V tomto èísle nájdete:

príhovor starostu

verejná zbierka

matka - svetlo rodiny

obecné aktuality

uznesenie zo zasadnutia OZ è. 3/2013

zo života MŠ Staškov

z rokovania obecného zastupite¾stva

staškovské mažoretky
spoloèenská kronika

Celoobecné oslavy Dòa matiek - 12.5. 2013.

SLOVO STAROSTU
Milí Staškovania!
Prichádzajúca jar nám každoroène okrem zlepšenia nálady, optimizmu a prebúdzajúcej sa prírody odkrýva
aj opakujúcu sa smutnú realitu – nelegálne skládky odpadu na rôznych miestach v našej obci. ažko si racionálne
vysvetli , èo vedie niektorých našich spoluobèanov k tomu , že odpad rôzneho druhu zavezú ku Kysuci , prípadne
do lesa. Tí , ktorí sa takto správajú , mali by si uvedomi , ko¾ko práce i finanèných prostriedkov musí obec
vynaloži , aby takto „zlikvidovaný“ odpad sa dostal tam , kam patrí - na skládku TKO v Semeteši. To nehovorím o
devastácii prostredia , v ktorom žijeme. Je pochopite¾né , že ak niekto realizuje doma drobné rekonštrukèné
práce a vznikne pri tom jedna vleèka odpadu , nie je ekonomické objednáva kontajner na odpad. V takom prípade
je možnos odpad zavies do kontajnera umiestneného v areáli Technického podniku , prípadne èistý stavebný
odpad do firmy Sakson. Vedenie obce má skutoène eminentný záujem , aby v Staškove èierne skládky nevznikali.
Aj z tohto dôvodu jarný zber ve¾koobjemového odpadu trval v našej obci namiesto plánovaného jedného týždòa ,
týždne dva. Bolo odvezených osem ve¾kokapacitných kontajnerov /objem jedného je 35m3/ rôzneho odpadu a
jeden takýto kontajner pneumatík. Pod¾a dostupných informácií v ostatných obciach to nebola ani polovica. Pri
tom všetkom , èo robíme preto , aby sme mali obec èistú , budú sa musie „hriešnici“ pripravi aj na to , že v zmysle
platného VZN im bude za ich nezodpovedné správanie uložená finanèná pokuta. ažko sa však bude obci bojova
proti tomuto neduhu bez pomoci tých , ktorí nenaberú odvahu takéto konanie a jeho aktérov nahlási úradu. V
uplynulých mesiacoch sme riešili aj odstránenie skládky drevenej štiepky v priestoroch pri železniènej stanici.
Skládka pôsobí ve¾mi neesteticky a takmer úplne zakrýva výh¾ad na Rodný dom J. Kronera. Skládka sa nachádza
na pozemku vo vlastníctve ŽSR , ktorý má v nájme súkromný podnikate¾. Zistilo sa , že „umelý kopec“ vytvorila
štátna firma Lesy SR – závod Biomasa Levice. Kompetentní priznali pochybenie a písomne sa zaviazali , že
skladovaný materiál bude odstránený do konca júna 2013.
Obec aj v tomto roku využila možnos zamestna našich obèanov na realizáciu protipovodòových
opatrení. Z dôvodu pripravovanej zmeny legislatívy bolo možné uzatvori zmluvy len do konca júna 2013. Po
tomto termíne sa opätovne budeme snaži využi všetky možnosti , aby sme získali financie z európskych fondov
na vytvorenie nových možností zamestnania Staškovanov , ktorí sú v evidencii Úradu práce.
Chcem využi tento priestor na informovanie o aktivitách , ktoré obec pripravuje v nasledujúcich
týždòoch. V sobotu 1.6.2013 o 18.00 bude v areáli futbalového ihriska Vá¾anie mája spojené s taneènou zábavou s
hudbou Vlada Saksona. Máj nebol v tomto roku postavený tradiène pred Obecným úradom z dôvodu
pripravovanej realizácie stavebných úprav vo vestibule budovy OÚ. Nako¾ko tieto priestory obec využívala pri
organizácii osláv „Vá¾ania mája.“ V rámci hodového v víkendu v piatok 5.7. 2013 o 20.00 bude koncert hudobnej
skupiny „He¾enine oèi“ z Prešova a v sobotu 6.7.2013 o 10.00 hasièská súaž O pohár starostu obce. Obidve akcie
sa uskutoènia v areáli futbalového ihriska. Bohatý program pripravuje obec na víkend 13. a 14. 7. 2013. V sobotu
13.7. sa o 18.00 v kultúrnom dome uskutoèní divadelné predstavenie našich ochotníkov s názvom: „S
brokovnicou na manžela“ a tiež spomienka na p. Zuzanu Vaòousovú. Program venovaný staškovskej rodáèke
zaène už o 15.00 pri Kronerovom dome. Po divadelnom predstavení sa v obnovených priestoroch vestibulu
uskutoèní výstava fotografií z oskarového filmu : „ Obchod na korze.“ Sobotòajší program bude pokraèova na
futbalovom ihrisku taneènou zábavou a vystúpením speváka Roba Kazíka. V nede¾u 14.7.2013 sa bude kona už
42. roèník futbalového turnaja O putovný pohár Jozefa Kronera. Verím , že za úèasti Zuzky Kronerovej i Janka
Kronera. Podujatia poèas hodov a Kronerovho pohára sú súèasou projektu cezhraniènej spolupráce medzi obcou
Staškov a po¾ským partnerom – Gmina Istebna. Na všetky pripravované podujatia Vás srdeène pozývam.
Vážení spoluobèania, rád Vás oboznámim s projektom výstavby kaplnky na Grúni. Táto nahradí tú, ktorá
bola zbúraná z dôvodu rozšírenia cesty smerom na Olešnu. V budúcom roku uplynie už 150 rokov od postavenia
pôvodnej kaplnky. Poslanci OZ podporili návrh Mgr. Kuboška a rozhodli sa myšlienku výstavby novej kaplnky ,
ktorá v našej dedine rezonuje už ve¾mi dlho , premeni na realitu. Zámerom je , aby na výstavbu neboli použité
prostriedky z rozpoètu obce , lebo chápeme , že v zložitej ekonomickej situácii je takýto projekt ve¾mi citlivou
záležitosou. Za úèelom získania potrebných finanèných prostriedkov vyhlásilo OZ verejnú zbierku. Darcovia budú
môc prispie na osobitný úèet, prípadne v hotovosti do pokladne na obecnom úrade. Prijatím finanèného daru sa
obec zaväzuje s peniazmi narába v zmysle platnej legislatívy a rozpoètových pravidiel. Prvým sponzorom sa stal
Ing. Stanislav Mikovèák z Èadce , ktorý bez nároku na odmenu vypracoval projektovú dokumentáciu pre vydanie
stavebného povolenia. Vybudované dielo bude obecným majetkom a bude možné s ním naklada len v súlade so
Zákonom o majetku obcí. Nová kaplnka bude postavená nad miestom tej pôvodnej , s predpokladanými nákladmi
cca 10 000 eur.
Na záver by som rád poïakoval dlhoroènému spo¾ahlivému zamestnancovi obce p. Janovi Kajánkovi za
roky poctivej práce , ktorú pre obec odviedol. Za všetkých bývalých kolegov mu prajem najmä pevné zdravie. Na
uvo¾nené pracovné miesto nastúpil p. Marian Oškrobaný.

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce
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Matka – svetlo rodiny, láska sama...
Druhá májová nede¾a patrí vždy našim najmilším stvoreniam – našim mamám.
Je to slovo, ktoré sa každé bato¾a nauèí vyslovi ako prvé, pretože je kratuèké, milé, láskavé.
Je ospievané v piesòach, v poézii, zhmotnené v umení a zachované v každom našom srdci. Je to svetlo, láska sama,
ktorá nás sprevádza celým životom. Svojou starostlivosou, trpezlivosou, chápavosou a obetavosou nás podporuje,
chráni a posúva cez rôzne životné peripetie dopredu. Ofúka naše rany a to aj dnes, keï sme už dávno vyrástli z detských
dupaèiek. Ko¾ko len krásnych prívlastkov zdobí jej osobnos: pracovitá, kamarátska, trpezlivá, obetavá, odpúšajúca,
oddaná, ústretová, spoloèenská. Ochotná pomôc druhým...
Hovorí sa, že matka je svetlom rodiny, a keï toto svetlo zhasne, dom je tmavý a pustý.
Chráòme si preto naše mamy, udržujme to svetlo domova, nech svieti èo najdlhšie a upevòuje lásku v rodine.
Deò matiek je jedineènou tou príležitosou poïakova sa za všetku tú materinskú lásku, za nehu a starostlivos,
nekoneènú trpezlivos a obetavos. Je to príležitos, kedy sa im treba s pokorou poïakova za každý deò, za každú
preèítanú rozprávku, zaspievanú pieseò, za každý bozk na dobrú noc, za každé ráno, za strach o choré diea. I za to, že
svoje deti uèia viere a úcte k druhým, za to, že každý deò odovzdávajú kus seba.
Život prináša všelijaké úskalia a prekvapenia. Ale je tu matka, ktorá stojí pri deoch, keï z tej správnej cesty vyboèia a
pomáha im nájs ten správny smer. Drží nad nimi ochranné ruky, keï kráèajú životom v dobrom i zlom a svojimi
láskavými oèami neochvejne sledujú každý ich krok. Je to tak, že matkine ruky sú nikým a nièím nenahradite¾né.
Želáme Vám, milé naše mamy a staré mamy, aby ste v tú druhú májovú nede¾u mohli prija od svojich detí a vnukov
kyticu tých najkrajších prianí a aby ste mali vždy z nich rados. Ak sa niekedy vo vašich oèiach objavia kvôli nim slzy,
nech sú to len slzy šastia. Prijmite prosím od nich poïakovanie za každé milé slovo, úsmev, bozk, povzbudenie, ale aj
pokarhanie, lebo aj to treba k životu. Aby èlovek nezablúdil.
Buïte nám zdravé, krásne a milé ešte dlhé roky! Nemožno ináè ako ukonèi veršami básnika:
Prekrásna matka,
hoc sú jej vlasy pokryté šedinami,
prosíme a, Bože, nech je ešte
dlho medzi nami.

Mgr. Yveta Bartusková

Obecný úrad v spolupráci so ZŠ, MŠ a CVÈ v Staškove uskutoènil dòa 12. mája 2013 o 14.00 hodine v kinosále Obecného
úradu slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dòa matiek. V úvode sa matkám prihovoril pán starosta Ing. Ladislav
Šimèisko a svojimi prívetivými vetami o matke sa im vrúcne poïakoval za všetku starostlivos, lásku, ktorú dávajú
svojim blízkym. Po jeho hrejivých slovách vïaky sa nabitá kinosála rozozvuèala nádhernými ¾udovými piesòami,
tancami, rôznymi humornými scénkami. Môžeme konštatova, že v tomto roku sa oslava Dòa matiek niesla viac v duchu
folklóru, ktorý bol zameraný na staré ¾udové tradície, tance, zvyky a porekadlá.
Prítomní diváci si so záujmom pozreli vystúpenie novovzniknutého detského folklórneho súboru Staškovienka,
založeného pri OÚ v spolupráci so ZŠ Staškov v rámci projektu „Folklórne dedièstvo Staškova“, financovaného nadáciou
SPP /Slovenský plynárenský priemysel/. Každoroène neodmyslite¾nou súèasou Dòa matiek je i úèinkovanie FS
Staškovanka, ktorá sa tento rok predstavila okrem spevu i v netradiènom športovom prevedení parodovanej ukážky
futbalového tréningu Slávie Staškov. Úspech zožali i tri skupiny mažoretiek pod vedením sleèny Letkovej a RNDr.
Sabelovej. Programom sprevádzala Majka Šupolová, ktorá na záver zaspievala i ¾úbivú pieseò o matke za doprovodu
gitaristu Milana Veselku. Pri odchode zo sály sa prítomné matky a babièky mohli ponúknu malým obèerstvením a
poteši sa kvetom, ktoré pripravil OÚ. Zároveò obdržali i darèek, zhotovený žiakmi ZŠ a èlenmi krúžkov z Centra
vo¾ného èasu v Staškove.

Redakèná rada

SPRAVODAJ

Obce Staškov

3

NAŠIM MATKÁM

Fotogaléria z osláv Dòa matiek v Staškove
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Uznesenie è. 3/2013 zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 26.04.2013
Obecné zastupite¾stvo v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:
Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Kontrola uznesenia è. 2/2013 zo zasadnutia OZ
4. CVÈ Staškov - návrh rozpoètu rok 2013, 2014, 2015
5. Materská škola Staškov - správa o hospodárení k 31.12.2012
6. Materská škola Staškov - úprava rozpoètu rok 2013
7. Materská škola Staškov – informácia o zápise detí na šk. rok 2013/2014
8. VZN obce Staškov o urèení dotácie na prevádzku a mzdy na diea MŠ a žiaka školského zariadenia
9. Obec Staškov – èerpanie rozpoètu k 31.3.2013
10. Obec Staškov – úprava rozpoètu rok 2013
11. Schválenie bezúèelového úveru vo forme povoleného debetu na bežnom úète pre úèel
realizácie projektov cezhraniènej spolupráce
12. Programový rozpoèet obce Staškov r. 2013 - 2015
13. Združenie TKO Semeteš n.o. – výroèná správa za rok 2012
14. SEVAK a.s.,Žilina – výroèná správa za rok 2012
15. Prenájom majetku obce Staškov
16. Prenájom majetku obce Staškov v správe Základnej školy Staškov
17. Vyhlásenie dobrovo¾nej verejnej zbierky.
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Návrh na uznesenie
21. Záver
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Jozef Latka
èlenovia: Ján Belko, Ing. Šimon Kožák
overovatelia: Mgr. Iveta Bartusková, Jozef Zbonèák
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Kontrolu uznesenia è. 2/2013 zo zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
4. CVÈ Staškov - rozpoèet rok 2013, 2014, 2015
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 1, Proti: 0
5. Materská škola Staškov - správa o hospodárení k 31.12.2012
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Materská škola Staškov - úprava rozpoètu rok 2013
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
7. VZN obce Staškov o urèení dotácie na prevádzku a mzdy na diea MŠ a žiaka školského zariadenia
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
8. Obec Staškov – èerpanie rozpoètu k 31.3.2013
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
9. Obec Staškov – úprava rozpoètu rok 2013
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
10. a/ Obecné zastupite¾stvo v Staškove pod¾a príslušných ustanovení zákona è. 369/1990Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení schva¾uje prijatie kontokorentného úveru vo výške 70 000 €, poskytnutého z Prima
banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IÈO: 31 575 951, IÈ
DPH:SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka èíslo: 148/L /ïalej
len BANKA/ za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
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b/ Obecné zastupite¾stvo zároveò schva¾uje vystavenie vlastnej Vista blankozmenky na rad banky za úèelom
zabezpeèenia poh¾adávky banky z prijatého úveru.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
11. Programový rozpoèet obce Staškov r. 2013 – 2015
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
12. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov – zrkadlová miestnos na poschodí budovy è. 90 (bývalá
stará škola) Obèianskému združeniu Pohyb, Krása, Presnos, Staškov, zast. predsedom OZ Mgr. Miroslavom Sabelom na
dobu neurèitú, vo výške roèného nájmu 1 € / rok, za úèelom èinnosti mažoretkového krúžku, 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 chce poskytnú dievèatám z obce priestory na nácvik mažoretkového športu, ktorým
reprezentujú obec aj za hranicami SR.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
13. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov - ako správcu majetku obce Staškov - telocvièòa
Základnej školy, Staškov è. 502 Obèianskému združeniu Pohyb, Krása, Presnos Staškov v zmysle sadzieb pod¾a
platného VZN za oduèenú hodinu na dobu neurèitú, 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, ktoré spoèívajú v tom, že sa
poskytnú priestory na vo¾noèasové aktivity žiakov.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
14. Vyhlásenie dobrovo¾nej verejnej zbierky pod¾a § 9 odst. 1 zákona 63/4973 O verejných zbierkach a lotériách
v znení neskorších predpisov a pod¾a § 9 odst. 3 zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na financovanie výstavby: Kaplnky na Grúni.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
15. Deleguje za èlena do Rady CVÈ Staškov Ing. Šimona Kožáka a RNDr. Jána Sabelu.
Hlasovanie za:8, Zdržal sa: 0, Proti:0
16. Obec Staškov navrhuje a po súhlase Rady MŠ schva¾uje poèet zapísaných detí v MŠ Staškov na šk. rok
2013/2014 nasledovne:
I. trieda deti 3 - roèné - 20 detí
II. trieda 4-5 - roèné
- 24 detí
III. trieda 5-6 - roèné - 25 detí
Hlasovanie za:8, Zdržal sa:0, Proti:0
17. Plat starostu obce Staškov Ing. Ladislav Šimèiska od 1.1.2013
a/ pod¾a § 3 ods. 1 zák. è. 253/1994 Z.z. priemerný plat 805 €, koeficient 1,98
b/ pod¾a § 4 ods. 2 zák. è. 253/1994 Z.z., zvýšený o 11,12%
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa 0, Proti:0
18. Plat kontrolórke obce prepoèítaný na úväzok pod¾a § 18 c, zák. è. 369/1990 Z.z., od 1.1.2013 a zvýšený o 25 € od
1.5.2013.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa:0, Proti:0
19. Dotáciu z rozpoètu obce Staškov pre rodiny Heglasíkovú, Raková a Plaskurovú, Staškov na vybudovanie
kanalizaènej prípojky v dåžke 65 m v katastrálnom území Staškov, prièom obec uhradí pri kanalizaènej prípojke cenový
rozdiel medzi priemerom 160 mm a 200 mm a jednu šachtu, maximálne do výšky 300 €, s tým, že poveruje starostu
obce podpísa dohodu medzi rodinami oh¾adom pripojenia budúcich stavebníkov.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
20. Ing. Antona Konkola, Staškov ako splnomocnenca za vlastníka lesného pozemku obce na zastupovanie na
zhromaždeniach vlastníkov po¾ovných pozemkov.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa:0, Proti:0
21. Súhlas na uloženie elektrickej prípojky pre bytový dom è. 878 po hranici pozemku parc. è. 2823/62
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa.0, Proti:0
22. Cenu pre odkúpenie pozemkov pod Centrum obce za 4 €/m2.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa.0, Proti:0
23. Prebytoèný majetok obce Staškov pozemky pri bytovkách v lokalite pri Zákopèí, èísla parciel: CKN
6522/3, 6522/13, 6522/14, 6522/15, 6522/16, 6522/17, 6522/18.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
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24. Príspevok na vydanie monografie o obci Staškov v sume 2 000 €.
Hlasovanie za:8, Zdržal sa: 0, Proti:0
25. Komisiu ku príprave monografie obce Staškov v zložení:
Ing. Ladislav Šimèisko, Mgr. Ján Kubošek, Mgr. Mária Perdochová, Anna Smreèková,
Ing. Anna Kubánková, Mgr. Jozefa Poláèiková
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
26. Poplatok za prenájom priestorov v budove obce Staškov è. 90 / bývalá stará škola/ – jedálne – 30 €/ akciasobota, nede¾a v letnom období a za energie 5 € na jeden deò, v zimnom období 30 €/ akcia- sobota, nede¾a a za
energie 10 € na jeden deò od termínu 1. 5. 2013.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa:0, Proti:0
27. Cenu prenájmu pozemkov v lokalite Vyšný koniec Staškov – lyžiarsky vlek - 0,16 €/m2 od 1. 5. 2013.
Hlasovanie za: 4, Zdržal sa:0, Proti:0
28. Žiadosti CVÈ Raková a CVÈ Èadca o finanèný príspevok z dôvodu, že ich centrá navštevujú deti s trvalým
pobytom v našej obci.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti: 0
29. Dotáciu pre ZO SSZ záhradkárov Staškov v sume 100 € k 50. výroèiu založenia organizácie.
Hlasovanie za:7, Zdržal sa: 0, Proti:0
30. Žiados vedenia ZŠ Staškov o udelenie povolenia vykona stavebné úpravy v ZŠ v zmysle projektu „Stavebné
úpravy, vytvorenie novej uèebne zo skladu „ – príprava projektu, výber dodávate¾a a vlastná realizácia.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0
31. Žiados SRJK o spoluúèas obce na sochárskom sympóziu usporiadanom SRJK za podmienky, že obec
Staškov bude hlavným partnerom daného podujatia. Všetky podmienky budú upresnené v zmluve medzi SRJK a obcou
Staškov.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti.0
32. Žiados DHZ Staškov o navýšenie rozpoètu, výdavkov na rok 2013.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti.0
33. Zámer da do prenájmu ako prípad osobitným zrete¾om - nebytové priestory v suteréne obecného úradu v
budove è. 588 pre Slovenský zväz záhradkárov, ZO Staškov , ktoré využívajú ako muštáreò.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0

B/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu odstráni nelegálne skládky v obci v zmysle záveru komisie životného prostredia a zároveò
upozorni obèanov v miestnom rozhlase a povinnosti obce uloženia finanèných sankcií v zmysle platného VZN o
odpadoch.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Obecnému úradu opätovne písomne vyzva Ing. Gajdošíka Vladimíra na uhradenie èasti nákladov v sume
646 €, spojených s vybudovaním kanalizaènej prípojky k budove starej školy, ktorá slúži aj na odkanalizovanie
rodinného domu Ing. Gajdošíka Vladimíra, Staškov v zmysle jeho žiadosti zo dòa 25.5.2012 a uznesenia OZ obce è.
3/2012 , nako¾ko kanalizaèná prípojka bola zrealizovaná v auguste 2012.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
3. Kontrolórke obce vykona kontrolu výdavkov v CVÈ Staškov za rok 2012.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
4. Obecnému úradu premiestni bránu vstupu do areálu starej školy od severozápadného rohu budovy k parcele
KN è. 144/3, a zároveò da vypracova jednoduchý projekt záhradného altánku na parc. è. 144/1.
Hlasovanie za:8, Zdržal sa.0, Proti:0
5. Obecnému úradu pripravi podmienky predaja pozemkov vo verejnej obchodnej súaži v lokalite pri Zákopèí
– okolo bytoviek.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa:0, Proti: 0
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6. Obecnému úradu inzerova prenájom budovy bývalej Tesly Staškov.
Hlasovanie za:8, Zdržal sa: 0, Proti:0
7. Stavebnej komisii prešetri žiados p. Jozefa Bašèáka a manž. Ludmily bytom Staškov, o kúpu pozemku vo
vlastníctve obce.
Hlasovanie za:7, Zdržal sa: 0, Proti:0
8. Obecnému úradu kontrolova úpravy miestnych komunikácií po rozkopových povoleniach.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti.0

C/BERIE NA VEDOMIE:
1. Materská škola Staškov – informácia o zápise detí na šk. rok 2013/2014
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Združenie TKO Semeteš n.o. – výroèná správa za rok 2012
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. SEVAK a.s. Žilina – výroèná správa za rok 2012
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Informatívnu správu z kontroly úpravy rozpoètu MŠ pod¾a Uzn. è. 2/2011, stanovisko k èerpaniu návratného
zdroja financovania predložené kontrolórkou obce.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
6. Dohodu zo dòa 9. 11. 2006 o prístupe na parcelu KN 144/3 v katastri obce Staškov medzi obcou Staškov a p.
Jánom Kožákom.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
7. Žiados Romana Stredòanského Staškov o odkúpenie majetku obce – pozemku
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0

D/ZAMIETA:
1. Žiados Obèianského združenia Pohyb, Krása, Presnos, Staškov o refundáciu nákladov za prenájom
zrkadlovej miestnosti a telocviène.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce
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II. overovate¾:
Jozef Zbonèák

I. overovate¾:
Mgr. Iveta Bartusková
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Z rokovania obecného zastupite¾stva
V súlade s plánom rokovaní zvolal starosta obce jednanie obecného zastupite¾stva na piatok, 26.4.2013. Rokovania sa
zúèastnilo osem poslancov, jeden poslanec sa nezúèastnil z dôvodu práceneschopnosti. Po schválení programu
rokovania informoval starosta obce prítomných o plnení predchádzajúcich uznesení a o výsledkoch rokovania s Prima
bankou za úèelom zabezpeèenia debetného úveru na prefinancovanie investièného projektu podporeného z fondov EÚ.
K èerpaniu tohto úveru si poslanci vypoèuli aj stanovisko hlavnej kontrolórky obce pani Heleny Machovèákovej.
Podstatnú èas rokovacieho èasu venovali poslanci ekonomike a financiám obce, a to z dôvodov schva¾ovania èerpania
rozpoètu obce v prvom štvrroku 2013, úpravy rozpoètu obce, úpravy rozpoètu v materskej škole a správy
o hospodárení materskej školy v roku 2012. Koneène bol po viacerých úpravách schválený aj rozpoèet CVÈ. Na záver
tohto finanèného maratónu poslanci schválili aj programový rozpoèet obce pre rok 2013 až 2015. Tu treba poznamena,
že dobrú prácu odviedla už v prípravnom konaní finanèná komisia, a preto pri schva¾ovaní už spomínaných bodov sa
mohli poslanci oprie o jej odborné a vecné stanoviská.
V ïalších bodoch rokovania sa poslanci oboznámili s výroènou správou Združenia TKO Semeteš n.o. a správou
Dozornej rady SEVAK-u a.s. Žilina za rok 2012. Ve¾mi živú diskusiu otvoril predseda komisie pre životné prostredie PhDr.
Gabriel Machovèák, keï informoval poslancov o výsledkoch práce komisie, ktorá v obci zdokumentovala èierne skládky
s odpadom . Je až neuverite¾né, èo sú obèania schopní urobi pri „skráš¾ovaní“ obce a kam sú schopní odpad odviez,
len aby ho nemuseli da tam, kam patrí. Nejako stále nechceme pochopi, že cena za likvidáciu takýchto skládok je
vysoká a prostriedky by sa dali využi úèelnejšie. V bode rôzne bol poslancom predstavený projekt pre stavebné
konanie, vypracovaný pre výstavbu objektu kaplnky na Grúni. Bolo schválené vyhlásenie dobrovo¾nej zbierky na
financovanie jej výstavby. Sumu 2 000 € schválili poslanci ako príspevok na vydanie monografie o obci Staškov z
príležitosti budúcoroèného 400. výroèia prvej písomnej zmienky o našej obci. Poslanci schválili komisiu na jej prípravu:
Ing. Šimèisko Ladislav, Mgr. Kubošek Ján, Mgr. Perïochová Mária., Smreèková Anna, Ing. Kubánková Anna a Mgr.
Poláèiková Jozefa.
Navýšený bol aj rozpoèet pre dobrovo¾ný hasièský zbor a záhradkárov.
Mgr. Ján Kubošek – zástupca starostu obce

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho ,
rozvoja a štátneho rozpoètu prostredníctvom VÚC Žilina v rámci Programu
cezhraniènej spolupráce Po¾sko – Slovenská republika 2007-2013.

KRONER – KAMIÑSKA
Obec Staškov spoloène s po¾skou obcou Istebna zaèala implementova projekt s názvom „Nadväzujeme na úspešnú
slovensko – po¾skú spoluprácu: Kroner - Kamiñska“, PL-SK/ZA/IPP/III/008, v rámci Programu cezhraniènej spolupráce Po¾sko
- Slovenská republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov. Celkový rozpoèet projektu je 42 212,- EUR, z toho z ERDF 35 880,20
EUR, zo štátneho rozpoètu 4 221,20 EUR a z rozpoètu obce 2 110,60 EUR.
Projekt je zameraný na nadviazanie cezhraniènej spolupráce našej obce s po¾skou Istebnou. V rámci projektu bude
zorganizovaných nieko¾ko tradièných podujatí: Staškovské hody, Hasièská súaž, Krónerov pohár, ktorými priblížime po¾ským
partnerom naše tradície. Druhá èas projektu bude venovaná spomienke na nášho rodáka Jozefa Kronera a zároveò na jeho
filmovú partnerku, po¾skú hereèku Idu Kamiñsku, ktorá stvárnila v oskarovom filme Obchod na korze starú židovku. V rámci
projektu sa zrekonštruujú priestory kultúrneho domu, kde bude inštalovaná výstava „Obchod na korze“, venovaná týmto
dvom slávnym umelcom a tiež ich slávnemu filmu. Pracovníci partnerskej obce Istebna svojimi fotografiami a artefaktmi
pomôžu inštalova rôzne výstavy. Zakúpime premietaciu techniku a cez prázdniny pripravíme „Letné kino“ s filmami Kronera
a Kamiñskej. Po¾ský partner Gmina Istebna vo svojich výstavníckych priestoroch bude v lete prezentova práce staškovských
insitných maliarov a staškovské tradície.
Celý projekt bude obohatením staškovského kultúrneho leta 2013 a veríme, že zapoène tradícia spoloèných slovensko –
po¾ských podujatí.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraniènej spolupráce Po¾sko – Slovenská republika 2007-2013.
Redakèná rada
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VEREJNÁ ZBIERKA
Obec Staškov pod¾a § 9 ods. 1 zákona è. 63/1973 Zb. O verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších predpisov a pod¾a § 9 ods. 3 zákona SNR è. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

vyhlasuje
dobrovo¾nú zbierku na financovanie výstavby: Kaplnky na Grúni
Usporiadate¾ zbierky: Obec Staškov 588, 023 53 IÈO: 00314293
Úèel zbierky: financovanie výstavby Kaplnky na Grúni
Miesto konania zbierky: územný obvod obce Staškov
Èas konania zbierky: od 26.4.2013
Spôsob konania zbierky: zriadený úèet è. 0279616004/5600v Prima banke, a.s., na ktorý je možné poukáza
¾ubovo¾nú èiastku, alebo prispie vkladom v hotovosti do pokladne OcÚ Staškov.
V èasopise Spravodaj obce bude vyhotovený preh¾ad vkladov, výpis z banky.
Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: Zbierka bude zabezpeèovaná pracovníkmi obce a poslancami
obecného zastupite¾stva.
Osoby zodpovedné za konanie zbierky:
Bc. Mária Èeèotková, úètovníèka obce
Ing. Ladislav Šimèisko, starosta obce
Použitie zbierky: zbierkou získané prostriedky budú použité na financovanie výstavby Kaplnky na Grúni,
Vyúètovanie zbierky: O výsledkoch zbierky a použití finanèných prostriedkov získaných zbierkou, bude starosta
obce informova obecné zastupite¾stvo a obèanov obce.
Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce

KAPLNKA NA GRÚNI
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28. marec – Deò uèite¾ov
Vies èloveka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno
UÈITE¼. Pod slovom uèite¾ sa skrýva slovo facilitátor – uahèovate¾ , èlovek ktorý ukazuje cestu a h¾adá ako diea èo
najviac nauèi, respektíve pomocou jemu najvhodnejšiemu uèebnému štýlu nájs cestu k poznaniu a to už od útleho
veku v materskej škole prostredníctvom svojej pani uèite¾ky , následne svojej prvej pani uèite¾ky v základnej škole
a postupne ïalšími pedagogickými i nepedagogickými pracovníkmi, ktorí si svedomito a èestne plnia svoje poslanie.
Hovorí sa – a minulos to mnohokrát potvrdila – že uèite¾ je svedomím národa. Ja doplním, aká je rodina a škola, taká je
mladá generácia, od ktorej raz bude budúcnos národa závisie. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou,
ktorá sa nestráca vekom, ani infláciou.
Na prvej prieèke stojí uèite¾, milujúci deti i svoju prácu, hrdý na svoje poslanie a výsledky svojich žiakov, tolerantný
k nedostatkom a slabostiam rodièov i žiakov, dôsledný v nárokoch na svoje výkony i výkony zverených žiakov,
rešpektujúci individualitu žiakov i kolegov, tvorivý v h¾adaní metód a foriem práce.
Deti sú klenot, ktorý si zaslúži prvotriedneho majstra a umelca, ktorý svojou trpezlivou mravenèou prácou vybrúsi z nich
klenoty zdobiace ¾udský rod, èloveèenstvo.
Dobrá škola je tá, ktorá miluje deti a váži si ich rodièov. Samozrejme ,že toto pravidlo platí i opaène.
Deò uèite¾ov je významný deò v našej spoloènosti, lebo si pripomíname prácu všetkých pedagogických pracovníkov,
ktorých úlohou je formova osobnos mladých ¾udí, budúcich pokraèovate¾ov našej práce. Uèite¾ské povolanie je
nároèné, ale príažlivé, lebo dáva každému jedincovi spoloènosti nové poznatky, informácie, pretvára ich v pevné
vedomosti, návyky i praktické zruènosti. Lekár, športovec, robotník, inžinier vïaèí svojmu uèite¾ovi za prvé písmeno,
èíslicu, ale i za ïalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a v spoloènosti.
V duchu vïaky a uznania sa niesol slávnostný Deò uèite¾ov i v našej obci, kde na slávnostnej pedagogickej rade za
prítomnosti zamestnancov MŠ, ZŠ a CVÈ sa slovami uznania a vïaky prihovoril starosta obce Staškov Ing. Ladislav
Šimèisko a odovzdal všetkým kvet. Za rodièov sa milými slovami poïakovala za prácu a trpezlivos predsedkyòa RŠ pri
ZŠ pani ¼ubica Ligocká. Mons. Anton Galus pohladil svojimi hrejivými slovami dušu všetkých prítomných. Riadite¾ky MŠ
a ZŠ vo svojich príhovoroch popriali svojim zamestnancom ve¾a zdravia, pedagogického optimizmu, pracovných
úspechov i osobného šastia, správnu motiváciu, ¾udskú, kolegiálnu klímu v našich školách. Túto slávnostnú chví¾u
spríjemnilo vystúpenie folklórneho súboru Staškovienka pod vedením pani Anny Krištofíkovej.
Mgr. Mária Perïochová, riadite¾ka ZŠ
Fotogaléria z osláv Dòa uèite¾ov
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Daruj krv – pomôž ¾uïom!
¼udská krv je nenahradite¾ná. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: èervené krvinky prenášajú kyslík z p¾úc do
celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmyslite¾né pre
obranyschopnos organizmu. Biele krvinky chránia èloveka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštièky zasa
pomáhajú pri zastavení krvácania.
Kto môže by darcom krvi?
Darcom krvi sa môže sta každý zdravý èlovek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý
má viac ako 50 kg.
Kto nemôže darova krv?
- kto prekonal infekènú žltaèku
- kto prekonal iné vážne infekèné choroby
- kto bol posledný mesiac chorý
- kto dlhodobo užíva lieky
- kto bol v poslednom polroku operovaný, tetovaný, lieèený akupunktúrou
- kto si dal urobi "piercing"
- kto dostal transfúziu krvi alebo plazmy
- z darcovstva krvi sa vyluèujú ženy poèas menštruácie a poèas archavosti (žena môže darova krv až 1 rok po pôrode,
ak nedojèí)
Ako èasto možno darova krv?
Muži môžu darova krv maximálne 4-krát do roka, ženy maximálne 3-krát do roka.
Darovanie krvi je skutoèným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnú. Aj Vaše rozhodnutie
darova krv môže rozhodnú o osude iného a zachráni mu život.
Obec Staškov sa preto rozhodla a uskutoènila malé stretnutie pre tých, ktorí sa ve¾kou mierou prièinili a pomohli tak
tým, ktorí túto pomoc potrebovali bez oh¾adu na to, že by za to oèakávali nejakú odmenu. Dòa 24. apríla 2013 sa
v Sobášnej miestnosti OÚ v Staškove stretli nositelia zlatých Jánskeho plakiet. Pán starosta Ing. Ladislav Šimèisko
privítal prítomných a poïakoval im za ich š¾achetný èin, ktorý darovaním svojej vzácnej tekutiny preukázali. Po
slávnostnom privítaní vyzval všetkých nosite¾ov, aby sa prišli podpísa do pamätnej knihy a odovzdal im malý darèek
ako pamiatku na spoloèné stretnutie. Nasledoval program, ktorý pozostával z recitácie básne a z vystúpenia
novozaloženého folklórneho súboru Staškovienka, založeného v rámci projektu „Folklórne dedièstvo Staškova“,
financovaného nadáciou SPP. Detièky v sprievode heligónky zaspievali a zatancovali. Pre všetkých prítomných bolo
pripravené malé obèerstvenie.
Obec Staškov plánuje pokraèova v tejto tradícii stretnutí darcov krvi, ako vyjadrenie VÏAKY za ich krásny èin.
Fotogaléria zo stretnutia darcov krvi

Redakèná rada
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VÁ¼ANIE MÁJA
Pozývame Vás na Vá¾anie mája, ktoré sa uskutoèní
hodine v areáli futbalového ihriska Slávia Staškov. K
a zaspieva Folklórna skupina Staškovanka, do tanca
skupina Vladimíra Saksona. Obèerstvenie bude
po¾ovnícky guláš a k tomu èapované pivko.

dòa 01.06.2013 o 18.00
dobrej nálade Vám zahrá
bude vyhráva hudobná
zabezpeèené – chutný

KONCERT: „HE¼ENINE OÈI“
Dòa 05.07.2013 /t.j. piatok/ o 20.00 hod. sa na futbalovom
ihrisku Slávia Staškov uskutoèní koncert hudobnej skupiny
z Prešova „He¾enine oèi“.
VSTUPNÉ: 2,5 €

HASIÈSKÁ SÚAŽ
Dòa 06.07.2013 o 10.00 hod. sa na futbalovom ihrisku Slávia Staškov uskutoèní súaž hasièov o Pohár starostu obce.

13.07.2013 KRONEROV POHÁR /sobota/
Dòa 13.07.2013 o 18.00 hod. bude premietnutý dokumentárny film o živote a tvorbe insitnej maliarky pani Zuzany
Kronerovej – Vaòousovej, ktorým si Staškovania pripomenú túto našu slávnu rodáèku. Žia¾, táto významná osobnos
nás opustila 16. marca 2013 vo veku 90 rokov. Program venovaný staškovskej rodáèke zaène už o 15.00 pri
Kronerovom dome. Po vzhliadnutí filmu miestny ochotnícky súbor Staškovan uvedie premiéru veselohry Štefana
Kršòáka S brokovnicou na manžela. Program bude pokraèova v areáli ihriska FK Slávia Staškov taneènou zábavou a
vystúpením speváka Roba Kazíka.

14.07.2013 KRONEROV POHÁR /nede¾a/

Všetky podujatia budú propagované plagátmi a miestnym rozhlasom.

SPRAVODAJ

Obce Staškov

Redakèná rada
13

OBECNÉ AKTUALITY

POZVÁNKA NA VALNÚ HROMADU
Združenie vlastníkov neštátnych lesov obec STAŠKOV pozýva vlastníkov lesa
na VALNÚ HROMADU, ktorá sa bude kona dòa : 02.06.2013 o 14. oo hod. v kinosále
Obecného úradu v Staškove
P R O G R A M:
1.Zahájenie
2.Volenie:
1/ Mandátová komisia
2/ Návrhová komisia
3/ Zapisovate¾ zápisnice
4/ Overovatelia zápisnice

3.Hospodárenie za rok 2012
4.Správa OLH
5.Správa revíznej komisie
6.Diskusia
7.Návrh na uznesenie
8.Záver

Kalendár zberov a prepráv r.2013
osada U Letov- obec Staškov
27.5.2013
10.6.2013
24.6.2013
8.7.2013
22.7.2013
5.8.2013
19.8.2013
2.9.2013
16.9.2013
30.9.2013
14.10.2013
28.10.2013
11.11.2013
25.11.2013

vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz

popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,

separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ

-

plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,

sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo

Do domácnosti s trvalým pobytom bola
pridelená popolnica.
Majitelia chát budú odpad vklada do
plastových vriec.
Sklo a plasty je potrebné dáva samostatne do
plastových vriec.
V deò pod¾a kalendára zberu budú pracovníci
obecného úradu zbiera vyložené popolnice
a vrecia. Po vyvezení bude popolnica vrátená
na miesto odkia¾ bola zobratá.

osada Lazy, U Belkov, U Mravcov - obec Staškov
20.5.2013
3.6.2013
17.6.2013
1.7.2013
15.7.2013
29.7.2013
12.8.2013
26.8.2013
9.9.2013
23.9.2013
7.10.2013
21.10.2013
4.11.2013
18.11.2013

vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz

popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,
popolníc,

separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ
separ

-

plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,
plasty,

sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo

Dåžnici obce
Daò z nehnute¾nosti: STAVOMONT – WOOD s.r.o., Staškov è. 779 - v likvidácii
Nezaplatené za roky: Rok 2010 - 474,58 €
Rok 2011 - 474,58 €
Rok 2012 - 474,58 €
Redakèná rada
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Zo života Materskej školy Staškov
V šk. roku 2012/2013 navštevuje MŠ Staškov 64 detí. Sú
zriadené 3 triedy s celodennou výchovnou starostlivosou.
Výchovno -vzdelávací proces realizujeme pod¾a Školského
vzdelávacieho programu K¾úèikom otvárame svet.
Pokraèujeme v profilácii školy, ktorá je zameraná na
uplatòovanie pohybovotaneènej prípravy so zameraním na
folklór a environmentálnu výchovu. Táto je zameraná najmä
na vedenie detí na zdravé potraviny, èistú vodu, zvýšenie
povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie
správnych postojov a správania sa detí k životnému
prostrediu, na prevenciu pred jej zneèisovaním.
Hlavnou úlohou našej práce však
je rešpektovanie
rozdielnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a ich
osobné dispozície – diferencovanie výchovno-vzdelávacích
požiadaviek vzh¾adom na rozvojové možnosti a schopnosti
detí vo všetkých organizaèných formách denného poriadku.
Uplatòovanie hry ako jednej z najdôležitejších metód a prostriedkov uèenia sa detí. Zachovávanie hravého charakteru
rozvíjania elementárnych základov matematickej, prírodovednej a predèitate¾skej gramotnosti – rozvíjali a upevòovali
aktívne poèúvanie s porozumením èítaním rozprávok, príbehov s detským hrdinom a pod.
Taktiež sa snažíme realizova aktivity a programy na podporu zdravia èi už pravidelnými realizáciami pobytu vonku,
rôznymi pohybovými aktivitami v prírode a v školskej záhrade.
Vytvárame priaznivé prostredie na využívanie informaèných a komunikaèných technológií – práca na interaktívnej
tabuli, práca s digitálnou kamerou, digitálnym mikroskopom, mikrofónom. Rozvíjame u detí logické myslenie a základy
programovania – práca so vèielkou BEE-BOT.
Pod¾a snehových podmienok sme realizovali sezónne èinnosti ( lyžovanie, bobovanie, ma¾ovanie v snehu, práce so
snehom, stavanie snehuliakov ).
Dopravná výchova – vychádzkami k hlavnej ceste sme sledovali dopravu, dopravné prostriedky, pravidlá cestnej
premávky, bezpeènos chodcov a cyklistov.
Oboznamovali sme deti s ¾udovými zvykmi a tradíciami pri konkrétnych akciách – Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Lucie,
Vianoce, Fašiangy, Ve¾ká noc, Deò matiek.
Oboznamovali sme deti i s históriou obce Staškov. Vychádzkami do blízkeho okolia za úèelom správne rozlišova a
opísa orientaèné body, dôležité budovy v obci a pozna ich úèel –obecný úrad, zdravotné stredisko, pošta, kostol, dom
J. Kronera.
V mesiaci máj a jún 2013 máme ešte naplánované uskutoèni besedu s príslušníkmi polície a psovodov, oboznámi deti
s prácou požiarnikov, športové dopoludnie – MDD, návšteva predškolákov v I. roèníku ZŠ,

Údaje o aktivitách a prezentácií školy
Divadlo Snehulienka a sedem trpaslíkov (október )
Výstava ovocia a zeleniny, zhotovovanie z prírodnín ( október )
Návšteva našej dediny ( november )
Mikuláš, Lucie ( december )
Šmolkovský super deò (január )
Kàmenie zvierat v lese ( január )
Sezónne èinnosti - zimné športy ( február )
Karneval ( február )
Ekovláèik Separáèik ( apríl )
Deò matiek ( máj )
Dòa 10.05.2013 sa v MŠ konala besiedka pri príležitosti osláv Dòa matiek, na ktorej sa zúèastnili rodièia našich detí. V
každej triede vystúpili deti s krátkym kultúrnym programom venovaný svojim mamièkám a babièkám.
Predškoláci vystúpili s krátkym kultúrnym programom aj v kultúrnom dome v nede¾u 12.05.2013.
Anna Smreèková, riadite¾ka školy
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Fotogaléria zo života materskej školy

Bábkové divadlo - dramatizácia rozprávky

16

Návšteva predškolákov v ZŠ

Sezónne èinnosti - lyžovanie

Kàmenie zvierat v lese

Tvorenie z prírodnín

Šmolkovský super deò
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STAŠKOVSKÉ MAŽORETKY
Aj keï nevyhráme,
Nikdy sa nevzdáme,
Vyhráva má predsa každý právo,
Staškov ten je naj, vyhráva je fajn,
Preto chce by každý len Staškovan!
Takto a podobne skandujú naše mažoretky nielen na
súažiach, ale aj na cestách za súažami, v uliciach
miest - skrátka všade a za každej situácie. Keï sa
radujú z výhier, alebo sú sklamané z neúspechov,
vždy sa zjednotia najstaršie s najmladšími v jeden
hlas.
Ako sme zaèínali....
Krúžok mažoretiek vznikol v septembri v roku 2002.
Pri zrode stála skupinka šikovných dievèat spolu so zapálenými vedúcimi. Pozháòali sa drevené palièky, dali sa uši prvé
kostýmy. Predlohou ku nim bol názov nášho krúžku, ktorý si deti samé vymysleli. Hnedé boli pre najmladšie Karamelky
a zelenožlté pre staršie Margarétky s typickou margarétkou na èapici. Dievèatám sa ve¾mi mažoretkový šport zapáèil a
to nielen cvièenia ale aj vystupovania. Zaèali tancova pred divákmi, zúèastòova sa súaží. Celá základòa sa tak ve¾mi
rýchlo rozrástla o ïalšie kamarátky a za krátky èas obsadili všetky vekové kategórie. Už v druhom roku narástol poèet
mažoretiek z jednej základnej školy na šesdesiat. Dievèatá usilovne cvièili, zvýšila sa intenzita nácvikov, dostavili sa
prvé úspechy, ale aj slzièky sklamania. S každou súažou, s každým vystúpením sme získavali ïalšie a ïalšie
skúsenosti, každý úspech èi neúspech nás motivoval a posúval dopredu.
Mažoretky dnes...
V súèasnej dobe je mažoretkovanie ve¾mi rozšírená a ob¾úbená športová aktivita všetkých dievèat, ktoré majú radi
pohyb, tanec, ktoré chcú pekne vyzera, oblieka sa, èesa a líèi. Navyše oslovuje všetky vekové skupiny od
najmenších detièiek z materskej škôlky, až po dospelé dievèatá, ktoré sa tomuto športu spravidla venujú už ako
trénerky. Za posledných desa rokov prešiel tento šport ve¾mi rýchlym vývojom. Èi už po technickej, ale aj po
pohybovej a choreografickej stránke. Pracuje sa výhradne s kovovými palièkami. Na trhu je široká škála palièiek a to aj
s rôznymi svetelnými efekty, uprednostòuje sa náradie s leskom. Kostýmy sa zhotovujú z elastických materiálov s
použitím rôznych lesklých trblietavých doplnkov, flitrov.
Naše úspechy....
Keby sme mali vymenova všetky úspechy, ktorých sme dosiahli, bolo by ich viac ako medailových ocenení. Tých sme
mali vlani za nášho 10-roèného pôsobenia okolo 120.
Od r. 2004 sme sa pravidelne zaèali zúèastòova Majstrovstiev Slovenska sóloformácií aj celých skupín, súažných
prehliadok „Krása pohybu“ vo Ve¾kom Krtíši. Šeskrát sme postúpili na Majstrovstvá Európy do Po¾ského Opole.
Zúèastnili sme sa èeských súaží v Prahe, Olomouci, Ostrave, v Havíøovì, v Brušperku. Nechýbame na prehliadkach v
Èadci, v Turzovke, vystupovali sme v Považskej Bystrici. Potešili sme seniorov v Èadci, deti z Domova soc.sl. v Horelici,
zúèastòujeme sa športových a spoloèenských akcií. Každoroène sú to oslavy na Deò matiek a Kronerov pohár. Okrem
iného sme organizovali aj svoje súaže, galaprogramy aj posedenia pri torte.
Nedá sa nepripomenú si....
2005 - III.Európska Grand Prix v Havíøove - 1. miesto (sólo A. Latková),
2005 ME Opole v Po¾sku - 4. miesto (A.Latková)
2007 MS Prešov - 1. miesto (sólo A.Latková)
2008 Európska Grand Prix v Opatii v Chorvátsku – Miss mažoretka (E. Jurgová)
2008 MS Prešov - 1. miesto (trio-A.Latková,D.Letková,G.Križeková)
2008 ME Opole v Po¾sku - 3.miesto (trio-A.Latková,D.Letková,G.Križeková)
2008 Ostrava – 1.miesto (sólo E. Vojárová), 1.miesto (trio- Latková, Letková, Križeková)
2009 Èadca Kysuce majú talent – 1. miesto (trio-A.Latková,D.Letková,G.Križeková)
2009 MS Pov. Bystrica – 1. miesto (sólo A. Perïochová)
2010 Finále Deti fitnes v Prahe - dve tretie miesta v celých skupinách.
2011 Finále Deti fitnes v Prahe - dve prvé miesta v celých skupinách.
2011 Ostrava – 1. miesto (sólo M. Machovèiaková)
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a rok 2013....
Zaèal sa ve¾mi úspešne. V marci sme priviezli z Ostravy 1. a 2. miesto (kat. duo a minif.), v apríli zo Žiliny 1. a 2. miesto
(kat.skupín) a postup do finálového kola konaného v Bratislave. Z Turzovky dva krát 1. miesto(kat.skupín)
a 2.miesto(kat.duo). Naše dve juniorkové favoritky T. Mravcová a J. Paštrnáková v Èadci na súaži Kysuce majú talent
získali 2.miesto a Cenu poroty formácia malých kadetiek.
Naše fungovanie....
Všetky naše aktivity sú finanène zastrešované pod hlavièkou OZ Klubu PKP Staškov, ktorý sme v r. 2005 spolu založili so
štatutárom p. M. Sabelom. S prvými úspechmi v mažoretkovom svete došlo následne k registrácii nášho súboru
v celoslovenské asociácii AMaS v rámci medzinárodnej as. IMA. Do septembra 2011 sme pracovali pod ZŠ Staškov a od
októbra 2011 sme sa stali èlenom CVÈ Staškov. Od marca r. 2013 zaèíname fungova samostatne v rámci Klubu PKP.
Poïakovanie....
Samozrejme sponzorom. Bez finanènej pomoci by sme naše aktivity rozvíja nemohli.
Aj tento šport je finanène nároèný. Vážime si všetkých, ktorí nám akoko¾vek pomáhajú, finanène aj materiálne, nedá
sa všetkých menova, bolo ich ve¾a. Hlavným naším finanèným sponzorom od nášho vzniku bol a je OÚ Staškov .
Ïakujeme ïalej vedeniu ZŠ Staškov za poskytovanie telocviène, podnikate¾om a fme Madam za vybudovanie
zrkadlovej miestnosti. Spomenú a poïakova však musíme rodièom. A to predovšetkým tým, ktorí nás vždy
sprevádzali a sprevádzajú nielen na súažiach a pomáhajú tak chodu celého súboru.
Ve¾ká vïaka patrí aj naším vedúcim a trénerkám. Medzi ne stále neodmyslite¾ne patrí zapálená p. Eva Latková, ktorá sa
mažoretkám plne venovala a bola ve¾kou oporou celého tímu. Pri zrode stála a pomáhala aj p. J. Kubošková.
Spomeniem naše mladé trénerky z rad mažoretiek A. Latkovú, G. Križekovú. V súèasnej dobe sa mažoretkám venuje D.
Letková a E. Jurgová. Prajem im do budúcnosti, aby vydržali, mali ve¾a pekných a originálnych nápadov, rados a dobrý
pocit z celého mažoretkovania. Všetkým zo srdca ïakujeme.
Záverom....
Všetky naše úspechy neprišli samé. Nácviky min. 2x týždenne, sústredenia, mimoriadne prípravy, volné soboty. Vydržia
iba tie dievèatá, ktorých to skutoène baví, ktoré chcú nieèo dokáza. Konkurencia je však príliš vysoká a pokia¾ chceme
uspie, musíme sa prispôsobova a venova tomu ve¾a svojho vo¾ného èasu. Vtedy sa nie raz oèakáva podpora aj zo
strany samotných rodièov... potom však prichádzajú chvíle napätia, trémy, skandovania, prekvapenia, výbuchy
radosti, šastia, ale aj výèitiek, zármutku, sklamania. Rados a rozjasnené tvárièky sú nám tou najväèšou odmenou.
Toto všetko sa ukrýva pod obyèajnými slovíèkami „ reprezentácia Staškova“.
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RNDr. Sabelová Edita

KDE SÚ TIE STARÉ, SPEVAVÉ ÈASY ...
K vzácnemu a významnému životnému
jubileu Vám, vážená pani Hrušková,
chceme srdeène popria do budúcich dní
ve¾a pevného zdravia, optimizmu a radostí
z Vašich blízkych.
Ïakujeme Vám za dlhoroènú reprezentáciu
našich folklórnych tradícií a za spoloèenskú
angažovanos v obci v minulých rokoch.

Redakèná rada
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Srdeène vítame v našej obci
najmenších obèanov a rodièom
prajeme ve¾a zdravia,
úspechov a trpezlivosti
pri výchove ich ratolestí.

Kajánková Emília

70

Trlík Ivan

75

Machovèáková ¼udmila

Krásnych 79 rokov sa
dožila vážená pani
Terézia Belková.
Ve¾a zdravia, šastia a
Božieho požehnania do
ïalších dní života jej zo
srdca prajú dve dcéry a
syn s rodinami, vnukovia,
pravnukovia a celá
ostatná rodina.

80

Machovèáková Mária

Všetko najlepšie
k 60-tym
narodeninám
želá celá rodina

Oškrobaný Jozef

Belková Terézia

Zo srdca Vám
všetkým blahoželáme
a prajeme pevné
zdravie a spokojnos
v kruhu Vašich
najbližších!
Nech slnko života
osvecuje Vašu cestu
samými teplými
a dobrosrdeènými
lúèmi.

OPUSTILI NÁS
Toèoòová Anna
Korduliaková Emília

Korduliaková Mária
Badžgoòová Jozefína

Olšovská Mária
Hromádka Milan

Tomek Pavol

Odpoèívajte v pokoji!
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