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PoZvánka
Základná organizácia
slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
Vás srdečne pozýva na
ZAPÁLENIE VATRY PRI
SPOMIENKE NA SNP
29. augusta 2015
o 19.00 hod. na Grúni.

kronerov pohár
v nedeľu 12. júla 2015 slávnostným
výkopom otvorili 44. ročník tradičného
futbalového turnaja o Pohár Jozefa
kronera dcéra slávneho staškovského
rodáka herečka Zuzana kronerová spolu
s hercom Jánom kronerom.
pokračovanie na str. 13

Pozvanie na púť
Dňa 26. júla 2015 sa pri príležitosti sviatku
sv. Anny uskutoční v Staškove tradičná
Púť ku kaPlnke sv. anny v Jelitove.
Zraz sa uskutoční o 9.15 hod. pri farskom
kostole v Staškove, sv. omša je o 11.00 hod.

všetci ste srdečne pozvaní!
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slovo starostu
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Milí staškovčania,
začiatok leta sa v našej
obci niesol v znamení
množstva rôznych kultúr no–spoločenských
a športových podujatí.
Tak sa v Staškove oslavoval s „Mufuzou“ historický postup nášho
futbalového mužstva do
IV. ligy, dobrovoľní hasiči
bojovali o Pohár starostu,
mládež „rockovala“ na
hodovom koncerte, maľovalo sa pod Grapou, prebiehal druhý ročník prehliadky divadelných ochotníckych súborov, fandilo sa futbalu na 44. ročníku
Kronerovho pohára. Moje poďakovanie patrí organizátorom všetkých podujatí, ktoré našu obec reprezentujú a pozitívne zviditeľňujú.
Osobne ma veľmi potešila myšlienka nášho
pána farára založiť tradíciu slúženia svätej omše
v predvečer hodov pri novopostavenej kaplnke na
Grúni. Napriek mimoriadne horúcemu počasiu sa
zišlo na Grúni množstvo návštevníkov a príjemná
atmosféra bola odmenou pre všetkých, ktorí sa
o stavbu tohto diela v minulom roku pričinili.
Kvalitnými výsledkami sa odprezentovali staškovské mažoretky a futbalisti. Víťazné ťaženie
družstva dospelých, zavŕšené postupom do IV. ligy
prvýkrát v histórii staškovského futbalu, čiastočne
zatienilo úspešné pôsobenie našich dorastencov
v III. lige. Dorastu sa už roky venuje dvojica futbalových obetavcov a nadšencov Patrik Koňušík
a Miro Michalík a právom im patrí uznanie za ich
prácu i vlastné finančné prostriedky nezištne investované do futbalovej mládeže. Našim športovcom
prajem i v budúcom období veľa úspechov pri reprezentácii Staškova.
Obecný úrad pripravuje projektovú dokumentácie na výstavbu novej materskej školy. V tomto
roku plánujeme vybudovať základové konštrukcie,
prípojky inžinierskych sietí, v budúcom roku zrealizovať vlastnú výstavbu formou modulov
a k 1. 9. 2016 stavbu dať do užívania. Projektanti

spracovávajú svetlotechnickú štúdiu na podanie
žiadosti na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Pripravujeme energetický audit budovy obecného
úradu, starej školy a technického podniku ako podklad na podanie žiadosti o získanie dotácie na zateplenie budov a výmenu okien.
Poslancom OZ bola predložená ďalšia štúdia vizualizácie nového bytového domu, ktorú vypracoval známy architekt Ivan Jarina. Zo spracovaných
štúdií bola poslancami vyhodnotená ako najvhodnejšia a v jej duchu bude vypracovaný realizačný
projekt nového bytového domu.
Statik pripravuje projekt nevyhnutných úprav
na spevnenie strechy telocvične pri ZŠ. Strecha vykazuje na viacerých miestach priehyb a v zimnom
období dochádza i k zatekaniu. Po spracovaní projektu sa budeme uchádzať o získanie finančných
prostriedkov z Ministerstva školstva na odstránenie
havarijného stavu.
Ešte v minulom roku sme podali žiadosť v rámci
cezhraničnej spolupráce – vyhlásenej výzvy na vybudovanie prístupovej komunikácie k turisticky zaujímavým objektom. Obec získala 40 068,80 € na
stavbu prístupovej cesty a obratiska pre automobily
k Rodnému domu Jozefa Kronera. Projekt bude
zrealizovaný ešte v tomto roku.
V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva
sme vyhlásili verejnú súťaž na predaj majetku obce
– priestory slúžiace ako požiarna zbrojnica, ktoré
na tento účel nie sú celkom vhodné najmä pre
malú svetlú výšku. V prípade úspešného predaja sa
získané prostriedky využijú na vybudovanie nových priestorov pre našich hasičov v budove technického podniku. V týchto dňoch začal obecný
podnik s úpravou dvora bývalej starej školy. Účelom je upraviť a zmysluplne využiť tých pár metrov
štvorcových pozemku, ktorý ešte ostal vo výhradnom užívaní obce. Bývalá kuchyňa a jedáleň je
s obľubou využívaná na posedenia našich „zložiek“
a oslavy pri rôznych rodinných príležitostiach.
Priestor chceme doplniť letným posedením, odvodniť, ohradiť a esteticky upraviť a tým zlepšiť úroveň
služieb ponúkaných obcou.
Prajem Vám všetkým, aby ste nasledovné
týždne využili najmä na odpočinok a regeneráciu,
lebo na každého z nás sú v zamestnaní či škole kladené vysoké nároky a tak si vychutnajte pekné
letné dni a čas prázdnin.
S úctou Ladislav Šimčisko, starosta obce

štúdia bytového domu arch. Ivana Jarinu
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uznesenie č. 4/2015 z neplánovaného
zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce staškov dňa 29. 5. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Staškove

tičné námestie, Čadca, na dobu neurčitú, s výpovednou
lehotou 1 mesiac, za účelom skladovania náradia a materiálu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, obec priestory dlhodobo nevyužíva
a chce umožniť dočasné skladovanie náradia a materiálu
spoločnosti, ktorá zamestnáva obyvateľov obce Staškov.
Celkový počet poslancov: 9, prítomní: 8
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

A/ SCHVAĽUJE:
1.

Program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Predstavenie investičného zámeru spoločnosti
ERNOPACK, s. r. o. Čadca
Prenájom majetku obce
Rôzne
Diskusia
Záver
Hlasovanie: za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0

2.

Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Pavol Ďurkáč,
členovia: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Janošec, overovatelia: Ing. Milan Veselovský, Mgr. Daniel Králik
Hlasovanie: za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0

3.

Trasu pre vedenie elektrickej prípojky s povolením
rozkopať miestnu komunikáciu pre stavebníkov v lokalite obce Staškov, Vyšný koniec u Matlákov.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 1, proti: 0

4.

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 majetku obce – nebytové
priestory – časť tribúny č. s. 12 v športovom areáli FK
Slávia Staškov v k. ú. Staškov a to chodba č. 1 o výmere
22,96 m2, reštaurácia o výmere 68,44 m2, sklad č. 2 o výmere 16,52 m2, kancelária č. 2 o výmere 15,93 m2, výčap
o výmere 33,63 m2, chodba č. 2 o výmere 11,1 m2, WC
o výmere 28 m2, pozemok KN 1263 o výmere 376 m2
(prístrešok), vo výške nájmu 1050,50 €/rok, pre p. Jarmilu Kráľovú, Staškov v termíne od 1. 7. 2015 do 30. 6.
2016 s výpovednou lehotou 3 mesiace od doručenia výpovede, za účelom poskytovania reštauračných služieb,
v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu hodného osobitého zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že obec Staškov chce zabezpečiť občerstvenie počas futbalových zápasov.
Celkový počet poslancov: 9, prítomní: 8
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 1, 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 – nebytové
priestory budovy č. 227 na parcele CKN 451/1 v k. ú.
Staškov, zapísaná na LV č. 1179, o výmere 46,33 m2, vo
výške nájmu 12,50 €/m2/rok firme EKOMT, s.r.o., Ma-

6.

Plnú moc pre p. Mgr. Jána Kuboška, Staškov na všetky
právne úkony týkajúce sa poľovných pozemkov vo vlastníctve obce Staškov, ktoré sa nachádzajú v kat. ú. Obce
Staškov vo výmere 64 053 m2, za účelom konania
o uznanie poľovného revíru a postúpení výkonu práva
poľovníctva pre PZ POLOM.
Hlasovanie: za: 6, zdržal sa: 1, proti: 0

7.

a) Predloženie žiadosti o NFP
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci
výzvy s kódom KaHR–22VS–1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR, Prioritná os 2 – Podpora
verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach, Opatrenie 2.2
– Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Na základe vyššie uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia, ktorej Výzvu na
predkladanie žiadostí vyhlásilo dňa 30. 4. 2015 Ministerstvo hospodárstva SR, kód Výzvy KaHR–
22VS–1501 a poveruje starostu obce na obstaranie
služieb spojených s verejným obstarávaním a prípravou podkladov pre uchádzanie sa o nenávratný
finančný príspevok a zabezpečenie s tým súvisiacej projektovej dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Predpokladaná
hodnota zákazky/projektu a výška oprávnených
výdavkov na projekt bude určená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a pripraveného rozpočtu.
2. Výšku spolufinancovania projektu zo strany obce
v hodnote 5% z celkových oprávnených výdavkov.
b) Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja (PHSR) do konca r. 2015.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

8.

Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR medzi obcou Staškov a Ministerstvom školstva, s účelom rozšírenia kapacít materských
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škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania v týchto materských školách
na rok 2015 vo výške 120 000 €.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
9.

Výšku spolufinancovania projektu Rozšírenia kapacity
MŠ Staškov.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

s termínom do konca augusta 2015.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
4.

Stavebnej komisii preveriť skutkový stav a náklady
spojené s vybudovaním parkovacích miest pri bytových
domoch s. č. 808 a 878 v lokalite za obecným úradom.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

5.

Stavebnej komisii vykonať obhliadku v zmysle žiadosti p. Miroslava Gavláka, Staškov, o refinancovanie
a dokončenie prístupovej cesty.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

10. Cenu za montáž a demontáž, vrátane dopravy na výpožičku Party stanu, spolu 75 € pre občanov obce.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
6.

Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok –
všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti majetku obce – nebytové priestory v budove č. 430
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

11. Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Kronera na použitie
priestorov rodného domu počas trvania Maliarskeho
pléna Maľované pod Grapou s témou Kronerovci a Kysuce, v dňoch 3. – 11. júla 2015.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

C/ ZAMIETA:

B/ UKLADÁ:

1.

1.

2.

3.

Obecnému úradu realizovať geometrický plán na rozšírenie miestnej komunikácie, parcela CKN 1057 v časti
obce Vyšný koniec u Matlákov, na každú stranu v šírke
1,5 m a obratisko na parcele CKN 1056.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

Spravodaj obce Staškov

Investičný zámer spoločnosti ERNOPACK, s.r.o. Čadca.
Hlasovanie za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

D/BERIE NA VEDOMIE:
1.

Výsledok obchodnej súťaže o prenájom majetku obce
Staškov – budova č. 623, bývalá Tesla, 1. poschodie, vo
výmere 366 m2 v cene 600 € ročne.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parciel CKN
411/1, 388/1, 412, 386, 385, 413/1 o možnosti rozšírenia
miestnej komunikácie na parcele CKN 413/2.
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Komisii životného prostredia spracovať návrh koncepcie odvozu odpadu vrátane uskladnenia odpadu

I. overovateľ:
Ing. Milan Veselovský

II. overovateľ:
Mgr. Daniel Králik

uznesenia z plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva
obce staškov dňa 26. 6. 2015
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 131/2015 k otvoreniu plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
b) návrhovú komisiu: predseda: Mgr. Daniel Králik, členovia: Peter Fuček, Ján Belko
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
c) overovateľov zápisnice: Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 132/2015 k bodu: Kontrola
uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
a) Obecnému úradu realizovať geometrický plán na
rozšírenie miestnej komunikácie, parcela CKN 1057
v časti obce Vyšný koniec u Matlákov na každú
stranu v šírke 1,5 m a obratisko ma parcele CKN
1056. Úloha trvá.
b) Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parciel CKN
411/1, 388/1, 412, 386, 385, 413/1 o možnosti rozšírenia miestnej komunikácie na parcele CKN 413/2.
Vlastníci vyjadrili nesúhlas.
c) Komisii životného prostredia spracovať návrh koncepcie odvozu odpadu vrátane uskladnenia odpadu
s termínom do konca augusta 2015. Úloha trvá.

Spravodaj obce Staškov
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d) Stavebnej komisii preveriť skutkový stav a náklady
spojené s vybudovaním parkovacích miest pri bytových domoch s. č. 808 a 878 v lokalite za obecným
úradom. Úloha trvá do augusta 2015.
e) Stavebnej komisii vykonať obhliadku v zmysle žiadosti p. Miroslava Gavláka, Staškov, o nefinancovanie a dokončenie prístupovej cesty. Úloha trvá do
augusta 2015.
f) Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok – všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti majetku
obce – nebytové priestory v budove č. 430.
Znalecký posudok bol vypracovaný, poslanci sa
oboznámili s jeho závermi a následne bolo prijaté:
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
B/ SCHVAĽUJE
a) nebytové priestory v budove číslo 430 sú prebytočný
majetok obce parc. č. 451/11, nebytový priestor č. 12
(priestor požiarnej zbrojnice)
b) Spôsob predaja – verejnou súťažou
d) Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
– predmet predaja: nebytový priestor č. 12 v budove
č. s. 430 na parcele KN 451/11, s pomernou časťou
k prislúchajúcemu nebytovému priestoru a pomernou časťou pozemku KN 451/11. Nehnuteľnosť evidovaná na LV 3243 k. ú. Staškov.
- termíny: Súťaž začína 15. 7. 2015, t. j. dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Staškov, na internetovej stránke obce Staškov www.staskov.sk,
zverejnenie v týždenníku Kysuce
- návrhy do súťaže budú predkladané v termíne do
14. 8. 2015 do 14.00 hod.
- vyhodnotenie súťaže dňa 28. 8. 2015 na rokovaní OZ
- kritérium na vyhodnotenie najvyššia cena, minimálna ponúknutá cena v zmysle znaleckého posudku č. 61/2015, vypracovaného Ing. Vladimírom
Kubincom, 10 688,88 €.
d) Prípadný výťažok z predaja bude použitý na rekonštrukciu priestoru pre DHZ Staškov
Hlasovanie: za: 6, proti: 1, zdržal sa: 2
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 133/2015 k bodu: Obecný
technický podnik – Správa o hospodárená za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o hospodárení príspevkovej organizácie Obecný
technický podnik obce Staškov za rok 2014.
B/ SCHVAĽUJE
Správu o hospodárení príspevkovej organizácie Obecný
technický podnik obce Staškov za rok 2014.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 134/2015 k bodu: Obecný
technický podnik – Čerpanie rozpočtu 1. Q 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Čerpanie rozpočtu príspevkovej organizácie Obecný
technický podnik obce Staškov za 1. Q 2015 (od 1. 1. 2015
do 31. 3. 2015).
B/ SCHVAĽUJE
Čerpanie rozpočtu príspevkovej organizácie Obecný
technický podnik obce Staškov za 1. Q 2015 (od 1. 1. 2015
do 31. 3. 2015).
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
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UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 135/2015 k bodu: Centrum
voľného času – Správa o hospodárení za kalendárny rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o hospodárení Centra voľného času Staškov za
kalendárny rok 2014.
B/ SCHVAĽUJE
Správu o hospodárení Centra voľného času Staškov za
kalendárny rok 2014.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 136/2015 k bodu: Úprava rozpočtu CVČ Staškov č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Úpravu rozpočtu Centra voľného času Staškov č. 1/2015
B/ SCHVAĽUJE
Úpravu rozpočtu Centra voľného času Staškov č. 1/2015
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 137/2015 k bodu: VZN obce
Staškov o zrušení CVČ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Všeobecné záväzné nariadenie obce Staškov o zrušení
Centra voľného času Staškov
B/ SCHVAĽUJE
Všeobecné záväzné nariadenie obce Staškov o zrušení
Centra voľného času Staškov
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 138/2015 k bodu: Návrh na
organizáciu Materskej školy na školský rok 2015/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh na organizáciu Materskej školy na školský rok
2015/2016.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh na organizáciu Materskej školy na školský rok
2015/2016.
C/ BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o organizácii MŠ Staškov počas prázdnin –
prevádzka júl
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 139/2015 k bodu: Návrh na
organizáciu Základnej školy na školský rok 2015/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh na organizáciu Základnej školy na školský rok
2015/2016.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh na organizáciu Základnej školy na školský rok
2015/2016.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 140/2015 k bodu: Záverečný
účet obce Staškov za rok 2014
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Záverečný účet obce Staškov za rok 2014.
B/ SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD
Záverečný účet obce Staškov za rok 2014.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 141/2015 k bodu: Stanovisko
k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Stanovisko k záverečnému účtu obce Staškov za rok
2014.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko k záverečnému účtu obce Staškov za rok
2014.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 142/2015 k bodu: Správa nezávislého audítora za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu nezávislého audítora za rok 2014.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu nezávislého audítora za rok 2014.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 143/2015 k bodu: Hodnotiaca
správa k programovému rozpočtu na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Hodnotiacu správa k programovému rozpočtu na rok 2014.
B/ SCHVAĽUJE
Hodnotiacu správa k programovému rozpočtu na rok 2014.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 144/2015 k bodu: Čerpanie
rozpočtu za 1. Q 2015 – obec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Čerpanie rozpočtu za 1. Q 2015 – obec.
B/ SCHVAĽUJE
Čerpanie rozpočtu obce za 1. Q 2015 – obec.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 145/2015 k bodu: Úprava rozpočtu č. 1/2015 – obec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Úpravu rozpočtu obce č. 1/2015 podľa priloženej prílohy
a predložené žiadosti
B/ SCHVAĽUJE
a) Úpravu rozpočtu obce č. 1/2015
b) Dotácia pre Klub Pohyb, Krása, Presnosť Staškov –
500 € na štartovné poplatky a cestovné výlohy na reprezentáciu na Majstrovstvách Slovenska.
Hlasovanie: za: 5, proti: 4, zdržal sa: 0
c) Žiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Staškov o 200 € na zabezpečenie činnosti
v roku 2015
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2

Spravodaj obce Staškov

d) Žiadosť p. Vyhniara – dotácia 50 – Staškovskí harmonikári
Hlasovanie: za: 7, proti: 2, zdržal sa: 0
C/ ZAMIETA
Žiadosť p. Papaja o odpustenie penále za oneskorené
platby nájmu.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 146/2015 k bodu: Voľba komisie na schvaľovanie zápisov do obecnej kroniky.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Voľbu komisie na odsúhlasenie zápisov do obecnej kroniky.
B/ SCHVAĽUJE
Komisiu na odsúhlasenie zápisov do obecnej kroniky
v zložení: Mgr. Julia Belková, Terézia Šupčíková, Mgr.
Daniel Králik, Ing. Milan Veselovský.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 147/2015 k bodu: Prenájom
prebytočného majetku obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prenájom prebytočného majetku obce Staškov – garáž
o rozlohe 23,56 m2 v budove zdravotného strediska č. š.
589 v Staškove na parcele č. 112/8, LV č. 1179, vo výške
nájmu 300 €/rok
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nehnuteľnosti v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c)
Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje nehnuteľnosti – garáž o
rozlohe 23,56 m2 v budove zdravotného strediska č. s.
589 v Staškove na parcele č. 112/8 zapísaná na LV č. 1179,
vo výške nájmu 300 €/rok, p. Viliamovi Kicošovi, bytom
Staškov, v termíne od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, za účelom
garážovania osobného motorového vozidla, v súlade so
Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že Obec Staškov chce umožniť nájomcovi garážovanie osobného automobilu v garáži, ktorú obec v súčasnosti nevyužíva, a ktorá sa nachádza v budove, kde
nájomca s rodinou užíva nájomný byt, pričom uvedenú
garáž užíva od 1. 1. 2005.
Hlasovanie: za: 6, proti: 1, zdržal sa: 2
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 148/2015 k bodu: Vstup obce
do DVNL Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Materiály – Stanovy DVNL a Zmluva o obhospodarovaní
B/ SCHVAĽUJE
Vstup obce do Družstva vlastníkov neštátnych lesov
Staškov – parcely v podielovom spoluvlastníctve podľa prílohy.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2
C/ VOLÍ
Zástupcu z obce na rokovaniach DVNL Staškov: Pavol
Ďurkáč
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 149/2015 k bodu: Vstup obce
do DVNL Staškov.
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ UKLADÁ
Obecnému úradu zabezpečiť vytýčenie a označenie hraníc lesných pozemkov vo výhradnom vlastníctve obce
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Komisiu na obhliadku stavu lesných pozemkov obce v
1/1: Terézia Šupčíková, Pavol Ďurkáč, Ján Belko, Ján Janošec.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 150/2015 k bodu: Odňatie
správy Rodného domu Jozefa Kronera č. 308, postaveného
na parcele č. 1287/2 CVČ a zverenie do správy Obecného
technického podniku
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
a) Odňatie správy Rodného domu Jozefa Kronera
č. 308, postaveného na parcele č. 1287/2 CVČ
b) zverenie Rodného domu Jozefa Kronera do správy
Obecného technického podniku
B/ SCHVAĽUJE
a) Odňatie správy Rodného domu Jozefa Kronera
č. 308, postaveného na parcele č. 1287/2 CVČ ku
30. 6. 2015
b) zverenie Rodného domu Jozefa Kronera do správy
Obecného technického podniku od 1. 7. 2015.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 151/2015 k bodu: Zmena a doplnok územného plánu obce, štúdia nového bytového domu
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Potrebu zabezpečenia zmeny a doplnku územného
plánu obce Staškov.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu zabezpečiť spracovanie zmeny a doplnku územného plánu.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 152/2015 k bodu: Zmena a doplnok územného plánu obce, štúdia nového bytového domu
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ OBOZNÁMILO
S predloženou štúdiou č. 2 nového bytového domu vedľa
pošty, vypracovanou pánom Ivanom Jarinom – ARCHITECTURE DESIGN.
B/ SCHVAĽUJE
Predloženú Štúdiu bytového domu č. 2.
C/ UKLADÁ
Obecnému úradu v zmysle schválenej štúdie zabezpečiť
vypracovanie realizačného projektu podľa požiadaviek
Štátneho fondu rozvoja bývania.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 153/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť DVNL Staškov o umiestnenie informačnej tabule
pri Zdravotnom stredisku Staškov
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B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť DVNL Staškov o umiestnenie informačnej tabule
pri Zdravotnom stredisku
Hlasovanie: za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 154/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť p. Jozefa Deja, bytom Staškov, o odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť p. Jozefa Deja, bytom Staškov, o odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou.
C/ UKLADÁ
Riešiť problém s právnym zástupcom
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 155/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť MUDr. Ľubice Maňákovej o účasť na odstránení
zistených nedostatkov podľa kontroly RÚVZ v priestoroch Zdravotného strediska.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť MUDr. Ľubice Maňákovej o účasť na odstránení
zistených nedostatkov podľa kontroly RÚVZ v priestoroch Zdravotného strediska.
C/ UKLADÁ
Obecnému technickému podniku odstrániť zistené nedostatky. Termín podľa dohody s RÚVZ Čadca.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 156/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Predložené materiály k interným predpisom obce.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Predložené materiály k interným predpisom obce.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 157/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Márie Kamenišťákovej a Petra Kamenišťáka,
bytom Staškov o zámenu pozemku s obecným pozemkom.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Márie Kamenišťákovej a Petra Kamenišťáka,
bytom Staškov o zámenu pozemku s obecným pozemkom.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 158/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Márie Kudláčovej, bytom Staškov, o zámenu pozemkov s obecným pozemkom.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Márie Kudláčovej, bytom Staškov o zámenu pozemkov s obecným pozemkom.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
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UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 159/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť firmy JOBUING, s.r.o. Staškov o zrušenie vodného zdroja a jeho ochranného pásma vedeného v územnom pláne obce Staškov.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť firmy JOBUING, s.r.o. Staškov o zrušenie vodného zdroja a jeho ochranného pásma vedeného v územnom pláne obce Staškov.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 160/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Márie Smutníkovej, bytom Staškov, o prešetrenie
situácie prístupovej cesty pri obytnom dome p. Burdu.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Márie Smutníkovej, bytom Staškovo prešetrenie
situácie prístupovej cesty pri obytnom dome p. Burdu.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 161/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Cenovú ponuku na uverejnenie inzercie – Kysucký večerník
B/ BERIE NA VEDOMIE
Cenovú ponuku na uverejnenie inzercie – Kysucký večerník
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 162/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Tomáša Baduru a Kataríny Badurovej, bytom Raková, o odkúpenie pozemku CKN 6522/18 o výmere
1446 m2 a pozemok CKN 6522/13 o výmere 1017 m2
k. u. Staškov pri k. u. Zákopčie.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Tomáša Baduru a Kataríny Badurovej, bytom Raková, o odkúpenie pozemku CKN 6522/18 o výmere
1446 m2 a pozemok CKN 6522/13 o výmere 1017 m2
k. u. Staškov pri k. u. Zákopčie.
Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 163/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
a) Žiadosť Petra Kopera a Danky Koperovej, bytom
Čadca, o odkúpenie parcely 1015/2.
b) Opätovná žiadosť Petra Kopera a Danky Koperovej,
bytom Okružná, Čadca, o zriadenie cesty k parcelám
1014/2 a 1015/4 k.u. Staškov.
c) Sťažnosť Petra Kopera a Danky Koperovej, bytom
Okružná, Čadca, na pána Jaroslava Burdu, ktorý parkuje vozidlo na prístupovej ceste k pozemku.
B/ BERIE NA VEDOMIE
a) Žiadosť Petra Kopera a Danky Koperovej, bytom
Okružná, Čadca o odkúpenie parcely 1015/2.
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b) Sťažnosť Petra Kopera a Danky Koperovej, bytom
Okružná Čadca na pána Jaroslava Burda, ktorý údajne
parkuje vozidlo na prístupovej ceste k pozemku.
C/ ZAMIETA
Opätovná žiadosť Petra Kopera a Danky Koperovej,
bytom Okružná, Čadca o zriadenie cesty k parcelám
1014/2 a 1015/4 k.u. Staškov.
D/ UKLADÁ
a) Obecnému úradu vytýčiť miestnu komunikáciu v susedstve p. Burdu. V prípade, že plot p. Burdu je na
obecnom pozemku, vyzvať ho na odstránenie.
b) Obecnému úradu vyzvať p. Burdu na zaplatenie celej
kúpnej ceny za parcelu 1015/2 do 27. 8. 2015, v prípade, že kúpna cena nebude uhradená, obec ponúkne pozemok na odkúpenie ďalším záujemcom.
c) Obecnému úradu riešiť sťažnosť Petra Kopera
a Danky Koperovej, bytom Okružná Čadca na pána
Jaroslava Burdu, ktorý údajne parkuje vozidlo na
prístupovej ceste k pozemku.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 164/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Jána Križana, Staškov o odvodnenie záhrady.
B/ ZAMIETA
Žiadosť Jána Križana, Staškov o odvodnenie záhrady,
z dôvodu výškových pomerov.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 165/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Jozefa Kajánka a Juliany Kajánkovej, Staškov
o dovodnenie parciel CKN 2489/1 a CKN 2488.
B/ ZAMIETA
Žiadosť Jozefa Kajánka a Juliany Kajánkovej, Staškov
o dovodnenie parciel CKN 2489/1 a CKN 2488.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 166/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Milana Grečmala a Anny Grečmalovej, Staškov
o povrchovú úpravu prístupu k rodinnému domu.
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť Milana Grečmala a Anny Grečmalovej, Staškov –
príspevok na betón 100 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2015 číslo 167/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť spoločnosti DARAPOL, s.r.o., Čadca o prenájom
miesta pre predajný automat na sviečky v priestoroch
cintorína.
B/ ZAMIETA
Žiadosť spoločnosti DARAPOL, s.r.o., Čadca o prenájom
miesta pre predajný automat na sviečky v priestoroch
cintorína.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
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kto má nárok na ﬁnančný príspevok
V súčasnom období mestá a obce v okrese
Čadca aktívne využívajú nástroj aktívnej politiky
trhu práce v zmysle ustanovení §50j zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Finančný príspevok v zmysle
§50j zákona o službách zamestnanosti schvaľuje
úrad na základe písomnej žiadosti a po splnení zákonných podmienok. Mestá a obce poskytované
príspevky využívajú ako podporu na vytváranie
alebo udržiavanie pracovných miest znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (UoZ).
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (UoZ)
je na účely príspevku definovaný ako:
• občan starší ako 50 rokov veku a je najmenej
3 mesiace v evidencii UoZ;
• občan vedený v evidencii UoZ najmenej 12
po sebe nasledujúcich mesiacov;

• občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako
stredné odborné vzdelanie podľa osobitného
predpisu.
Je postačujúce, ak znevýhodnený UoZ spĺňa iba
jedno kritérium znevýhodnenia.
Výška príspevku po schválení sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez
možnosti jeho opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca počas obdobia dvoch rokov bezprostredne nasledujúcich po
skončení pracovného pomeru podľa zákona o službách zamestnanosti §50j odseku 1. Mesačná výška
príspevku na jedno pracovné miesto je maximálne
80% z celkovej ceny práce zamestnanca.
Mgr. Oľga Varsavíková

novinka – malé verejné knižnice v staškove
Pán Anton Páleník, obyvateľ našej obce, prišiel s iniciatívou v Staškove osadiť 3 kusy malých verejných knižničiek. Tieto sú veľmi obľúbené v zahraničí, ale aj v niektorých slovenských mestečkách.
Ktokoľvek si môže ľubovoľnú knihu z knižnice požičať, po prečítaní vrátiť, prípadne doplniť knižnicu inou knihou. V týchto dňoch obecný podnik knižnice montuje, a to v priestoroch pred poštou,
na detskom ihrisku pri základnej škole a pri kaplnke v Jelitove. Pán Páleník knižnice vyhotovil na
vlastné náklady, za čo mu patrí poďakovanie.
Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihy
znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však
znamená stať sa hlupákom.“
Aký máme vzťah ku knihe? Je pre nás len okrajovou záležitosťou alebo skutočne má v našom živote svoje stále
miesto? Som presvedčený, že kniha pre Staškovčanov má
nezastupiteľný význam. Stačí sa len pozrieť na maľbu
v našom kostole. Koľkokrát je tam namaľovaná aj kniha?
Viac ako čokoľvek iné. Máme aj obecnú knižnicu, máme
snáď v každom dome – byte vlastné knižnice. Máme však
aj moderné prostriedky (PC, tablet), a tradičná kniha stráca akoby na význame. A čo televízia?
Zo skúsenosti viem, že čítať napísané je pre človeka prínosom. Vždy a všade. História ľudstva je toho
dôkazom. Ako však súvisia vyššie napísané vety s týmto návrhom. Zapojme sa v Staškove do: „Little
free library project.“
Tento návrh dopĺňam aj konkrétnymi dielami. Sú len 3 kusy. Predpokladám, že na začiatok to pre múdrych Staškovčanov stačí.
ilustračné foto: internet

Váš Kysučan, A. Páleník
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Divadelná tradícia v staškove pokračuje...

Spravodaj obce Staškov

kultúra

Divadlo Liptovských Sliačov

DS Simsalabim

keď v minulom roku v obci staškov prebiehala divadelná prehliadka „Po kronerovej ceste“
v rámci rovnomenného projektu ako cezhraničnej spolupráce obcí staškov a valašskej
Bystřice, už v úvode starosta obce ing. ladislav Šimčisko povedal, že by chcel, aby sa táto
prehliadka stala tradíciou. v roku 2015 tak pokračovala, opäť sa počas nej v staškove
predstavili 4 divadelné súbory – 3 slovenské a 1 česko–poľský.
Divadelnú prehliadku „Po Kronerovej ceste 2“
otvorilo 21. júna 2015 predstavenie divadelného súboru Driak zo Zborova nad Bystricou s divadelnou
hrou „Jánošík podľa Vivaldiho“, ktorej autorom je
slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek.
Na záver školského roka deti zo Základnej školy
v Staškove 29. júna 2005 vzali na „Dobrodružnú
plavbu“ do zázračného sveta, a ako bonus im členovia detského divadelného súboru SIMSALABIM
z Kysuckého Nového Mesta zahrali krátku kome-

diálnu hru o „Kozliatkach“. Zo zahraničia Staškov
tento rok navštívil Amatérsky divadelný súbor,
ktorý pracuje pri Miestnej skupine Poľského kultúrne – osvetového zväzu v Milíkově s hrou „WACHTORZ czyli Dobrze je na swiecie“.
Divadelná prehliadka bola uzatvorená 11. júla
2015, keď v Kultúrnom dome Jozefa Kronera
v Staškove vystúpilo Divadlo Liptovských Sliačov
s hrou Boženy Slančíkovej–Timravy „Ťapákovci“.
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DS Driak

DS z Milíkova

rými nechýbal ani pán Oldřich Vaňous, syn Zuzany
Kronerovej–Vaňousovej. Starosta obce odovzdal
Zuzane Kronerovej a Jánovi Kronerovi listinu
o udelení Čestného občianstva obce Staškov, pri
príležitosti 400. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Staškov za šírenie dobrého mena obce a za
prínos pri zachovaní tradície futbalového turnaja
o „Putovný pohár národného umelca Jozefa Kronera“.

Prv, než sa začalo samotné divadelné predstavenie, prítomných privítal a prihovoril sa im starosta obce. Sobotňajšieho programu sa zúčastnili
aj herečka Zuzana Kronerová, herec Ján Kroner
s viacerými členmi rodiny Kronerovcov, medzi kto-

Divadelná prehliadka „Po Kronerovej ceste 2“
bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dvojstranu pripravila: redakčná rada
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Hodový víkend v staškove

kultúra

kronerov pohár 2015

4. júl 2015 sa v staškove niesol v duchu kultúrneho a športového vyžitia. Prebiehal
Hasičský turnaj o Putovný pohár starostu obce a DHZ staškov. v podvečerných hodinách
pri kaplnke nepoškvrneného počatia Panny Márie vysluhoval hodovú svätú omšu Mons.
anton Galus. večer patril hudbe.

výsleDky:

Vyraďovacie zá
pasy:
Fk Staškov – Fk
čadca 1:1, na po
kutové kopy 5:3
Šk javorník mak
ov – Fk polom Ra
ková 7:0
Internacionáli:
Fk Slávia Staško
v
– Šk Senec 5:4
Tretie miesto: Fk
čadca – Fk polo
m Raková 2:0
Finále: Fk Slávia
Staškov – Šk javo
rník makov 0:4
Najlepší branká
r: jaroslav Šteini
ger (Šk javorník
Najlepší strelec:
makov)
ján pavlica (Šk ja
vorník makov)
Najlepší hráč: ju
raj Sýkora (Fk Sl
ávia Staškov)

Foto: 4x Edita Stráňavová, 3x archív obce

Otvorenia sa zúčastnili aj zakladatelia turnaja Ladislav Jurga a Ján Vyhniar, starosta obce Ing. Ladislav
Šimčisko, predseda Slávie Staškov Peter Fuček, starosta obce Stará Bystrica PhDr. JUDr. Ján Podmanický
a bratranec Zuzany Kronerovej pán Oldřich Vaňous.
Turnaja sa zúčastnili: ŠK Javorník Makov, FK Slávia Staškov, FK Čadca, ŠK Senec a FK Polom Raková.
Počas krásnej slnečnej nedele k dobrej nálade prispeli
nielen hráči, ale aj FS Staškovanka a staškovské mažoretky.
Futbalový turnaj s početnou diváckou kulisou bol
zavŕšený večernou tanečnou zábavou.
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tohtoročný hodový koncert otvorili v staškove
členky dievčenskej kapely one Reason, ktoré
boli predkapelou skupine sMola a HRuŠky.
koncert sa konal 4. júla v areáli futbalového
ihriska Fk slávie staškov. večer po skončení
koncertu pokračoval tanečnou zábavou.
Dvojstranu pripravila: redakčná rada
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Hasičská súťaž o Putovný pohár starostu obce a DHZ staškov
Obec Staškov a Dobrovoľný
hasičský zbor Staškov usporiadali 4. júla 2015 na futbalovom
ihrisku TJ Slávia Staškov IX. ročník súťaže v požiarnom športe
o Putovný pohár starostu obce
a DHZ Staškov a 9. kolo Severoslovenskej hasičskej ligy.
Kategórie súťažiacich boli
muži, ženy a muži nad 35 rokov.
Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo
z Českej republiky, z družobnej
dediny Valašská Bystřice, a DHZ
Novoť z Oravy. Naše družstvá nesklamali, v silnej konkurencii
družstvo DHZ Staškov A skončilo
na II. mieste a družstvo B na 9
mieste.
Chceme sa poďakovať všetkým organizátorom súťaže, starostovi obce Ing. Ladislavovi
Šimčiskovi, moderátorom, všetkým sponzorom a každému, kto
pomohol.
Ing. Milan Veselovský

Spravodaj obce Staškov

Školstvo

Zo života Materskej školy v mesiacoch apríl – jún
veľká noc (apríl)
Pani učiteľky porozprávali deťom o zvykoch
a tradíciách Veľkej noci. Do našej MŠ sme pozvali
uja košikára, ktorý ukázal deťom, ako sa pletú
korbáče. Chlapci si vyskúšali pletenie korbáčov,
dievčatá im na ne uviazali mašličky. Deti si spolu
s pani riaditeľkou, ktorá ich sprevádzala na heligónke, zaspievali piesne.

Mesiac lesov (apríl)
Našu MŠ navštívil ujo horár, ktorý deťom porozprával o lese – ako rastú stromy, ako ich máme
chrániť, aké zvieratká a vtáčiky žijú v lese.
Deti spoločne s ujom horárom vyrobili vtáčiu
búdku, ktorú pripevnili na strom v školskej záhrade. Taktiež sme chodili na vychádzky do lesa,
kde sme učili deti, ako sa majú v lese správať, ako
majú chrániť prírodu a zvieratká.

Medzinárodný deň detí (jún)
1. júna 2015 navštívili našu MŠ tety z Kysuckej
hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Pre deti
mali pripravenú krátku rozprávku s astronomickou tematikou Janko a Marienka stratení vo vesmíre. Táto rozprávka poskytla deťom prvé
zoznámenie sa s vesmírom, pokračovala odborným programom zameraným na slnečnú sústavu
a vďaka nej navštívili spolu všetky planéty slnečnej sústavy. Deti sa o nich dozvedeli tie najúžasnejšie veci. Program bol realizovaný s použitím
audiovizuálnej techniky, spracovaný tak, aby
malým poslucháčom poskytol poznatky z oblasti
astronómie a prírodných vied. Na záver boli deti
na školskom dvore, kde malo každé dieťa možnosť pozrieť sa do veľkého ďalekohľadu a cez
tmavé sklíčko sledovali slnko.

„Maľované pod Grapou“
V dňoch od 3. júla do 11. júla
2015 prebiehal pri Rodnom domčeku Jozefa Kronera v Staškove
plenér umelcov – maliarov „Maľované pod Grapou“ s témou Kronerovci a Kysuce, ktoré organizoval
Spolok rodákov Jozefa Kronera.
Prvého ročníka tohto podujatia
sa zúčastnili: akademický sochár
Juraj Čutek (Bratislava), akademický maliar Alexej Vojtášek
(Bratislava), akademický sochár Jaroslav Gaňa (Kysucké Nové Mesto), Mgr. art. Ondrej Zimka, Mgr.
art. Peter Repka (Žilina), Mgr. Veronika Mikulášová
(Považská Bystrica) – vnučka sestry Jozefa Kronera
– insitnej maliarky Zuzany Kronerovej–Vaňousovej.
Počas trvania akcie sa konalo aj večerné premietanie filmov, v ktorých si zahral staškovský rodák,
herec Jozef Kroner. Podujatie bolo prístupné verejnosti a ukončené slávnostnou vernisážou vytvore-

ných diel. Výtvarné diela autorov boli vystavené
v priestoroch nedokončeného železničiarskeho
múzea v budove železničnej stanice v Staškove,
ktoré je jedným z projektov Spolku rodákov Jozefa
Kronera s podnázvom: „Ako to videl Jozef Kroner“.
Podujatie nadväzovalo na projekt sochárskych
sympózií: Úsmevy geniálneho klauna a chodník Jozefa Kronera.
– red –
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návšteve detí MŠ v ZŠ (jún)
V rámci spolupráce so ZŠ navštívili predškoláci s pani učiteľkami žiakov 1. ročníka ZŠ. Predškoláci si vyskúšali, ako sa sedí v školských
laviciach, prezreli si knihy prvého ročníka. Deti
si navzájom vymenili darčeky a zaspievali si
známe piesne. Na záver sme si na pamiatku nafotili spoločné fotografie.
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Zo života Základnej školy
Škola sa v školskom roku 2014/2015 zapojila
okrem iných projektov do Národného projektu
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Cieľom projektu je vybudovanie
a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb
do prevádzky, zriadenie a vybavenie digitálnych
tried. V rámci uvedeného projektu získala škola
materiálne prostriedky na zriadenie tabletovej
učebne a v súčasnosti sa pedagógovia školy pripravujú na jej využívanie prostredníctvom využívania
aplikácie SamsungSchool – riešenie pre manažment tabletovej učebne.
Každá škola, zapojená do Národného projektu
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva, sa v prihláške do projektu zaviazala k vypracovaniu tzv. Školských projektov. Naša škola vypracovala projekty na témy The SCHOOL DANCE
2014/2015 a Máme radi Slovensko. The SCHOOL
DANCE je tanečná súťaž pre materské, základné
a stredné školy. Tento projekt má špecifickú kategó-

riu zameranú na regionálnu kultúru. V rámci daných projektov boli v spolupráci žiakov a pedagógov
vytvorené videá, ktoré prezentujú zvyky a tradície,
ale i atraktívne miesta v obci Staškov. Vytvorené
video v rámci projektu The SCHOOL DANCE je prístupné na webovej stránke www.schooldance.sk pod
názvom Ľudové tance zo Staškova. Vypracované
video na tému Máme radi Slovensko – Milujem Staškov bude sprístupnené po termíne 8. . 2015.
Žiaci 5. – 9. ročníka Základnej školy v Staškove
sa v mesiacoch apríl – jún 2015 zúčastnili elektronického testovania z predmetov anglický jazyk,
chémia, informatika, prírodoveda, slovenský jazyk,
matematika, dejepis, občianska náuka a biológia.
Elektronické testovanie bolo uskutočnené v rámci
Národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania. Kľúčovým cieľom projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do
elektronického testovania.

Spravodaj obce Staškov
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Mladí záchranári Co na Majstrovstvách sR v košiciach
Majstrovstvá SR Mladých záchranárov CO sa konali v dňoch 16. – 18. 6. 2015 v Košiciach v stredisku
Domino a ZŠ Staškov na nich reprezentovali dve
družstvá: Staškov A – Aneta Badžgoňová, Nela Šeligová, Miloš Jozek a Marián Ligocký a družstvo
B – Natália Zbončáková, Alexandra Perďochová,
Jakub Perďoch a Jakub Fusko. V silnej konkurencii
81 družstiev sme prvenstvo nezískali, umiestnili
sme sa na 31. a 43. mieste, no domov sme si odniesli
množstvo cenných skúseností zo súťažného zápolenia i krásnych zážitkov z prehliadky metropoly
Košíc, kde sme navštívili Východoslovenské múzeum – Miklušovú väznicu, katov dom, historické

Družstvo A

Družstvo B

centrum mesta, Dóm sv. Alžbety, nádhernú spievajúcu fontánu a pozreli sme si i Košický zlatý poklad.
Veď staré príslovie hovorí: „Nie je dôležité zvíťaziť,
ale zúčastniť sa!“ A pre záchranárov treba dodať
„vedieť pomôcť pri ohrození zdravia, či života“.
Mgr. Helena Babišová

olympijský poldeň „BavÍ nás ŠPoRt“

Medzinárodný deň detí
Prvý jún je sviatkom všetkých detí, na ktorý sa
deti veľmi tešia. V tomto školskom roku čakal na
žiakov 1. – 4. ročníka bohatý program.
Začal sa rannou cestou vlakom do Čadce. Prváci a druháci zamierili do Kysuckej knižnice, kde
si vypočuli peknú rozprávku, ktorú čítala samotná pani riaditeľka PhDr. Janka Bírová, v rámci
Týždňa čítania deťom v Slovenskej republike.
Kroky tretiakov a štvrtákov smerovali do Kysuckého múzea, kde na deti čakala skvelá interaktívna výstava „Hodnoty – Vedecká hračka“. U detí
sa stretla s veľkým záujmom, s nadšením skúšali
rôznorodé a pútavé hračky. Popozerali si zaujímavú výstavu Čaro modrotlače, kde mohli vidieť
veľké množstvo modrotlačových foriem. Žiaci
mali možnosť nielen vidieť ukážku výroby, spoz-

nať suroviny potrebné pri farbení látky, ale aj vyskúšať si potlač na látku v rámci tvorivých dielní
Krása modrotlače. Zhotovili si i pekný darček vo
forme záložky, ktorú si vymaľovali podľa svojich
predstáv. Aktivity v Kysuckom múzeu absolvovali
i žiaci 1. a 2. ročníka. 8. júna si tieto aktivity vyskúšali i žiaci druhého stupňa.
Sladkou bodkou za týmto hodnotne stráveným
dopoludním bola pre deti zmrzlina, ktorá bola pravým osviežením slnečného dňa. Žiaci 5. – 9. ročníka sa venovali aktivitám spojeným s prednáškou
a ukážkou práce colnej a finančnej správy. Pre žiakov bolo veľkým zážitkom pozrieť si a zároveň vyskúšať zbrane a predmety, ktoré príslušníci pri
svojej práci používajú. Tiež boli účastní ukážky vyhľadávania drog špeciálne vycvičeným psom.
Mgr. Jana Nekorancová, Mgr. Zuzana Haluščáková

V dobe počítačov, mobilov a inej techniky, keď
deti strácajú záujem o šport a pohybové aktivity,
sme sa rozhodli reagovať na výzvu Slovenského
olympijského výboru Kysuce a dňa 25. júna sme
v našej škole usporiadali 1. ročník Olympijského poldňa pod názvom „Baví nás šport“. Otvárací ceremoniál sa začal nástupom účastníkov, žiakov 1. – 9.
ročníka a učiteľov školy v telocvični. V úvode sa žiakom prihovorila pani riaditeľka, zároveň privítala
cteného hosťa pána Mgr. Vladimíra Gajdičiara,
nášho významného paraolympionika, ktorý žiakom
poprial veľa šťastia pri plnení jednotlivých disciplín.
Žiaci 4. a 9. ročníka s ním mali besedu, kde sa s nimi
podelil o jeho skúsenosti a zážitky z paraolympiád.
Po príhovoroch nasledovalo vyvesenie olympijskej
zástavy a zapálenie „olympijského ohňa“, prednesenie sľubu za súťažiacich, ktorý za všetkých predniesla žiačka VI. B Alžbeta Pončková. Za rozhodcov
sľub vykonal učiteľ Ing. Martin Slovák.

Disciplíny, ktoré mali žiaci 1. – 4. ročníka
splniť, boli: behy, skoky, hody, dribling s basketbalovými loptami, kolektívne športy – futbal.
Žiaci 5. – 9. ročníka mali disciplíny: beh – 400m,
skoky – z miesta a do diaľky, hody na basketbalový kôš, jumpe – rope švihadlá a pohybové hry
s loptami. Počasie nám prialo, na plnenie disciplín
bola využitá celá plocha areálu školy. Žiaci boli
pohybovo aktívni a plní elánu.
Vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov v jednotlivých ročníkoch, odovzdanie cien, medailí a diplomov prebiehalo v telocvični pod olympijskou
zástavou.
Bol to 1. ročník, po ktorom si účastníci odniesli
veľa neopísateľných momentov a v mene usporiadateľov sa už teraz tešíme na 2. ročník tejto peknej
športovej aktivity v duchu OLYMPIZMU...
CITIUS–ALTIUS–FORTIUS.
Ing. Martin Slovák

krásne prázdniny
Na dva mesiace sa zatvorila školská brána a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený oddych.
Želám všetkým žiakom krásne letné prázdniny plné slnečných lúčov, dni oddychu bohaté na zážitky,
krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené aktivitami s rodinou a kamarátmi. Všetkým pracovníkom
školy patrí srdečné poďakovanie za vykonanú prácu a prajem im príjemnú dovolenku.
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy
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Zhodnotenie činnosti CvČ za školský rok
2014/2015
Milí priatelia, dovoľte mi, aby som Vám v stručnosti zrekapitulovala činnosť práce Centra voľného
času v Staškove počas školského roka 2014/2015.
Práca a činnosť v Centre voľného času začína síce
od 1. septembra, ale celkové činnosti prebiehajú od
1. októbra. Tak tomu bolo i v tomto školskom roku.
Stručne sa chcem dotknúť niektorých činností
v jednotlivých mesiacoch.
V mesiaci október bolo prevedené školenie vedúcich krúžkov a pracovníkov CVČ o BOZP s PhDr. Mariánom Kubicom. Zároveň v tomto dni boli vedúci
krúžkov oboznámení s rôznou dokumentáciou na
školský rok, vyplňovaním triednych kníh a mesačných plánov. Zhodnotila sa činnosť CVČ za rok
2013/2014. Nuž, a tak začalo účinkovanie jednotlivých krúžkov pri CVČ, ktorých sme mali zadokumentovaných 26 s tým, že krúžok Hráme sa na
hercov som viedla ja a bez nároku na honorár, pretože mi to vyplývalo z mojej funkcie. V mesiaci október sme mali vo výstavných priestoroch OÚ výstavu
výtvarných prac členov krúžkov, žiakov jednotlivých
škôl, a aranžérskych prác z jesenných plodov prírody.
Koncom mesiaca prebehla krásna akcia Šarkaniáda – tanec motýlích šarkanov. Najkrajšie šarkany boli vyhodnotené a odmenené. Po
svätodušných začiatočných novembrových dňoch
naše tvorivé krúžky pri CVČ nezaháľali a v rámci
„tvorivých dielní“ usilovne pripravovali adventné
vence. Pod vedením vedúcich krúžkov K. Matlákovej, M. Laufikovej, Mgr. M. Perďochovej, Mgr. J. Kuboškovej, M. Kicošovej, I. Hejčíkovej, M. Urbaníkovej
a Mgr. J. Poláčikovej sa podarilo urobiť krásnu výstavnú akciu – Výroba adventných vencov. V tomto
mesiaci niektoré krúžky navštívili rodný dom Jozefa
Kronera, kde im bola premietnutá rozprávka Maťko
a Kubko. Nuž a začali sa prípravy a organizácia mikulášskej akcie Stretneme sa pri Jedličke. Mikuláš
už po druhýkrát navštívil našu dedinu v modernom
otvorenom kabriolete. Mikulášske stretnutie detí
a rodičov vo večerných hodinách bolo nádherné.
Sladkostí bolo dosť vďaka ochotným a vďačným
sponzorom (p. Jaroš, p. Saxson, p. Grečmal, p. Červeník, p. Machovčiak, p. Smrečková, p. Nekoranec).
Po veselom programe Mikuláš rozosvietil stromček
za veľkého detského jasotu.
Medové Vianoce – tak bola pomenovaná decembrová tvorivá aktivita pri príprave vianočných
medovníkov. Je potrebné pochváliť členov krúžku
Pečiem, pečieš, pečieme, že napiekli so svojou ve-

dúcou Mgr. M. Perďochovou vianočné perníčky,
ktoré šikovné ruky detí z krúžku nádherne vyzdobili. Boli to nádherné práce detí pod vedením vedúcich M. Laufikovej, I. Hejčíkovej, K. Matlákovej, K.
Ivanovej. Organizačne vypomáhali i pracovníci
CVČ. Niektoré deti vyzdobili vo výstavných priestoroch OÚ i stromček, ktorý zabezpečil vedúci hasičského krúžku p. Ján Janošec. V nedeľu 14.
decembra CVČ opätovne v spolupráci s OÚ zorganizovalo v poobedňajších hodinách vianočnú besiedku pod názvom „aby každý deň boli
Vianoce...“. V kinosále si mohli prítomní občania
detí, hostia a mládež pozrieť hodnotný a kultúrny
program, v ktorom vystupovali: A. Vancel (študent
Žilinského hudobného konzervatória), krúžok Staškovienka, deti z krúžku Hráme sa na hercov,
z krúžku Zvyky a tradície nášho regiónu, deti z MŠ,
členky hudobnej skupiny UNICO, ako i folklóristi
zo súboru Staškovanka. Program ako i organizácia
týchto podujatí sa vydarila. 20. decembra 2014 sa
žiaci z krúžku Tradície a zvyky nášho regiónu pod
vedením Mgr. E. Červencovej predstavili v budove
ZŠ s hudobným pásmom Večer vďaky, spomienok
a zvykov. 27. decembra 2014 mládežníci a členovia
florbalového krúžku mohli príjemne prežiť športový deň v telocvični ZŠ, kde súťažili florbalisti
o Putovný pohár riaditeľky CVČ. Pred posledným
dňom kalendárneho roku, 29. decembra, sme pozvali deti i rodičov do kinosály OÚ, kde si mohli pozrieť rozprávku Rudolf na Ostrove hračiek.
Návštevnosť bola síce menšia, ale o to srdečnejšia,
pretože deti nám porozprávali o obdržaných vianočných darčekoch, a zároveň si vypočuli, aké
akcie ich čakajú v novom kalendárnom roku.
V Novom roku 2015, v mesiaci január, bola
úspešne uskutočnená zábavná akcia Snehuliak –
náš kamarát. Bola to súťaž v stavaní snehuliakov
pred budovou OÚ. Akcia sa vydarila, lenže príroda
nás prekvapila tým, že prišiel dážď a snehuliaci
zmizli. 22. januára 2015 bolo športové popoludnie
pre milovníkov sánkovania na starých vreciach a
sánkach. V športovom eláne sme pokračovali 26. januára, kedy bolo športové popoludnie pre milovníkov loptových hier (florbal, minifutbal, vybíjaná).
Vo februári sme pokračovali v sánkovačke pri
Parku Jána Pavla II. a v nasledujúcich dňoch sme sa
pripravovali na výstavu krúžkov tvorivých rúk
k sviatku sv. Valentína, ktorá sa uskutočnila od 10.
do 14. februára. Pri činnosti sa tu striedali viaceré
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krúžky. Stalo sa už tradíciou, že pred sviatkom sv.
Valentína niektoré krúžky CVČ vyvíjajú aktivity
k tvorbe a modelovaniu rôznych upomienkových
darčekov viažúcich sa k tomuto menu. 14. februára
už po druhýkrát CVČ v spolupráci so ZŠ a FS Staškovanka uskutočnilo pestrý, fašiangový pochod
masiek dedinou pri príležitosti blížiaceho sa fašiangového obdobia. Počas jarných prázdnin našich
detí jednou z aktivít bol i futbalový miniturnaj
mladších žiakov, a nielen mladších, zapojili sa
i starší kamaráti. Miniturnaj sa uskutočnil v telocvični ZŠ 18. februára. Stretli sa tu 2 tímy staškovských futbalistov. Bojovnosť našich staškovských
chlapcov a jednej „kvetinky“ Alžbetky o víťazný
pohár bol úžasný. Bojovali kamarátsky, bez osočovania, ale s úžasným zápalom o víťazstvo.
V prvých dňoch mesiaca marec CVČ usporiadalo florbalový turnaj starších žiakov a mládeže
o Putovný pohár riaditeľky CVČ. Organizátorsky
pomáhali K. Brisudová, V. Gajdošík a pracovníci
CVČ. Turnaj sa uskutočnil 15. marca. Akcia bola
nádherná a uskutočnila sa v telocvični ZŠ. Začala sa
príprava prác a výtvarnej tvorby na výstavu Kroner
mojimi očami, ktorá začala 20. marca a trvala do
konca mesiaca. Výstava sa uskutočnila v priestoroch OÚ pri príležitosti Kronerovych nedožitých 91.
narodenín a zúčastnili sa jej i žiaci zo ZŠ Staškov,
MŠ Staškov, ZŠ Podvysoka, ZŠ s MŠ Olešná, ZŠ Vysoká a Cirkevnej ZŠ Jána Palárika v Rakovej. Žiaci
spomínaných škôl si zároveň vyplňovali vedomostný kvíz o Jozefovi Kronerovi a obdržali nielen
ocenenia za kvíz a výstavné exponáty, ale získali
i propagačný materiál v rôznych podobách o hercovi, o rodnom dome Jozefa Kronera, o sochách,
nachádzajúcich sa v blízkosti rodného domu. Počas
týždňa výstavy sa v kinosále OÚ premietal film s Jozefom Kronerom Pacho, hybský zbojník. V tomto
mesiaci sa konala aj krásna športová akcia volejbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľky CVČ pod
vedením vedúcej volejbalového krúžku K. Belkovej.
Po výstavných spomienkových dňoch nastali
pre CVČ dni príprav k blížiacej sa jari a veľkonočným tradíciam. Jednotlivé tvorivé krúžky v zasadačke OÚ pripravovali rôzne veľkonočné
dekorácie. Spolupracovali ZŠ Staškov, MŠ Staškov
a tvorivé krúžky CVČ. 10. apríla CVČ vyhodnotilo
literárno–výtvarnú súťaž Kroner mojimi očami. Na
vyhodnotení sa zúčastnili i riaditelia škôl ZŠ Podvysoká, ZŚ Staškov, ZŠ s MŠ Olešná. Vítanie jari
bola akcia sprievodu dedinou v maskách kvetov
s lampášikmi, lampiónmi pod názvom Svetielková
slávnosť spojená s detskou diskotékou. Zábavná
a očami priťahujúca akcia sa uskutočnila 17. apríla,
so zábavnou činnosťou v starej škole – elokovanom
pracovisku CVČ. Akciu zorganizovali pracovníčky
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CVČ. V tomto mesiaci pokračovali ešte akcie: športové popoludnie pre všetkých milovníkov loptových hier (23. apríl) a premietanie rozprávky
v kinosále – Láska na vlásku (30. apríl).
Máj si nikto z nás nevie predstaviť bez oslavy
najvzácnejšieho daru, ktorý zdobí našu domácnosť.
Je to mama. A mamu sme si pripomenuli výstavou
detských prác spojenou s kultúrnym programom
krúžku Staškovienka 10. mája. Krúžok Pečiem, pečieš, pečieme napiekol nádherné medovníkové
srdiečka, ktoré pracovníčky CVČ rozdávali prítomným mamám po ukončení programu. 17. mája členovia športových krúžkov mali turistický pochod ku
krížu na Michalke spojený s opekačkou. Z vedomostných akcií sme v tomto mesiaci zorganizovali
v spolupráci s vedúcou knižnice pri OU Mgr.
J. Balážovou akciu pod názvom Rozprávkové čítanie.
V mesiaci jún pri príležitosti MDD CVČ zorganizovalo v priestoroch telocvične ZŠ a na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ krásnu športovo–zábavnú akciu
Balónová párty. Organizátorsky pomáhali títo vedúci: Ing. M. Slovák, Mgr. J. Poláčiková, M. Laufiková K. Matláková, Mgr. J. Badurová, R. Gulčíková,
I. Hejčíková., K. Brisudová. Deti boli obdarené rôznymi sladkosťami a pohostením, na ktoré nám prispeli vzácni sponzori O. Lišková (cukrárenská
výroba Staškov), L. Perďoch (vedúci Technických
prevádzok) a pán M. Grečmal. Párty sa naozaj vydarila a deti po výdatnom občerstvení a po športovom zápolení sa neradi lúčili so svojimi vedúcimi.
12. júna si niektoré krúžky dali stretnutie pri rodnom dome Jozefa Kronera, spojené s opekačkou
jednotlivých mäsových pochutín. Hoci účasť nebola
v hojnom počte, tí, ktorí prišli, neobanovali. Organizátorsky sa úloh zhostili Mgr. Janka Badurová,
Miroslava Laufiková, Michaela Urbaníková, Katarína Belková, Renáta Gelčíková.
Činnosť krúžkov pri CVČ bola oficiálne ukončená 16. júna. Po tomto termíne jednotliví vedúci
odovzdávali písomné dokumentácie a záznamy
o jednotlivých krúžkoch na CVČ. V závere tohto príspevku sa chcem srdečne a úprimne poďakovať
všetkým tým, ktorí boli nápomocní pri rôznych aktivitách CVČ. Ďakujem za dobrú spoluprácu v školskom roku 2014/2015 obecnému úradu, poslancom
OÚ, R – CVČ, základnej škole, materskej škole, Staškovanke, farskému úradu, vedúcemu Technického
podniku v Staškove, úprimne ďakujem všetkým
sponzorom, ktorí mi pomohli, ďakujem vedúcim
krúžkov. Želám všetkým počas prázdnin veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, vytrvalosti, pevných nervov a dobrých nápadov pri ďalšej práci
v novom školskom roku 2015/2016.
Mgr. Jozefína Poláčiková, riaditeľka CVČ
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s ú ťa Ž e

o cenu mažoretiek taktik sobotište

Celkom 42 mažoretiek, k tomu 4 trénerky a ďalších 12 aktívnych mamičiek – to je súčasný stav
mažoretkového súboru v Staškove. Nielen dievčatá
zo Staškova, ale už aj z okolitých dedín zviditeľňujú trinástym rokom meno našej obce v mažoretkovom svete nielen na Kysuciach, Slovensku, ale aj
v zahraničí.
Zúčastnili sa Majstrovstiev Slovenska konaných
v Sabinove, súťaže v Sobotišti, v Hranicích na Morave, v Turzovke, v Záhorskej Vsi, videli sme ich vystupovať na Prehliadke Kysuckých mažoretiek
v Čadci a na ďalších kultúrnych a športových podujatiach.
Domov doniesli tento rok už 28 zlatých, 8 strieborných a 4 bronzové umiestnenia. Podarilo sa
im získať pre Staškov krásny a zatiaľ ich najväčší
Pohár hejtmana Olomouckého kraja.

Aj keď sa prázdniny už začali, naše mažoretky
majú pred sebou ešte 2 veľké skúšky. Vybojovali si
postup na Majstrovstvá Európy konané v auguste
v Brne a postup do pražskej Sparta arény, kde sa
budú 26. – 30. 8. konať Majstrovstvá sveta fed.
IFMS. Po krátkej júlovej prestávke tak začnú počas
prázdnin opäť intenzívne nacvičovať, aby v Brne
a v Prahe čo najlepšie obstáli.
Tak ako to už v športe býva, tak aj za každým
našim úspechom stojí tvrdá práca mažoretiek a ich
tréneriek. Tejto záľube venujú energiu a takmer
celý svoj voľný čas. Za ich úspechmi však stoja aj
niektorí obetaví rodičia, ktorí im sú vždy nielen organizačne nápomocní. Samozrejme aj bez finančnej podpory všetkých rodičov by tento šport už
v súčasnosti možný nebol. Každoročne nové
kostýmy sa stali nielen samozrejmosťou, ale aj nutnosťou. Štartovné poplatky a cestovné sú ďalšie finančné prekážky, s ktorými sa musíme pred
každou súťažou vysporiadávať. Každým rokom
nám je veľkou oporou predovšetkým dotácia
z obce, za ktorú sme vďační, no tento rok bola nižšia, ako sme očakávali. Hľadáme preto ďalšie zdroje
a vážime si podpory od každého nášho sponzora.
Aj keď nás práve teraz pred majstrovstvami
v Brne a v Prahe finančná situácia trápi najviac,
vždy zvíťazí pocit radosti a šťastia našich dievčat
z dosiahnutých úspechov. Prajem im, aby sa im darilo a boli úspešné.

“ Ciky caky ciky cak,
vyhrál Staškov je to tak “
S takýmto víťazným pokrikom zahájili naše mažoretky v apríli svoju sezónu na medzinárodnej súťaži v Sobotišti, keď z celkom 16 prihlásených
súťažných choreografií mali 10 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové. Kultúrny dom tam privítal 22
súborov z Moravy a Slovenska s počtom 195 choreografií s paličkou aj so strapcami. Naša takmer
60-členná výprava mala v ten medailový deň naozaj
jedinečný zážitok. Svoje prvé zlaté medaile si odvážali najmenšie 5–7 ročné mažoretky a rovnako
úspešná bola aj formácia mamičiek.

Majstrovstvá slovenska v sabinove
Prvý júnový víkend sa v Mestskej športovej hale
a historickom centre v Sabinove zišlo 26 najlepších
súborov z celého Slovenska a diváci videli počas
2 dní viac ako 280 choreografií v rámci všetkých
vekových kategórií. Staškovanky si vybojovali dve
prvé, dve druhé a päť štvrtých umiestnení. Titul
Majster Slovenska získala skupinka 14–tich najmenších mažoretiek do 7 r. s choreografiou malých
čarodejníc pod vedením trénerky Veroniky Kvašňovskej.
Ďalší titul Majster Slovenska v kategórii minimix s paličkou aj so strapcami a titul 1. vicemajster
Slovenska v kategórii miniformácií s paličkou získali opäť tie najmladšie pod vedením Evy Latkovej.
2. miesto a titul 1.vícemajster Slovenska si vybojovala miniformácia kadetiek do 11 r. s choreografiou „ohňostroj“. Spolu s trénerkou Erikou
Jurgovou postúpili na Majstrovstvá Európy do

Brna. Veľký úspech, aj keď stačil už len na
4. priečku, sme mali v kategórii trio kadet, trio junior, miniformácia junior, miniformácia mix senior
a formácia junior.

Memoriál Jiřího necida
– Hranice na Moravě
Na počesť zakladateľa a priekopníka mažoretkového športu sa 2. júnovú sobotu v hale HC Cement
konal už 4. ročník súťaže.
K 16 našim choreografiám sa pridala aj formácia mamičiek, ktorá si zasúťažila v kategórii grandsenior.
Staškovské mažoretky ako jediné zo Slovenska
predviedli porote a obecenstvu kvalitnú úroveň
tohto športu, o čom svedčil aj celkový výsledok –
12 zlatých, 2 strieborné a 1 bronzové ocenenie.
Na záver súťaže hlavnú cenu – Pohár hejtmana
Olomouckého kraja – získala naša juniorková formácia za absolútne najvyššie bodové hodnotenie.
Staškov zároveň postúpil do Prahy na III. World
Championship Majorettes Sport fed. IFMS, kde sa
bude prezentovať s 8 choreografiami.
RNDr. Edita Sábelová
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Fk slávia staškov
vyhodnotenie súťažného ročníka 2014/2015

MuFuZa v staškove
Vážení čitatelia obecného spravodaja, som rád,
že som dostal priestor v tomto periodiku a môžem
v krátkosti zhodnotiť práve skončený súťažný ročník 2014/2015.
Po jesennej časti sme sa usadili na čele tabuľky,
o postupe sme hovorili opatrne. Presvedčenie, že
by sme mohli postúpiť, sa utvrdilo po zápase so
Skalitým, pri fantastickej návšteve cca 1200 divákov, tu boli vylúčení v dvadsiatej minúte náš brankár Martin Gavlak a stopér Jaro Pálenik. No aj
napriek tomuto hendikepu chlapci sa stmelili a ako
jeden tím dokázali zápas doviesť do víťazného
konca.
V priebehu celého ročníka sme v niektorých fázach získali náskok, ktorý sa nám podarilo udržať
až do samého záveru súťaže. V jarnej časti sme
mali niekoľko zápasov, kde mužstvo zahralo výborne, spomínane Skalité, potom stretnutie
23. kola proti Strečnu, kde chlapci otočili zápas
z 0:3 na 5:3, taktiež duel v Bánovej, aj keď prehrali
z pokutového kopu 1:0, podali disciplinovaný
a zodpovedný výkon. No bolo aj stretnutie, ktoré
nám absolútne nevyšlo, ako duel v Kotešovej, ale

aj to patrí k futbalu. Dôležité bolo, že sa chlapci
zmobilizovali a postup potvrdili na domácej pôde
vysokým víťazstvom nad súperom z Čierneho, no
a zápas v Rakovej, to už bola labutia pieseň.
Chlapci, ktorí sa zaslúžili o postup, hrajú spolu už
tri roky, no v tomto ročníku zásluhou hrajúceho trénera Rastislava Michalíka pozmenili štýl hry, čo slávilo úspech. V kádri okrem brankára Martina Gavlaka
sú samí odchovanci a rodáci Staškova, Michal Gottwald, brat Patrik, Jaroslav Pálenik, Mário Kaličák,
Paľo Badura, Juraj Sýkora, Peter Martiník a strelecký
klenot a najlepší strelec tohto súťažného ročníka
s tridsiatimi strelenými gólmi Ľuboš Červenec.
Toto sú hráči so skúsenosťami, no máme aj hráčov neskôr narodených, ktorí vychádzajú z nášho
dorastu (dlhodobo III. liga SEVER) – Miroslav
Polka, Janko Badžgoň, Jakub Sluka, Jakub Sabela,
bratia Čamborovci Andrej a Matej, Erik Perďoch,
brankárska dvojka Tomáš Slíž, ktorý dokázal zvládnuť záver súťaže a mužstvo podržal. Týmto chlapcom patrí vďaka celého Staškova za historický
úspech – postup do IV. ligy kde bude mať zastúpenie naša obec po prvýkrát vo svojej histórii.

Určite padne otázka s akými cieľmi by sme chceli
vstúpiť do vyššej súťaže, ktorá je o niečo náročnejšia. Odpoviem jednoducho, sme nováčik. Budeme
sa snažiť predvádzať oku lahodiaci futbal a udržať
sa v strede tabuľky, pritiahnuť divákov na náš štadión nielen z našej obce, ale aj z blízkeho okolia.
Dvadsiateho júna sme na našej pôde privítali
MUFUZ–u. Toto podujatie sa po spoločenskej
stránke vydarilo, aj keď nám neprialo úplne ideálne
počasie. Zámer zviditeľniť náš klub a obec a pobaviť všetkých, ktorí si našli cestu na štadión, sa naplnil. Po tejto akcii majú chlapci dva týždne voľno.
Nasleduje letná príprava v domácich podmienkach,
turnaj o Pohár Jozefa Kronera, turnaj na Rakovej,
26. júla predkolo slovenského pohára a máme začiatok súťaže.
Nesmiem zabudnúť na naše mládežnícke družstvá. Tu treba vyzdvihnúť náš dorast, kde sa chalanom podarilo obsadiť vo veľmi ťažkej súťaži (III. liga
SEVER) pekné tretie miesto. Je nutné poďakovať
hlavne trénerskej dvojici Patrikovi Konušíkovi a Mirovi Michalíkovi za dobre odvedenú prácu v tomto
družstve. U žiackych družstiev sa nepodarilo naplniť

náš cieľ, a to postup U 15 do vyššej súťaže. Tento fakt
je hlavne ovplyvnený demografickým vývojom
v našej obci. Samozrejme taktiež treba poďakovať
trénerom Danielovi Králikovi a Máriovi Konušíkovi.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí
pomáhajú futbalu na Staškove, od hospodárky
Ľubky Križekovej a jej mamy p. Cisárikovej, pánom
Michalíkovi a Fučkovi, ktorí sa starajú o hraciu plochu a všetkým sponzorom na čele s Obecným úradom a Technickým podnikom obce, ktorému sa
podarilo čiastočne zrekonštruovať interiér štadióna
a tým zlepšiť hygienické podmienky pre našich
hráčov.
Do nového súťažného ročníka by som chcel
všetkým popriať veľa športových úspechov, dôstojné reprezentovanie klubu, aby sa chlapcom vyhýbali zranenia a stále ich bavil futbal, aby hrali
s pocitom, že hrajú pre ľudí, ktorí na nich myslia.
S pozdravom predseda FK Slávia Staškov

spoločensKá KroniKa
máj a jún 2015
Manželstvo uzavreli

narodené deti

Tomáš Buška

Michaela Vraželová a Peter Šperka

Ing. Júlia Kajánková a Roman Jurga

výročie sobáša

Eva a Pavol Bačgoňovci,
60. výročie sobáša

Mária a Ladislav Jurgovci
60. výročie sobáša

Veronika a Pavol Grečmalovci
65. výročie sobáša

Jubilanti
60

Eva Urbaniková

60

Anna Jozeková

65

Štefánia Veničáková

65

Jozef Kožak

60

60

Margita Čulmanová Terézia Dodeková

65

Ján Mravec

60

Ján Jurík

70

Emil Mroček

60

Anna Oškrobaná

80

Alojz Franek

85

Terézia Turčaková

95

navždy
nás opustili

60

Mária Machovčáková

65

Ján Janík

Štefan Nekoranec
Mária Matláková
František Harvančák

70

Pavol Jaroš
Ján Čopek
František Kanálik

Milan Veselovský
1. výročie úmrtia
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