
w w w.staskov.sk

Číslo 4  júl 2016  5. ročník  dvojmesačník  nePredajné

Praktické informácie Pre občanov: Nový zákon o odpadoch str. 10

Duchovné podujatia 
v obci

Pripravujeme aj zaujímavé
kultúrne podujatia

Pri príležitosti sviatku
sv. Anny sa 31. júla 2016
uskutoční tradičná 
PÚŤ KU KAPLNKE 
SV. ANNY V JELITOVE. 
Zraz bude pri farskom
kostole v Staškove po

rannej sv. omši. Pri kaplnke bude sv. omša 
o 11.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

10. septembra 2016 
bude o 17.00 hod. pri
príležitosti spomienky
na požehnanie
novovybudovanej
kaplnky vysluhovaná 
SV. OMŠA PRI

KAPLNKE NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA
PANNY MÁRIE V STAŠKOVE NA GRÚNI. 

Obec Staškov Vás pri
príležitosti OKTÓBRA –
MESIACA ÚCTY
K STARŠÍM srdečne
pozýva 23. októbra 2016
o 14.00 hod. do Kultúrneho
domu Jozefa Kronera

v Staškove na VYSTÚPENIE HUDOBNEJ SKUPINY
PROGRES a ľudového rozprávača. Program je
určený pre všetky vekové kategórie. Vstup zdarma.

Slovenský zväz
protifašistických
bojovníkov v Staškove
Vás srdečne pozýva 
27. augusta 2016 o 19.00
hod. na VATRU SNP
na Grúni u Šinali pri

príležitosti 72. výročia Slovenského národného
povstania. Občerstvenie bude zabezpečené. 

Pavol Smreček
oslávil životné
jubileum 

Životné jubileum 95 rokov
v  mesiaci jún oslávil vážený
pán Pavol Smreček. Pri tejto
príležitosti ho navštívil starosta
obce spolu s  pracovníkmi
obce. Spoločne mu zablahože-
lali všetko dobré do ďalších dní
a rokov života. Milý oslávenec
sa podpísal do Pamätnej knihy
a starosta mu odovzdal vecný
dar. 

-rr-

Práce na novej škôlke pokračujú
podľa harmonogramu
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45. ročník futbalového
turnaja o putovný pohár
nášho rodáka J. Kronera
je minulosťou a opätovne
môžeme konštatovať, že
i tento ročník sa organi-
zátorom vydaril a prialo
nám aj počasie. 

Turnaj slávi malé jubi-
leum a tak chcem poďa-
kovať všetkým organi-
zátorom a  obetavcom,

ktorí sa pričinili o udržanie tradície tohto najvýz-
namnejšieho podujatia v našej obci a najmä jeho
zakladateľom Ladislavovi Jurgovi a  Jozefovi Vy-
hniarovi. Vážim si, že títo dvaja páni každý rok
prídu medzi nás na slávnostné otvorenie turnaja,
i keď sa u nich už hlásia rôčky. Zo srdca prajem
„otcom zakladateľom“, ako ich pomenovala Zuzka
Kronerová, aby im zdravie slúžilo a  prišli sláv-
nostne otvoriť ešte mnoho ďalších ročníkov svojho
dieťaťa – Kronerovho pohára. 

Teším sa, že za ostatné roky pribudlo k samot-
nému futbalovému turnaju niekoľko sprievodných
podujatí, ktoré sa už tiež stávajú tradíciou a súčas-
ťou jednej významnej udalosti s názvom: „Letné
Kronerove dni“. Ďakujem organizátorom všetkých
kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
prebiehajúcich v Staškove každoročne v mesiacoch
jún a júl. 

Osobitne mám radosť zo slúženia svätej omše
pri novopostavenej kaplnke na Grúni v predvečer
hodovej nedele. Táto sa koná v  mimoriadnej 

atmosfére za účasti čoraz väčšieho počtu veriacich
nielen z našej obce. 

Rovnako sa teším aj z Prehliadky divadelných
ochotníckych súborov s názvom: „Po Kronerovej
ceste“, ktorá vznikla v roku 2014 v rámci projektu
cezhraničnej spolupráce medzi obcou Staškov
a moravskou obcou Valašská Bystřice. Počas jej
troch ročníkov sme mali možnosť vidieť v našom
kultúrnom dome niekoľko veľmi kvalitných ochot-
níckych divadelných predstavení. Mrzí ma, že aj
keď je na divadlo vstup voľný, bolo na niektorých
predstaveniach divákov iba poskromne. Verím, že
v budúcich ročníkoch sa to zmení, lebo Staškov je
jedna z  mála obcí, kde roky pracuje divadelný
ochotnícky súbor a táto dlhoročná divadelná tradí-
cia sa prejaví i vo zvýšenom záujme o predstavenia
aj iných divadelných súborov. 

Nad naše očakávanie sa vydaril hodový koncert
hudobnej skupiny Kollárovci v areáli futbalového
štadióna za účasti viac ako 1100 divákov. Poďakova-
nie patrí zamestnancom obecného úradu a technic-
kého podniku za bezchybnú organizáciu a  tech-
nické zabezpečenie hudobného vystúpenia – od
predpredaja vstupeniek až po samotný koncert,
ktorý sa skončil finančným výťažkom. Vďaka tomu
mohla obec finančne podporiť účinkovanie našich
mažoretiek na majstrovstvách Európy bez toho, aby
bolo nevyhnutné ponížiť iné rozpočtové kapitoly. 

Okrem už spomínaných rôznych podujatí sa
činnosť obce sústreďuje najmä na stavbu novej ma-
terskej školy na vyšnom konci. Obecný technický
podnik jej výstavbu zvláda v zmysle dohodnutého
časového harmonogramu a cieľ otvoriť škôlku od
septembra 2016 je reálny. 

Vážení občania, prajem Vám všet-
kým príjemne strávené letné dni, čas
dovoleniek a školských prázdnin.

S úctou Ladislav Šimčisko, 
starosta obce 
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Milí Staškovčania, 

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 75/2016
k otvoreniu plánovaného zasadnutia obecného za-
stupiteľstva, schváleniu programu rokovania, voľbe
návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapiso-
vateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ S CH V A Ľ U J E
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva

Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

b) návrhovú komisiu: predseda návrhovej komi-
sie: Peter Fuček, členovia: Mgr. Iveta Bartu-
sková, JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

c) overovateľov zápisnice: Terézia Šupčíková, Ján
Janošec
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 76/2016
k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ B E R I E   N A   V E D O M I E
OZ Uložilo:

a) Výkon kontroly poskytnutých dotácií z roz-
počtu obce z roku 2015 v porovnaní so žiados-
ťami. Predložená správa z čiastočne vykonanej
kontroly. Úloha trvá.

b) Obecnému úradu osloviť aspoň 2 ďalšie pois-
ťovne na vyhotovenie ponuky na poistenie
majetku obce. Úloha trvá.

c) Komisii životného prostredia a ochrany prí-
rody vykonať obhliadku v k. u. obce Staškov
s dôrazom na čistotu obce, prípadne upozor-
niť občanov na znečistené priestory nachádza-
júce sa v ich okolí. Úloha splnená.

d) Obecnému úradu pripraviť usmernenie – pod-
mienky pre čerpanie dotácií zložkami s práv-
nou subjektivitou a bez právnej subjektivity.
Podmienky dať schváliť OZ a následne zapra-
covať do VZN. Termín do 31. 8. 2016. 

e) Obecnému úradu prešetriť odber elektrickej
energie podľa žiadosti Jarmily Kráľovej, 
Staškov, v športovom areáli počas uzatvorenej
prevádzky. Úloha splnená.

f) Stavebnej komisii vykonať obhliadku lokality
podľa žiadosti Bc. Nikoly Cudrákovej – žiadosť
o rozšírenie a spevnenie prístupovej cesty 
k rodinnému domu. Úloha splnená.

g) Obecnému úradu realizovať verejnú ob-
chodnú súťaž na prenájom garáže, pod-
mienky: 
– minimálna cena nájmu 25 €/mesiac 
– nájom na dobu neurčitú 
– výpovedná lehota 3 mesiace 
Úloha splnená.

h) Obecnému úradu zistiť ceny a možnosti
umiestnenia značenia a zrkadiel. Úloha
splnená.

i) Obecnému úradu pripraviť systém dobudova-
nia modernizácie verejného osvetlenia v obci
formou koncesnej zmluvy. Úloha trvá.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
z 9. júna 2016

foto 2x: milan čimbora
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U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 77/2016
k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O
Žiadosť Jarmily Kráľovej, Staškov, o prešetrenie od-
beru elektrickej energie.

B/ U K L A D Á
Vyúčtovať nájomcovi priestorov v areáli futbalo-
vého ihriska FK Staškov p. Jarmile Kráľovej elek-
trickú energiu za rok 2015, vypočítať ako priemer
za roky 2013 – 2014, čo je 514 kWh.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 78/2016
k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Osadenie dopravného značenia do rizikových častí
obce. 

B/ U K L A D Á
Obecnému úradu osloviť projektanta o spracovanie
projektu na dopravné značenie – osadenie spomaľo-
vačov a dopravných zrkadiel, ku obhliadke s projek-
tantom prizvať členov stavebnej komisie a poslancov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 80/2016
k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ P R E R O K O V A L O
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom
garáže v budove Zdravotného strediska. 

B/ S CH V A Ľ U J E 
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom
garáže v budove zdravotné stredisko pre p. Antona
Páleníka, bytom Staškov, s ponukou ceny za pre-
nájom garáže 51 €/mesiac.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 81/2016
k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ P R E R O K O V A L O
Žiadosť Bc. Nikoly Cudrákovej o rozšírenie a spev-
nenie prístupovej cesty k rodinnému domu. 

B/ Z A M I E T A 
Žiadosť Bc. Nikoly Cudrákovej o rozšírenie a spev-
nenie prístupovej cesty k rodinnému domu z dô-
vodu obmedzených finančných prostriedkov
rozpočtu obce. 
Hlasovanie za schválenie predloženej žiadosti: 
ZA: Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Ing. Milan Veselov-
ský, ZDRŽAL SA: Mgr. Iveta Bartusková, Peter
Fuček, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, NEHLASO-
VAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 82/2016
k bodu: Základná škola Staškov – Návrh na organi-
záciu Základnej školy pre školský rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O
Návrh na organizáciu Základnej školy Staškov pre
školský rok 2016/2017.

B/ S CH V A Ľ U J E 
Návrh na organizáciu Základnej školy Staškov pre
školský rok 2016/2017.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.

Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 83/2016
k bodu: Návrh VZN obce Staškov o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými od-
padmi na území obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O
Návrh VZN obce Staškov o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce.

B/ S CH V Á L I L O 
VZN obce Staškov o nakladaní s komunálnymi od-
padmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Ja-
nošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: Mgr. Iveta
Bartusková

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 84/2016
k bodu: Návrh VZN obce Staškov o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými od-
padmi na území obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O
Predlženie zmluvy o odvoze odpadov s TKO Seme-
teš n.o. 

B/ S CH V A Ľ U J E 
Dodatok č. 3 predĺženie Zmluvy o  odvoze odpa-
dov, TKO Semeteš n. o. na dobu určitú – jeden rok. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 85/2016
k bodu: Návrh VZN obce Staškov o nakladaní s ko-

munálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými od-
padmi na území obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ U K L A D Á
Obecnému úradu pravidelne prezentovať v Spravo-
daji obce článok o nákladoch na odvoz odpadov,
robiť osvetu separovania odpadov, zverejniť štatis-
tiku nesprávneho separovania obce Staškov, s po-
pisom identifikácie odpadov. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 86/2016
k bodu: Obecný technický podnik Staškov – Správa
o hospodárení za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O
Správu o hospodárení za rok 2015 – Obecný tech-
nický podnik Staškov.

B/ S CH V A Ľ U J E 
Správu o hospodárení za rok 2015 – Obecný tech-
nický podnik Staškov. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 87/2016
k bodu: Obecný technický podnik Staškov – Roz-
počtové opatrenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ P R E R O K O V A L O
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – Obecný tech-
nický podnik Staškov

B/ S CH V A Ľ U J E 
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – Obecný tech-
nický podnik Staškov
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Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 88/2016
k bodu: Správa nezávislého audítora za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ P R E R O K O V A L O 
Správu nezávislého audítora za rok 2015

B/ B E R I E   N A   V E D O M I E 
Správu nezávislého audítora za rok 2015 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 89/2016
k bodu: Záverečný účet Obce Staškov a rozpočtové
hospodárenie za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Záverečný účet Obce Staškov a rozpočtové hospo-
dárenie za rok 2015

B/ S CH V A Ľ U J E
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 90/2016
k bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra k závereč-
nému účtu obce Staškov za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O
Stanovisko hlavného kontrolóra k  záverečnému
účtu obce Staškov za rok 2015

B/ B E R I E   N A   V E D O M I E
Stanovisko hlavného kontrolóra k  záverečnému
účtu obce Staškov za rok 2015
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 91/2016
k bodu: Územný plán obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ P R E R O K O V A L O
Zápisnicu z  riešenia územného plánu obce 
Staškov.

B/ B E R I E   N A   V E D O M I E
Zápisnicu z riešenia územného plánu zo stretnutia
dňa 12. 5. 2016.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 92/2016
k bodu: Schválenie zápisov do obecnej kroniky za
rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok 2015

B/ S CH V A Ľ U J E 
Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok 2015
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 93/2016
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Zámer odpredaja majetku obce pre Romana Stred-
ňanského a manželku Alenu Stredňanskú, Staškov.

B/ S CH V A Ľ U J E 
Zámer odpredaja majetku obce – na základe vypra-
covaného GP č. 26/2016 dňa 5. 5. 2016, vyhotovený
Milanom Šimanicom, úradne overený Ing. Teréziou
Targašovou, dňa 30. 5. 2016 pod č. 603/2016. Poze-
mok parc. CKN č. 4815/5 o výmere 22 m2 -zasta-
vaná plocha LV 1179, v katastrálnom území obce
Staškov, pre Romana Streďanského a manželku
Alenu Streďansku, rod. Poláčkovu obidvaja bytom
Staškov, vo vlastníctve obce za cenu 4,67 €/m2, 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení zmien a no-
viel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, na ktorý
mali v minulosti schválené odkúpenie pozemku
a zaplatili kúpnu cenu v sume 3100,- Sk dňa 28. 8.
2007, ale k prevodu nedošlo.
Počet poslancov: 9, prítomných: 8
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 94/2016
K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O
Zámer odpredaja majetku obce pre Miroslava Če-
čotku, Staškov. 

B/ S CH V A Ľ U J E 
Zámer odpredaja majetku obce – na základe vypra-
covaného GP č. 26/2016 dňa 5. 5. 2016 vyhotovený
Milanom Šimanicom, úradne overený Ing. Teréziou
Targašovou, dňa 30. 5. 2016 pod č. 603/2016. Poze-
mok parc. CKN č. 4815/6 o výmere 3 m2 – zasta-

vaná plocha LV 1179, v katastrálnom území obce
Staškov pre Miroslava Čečotku, bytom Staškov, vo
vlastníctve obce za cenu 1,- €/m2, v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e zákona SNR č.138/1991 Zb. O ma-
jetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že
sa jedná o pozemok, ktorý bol v minulosti zame-
nený za pozemok pod miestnu komunikáciu.
Počet poslancov: 9, prítomných: 8
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 95/2016
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ P R E R O K O V A L O 
a) Žiadosť Spolku Rodákov Jozefa Kronera

o zmenu účelu dotácie, ktorá bola schválená
na podporu vydania publikácie pamätí Zu-
zany Kronerovej–Vaňousovej. Účel schválenej
dotácie zameniť na spolufinancovanie pro-
jektu – 2. ročník maliarskeho plenéra Maľo-
vané pod Grapou.

b) Žiadosť o 6 kusov monografie obce Staškov
pre umelcov plenéra.

B/ N E S CH V A Ľ U J E 
Žiadosť Spolku Rodákov Jozefa Kronera o zmenu
účelu dotácie, ktorá bola schválená na podporu vy-
dania publikácie pamätí Zuzany Kronerovej–Va-
ňousovej. Účel schválenej dotácie zameniť na
spolufinancovanie projektu – 2. ročník maliarskeho
plenéra Maľované pod Grapou.
Hlasovanie za schválenie žiadosti: Hlasovanie: ZA:
Mgr. Iveta Bartusková, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, PROTI: Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

C/ S CH V A Ľ U J E
Darovanie 6 kusov monografie obce Staškov
Spolku rodákov J. Kronera pre umelcov 2. ročníka
maliarskeho plenéra Maľované pod Grapou. 
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Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 96/2016
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Občianske
združenie PKP

B/ S CH V A Ľ U J E 
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Občianske
združenie PKP – Mažoretky, v sume 1 000 € za úče-
lom spolufinancovania účasti na Majstrovstvách
sveta v Chorvátsku. Finančné prostriedky budú vy-
členené z položky kultúrne podujatia obce – oddiel
0. 820. S  tým, že pri úprave rozpočtu budú fi-
nančné prostriedky v tejto položke prehodnotené
z dôvodu potreby financovania obecných podujatí
– Mesiac úcty k starším a oslava Silvestra 2016.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 97/2016
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O
Žiadosť Dany Balošákovej, Staškov, o vybudovanie
cesty v lokalite od Saksona po Chatu Skalovka.

B/ Z A M I E T A
Žiadosť Dany Balošákovej, Staškov, o vybudovanie
cesty v lokalite od Saksona po Chatu Skalovka z dô-
vodu obmedzených finančných prostriedkov roz-
počtu obce. 
Hlasovanie za schválenie žiadosti: Hlasovanie: ZA:
0, PROTI: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.

Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 98/2016
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O
Žiadosť o predĺženie, rozšírenie a spevnenie prístu-
povej cesty CKN 6412 v lokalite Jelitov až po po-
sledný r. dom. – Alojz Heglasík a manželka Terézia,
Staškov, Bohuslav Rafaj a manželka Kristína, Ra-
ková a Ján Maslík a manželka Drahomíra, Staškov 

B/ Z A M I E T A
Žiadosť o predĺženie, rozšírenie a spevnenie prístu-
povej cesty z dôvodu obmedzených finančných
prostriedkov rozpočtu obce 
Hlasovanie za schválenie žiadosti: Hlasovanie: ZA:
0, PROTI: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 99/2016
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Žiadosť obyvateľov Staškova, radová výstavba za
železnicou o osadenie spomaľovacieho prahu. 

B/ B E R I E   N A   V E D O M I E
Žiadosť obyvateľov Staškova, radová výstavba za
železnicou o osadenie spomaľovacieho prahu. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 100/2016
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Ústnu žiadosť v mene Ing. Jozefa Bučka, Staškov,
prednesenú poslankyňou OZ JUDr. Kvašňovskou –
o  zmenu v  územnom pláne na parcelách CKN 
č. 4796/3 a EKN 1035 v katastrálnom území obce 
Staškov, za účelom výstavby výrobnej haly. 

B/ S CH V A Ľ U J E
Ústnu žiadosť v mene Ing. Jozefa Bučka, Staškov,
prednesenú poslankyňou OZ JUDr. Kvašňovskou –
o  zmenu v  územnom pláne na parcelách CKN 
č. 4796/3 a EKN 1035 v katastrálnom území obce
Staškov, za účelom výstavby výrobnej haly. 
Hlasovanie za schválenie žiadosti: Hlasovanie: ZA:
Mgr. Iveta Bartusková, Peter Fuček, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčí-
ková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA:
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 101/2016
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Termíny rokovaní obecného zastupiteľstva.

B/ S CH V A L U J E
Termíny rokovania OZ: 18. 8. 2016 o  9.00 hod., 
20. 10. 2016 o 9.00 hod., 8. 12. 2016 o 9.00 hod.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 102/2016
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Ústnu žiadosť poslanca OZ p. Pavla Ďurkáča –
o  možnosti financovania vybavenia detského
ihriska na nižnom konci pri Kysuci na svojpo-
mocne vybudovanej hracej ploche. 

B/ B E R I E   N A   V E D O M I E 
Ústnu žiadosť p. Ďurkáča, poslanca OZ, o možnosti
financovania vybavenia detského ihriska na niž-
nom konci pri Kysuci – na svojpomocne vybudova-
nej hracej ploche. S tým, že bude zapracovaná do
rozpočtu obce na rok 2017
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 9. júna číslo 103/2016
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Žiadosť Jozefa Padycha o príspevok na financova-
nie kanalizačnej prípojky.

B/ U K L A D Á 
Stavebnej komisii riešiť žiadosť  p. Padycha Jozefa,
v  rozsahu obhliadky a  vyžiadanie si podkladov
k žiadosti. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

Terézia Šupčíková Ján Janošec
Overovateľ I. Overovateľ II
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Čo znamená nový zákon pre obec a  občana?
V prvom rade sa zavádza povinnosť producentov
odpadov postarať sa o jeho likvidáciu. Znamená to,
že každý výrobca alebo distribútor výrobkov bude
povinný postarať sa o  zvoz a  likvidáciu odpadu
obalov z  výrobkov (plastové a  sklenené fľaše,
plasty, plechovky a pod.). To znamená, že za zvoz,
triedenie a zhodnotenie separovaných zložiek od-
padu už nebude zodpovedná obec, ale producent
obalov (výrobca alebo dovozca výrobkov). 

Zásadnou zmenou je, že zodpovednosť za od-
stránenie čiernych skládok komunálneho odpadu
bola zákonom prenesená na plecia miest a obcí.
Všetky náklady na zvoz komunálneho odpadu –
popolnice, veľkoobjemový odpad, ale aj náklady na
odstránenie čiernych skládok budú zarátané obča-
nom do poplatku za komunálny odpad. Aby sa
tento poplatok nezvyšoval, vyzývame našich ob-
čanov aby:

1. Zodpovedne triedili všetky zložky separo-
vaného odpadu podľa ich kategórií:

BIELE SKLO
Do zberných vriec patria: sklenené nevratné
fľaše z nápojov, minerálok, jedlých olejov, zavá-
ranín, rozbité vratné fľaše, tabuľové sklo

FAREBNÉ SKLO
(hnedé, zelené sklenené obaly)
Do zberných vriec nepatria: porcelán, kera-
mika, zrkadlá, TV obrazovky, sklo s drôteným
výpletom, osvetľovacie neónové trubice, ple-
xisklo, žiarovky a žiarivky, teplomer, autosklá

PLASTY
Do zberných vriec patria: plastové obaly od mi-
nerálok, džúsov, sirupov, vína, obaly od čistiacich
prípravkov, šampónov, aviváže, destilovanej
vody, tekutých mydiel, plastové obaly od jedlého

oleja, kelímky od jogurtov, rastlinného masla
Do zberných vriec na plasty nepatria: znečis-
tené plastové obaly, viacvrstvové obaly z mlieka,
džúsov, linoleum, guma, plastové obaly od mo-
torových olejov, molitan

PAPIER A LEPENKA
Do zberných nádob patria: znehodnotené
knihy, časopisy, pohľadnice, papierové obaly od
potravín, letáky, katalógy, kartón, lepenka, pa-
pierové krabice (od liekov, obuvi, pracie prá-
šky), počítačový papier, kartónové pláta od
vajíčok
Do zberných nádob na papier nepatria:
mastný papier, papier znehodnotený farbou,
olejmi, zvyškami potravín, použité tapety, pa-
pier, na ktorom je lepiaca páska, papier potiah-
nutý fóliou

KOVY
Do zberných vriec patria: kovové uzávery na
zatláčanie zo zaváranín, sťahovacie obaly z jo-
gurtov a  paštét, termixov, šalátov, alobal, ke-
límky z  čajových sviečok, alobal z  čokolád,
misky z  potravín, kovové plechovky od piva
a nealko nápojov
Do zberných nádob nepatria: kovové obaly
kombinované s iným materiálom, znečistené po
použití na daný účel, napr. kelímky z čajových
sviečok obsahujúce vosk, znečistené od potra-
vín a pod

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Biologický odpad tvorí až 45% z komunálneho
odpadu. Zmiešaný spolu s ostatnými druhmi
odpadu vytvára mnohé škodlivé látky prostred-
níctvom nekontrolovateľných reakcií, ktoré
vznikajú na skládkach a v spaľovniach, ale aj pri
veľmi rozšírenom spaľovaní bioodpadu na zá-

Nový zákon o odpadoch a jeho vplyv na
rozpočet obce

hradkách (napr. metán na skládkach, dioxíny
pri spaľovacích procesoch). Najneškodnejšou
a najužitočnejšou formou nakladania s biood-
padom je kompostovanie.
„Separujeme biologický odpad“, výsledkom
bude kvalitné hnojivo – kompost a nebude po-
trebné kupovať umelé hnojivá. Kompostom
zlepšujeme kvalitu pôdy.

2. Akonáhle spozorujete, že niekto odkladá
odpad na nepovolené miesto, toto konanie odfo-
tografujte (napr. mobilným telefónom) a zároveň
tento priestupok nahláste na obci. Náklady na od-
stránenie čiernych skládok odpadu však musíme
znášať my, občania obce!!!

3. Upozorňujeme organizácie obce, ktoré pro-
dukujú separované zložky z odpadu (plasty, sklo,
kovy, papier a lepenka a pod.) – tieto im boli dote-
raz odvážané bezplatne, je potrebné, aby si uzat-
vorili zmluvu na odvoz a  doseparovanie týchto
zložiek, nakoľko organizácie zodpovednosti výrob-
cov realizujú – uhrádzajú zber a separáciu iba u ob-
čanov. Je to hlavne u pohostinstiev a reštaurácií,
kde z ich výroby vzniká separovaný odpad. 

Separovaný odpad, ktorý vzniká z činnosti pod-
nikateľského subjektu nie je zo strany povinnej or-
ganizácie uhrádzaný, tento si musí podnikateľský

subjekt riešiť so zberovou spoločnosťou.

„V prípade, že disponujete komunálnym odpa-
dom, ktorý nie je možné umiestniť do smetnej ná-
doby, môžete ho kedykoľvek umiestniť do
veľkoobjemového kontajnera, ktorý sa nachádza
v areáli obecného technického podniku. 

Tento kontajner je k dispozícií výhradne obča-
nom obce Staškov a majiteľom nehnuteľností v ka-
tastri obce Staškov, ktorí majú splnenú daňovú
povinnosť poplatku za komunálny odpad.“ 

Ako naložiť s použitými pneumatikami?
Podľa nového zákona nemôžu byť pneumatiky

dané do kontajnera a nemôžu byť umiestnené vo
veľkoobjemovom odpade, ktorý zbiera obec.
Spätný zber odpadových pneumatík zabezpečuje
distribútor pneumatík. Tento zber musí byť bez-
platný, bez podmienky na kúpu novej pneumatiky
alebo iného tovaru. 

Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje po-
užité pneumatiky neprinášali do areálu obecného
technického podniku a neumiestňovali ich do veľ-
koobjemového odpadu. Použité pneumatiky odo-
vzdajte v najbližšom pneu servise bez ohľadu na
to, kde ste pneumatiky zakúpili. 

Mária Veselovská

vážení občania, 
obecný úrad v staškove organizuje tra-

dičný výlet do obce Petrov na južnej mo-
rave – „Vinné sklípky Petrov Plže“. 

termín výletu je 24. 9. 2016 s odchodom
o 10.00 hod. od obecného úradu. cena na
1 osobu je 25 €, v cene je doprava, ochut-
návka vína a občerstvenie.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. č.
041/4302 728, alebo osobne na obecnom
úrade v kancelárii č. 2 (matrika). 

PRIDAJTE sA VŠETCI A ZoDPoVEDNE TRIEĎTE VŠETKY ZloŽKY 
sEPARoVANÉHo oDPADU !!!

Pozvánka na tradičný výlet za vínom

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon o odpadoch, ktorý
je v platnosti od 1. 7. 2016. Obecné zastupiteľstvo obce Staškov schválilo
všeobecne záväzné nariadenie obce Staškov o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, ktoré je dostupné
na webovej stránke obce.
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V roku 2014 sa v rámci projektu cezhra-
ničnej spolupráce obce Staškov s obcou
Valašská Bystřice pod názvom „Po Kro-
nerovej ceste“ začala konať divadelná
prehliadka s rovnomenným názvom. 

V tomto roku to už bol 3. ročník
tejto nesúťažnej divadelnej prehliadky
ochotníckych súborov v Staškove. Kul-
túrny dom Jozefa Kronera privítal 3 slo-
venské a jeden český divadelný súbor.

12. júna 2016 otvorili tohtoročnú diva-
delnú prehliadku členovia DS Jána Palárika
z  Čadce. Predstavili sa so satirickou komédiou
Ivana Stodolu v dramatickej úprave Vlada Moresa
„Jožko Púčik a jeho kariérny rast“. Hra, ktorá má
takmer 90 rokov, no jej téma je aktuálna aj v dneš-
nom svete, pobavila celé publikum, za čo sa im prí-
tomní odmenili veľkým potleskom. 

Na záver školského roku, ako odmenu pre našich
žiakov, obec pozvala aj v tomto roku členov detského
divadelného súboru SIMSALABIM z Kysuckého No-
vého Mesta. Tí si pripravili tri humorné ukážky zo
života a rozprávkovú hru Najvzácnejší dar, ktorá bola
spracovaná na motívy ľudovej rozprávky Pani zima.
Hra, ktorá mala priblížiť detskému divákovi pohľad
na rozdielnosť ľudských charakterov a dôležitosť vzá-
jomnej úcty a porozumenia medzi ľuďmi, bola tiež

obdarená veľkým potleskom. Divadelný
súbor vystúpil v Staškove 28. júna.

„Stary Pachol czyli blogoslawióny
dóm, jak zes je v nim sóm“ je názov di-
vadelnej hry, ktorú 29. júna 2016 odo-
hrali v Staškove členovia DS z Milíkova.
Zavítali k nám už po druhýkrát s výbor-
nou komédiou a  vtipnými dialógmi,

v ktorých bolo použité aj česko-poľské
nárečie a opäť pobavili celé publikum.
Tohtoročnú divadelnú prehliadku uzatvo-

ril domáci divadelný súbor Staškovan. Po kratšej
prestávke sa opäť vrátili jeho členovia na dosky diva-
delnej scény a pre všetkých hostí si pripravili dve hry.
V predvečer Kronerovho pohára Kultúrny dom Jozefa
Kronera v Staškove navštívili aj členovia rodiny Kro-
nerovej a slovo v úvode patrilo dcére staškovského ro-
dáka, herca Jozefa Kronera – Zuzke Kronerovej, ktorá
je tiež známou slovenskou herečkou. 

WC story od Vlada Moresa otvorilo divadelné po-
poludnie, ktoré bolo zavŕšené hrou od Ferka Urbánka
– „Dobrá bolesť, čo dá pojesť“. Obe hry zožali veľký
úspech, veď herci sa svojich úloh zhostili na výbornú.

Predvečer Kronerovho pohára uzavrel tohto-
ročnú divadelnú prehliadku ako kultúrnu časť 
Letných Kronerových dní v Staškove. 

Omša na
Grúni

2. júla 2016 vysluhoval pri Ka-
plnke Nepoškvrneného počatia
Panny Márie v Staškove na Grúni
Mons. Anton Galus hodovú 
svätú omšu. 

-rr-

„Maľované pod Grapou“
2. ročník plenéra Maľované pod Grapou organi-

zoval Spolok rodákov Jozefa Kronera v  dňoch 
2. – 9. júla 2016 v priestoroch pri rodnom dome Jo-
zefa Kronera. Zúčastnili sa ho umelci akad. sochár
Juraj Čutek, Mgr. art. Marek Ryboň, Mgr. art. Zu-
zana Pallová-Nemčeková a Mgr. art. Miroslav Pallo.
Diela tvorili na tému Kronerovci a Kysuce.

V sobotu 9. júla sa uskutočnila vernisáž diel za
účasti herečky Zuzany Kronerovej. Tu poslankyňa
JUDr. Ľudmila Kvašňovská odovzdala umelcom
Monografie obce Staškov, ktoré poskytla obec.
Diela sú vystavené v priestoroch pripravovaného
železničiarskeho múzea. Počas plenéra sa konali
večerné premietania filmov Očovské pastorále, Ob-
chod na Korze a rozprávky Neboj sa. 

Divadelná tradícia v Staškove pokračuje... 
V tomto roku aj s domácim DS Staškovan

1. júl 2016 patril v staškove letnému koncertu. Ten otvo-
rila ako predkapela ľudová hudba ondreja Rovňana, po
ktorej už pódium patrilo známej hudobnej skupine. Kol-
lárovci rozospievali nie len staškovčanov, ale aj návštev-
níkov z okolitých dedín. Koncert, po ktorom
nasledovala tanečná zábava mal veľký úspech, veď
účasť prekročila 1100 ľudí. 

foto: ján belko

foto: marián oškrobaný
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Hoci bol cieľom púte Rím, zavítali aj do Assisi. Počas ostatných
dní sa už spoločne vláčikom presúvali po jednotlivých častiach krás-
neho historického mesta Rím. Navštívili Lateránsku baziliku, Bazi-
liku sv. Klementa – miesto, kde je pochovaný sv. Cyril, Baziliku sv.
Kríža – tu sa nachádzajú mnohé relikvie, medzi ktorými sa nachádza
aj drevo z kríža, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Ďalšími za-
stávkami boli Bazilika sv. Pavla za hradbami, kde sa zúčastnili na
sviatok sv. Petra a Pavla slávnostnej sv. omše, Bazilika Santa Maria
Maggiore (Bazilika Panny Márie Snežnej), Španielske námestie.
Ohromili ich známe stavby, akými sú Koloseum, Pantheon, nádherná
fontána di Trevi a mnohé ďalšie.

Najväčším z cieľov púte bol však Vatikán – námestie sv. Petra, 
Bazilika sv. Petra. Tu sa zúčastnili aj audiencie súčasného pápeža
Františka, ktorý láskavo privítal všetkých pútnikov a odovzdal im
svoj odkaz a požehnanie. Bolo až neuveriteľné počuť, že návštevou
Piazza Navona a Fontány štyroch riek sa cestovanie končí... 

A tak sa so slovami sv. otca, ktorý hovoril aj o tom, že viera nemá
byť iba teóriou, ale má sa prejavovať konkrétnymi skutkami lásky,
30. júna vydali na cestu domov. 

Za všetkých pútnikov chcem aj touto cestou poďakovať nášmu du-
chovnému otcovi Mons. Antonovi Galusovi za čas, ochotu a nád-
herné zážitky... 

Evka Mravcová

Staškovčania v Ríme...

Obec Staškov a Dobrovoľný hasičský
zbor Staškov usporiadali 2. júla 2016 na
futbalovom ihrisku FK Slávia Staškov 
X. ročník súťaže v požiarnom športe
o putovný pohár starostu obce a DHZ
Staškov a 5. kolo Severoslovenskej ha-
sičskej ligy.

V kategóriách súťažiacich mužov a žien sa sú-
ťaže zúčastnilo 26 mužských družstiev a 7 žen-
ských družstiev. 

V mužskej kategórii zvíťazila Rudinka, 2. miesto
obsadil Staškov B a  tretie miesto patrilo Bytčici.
V ženskej kategórii sa na prvom mieste umiestnila
Bytča, na druhom mieste Bytčica a tretie miesto ob-
sadilo Jabloňové.

Chceme sa poďakovať všetkým organizátorom
súťaže, starostovi obce, hlásateľovi, všetkým spon-
zorom a každému, kto pomohol.

Ján Janošec
Veliteľ DHZ Staškov

X. ročník hasičskej súťaže 
o putovný pohár starostu obce
a 5. kolo Severoslovenskej hasičskej ligyAj v tomto roku sa Staškovčania pod ochrannými krídlami nášho

duchovného otca Mons. Antona Galusa vydali 26. júna 2016 na cestu
do nádherného Talianska. Tu mali možnosť nielen uvidieť neopísateľne
nádherné pamiatky, ale aj odniesť si silný duchovný zážitok.

Bazilika sv. Petra vo Vatikáne

Koloseum

Fontána di Trevi

Bazilika Santa Maria Gaggiore –
Panny Márie Snežnej

Assisi Pantheon

Sv. otec František
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Z á k l a d n á  š ko l a

Keďže za každým úspechom je kopec driny,
chcem týmto poďakovať členom i nečlenom krúžku
Mladí záchranári CO, ktorí si napriek množstvu
každodenných povinností v škole i doma našli čas
na náročnú a poctivú prípravu na Majstrovstvá SR
v  Súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany,
ktoré sa uskutočnili 8. – 10. 6. 2016 v rekreačnom
zariadení Podskalie v okrese Považská Bystrica. 

Našu školu reprezentovali na majstrovstvách
dve družstvá: Staškov A  – Miloško Jozek, Ja-
kubko Fusko, Anetka Badžgoňová,  Natálka
Zbončáková a Staškov B – Jakubko Perďoch,
Samko Buchcár, Lenka Ligocká a Saška Perďo-
chová.

Ich obetavosť a cieľavedomosť bola zúročená,
keď v krásnom horskom prostredí stredného Pova-
žia, v  Podskalí, družstvo Staškov A preukázalo
svoje výborné vedomosti a zručnosti v ucelenej po-
dobe zásad a postupov záchranárskej činnosti, do-
kázalo pripravenosť pomôcť človeku v  prípade
ohrozenia života i  v  mimoriadnych situáciách 
a v konkurencii   64 súťažných družstiev získalo
krásne 2. miesto. 

Hoci družstvo Staškov B na stupňoch víťazov
nestálo, ich pripravenosť bola nemenej výborná, no
na výsledku ich snaženia sa podpísal nepriateľ
stres. Ale   ako povedal zakladateľ novodobých
olympijských hier Pierre de Coubertin: „Nie je dô-
ležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

Mgr. Helena Babišová

Žiaci ZŠ Staškov na Majstrovstvách SR v Súťaži mladých
záchranárov CO druhí

Víťazné družstvo s vedúcou krúžku 
Mgr. Helenou Babišovou

Základná škola s materskou školou kráľa Sväto-
pluka Šintava usporiadala v tomto školskom roku
už 7. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej sú-
ťaže „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“. 

Súťaž bola organizovaná pod záštitou predsedu
NR SR JUDr. Andreja Danka s finančnou podporou
ZŠ s MŠ Šintava, Miestneho odboru Matice sloven-
skej v  Šintave cez projekt Matice slovenskej
a Domu Matice slovenskej v Šintave.

Témy súťaže pre literárne a výtvarné práce boli:
Našiel som odkaz z minulosti, Žili tu skôr ako ja,
Človek s veľkým Č, Svätopluk vo virtuálnom svete.

Do súťaže boli zaslané tri výtvarné práce žiakov
4.A (F. Vojár, N. Baculáková, Z. Machovčáková).
V kategórii II. (žiaci 2.– 4. ročníka ZŠ) sa žiačka
našej školy Zuzanka Machovčáková umiestnila na
druhom mieste s témou Žili tu skôr ako ja. Sláv-
nostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v pia-
tok 10. 6. 2016 v Šintave. 

Zuzanke srdečne blahoželáme! Prajeme do bu-
dúcnosti veľa úspechov a tvorivých nápadov!

Mgr. Jana Kubošková

Naša žiačka 4.A medzi ocenenými žiakmi v Šintave

Zuzanka Machovčáková pri výtvarných
prácach detí z celého Slovenska

Slovenský Červený kríž usporiada každoroč-
ne územnú Súťaž družstiev mladých zdravotníkov
ZŠ a aj tento rok, 8. 6. 2016, sa jej v Čadci zúčastnili
žiaci našej školy. Za kategóriu I. stupeň súťažili
žiaci Ľudmilka Kvašňovská, Anička Letová, To-
biáško Matlák, Natálka Bukovanová a  Sebas-
tiánko Kováčik. Za poctivú prípravu a šikovnosť si
vybojovali pekné 3. miesto. Vedieť poskytnúť prvú
pomoc zranenému človeku alebo ľuďom v ohro-
zení života by mal vedieť každý z nás. A títo „malí
zdravotníci“ preukázali, že ju ovládajú výborne.

Mgr. Helena Babišová Naši šikovní mladí zdravotníci

Žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili celosloven-
skej aktivity na podporu čítania Celé Slovensko číta
deťom, ktorú podporuje prezident Slovenskej repu-
bliky Andrej Kiska. 

Dňa 30. 5. 2016 sa stretli v Kysuckej knižnici
v Čadci s pánom Jánom Malovcom, ktorý im čítal
z knihy Ruda Morica Z poľovníckej kapsy. Prečí-
taný úryvok sa deťom páčil a nakoľko bol pozvaný
hosť celý život poľovníkom, ochotne sa podelil
o svoje bohaté skúsenosti a poznatky s deťmi. Z ich
strany sa najčastejšie kladené otázky týkali med-
veďa, vlka a diviaka. Zaujímavosťou bolo napodob-
ňovanie zvukov obyvateľov lesa. Ďalší úryvok,
ktorý si vypočuli bol z knihy Rozprávky z lesa opäť

z pera spisovateľa Ruda Morica. V závere stretnutia
ich pán Malovec motivoval príkladom zo svojho ži-
vota, aby siahali po knihe ako zdroji nových infor-
mácií. 

Počas tohto dňa si pre deti pripravila pani Petro-
nela Gavenčiaková prezentáciu Optické klamy. Žia-
kov zaujala najmä hra, kde so zaviazanými očami
rozprávali o predmetoch, ktoré si vytiahli z vrecka.
V závere môžeme dodať, že sa budeme tešiť na ďal-
šie podujatia organizované v Kysuckej knižnici.

Mgr. Jana Nekorancová, 
Mgr. Michaela Sloviaková

Olympijský deň
Šport je vysoko pozitívna a účinná spoločenská

aktivita, ktorá pomáha človeku rozvíjať sa smerom
k dokonalosti. Hodnoty športu ako duch fair-play,
solidarita, rešpekt a priateľstvo prepojené s výcho-
vou, kultúrou a  ochranou životného prostredia
mali možnosť naši žiaci preukázať 27. 6. 2016 na
olympijskom dni. Po slávnostnom sľube súťažia-
cich i rozhodcov súťažili na pripravených stanoviš-
tiach v priestoroch školy, telocvične i na okolitých
ihriskách. Víťazi jednotlivých ročníkov  boli odme-
není sladkou medailou.

Mgr. Mária Perďochová Na multifunkčnom ihrisku pri súťaži štvrtáci

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov SČK I. a II. stupňa ZŠ

Celé Slovensko číta deťom
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1. Deň matiek – mama je tá, ktorá ľúbi najviac
na svete, a preto si naše detičky v škôlke pre ma-
mičky pripravili v jednotlivých triedach krátky 
program, aby tak svoje mamičky potešili. S pani
učiteľkami vyrobili aj malé darčeky a atmosféra
bola naozaj príjemná. Naši najväčší škôlkári pote-
šili básničkou, pesničkou a tančekom z Pomády aj
mamičky a  babičky na programe v  kultúrnom
dome.

2. Deň detí – detičky
svoj sviatok v  našej ma-
terskej škole oslávili
rôzne, nechýbali športové
súťaže, zábavné aktivitky,
diskotéka, predškoláci
boli na malej turistickej
vychádzke, kde mali
možnosť pozrieť si do-
máce zvieratká a navštíviť
malé detské ihrisko. Deň
detí je predsa o tom, aby
si najmä dospelí uvedo-
mili, aký je detský úsmev
krásny a vzácny.

3. Dopravné ihrisko, Kinderco Čadca – jed-
ného krásneho dňa sa naši predškoláci vybrali na
výlet do Čadce, kde bol pre ne pripravený nielen
zábavný, ale najmä náučný program. Ráno sme na-
stúpili na vláčik a  potom sme peši prišli na do-
pravné ihrisko, kde už nás čakali policajti. Detičky
boli rozdelené do skupín. V každej skupine sa deti
dozvedeli a naučili niečo iné: v prvej im ujo policajt
porozprával o pravidlách na cestách, v druhej sku-

pine sa deti hrali na dopravnom ihrisku na chodcov
a v tretej skupine jazdili podľa pravidiel cestnej pre-
mávky na kolobežkách a bicykloch po dopravnom
ihrisku. Pre deti to bol obrovský zážitok. Za od-
menu sme sa vydali do Kinderca – detského zábav-
ného centra, kde sa detičky vyšantili. Všetci sme si
odnášali krásne zážitky.

4. Rozprávková noc v našej MŠ – pre predško-
lákov sme si pripravili noc v škôlke, aby sa aj takto
rozlúčili so svojou škôlkou. Maminy sa v piatok
ráno rozlúčili s detičkami a zábava sa začala. Po
tom, ako sme si trošku oddýchli, nás vonku čakali
zábavné športové hry. Keď detičkám v bruškách
vyhladlo, tak sme na ohníku opiekli klobásky a na-
papali sa. Zábava pokračovala aj v škôlke, kde sa

m at e r s k á  š ko l a

XIII. ročník European Majortette Sport Champi-
onship 2016 sa konal v Púchove. V dňoch 7. – 10.
júla za účasti 12 krajín Európy, diváci mohli vidieť
vyše 500 súťažných vystúpení s baton (paličkou),
pompom (strapcami) a flag. 

Naše dievčatá reprezentovali Slovensko s  11
choreografiami. Úspešne sa umiestnili na stupňoch
víťazov – 2. a 3. miesto, trikrát získali 4. miesto, šty-
rikrát piate a jedno šieste miesto. V kategórii sólo
senior s paličkou v konkurencii 25 sólistiek staš-

kovské mažoretky obsadili krásne 8. miesto.
Striebro si vybojovala miniformácia 7 kadetiek
s pompom do 11 rokov s  choreografiou „ZVON-
ČEK“ a bronz miniformácia 7 junioriek s pompom
choreografiou „SRDCE“.

Všetkým mažoretkám a trénerkám blahoželáme
a želáme veľa úspechov na všetkých ostatných sú-
ťažiach a na Majstrovstvách sveta, ktoré sa budú
konať v Chorvátsku. 

-rr-

Úspešné staškovské mažoretky

plnili rôzne aktivity až dovtedy, kým neprišla tma
a v skupinkách sme sa nevydali hľadať ukrytý po-
klad. Detičky si svietili svetielkami a za nájdený po-
klad dostali všetci odmenu. V neskorý večer nás
ešte čakala vankúšová vojna, umyť zúbky, vypočuli
sme si rozprávku a  za krátku chvíľku už všetci
sladko odfukovali. Ráno sme vstali všetci s dobrou
náladou, napapali sme sa a  rodičia si vyzdvihli
usmiate detičky. Táto vydarená akcia by nebola
taká skvelá nebyť pomoci šikovných dievčat a tak
ďakujeme Katke Belkovej, Janke Štrkaňovej, Kris-
tínke Matlákovej a Paulínke Belkovej. 

5. Vesmír očami detí – na konci júna naše de-
tičky zažili ešte jednu krásnu zábavnú a náučnú
akciu. Zavítali k nám tety z hvezdárne a priblížili
našim detičkám, ako to vo vesmíre funguje. Pre-
mietli nám krásnu prezentáciu a potom sme sa vy-
dali do školskej záhrady, kde deti pozorovali
mesiac a slniečko pomocou veľkého ďalekohľadu
a pozorovacieho sklíčka. Pre deti to bol krásny zá-
žitok.

„Človek je sprvu maličký a volajú ho dieťatko. Tak mu je dobre, presladko, že by chcel
zostať navždy v náručí svojej mamičky. Dieťatko rastie na dieťa. Už nenosia ho
v náručí. Samo sa púšťa do sveta okolo domu na skusy, len čo sa chodiť naučí.“

Pre našich najstarších škôlkárov príde v septembri čas zažiť nové dobrodružstvo – dobrodružstvo ozajst-
ného prváka. je to čas spoznať nových kamarátov, naučiť sa množstvo nových vecí, spoznať inú školu.
materská škola je už na to primalá. malý človiečik u nás vyrástol na veľkého školáka. vie si viazať šnúrky,
pozná číslice a farby, vie kresliť, spievať aj recitovať. teraz je tu čas zamávať škôlke. naša materská škola
staškov tento rok vyprevadila 20 šikovných predškolákov, ktorým prajeme, aby sa im v škole páčilo
a aby ich usilovnosť robila radosť nielen pani učiteľkám, ale najmä rodičom.

A K T I V I T Y  V   N A Š E J  M AT E R S K E J  Š KO L E  – M Á J ,  J Ú N  2 016
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Zhodnotenie súťažného ročníka 2015/2016
futbalového klubu slávia staškov 

Po jesennej časti súťaže naši muži ako nováčik
boli na veľmi peknom šiestom mieste s  počtom
bodov dvadsaťjeden. Táto pozícia nás predurčovala
plávať v pokojných vodách stredu tabuľky, čo bolo
aj cieľom pred vstupom do sezóny. 

Prvé jarné kolo sme začínali u veľmi dobre hra-
júceho súpera z turčianskej doliny Belej – Dulice.
Tento zápas aj napriek snahe o kombinačnú hru
sme prehrali 4:1 a bolo jasné, že jarná časť bude
veľmi náročná.

Na druhý zápas sme doma nastúpili proti muž-
stvu s postupovými ambíciami a to celku Stráňav,
ktorý ukázal, že s postupom to myslí vážne a zdolal
nás na našej pôde 1:2, keď naši chlapci korigovali
až v závere zápasu. Prvé víťazstvo prišlo až v tre-
ťom jarnom kole a to na pôde Bytčice 0:4. Po tomto
zápase sa chlapci nabudili a potiahli sériu piatich
zápasov bez prehry. 

Zastavila nás až Trstená, keď nás porazila na do-
mácej pôde 3:4. Nasledovala prehra v Závažnej Po-
rube 2:1 a potom najlepší zápas jarnej časti, kde sa
chlapci nabudili a proti favoritovi z Tvrdošína zví-
ťazili 4:0. Táto výhra bola našou poslednou v jarnej
časti, nakoľko časť mužstva sa potýkala so zrane-
niami a disciplinárnymi trestami. Aj keď nám záver
súťaže nevyšiel podľa predstáv vedenia klubu,
skončili sme na veľmi peknom siedmom mieste, čo
bolo aj cieľom pred sezónou.

Dali sme si reálny cieľ siedme miesto, čo chlapci
splnili do bodky, takže so sezónou sme spokojní,
čo sa týka umiestnenia. Pokiaľ ide o herný prejav,
zistili sme, aké máme slabiny, je to predsa len vyš-
šia súťaž a na tom budeme musieť ešte popracovať.
Za vzornú reprezentáciu futbalového klubu a obce
v druhej najvyššej krajskej súťaži patrí chlapcom
vďaka a uznanie.

IV. liga sever
A mužstvo dospelých

Snažíme sa pracovať s mládežou, lebo vieme, že
je to budúcnosť. Máme predsavzatie, aby sa z U 19
(dorastu) každý rok aspoň jeden chlapec zapraco-
val do mužstva mužov, čo sa nám z času na čas po-
darí. Vieme, že ten prechod je veľmi náročný. 

Čo sa týka samotného účinkovania U 19, tak 
s nimi sme nadmieru spokojní a nebyť odstúpenia
Čierneho, skončili by sme na veľmi peknom dru-
hom mieste. Vzhľadom k tomu, že u chlapcov 
v tomto dorasteneckom veku a demografickom vý-
voji mládeže nie je toľko detí, ako by sme potrebo-

vali, v účinkovaní III. Ligy sever U 19 máme oslo-
vených dorastencov aj z okolitých miest a obcí -
Turzovky, Zákopčia, Klokočova, Olešnej, kde je vý-
borná spolupráca. Takýmto spôsobom dávame
mužstvo dohromady, takže v našom doraste nehrá-
vajú len chlapci zo Staškova. 

Som rád, že pod vedením Patrika Koňušika 
a Miroslava Michalíka dokázali urobiť kus roboty
a  do novej sezóny budú chlapci nastupovať len 
s tými najvyššími ambíciami a za toto všetko im
treba poďakovať.

III. liga sever U 19

Mužstvo dorastu U 19, víťaz turnaja dospelých o pohár Fedora Flašíka
v Zákopčí 3. 7. 2016

Horný rad zľava: jozef mäkký
(masér), Patrik koňušik (tréner),
františek kapusňak, kristián
špiriak, miroslav furdan, jakub
brezina, ján belko, robert lysík,
erik furdan, miroslav michalík
(vedúci mužstva)
Druhý rad zľava: vlado bulej,
marek bytčanek, dominik
slaninák, vlado olšovský,
tomáš Gracik, jakub chabroň,
andrej králik, jakub smutník,
dávid kajanek, dominik
barnošák

Tabuľka IV. Liga Sever, ročník 2015/2016 Tabuľka III. Liga U 19 skupina SEVER, ročník 2015/2016

1          tj stráža                                                                               26        19         5          2           68 : 23          62        23
2          tj družstevník belá - dulice                                           26        17         6          3           64 : 24          57        18
3          ošk baník stráňavy                                                          26        17         5          4           57 : 31          56        17
4          tj tatran oravské veselé                                                 26        15         5          6           55 : 23          50        11
5          šk tvrdošín                                                                          26        11         6          9           48 : 32          39         0
6          mšk kysucké nové mesto                                              26        11         5         10          40 : 29          38        -1
7          FK slávia staškov                                                               26        12         1         13          64 : 51          37        -2
8          ošk rosina                                                                          26         8          5         13          34 : 60          29       -10
9          šk dynamo diviaky                                                          26         7          7         12          34 : 37          28       -11
10        šk Závažná Poruba                                                           26         7          7         12          29 : 38          28       -11
11        fk slovan trstená                                                              26         7          5         14          38 : 60          26       -13
12        attack vrútky                                                                   26         6          4         16          25 : 65          22       -17
13        tj máj ružomberok-černová                                        26         5          6         15          37 : 62          21       -18
14        tj tatran bytčica                                                                26         3          7         16          17 : 75          16       -23

1          ofk teplička nad váhom                                                24        20         2          2          137: 21         62        26
2          tj tatran Zákamenné                                                       24        17         2          5            86: 33          53        17
3          FK slávia staškov                                                               24        16         3          5            89: 31          51        15
4          tj tatran oravské veselé                                                 24        14         4          6            82: 38          46        10
5          šk štiavnik                                                                           24        14         2          8            66: 40          44         8
6          ošk rosina                                                                          24        11         2         11          50: 62          35        -1
7          oravan oravská jasenica                                                24        11         1         12          40: 46          34        -2
8          tj tatran krásno nad kysucou                                       24        10         0         14          51: 79          30        -6
9          fk tatran turzovka                                                            24         8          4         12          39: 63          28        -8
10        fk Predmier                                                                        24         6          5         13          28: 61          23       -13
11        ošk istebné                                                                        24         7          2         15          41: 84          23       -13
12        attack vrútky                                                                   24         6          2         16          35: 83       20(-3)    -16
13        ošk baník stráňavy                                                          24         1          1         22         15: 118          4        -32
14        šk čierne (odstúpené)                                                      0          0          0          0              0: 0              0          0
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Spoločná fotografia futbalistov ŠK Slovan Bratislava a FK Slávia Staškov
spoločne so žiakmi prípravky Slovánie

Verím, že staškovský fanúšik bude mať opätovne vyplnené víkendové popoludnie kvalitnou hrou
našich chlapcov v novej sezóne 2016/2017. Touto cestou by som chcel na záver poďakovať všetkým,
ktorí sa spolupodieľajú na zabezpečení chodu klubu, či už svojou prácou, alebo finančným 
príspevkom a do novej sezóny popriať všetkým veľa zdravia, šťastia a pokoja v rodinách. 

S pozdravom Peter Fuček
Predseda FK Slávia Staškov

Turnaj o pohár Jozefa Kronera
45. ročník 

Bol to 45. ročník a bol výnimočný tým, že sa 
v sobotu odohral predzápas starých pánov Slovana
Bratislava a Slávie Staškov. Boli sme milo prekva-
pení z hráčov Slovana, ktorí prišli v top zostave so
Szilárdom Némethom, Vladom Kinderom, Lacom
Peckom a ďalšími. Klobúk dole pred týmito chlap-
cami, čo dokážu vo svojich rokoch. 

Touto cestou sa chcem poďakovať sponzorom 
a ľuďom, ktorí dokázali zabezpečiť ich účasť u nás
na Staškove. Na tento zápas prišlo zhruba 300 di-
vákov a videli perfektnú zábavu, o ktorú sa posta-
rali aj herci Štefan Kožka a Pavol Topoľský. Chceli
sme si takouto formou uctiť aj starých pánov 
Staškova. 

Samotný Kronerov pohár sa delí
na dve stránky. Na spoločenskú, kde
sa stretávajú ľudia z rôznych kru-
hov, či už umeleckého, spoločen-
ského a politického života. Po tej
športovej to bolo na veľmi vysokej
úrovni, akurát domáca Slávia ne-
mala svoj deň. Vynikli iné mužstvá –
Havířov, Makov a Čadca, ktoré po-
dali excelentné výkony a diváci sa
zabávali počas celého dňa výbor-
ným futbalom.

Poradie mužstiev na KP:
1. FK Havířov
2. ŠK Javorník Makov
3. FK Čadca
4. FK Slávia Staškov 

Chcem sa v závere poďakovať všetkým sponzo-
rom, obci Staškov na čele s pánom starostom, 
Žilinskému samosprávnemu kraju a ľuďom, ktorí
sa starali o občerstvenie, umelcom za to, že prišli
a všetkým ľuďom čo sa podieľali na tejto výnimoč-
nej akcii. 

Peter Fuček
Predseda FK Slávia Staškov

Liga U 15, ročník 2015/2016

Tabuľka IV. Liga U 13, ročník 2015/2016

Tabuľka IV. Liga U 15, ročník 2015/2016

IV. liga U 15, U 13

1          šk javorník makov                                                            22        22         0          0            239: 7          66        33
2          tj slovan klokočov                                                    22        15         2          5            59: 37          47        14
3          fk lodno                                                                           22        14         2          6            88: 42          44        11
4          mšk snežnica                                                                     22        14         1          7            99: 33          43        10
5          FK slávia staškov                                                               22        13         2          7            88: 38          41         8
6          tj tatran oščadnica                                                          22        13         2          7            54: 34          41         8
7          tj kysučan ochodnica                                                     22         9          1         12          40: 69          28        -5
8          tj sPartak vysoká nad kysucou                                 22         5          5         12          27: 66          20       -13
9          tj slovan skalité                                                                22         5          3         14         31: 107         18       -15
10        tj kysučan korňa a                                                           22         5          0         17         24: 110         15       -18
11        ošk rudina                                                                         22         3          3         16         26: 137         12       -21
12        štart dunajov                                                                     22         3          1         18         21: 116         10       -23

1          šk javorník makov                                                            16        16         0          0          120: 27         48        24
2          FK slávia staškov                                                               16         9          2          5            69: 50          29         5
3          mšk snežnica                                                                     16         8          3          5            44: 41          27         3
4          tj tatran oščadnica                                                          16         3          2         11          32: 59          11       -13
5          tj slovan skalité                                                                16         0          1         15         29: 117          1        -23

Naši najmenší bojovali vo svo-
jich súťažiach s  veľkou vervou
pod vedením trénerov Daniela
Králika a Mária Koňušika.

Chlapci z  U  13 skončili na
veľmi peknom druhom mieste
pred suverénnymi chlapcami
z Makova. Družstvo U 15 skon-
čilo na piatom mieste a bude mu-
sieť v  novej sezóne zabojovať
o lepšie priečky.

foto: ján belko
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Máj a jún 2016

Jubilanti

Srdečne vítame v našej
obci najmenších

občanov a rodičom
prajeme veľa

zdravia, úspechov 
a trpezlivosti pri

výchove ich ratolestí. 

Na spoločnej ceste životom
im prajeme veľa šťastia,
lásky a porozumenia.

Všetkým jubilantom z celého srdca blahoželáme a prajeme im, 
nech ich zdravie nezradí a teplé slniečko nech im dušu pohladí. 

Nech šťastie spŕchne na ich dom a láska vždy nech prebýva v ňom.

Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi!

Miroslav Čečotka

60

Alojz Čišecký

60

Terézia Gulčíková

65

Jana Hnitková

65

Ján Šiplák

65

Karolina Juriková

85

Anna Kajánková

75

Štefan Belko

75

narodené deti

Tobias Ďurana

Matúš Badžgoň 

Natália Jozeková

Alžbeta Kortišová

Matúš Staník

navždy nás
opustili

spoMínaMe

60 rokov: Štefánia Smrečková
65 rokov: Rudolf Šamaj, Stanislav Kajánek, Štefan Juráš
75 rokov: Veronika Chrobáková
85 rokov: Jozefa Perďochová, Rozália Bukovanová
95 rokov: Pavol Smreček

Jozefa
Bilská
Pripomíname 
si 40. výročie
úmrtia

Milan
Veselovský
Pripomíname 
si 2. výročie
úmrtia

Vladimír
Piatek
Pripomíname 
si 1. výročie
úmrtia

Jozefa Matláková
Jozef Latka
Pavol Šamaj

Damián Gabor

Simona Letová 
a Milan Bukovan

Michaela Valová 
a Karol Štich

Zuzana Barčáková 
a Michal Kulla

Ing. Michaela Šimanicová
a Ing. Petr Suchánek

Manželstvo uzavreli


