. 2015 – 17. 4. 2015

zbEr vEľkOObjEmOvých
OdPadOv – čiSTiaci dEň
ObcE
Veľkoobjemový odpad sa bude vyvážať
postupne po jednotlivých častiach obce:

Vyšný koniec: 13. 4. 2015 – 14. 4. 2015
Nižný koniec: 15. 4. 2015 – 16. 4. 2015
U Belkov, Jelitov,
Polgrúň, U Kožákov:

Oznamy
Dobrovoľný hasičský zbor Staškov bude
v mesiaci marec 2015 vykonávať preventívne prehliadky domov na Nižnom konci.



Predajňa mäsiarstva v centre obce vedľa
obecného úradu je opäť otvorená pre zákazníkov. Otváracia doba je:
v pondelok až piatok od 7.30 do 16.00 hod.
v sobotu
od 7.30 do 12.00 hod.
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17. 4. 2015

Občania si veľkoobjemový odpad vyložia pred
svoje domy, brány a odtiaľ bude vyvážaný.
Žiadame občanov, aby tam nedávali odpad,
ktorý je bežne vyvážaný podľa kalendára
zberov a prepráv. Za veľkoobjemový odpad sa
považuje: chladničky, televízory, pneumatiky,
autobatérie, drevený a čalúnený nábytok,
dvere, okná (bez skla) a ďalšie.

Obecný technický podnik
Staškov informuje
Činnosť Obecného technického podniku (ďalej
len OTP) za posledné mesiace sa upriamila na
úpravu miestnych komunikácií, odhŕňanie snehu a
posypávanie miestnych komunikácii v obci. Aktuálne pracuje na úprave podlahy a iných opravách
v kinosále kultúrneho domu. Pracovníci OTP sa podieľali na opravách v nájomných bytoch nad poštou, kde sa v konkrétnych bytových jednotkách
usádzala nová plávajúca podlaha, upravovali sa
steny a prebiehala drobná údržba. OTP sa bude ďalej
zaoberať požiadavkami, ktoré mu uložilo obecné zastupiteľstvo. Akékoľvek nedostatky, prípadne zistené poruchy v obci, hláste pracovníkom OTP.

Postrehy OTP Staškov
Touto cestou by sme chceli upozorniť na využívanie odpadových nádob a kontajnerov v priestoroch
cintorína v Staškove. Väčší odpad ako kytice, vence,
veľké svietniky patria do veľkého kontajnera pri
dome smútku. Popolnice, ktoré sú umiestnené vo
vyššej časti cintorína, slúžia len na drobné odpady,
vypálene kahance a sviečky. Prosíme občanov, aby
rešpektovali tieto skutočnosti. Objekt je snímaný kamerovým systémom a v prípade nedodržania (na základe záznamu) sa úmyselné porušenie bude
patrične riešiť! Rovnako je monitorované aj detské
ihrisko pri ZŠ, kde sa zdržiava mládež aj vo večerných
hodinách. Prípadné zistené poškodenie sa bude
riadne prešetrovať so zodpovednými osobami!
Ladislav Perďoch, vedúci OTP

Urbár
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infOrMácia PrE člEnOV SPOlOčEnSTVa býValých
UrbarialiSTOV STaškOV, POZEMkOVéhO SPOlOčEnSTVa
Výbor Spoločenstva bývalých urbarialistov Staškov, pozemkového spoločenstva zvoláva

ZHROMAŽDENIE
členov spoločenstva
Zhromaždenie sa bude konať v kinosále Obecného úradu obce Staškov
dňa 29. 3. 2015 o 14.00 h
Neúčasť člena na rokovaní môže byť nahradená splnomocnením na zastupovanie. Tlačivo si
bude možné vyzdvihnúť na rokovaní výboru dňa 25. 3. 2015 v čase od 15.00 h do 17.00 h v zasadačke
OÚ Staškov, alebo u jednotlivých členov výboru a dozornej rady. Bude na ňom aj súhlas o prevzatí
zhromaždením schváleného podielu. Podiel bude vyplácaný po skončení rokovania vo vestibule
kultúrneho domu obdobne, ako tomu bolo na poslednej valnej hromade. Zoznam členov spoločenstva bol pre zjednodušenie rozdelený do štyroch častí, ktoré sú označené veľkými písmenami A,
B, C, D a každý člen má v zozname pridelené poradové číslo. Člen spoločenstva sa po príchode na
rokovanie valnej hromady zapíše do príslušnej prezenčnej listiny, ktorá je označená rovnako ako
zoznam.
Program:

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov zápisnice
a schválenie zapisovateľa
3. Správa predsedu o činnosti spoločenstva za rok 2014
4. Správa OLH
5. Správa o hospodárení spoločenstva, schválenie členského podielu
6. Správa dozornej rady za rok 2014
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na schválenie uznesenia
10. Záver
Tešíme sa na Vašu účasť!
Za výbor spoločenstva
Mgr. Ján Kubošek, predseda

Počas veternej kalamity v apríli 2014 bol
vyvrátený aj najväčší smrek v urbárskom
lese. Jeho vek bol odhadnutý na 150
rokov a objemová hmotnosť bola 9,5 m3.
Na fotograﬁi sú pri jeho predaji
podpredsedníčka p. Machovčáková
a predseda dozornej rady p. Maslík.

Spravodaj obce Staškov

Zo života v obci
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Záhradkári bilancovali
Dňa 28. 2. 2015 sa
konala výročná členská
schôdza Základnej organizácie Slovenského
zväzu
záhradkárov
v Staškove. Schôdzu
viedol tajomník organizácie Ing. Anton Konkol, ktorý v úvode
privítal partnerské organizácie záhradkárov
a to z Novej Bystrice – pod vedením predsedníčky
Janky Hulákovej, z Rudiny – pod vedením predsedu
Jána Svrčka a z Rakovej – pod vedením predsedu
Františka Broža.
Vo výročnej správe, ktorú predniesol taktiež Ing.
Konkol, sme si zaspomínali na našich bývalých
funkcionárov a to na pána Milana Bukovana, pána
Milana Veselovského a členov zväzu: pani Máriu Cisaríkovú, Stanislava Cisárika, Jozefa Klužáka, Ľudovíta Krátkeho, Pavla Machovčáka a Mateja
Machovčáka. Následne zhodnotil uplynulý rok,
ktorý bol pre záhradkárov žiaľ veľmi skúpy na
úrodu, čo sa týka ovocia a preto aj výnosy z muštárne boli na úrovni 60 €. Avšak vďaka spolupráci
s našimi družobnými organizáciami činnosť záhradkárov sa orientovala na výmenu skúseností,
nákup ovocných stromčekov a drevín.
V apríli 2014 sme sa zúčastnili aj s našimi partnermi záhradkárskej výstavy, ktorá sa konala
v Trenčíne, následne 19. júla 2014 sme zorganizovali pre našich členov a priateľov posedenie pri guláši na ihrisku Slávie v Staškove. Samozrejme, kto
sa obrátil na našich členov, resp. na výbor, bola mu

poskytnutá informácia
či už o chemickej
ochrane, sadení drevín
alebo okrasných rastlín, prípadne iných
aktivít. Schôdza ďalej
prijala plán práce na
rok 2015, schválila rozpočet a taktiež bola
prevedená do nového
výboru. Za predsedu
bol zvolený Ján Dodek, podpredseda: Balala Ladislav, tajomník: Ing. Anton Konkol, pokladník: Marián Šupčík, členovia výboru: Martina Páleníková,
Edita Bukovanová, Ján Hroš. Do kontrolnej komisie
boli zvolení: predseda: Ján Pastorek, členovia: Ján
Straka, Ladislav Maslík, náhradník: Anton Šimanica.
Záhradkári v Staškove svojou prácou síce nepomáhajú priamo obecnému úradu, ktorý im cestou
rozpočtu poskytuje finančné prostriedky, za čo mu
ďakujeme, avšak činnosťou svojich členov prispievajú, že naše staškovské domácnosti sú zásobované
svojou úrodou z nových odrôd ovocia – či už jabĺk,
hrušiek, sliviek, resp. iného drobného ovocia. Taktiež i v roku 2015 budeme dbať na rozšírenie členskej základne, poradenstvo pre svojich členov, účasť
na výstave záhradkárov v Trenčíne, ktorá sa koná
8. 4. 2015, na ktorú pozývame aj širokú verejnosť,
rôzne spoločenské akcie, a samozrejme, veríme, že
v jeseni budeme zbierať bohatú úradu za svoju
prácu.
Výbor organizácie ZO SZZ

dobrovoľní hasiči plesali
Dňa 7. 2. 2015 usporiadal dobrovoľný hasičský
zbor zo Staškova 2. ročník hasičského plesu v reštaurácii pod obecným úradom. Do tanca nám hrala
skvelá skupina DOMINOBAND, ktorá nás všetkých
perfektne zabávala skoro až do bieleho rana. Nechýbala ani pekná hasičská výzdoba a bohatá tombola, z ktorej sme si každý odniesli peknú cenu.
Plesu sa zúčastnili aj dobrovoľní hasiči z družobnej
organizácie Mútne z Oravy. Program spestrila svojím vystúpením aj ľudová hudba folklórneho súboru Drevár a nočný ohňostroj. Ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí prispeli do tomboly, vedúcej reštaurácie a jej personálu za chutné jedlo a pomoc

pri výzdobe. Veríme, že o rok sa spolu znova stretneme v takom hojnom počte.
DHZ STAŠKOV
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Zapájame sa do národných projektov

Pedagogickí zamestnanci ZŠ Staškov sa zapojili
do štyroch národných projektov, vďaka ktorým
získala škola z prostriedkov Európskej únie dve interaktívne tabule značky QOMO, dva notebooky,
dvadsať tabletov značky SAMSUNG, WiFi Router,
licencie, ozvučenie učebne a odborné metodiky.
Moderné školstvo sa dnes viac ako kedykoľvek
predtým opiera o moderné technológie a vzdelávanie za pomoci digitálnych technológií vnímame ako
súčasť klasického vzdelávania. Zapojením našej
školy do projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ patríme i my medzi
1026 škôl, ktoré vďaka tomuto projektu získali možnosť vybaviť svoju učebňu tabletmi. Celkovo získala
škola z mimorozpočtových zdrojov vybavenie vo
výške 11 736 €. Cieľom projektu je vybudovanie
a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do
prevádzky, ako aj zariadenie a vybavenie digitálnych
tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov
pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.
V prvom polroku školského roka prebiehalo
vzdelávanie pedagogických zamestnancov – základné zaškolenie na zapojenie a obsluhu digitálneho setu. Škola už je vybavená spomínanými
digitálnymi technológiami a začína s nimi zoznamovať žiakov. Od školy sa očakáva, že pripraví materiál,
ktorý bude reflektovať povahu projektu, bude spájať
získané technológie a digitálny obsah. Momentálne
pracujeme na získavaní materiálu k vzdelávaciemu
videu projektu Máme radi Slovensko – multimediálny sprievodca po zaujímavých lokalitách Slovenska. Radi by sme v ňom predstavili našu obec
Staškov tak, aby sa o nej dozvedeli i iní žiaci v školách na celom Slovensku. Zároveň pracujeme a pripravujeme tanečné video pre tanečnú súťaž
THE SCHOOL DANCE 2014/2015. Naši pedagógovia

sa zúčastnia v najbližšom
termíne aj II. stupňa tabletového školenia, ktoré je
zamerané na inštaláciu
riešenia a zaškolenie pre
prácu so Samsung School
priamo na škole a bude
slúžiť k nasadzovaniu, využívaniu a manažovaniu
tabletov v procese výučby.
Moderné riešenie tabletovej učebne umožní interaktívnu spoluprácu medzi
učiteľom a žiakmi v reálnom čase. Tiež dá učiteľovi
možnosť vyučovať akékoľvek učivo atraktívnym spôsobom a mať pritom plne pod kontrolou prácu žiakov
na hodinách i aktívne vytvárať digitálny obsah.
Po ukončení prieskumu IKT v našej škole, ktorý
preukázal vyhovujúce podmienky v národnom projekte „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ
s využitím elektronického testovania“, sa naša škola
stala súčasťou tohto projektu. Prostredníctvom spomínaného projektu sme získali z mimorozpočtových zdrojov licencie v hodnote 5 386,80 €.
Zapojením sa do tretieho národného projektu
„Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre
všeobecno–vzdelávacie predmety“ škola získala vybavenie multimediálnej učebne formou zmluvnej
výpožičky. Cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Škola bude využívať
digitálny obsah učiteľmi i žiakmi a zabezpečí prístup
k výpočtovej technike.
Štvrtý národný projekt s názvom „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno–patologických javov v školskom prostredí“ je
zameraný na rozvoj ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie, na inováciu, modernizáciu metodologických nástrojov a pracovných
pomôcok. Na tomto projekte spolupracuje škola prostredníctvom výchovného poradcu a to tak, že výchovný poradca využíva inovované poradenské
metódy v poradenskej činnosti školy.
Aktívnym zapojením sa do spomínaných projektov sa snažíme zatraktívniť žiakom vyučovanie a aktívne ich zapájať do vyučovacieho procesu. Veríme,
že žiaci budú radi pracovať s modernou didaktickou
technikou a získajú čo najviac poznatkov. Prajem
pedagógom a žiakom veľa trpezlivosti a úspechov.
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy

školstvo
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krása slova 2015
Dobré slová pekne vypovedané zušľachťujú, zjemňujú osobnosť a cibria estetický vkus.
Sila myšlienok a dobrých slov obsiahnutých
v poézii a v próze liečivo pôsobí na dušu detí i dospelých, zvlášť ak sú pekne prednesené. Dňa 4. februára 2015 sa uskutočnilo na našej škole školské
kolo v prednese poézie a prózy Krása slova. V prednese súťažilo v troch kategóriách 46 žiakov. Žiaci
zaujali peknými ukážkami, vo svojich prednesoch
sa snažili precítiť humor, radosť, ale i smútok. Víťazi z jednotlivých kategórií našu školu úspešne reprezentovali v Turzovke na obvodnom kole Krása
slova 12. februára 2015.
Na prvom mieste sa umiestnili Nikolas Hejčík
a Viktória Šperková. Druhé miesto si vyrecitovala
Nikola Kicošová. Matúš Kvašňovský a Barbora Zahatlanová sa umiestnili na treťom mieste.
Žiaci Nikolas Hejčík, Viktória Šperková a Nikola
Kicošová postúpili do okresného kola a budú opäť
reprezentovať našu školu. Prajeme im veľa šťastia!
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Z aktivít školy
Len nedávno sme prekročili magický polrok
školského roka a o chvíľu nám zaklope na dvere
jar. Zimu prežívame a vychutnávame naplno,
veď vlani sme o nej skoro nevedeli. Preto sme si
tento rok vynahradili a naplánovali sme lyžiarsky
výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníka.
Stredisko Bukovina Turzovka v dňoch od
5. do 11. februára 2015 poskytlo pre žiakov ZŠ
Staškov vhodné lyžiarske podmienky. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 48 žiakov, z toho 15
vôbec nevedelo lyžovať, 12 čiastočne lyžiarov
a 21 lyžiarov začiatočníkov. Žiaci v štyroch družstvách, pod vedením svojich vedúcich, prejavili
veľkú snahu naučiť sa lyžiarskej technike. Chvíle
na svahu si spríjemňovali zimnými hrami a pretekmi.
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri príprave
a organizácii výcviku, za poskytnutie výstroja
pre žiakov i za finančnú podporu ZRŠ.
Ing. Martin Slovák

Mgr. Emília Červencová

Milí Staškovčania, naša monograﬁa má súťažné číslo 25
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fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...
Tohtoročný fašiangový
sprievod, ktorý sa uskutočnil v sobotu 14. februára
2015 v popoludňajších hodinách, prebehol vo výbornej nálade a dobrej pohode
detí z krúžkov CVČ, ich rodičov a členov FS Staškovanka. Nálada už od
úvodného sústredenia pred
OÚ bola veselá. Členovia FS
a prítomné deti sa predviedli vo výstižných, vtipných
a nápaditých maskách, počnúc od zvieratiek, spidermanov, bábätiek, Mexičaniek, nočných kráľovien, pirátov, rytierov, lienok, policajtov, kuchárov, šmolkov...
O 15.00 hodine sa prítomní zoradili do sprievodu
a za zvukov heligónky so zvučným spevom sa sprievod pobral hlavnou cestou smerom ku kostolu, v ktorom práve v spomenutých chvíľach si svoje
manželské „áno“ povedali sympatickí mladomanželia Janka a Števko. Nuž a svadobní hostia sa úprimne
tešili, že fašiangové tradície sa v našej obci zachovávajú, a preto prítomné masky štedro i pohostili. Bolo
to nádherné a veselé stretnutie! Aj slnko sa tešilo
a posielalo neuveriteľne teplé lúče, ktoré ožarovali

celú určenú cestu. Bol to kúzelný deň plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady,
ktorá pokračovala pre deti
a ich rodičov, niektorých vedúcich krúžkov, pracovníkov
CVČ v bývalej jedálni „starej
školy“. Nezabudli sme na
občerstvenie a samozrejme
nechýbal i veselý tanec. Deti
boli spokojné, veselo sa zabávali, tancovali, súťažili a tešili sa spoločne so svojimi rodičmi z krásnych masiek. Členovia FS
Staškovanka zasa roztancovali a rozospievali prítomných v Pohostinstve u Beleščáka na nižnom konci.
Celé popoludnie i večer prebehol v radostnej atmosfére. Fašiangové tradície v našej obci si chceme
zachovávať, pretože dobrá nálada, pohoda, smiech,
radosť z pripravenej akcie a stretnutie s priateľmi
sú výbornou vzpruhou do ďalšej práce. Za CVČ
chcem úprimne poďakovať za organizátorskú
pomoc vedúcim krúžkov: Ivone Hejčíkovej, Márii
Kicošovej, Kataríne Ivanovej, Kataríne Brisudovej
a samozrejme členom FS Staškovanka.
Mgr. Jozefína Poláčiková

Spravodaj obce Staškov

kultúra a šport
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Prázdninové športové dopoludnie

Počas jarných prázdnin našich detí jednou z aktivít CVČ bol i futbalový miniturnaj mladších žiakov. A nielen mladších. Prišli im vypomôcť i starší
kamaráti (Alžbeta Pončková, Vladimír Bulej, Jakub
Štrkáň a iní). Miniturnaj sa uskutočnil v telocvični
ZŠ 18. februára 2015. Stretli sa tu dva tímy staškovských futbalistov, keďže družstvo z Makova sa
v poslednej chvíli ospravedlnilo za neúčasť.
Chrípka totiž šarapatila i v iných dedinách, preto
sa vedúci jednotlivých futbalových tímov ospravedlňovali postupne.

Bojovnosť našich staškovských
chlapcov a jednej „kvetinky“ Alžbetky
o víťazný pohár bol úžasný! Bojovali kamarátsky, bez nadávok, osočovania, ale dravo, a preto
si od nás, divákov, často vyslúžili pokriky: „Bravó!“
Víťazstvo si nakoniec vybojoval I. team (v oranžových vestách) s kapitánom Nikolaskom Hejčíkom
(krúžok Minifutbal a iné športové hry). Druhý skončil
II. team (v zelených vestách) s kapitánom Dominikom
Štrkáňom. Najlepším strelcom turnaja bol vyhlásený
právom Viktorko Hejčík, ktorý nastrieľal osem gólov.
Gratulujeme nielen víťazom, ale ďakujeme všetkým, ktorí prišli, zahrali si, porozprávali sa so svojimi vedúcimi, a tak užitočne využili prázdninový
čas. Chcem sa úprimne poďakovať vedúcim krúžkov – hlavne športovým: Ivone Hejčíkovej, Mgr. Danielovi Králikovi, Ing. Martinovi Slovákovi a Márii
Kicošovej. Ďakujem za ochotu, spoluprácu a poskytnutie priestorov v telocvični ZŠ nielen pri tejto,
ale i pri iných akciách riaditeľke ZŠ Mgr. Márii Perďochovej.
Mgr. Jozefína Poláčiková

Tvorivé dielne – príprava
valentínskych suvenírov

Mladí hasiči sa pripravujú
na súťaže

Stalo sa už tradíciou, že pred sviatkom Sv. Valentína nielen obchodné reťazce hýria červenou
farbou s rôznymi suvenírmi, ale i školy a CVČ vyvíjajú aktivity k tvorbe a modelovaniu rôznych upomienkových darčekov viažucich sa k tomuto menu.
V rámci „tvorivých dielní“ sa sústredili deti z viacerých krúžkov 12. 2. 2015 v zasadačke OÚ, aby
spoločne vytvárali rôzne upomienkové predmety
z materiálu, ktoré zakúpilo CVČ. Bolo radosťou obdivovať spoluprácu malých modelárov so svojimi
vedúcimi: Mirkou Laufíkovou, Ivonkou Hejčíkovou, Majkou Kicošovou, J. Poláčikovou, ktoré
trpezlivo vysvetľovali postup prác, aby boli čo najkrajšie k darovaniu v deň blížiaceho sa sviatku.

Pri CVČ Staškov pracuje hasičský krúžok pod
vedením veliteľa DHZ Jána Janošca. Mladí hasiči sa
v telocvični ZŠ alebo na ihrisku každý štvrtok v popoludňajších hodinách stretávajú, zdokonaľujú
v hasičskej technike a pripravujú sa na súťaže. Je
radosť učiť mladých hasičov, ktorí majú záujem
o hasičský šport a dosahujú dobré výsledky.
Treba ich pripraviť do budúcnosti, aby aj oni
mohli byť vždy pripravení pomôcť občanom pri požiaroch, kalamitách a plniť si hasičské povinnosti
pri rôznych hasičských aktivitách.

Mgr. Jozefína Poláčiková

Ján Janošec, veliteľ DHZ Staškov

spoloČensKá KroniKa
január A február 2015
narodené deti
60

Alex Machovčák
Karin Kubiznová

Štefan Urbaník

Jubilanti
65

Milan Tichý

70

65

Mária Jarošová

70

80

Srdečne vítame v našej obci
najmenších občanov a rodičom
prajeme veľa zdravia, úspechov
a trpezlivosti pri výchove
ich ratolestí.

sobáše

Peter Zelienka Mgr. Jozefína Poláčiková Anna Šupolová

80

Manželka, dcéra
a synovia
s rodinkami prajú do
ďalších rokov veľa
lásky, spokojnosti
a Božieho
požehnania.

60 Ján Varsavík
Anton Pohančeník
65 Jozef Krišťak
Štefánia Jakubíková
Anna Niklová
70 Vincent Jozek
Anna Chajdaková

Emília Balošáková
Ing. Jana Jozeková
a Štefan Bobek

Všetkým jubilantom z celého srdca blahoželáme a prajeme im,
nech ich zdravie nezradí a teplé slniečko nech im dušu pohladí.
Nech šťastie spŕchne na ich dom a láska vždy nech prebýva v ňom.

navždy nás opustili

Dňa 1. 3. 2015 sme si
pripomenuli 2. výročie
úmrtia váženej pani
Anny Točoňovej.

Mária Mojteková
Jozef Gulčík
Stanislav Nikl
V týchto dňoch sme si
pripomenuli 10. výročie
úmrtia váženého pána
Justína Turáka.

Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi!
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