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číslo 5 /  september 2017 /  6. ročník /  dvojmesačník /  nepredajné

Po Kronerovej ceste

Šláger opäť 
v našej obci, 
v nedeľu 15. októbra

Aj tento rok sme pripravili
zaujímavý program známy 
z TV ŠLÁGER pre našich
seniorov v rámci Mesiaca
úcty k starším.
Záleží nám na tom, aby sa naši
starší obyvatelia nielen zabavili, ale
aj stretli a porozprávali. Programy už
tradične pripravujeme s voľným
vstupom nielen pre našich seniorov,
ale aj pre ich priateľov, rodinných
príslušníkov – sRdEčnE sú
pozVAné VŠETky VEkoVé
kATEGóRiE.

PodroBné informácie na str. 10

Obec staškov v týchto dňoch vydala sympa-
tickú brožúrku Po Kronerovej ceste, ktorá
mapuje uplynulé štyri ročníky divadelnej
prehliadky v staškove (celkovo bolo počas
prehliadky odohraných 19 divadelných
predstavení). 
Z úvodu brožúrky citujeme: „jozef kroner
podporoval vznik divadelnej tradície 
v staškove a bol by veľmi rád, že dnes už
úspešne prebieha už 4. ročník divadelnej
prehliadky ,Po kronerovej ceste’. Bol
hercom a miloval divadlo. a ochotnícke
divadlo aj v dnešnej modernej dobe za-
žíva v staškove obnovu a rozvíja sa na
radosť mnohým divákom.“

Slávnostné otvorenie školského roka
slávnostného otvorenia nového školského roka sa zúčastnil pán starosta 
Ladislav Šimčisko a pán farár anton Galus. Hostí, rodičov i deti privítala
riaditeľka školy Mária Perďochová. Do ZŠ nastúpilo spolu 256 žiakov,
z toho 31 prvákov. MŠ otvorila v tomto školskom roku 4 triedy s 87 deťmi.

Školstvo v staŠkove čítajte aj na str. 14

15. výročie založenia súboru
Staškovské mažoretky EDIT
15 rokov úspešného súboru, ktorý zaujme mno-
hých mladých a zároveň reprezentuje Staškov 
i Slovensko, mažoretky oslávia na slávnostnom
galaprograme.

viac na str. 10
Divadelnú prehliadku z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia 
je hlavným partnerom divadelnej prehliadky.

Brožúrka je pre záujemcov k dispozícii na obecnom úrade.
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akTuálnE prácE v naŠEj obcI

2 sPravodaj oBce staŠkov \ PríHOvOr starOstU

i počas začínajúcej jesene po-
kračujeme v plánovaných in-
vestičných aktivitách – výstav-
be bytového domu, chodní-
kov popri hlavnej ceste a re-
konštrukcii verejného osvet-
lenia v časti obce, kde nie sú
ešte namontované LeD svie-
tidlá. v  mesiaci október
bude dobudovaný bezdrô-
tový obecný rozhlas v lokali-
tách jelitov a Za bahanou. 

Pre neukončenú kontrolu procesu verejného obstaráva-
nia výberu dodávateľa rekonštrukcie budovy starej školy nie
je možné začať so stavebnými prácami. Z tohto dôvodu sú
stále pre záujemcov k dispozícii priestory tejto budovy.
O reálnom termíne začatia prác vás budeme informovať
prostredníctvom internetovej stránky obce. 

Osobne ma teší, že po dlhej dobe sa podarilo nájsť
vhodné kancelárske priestory pre Družstvo vlastníkov ne-
štátnych lesov staškov. jeho kancelária v budove obecného
úradu bola nevhodná, lebo väčšina vlastníkov lesov sú starší
ľudia a ísť do kancelárie na poschodí a na konci chodby
bolo pre nich veľmi náročné. na vlastné náklady si „lesáci“
zrekonštruovali dve miestnosti v priestoroch bývalej detskej
ambulancie. stále však ostalo dostatok miesta pre prípadnú
ambulanciu pediatra, ktorého sa nám doposiaľ nepodarilo
zabezpečiť. 

na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva poslanci
schválili navýšenie dotácie pre futbalový klub o 3000 €.
Prostriedky v rozpočte bolo možné presunúť, lebo obecný

úrad zorganizoval letný hodový koncert tak, že skončil s fi-
nančným výťažkom. v minulom roku sme takto podporili
naše mažoretky a v tomto roku družstvo dorastu, lebo jeho
pôsobenie v  ii. lige je finančne náročnejšie. toto by sa
mohlo stať pravidlom, a i v budúcnosti by návštevníci let-
ného koncertu kúpou vstupenky vlastne podporili záuj-
movú činnosť mládeže v našej obci. v silnej konkurencii
mužstiev, najmä z miest, to naši futbalisti nemajú jedno-
duché. ja verím, že pod vedením skúsenej dvojice Patrik
Koňušík a  Miro Michalík budú dôstojne reprezentovať
obec staškov. 

touto cestou vás chcem pozvať na podujatia , ktoré pri-
pravil obecný úrad. 30. septembra 2017 je to už tradičný
výlet do malebnej juhomoravskej dedinky Petrov, spojený
s ochutnávkou vína. Dňa 15. októbra 2017 sa v kultúrnom
dome uskutoční podujatie k  Mesiacu úcty k  starším.
v rámci programu vystúpi známy spevák ľudových piesní
Franta Uher. Zo skúsenosti z minulých rokov chcem zdô-
razniť, že pozvaní sú všetci, nielen naši seniori. Kapacita
nášho kultúrneho domu je dostatočná.

vážení staškovčania, rozhodol som sa kandidovať v no-
vembrových voľbách za poslanca do Žilinského samospráv-
neho kraja. O vašu podporu sa budem uchádzať spoločne
s viacerými starostami a primátormi horných Kysúc a naším
županom jurajom blanárom. 

Poprosím vás, aby ste v sobotu, 4. novembra 2017,
prišli k  voľbám, lebo pre ďalší rozvoj kysuckých obcí
a miest, a samozrejme i našej obce, je veľmi dôležité, kto
bude zvolený do funkcie poslanca a župana.

s úctou ladislav Šimčisko, starosta obce

Milí Staškovčania, 

Pokračuje výstavba chodníkov na nižnom konci,
ktoré zvýšia bezpečnosť našich občanov.
Obec Staškov sa týmto zároveň ospravedlňuje za
obmedzenia v doprave, ktoré si výstavba vyžaduje.

Nový, ľahko prístupný obchod s potravinami 
COOP Jednota prinesie skvalitnenie života v centre
obce. Obchod stojí na mieste bývalého Latkovho domu.

Uznesenia zO zasadnUtí ObecnéhO zastUpiteľstva

Uznesenia z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 21. júla 2017

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 21. júla číslo 125/2017 k otvoreniu plánovaného za-
sadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu roko-
vania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapi-
sovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

b) návrhovú komisiu: 
Predseda návrhovej komisie: Ing. Milan Veselovský
Členovia: Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

c) overovateľov zápisnice: Peter Fuček, Mgr. Iveta Bartusková
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 21. júla číslo 126/2017 k bodu č.3: Schválenie predloženia
žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazy-
kových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho
druhu v základných školách.“
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
za účelom realizácie projektu: „Budovanie a zlepšenie tech-
nického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, od-
borných učební rôzneho druhu v základných školách.“
B/ SCHVAĽUJE
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za

účelom realizácie projektu „Budovanie a  zlepšenie tech-
nického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov“ realizo-
vaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných
učební rôzneho druhu v  základných školách, kód výzvy:
IROP–PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s plat-
ným Územným plánom obce Staškov a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky
2015 – 2022.

2.  Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 6 757,36 € rozdielu celko-
vých oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených vý-
davkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 21. júla číslo 127/2017 k bodu č. 4: Výzva číslo VII. Pre-
zídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostred-
níctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, účel: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi pro-
stredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb
a  opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských
staníc a hasičských zbrojníc.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie zo štát-
neho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, projekt s názvom: Prestavba časti
budovy s. č. 277 pre účely požiarnej zbrojnice“, ktorý bude
realizovaný obcou Staškov, účel: „Podpora zvýšenia ochrany
pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a mo-
dernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na
účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ podľa § 2 písm.
c) zákona 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
B/ SCHVAĽUJE
1. Predloženie žiadosti o  poskytnutie dotácie zo štátneho

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy číslo VII. Prezídia
Hasičského a záchranného zboru 2017, vyhlásená 17.07.2017
na realizáciu projektu „Prestavba časti budovy s.č. 277 pre
účely požiarnej zbrojnice“, ktorý bude realizovaný obcou
Staškov, účel: „Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a  modernizácie
stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasič-
ských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona
526/2010Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky. 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu pro-
stredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky v súlade s podmienkami poskytnutia po-
moci, t. j. vo výške 5%, čo predstavuje sumu 1 500 €.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 21. júla číslo 128/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zrušenie Samostatnej prevádzkarne pri Obecnom úrade, bez
právneho nástupcu.
B/ SCHVAĽUJE
Schvaľuje zrušenie: 
Obchodné meno: Samostatná prevádzkareň pri Obecnom
úrade Staškov, bez právneho nástupcu 
Oddiel: Pšn, Číslo vložky: 10172/L



5 sPravodaj oBce staŠkov \ ZasaDnUtia ObecnéHO ZastUPiteľstvasPravodaj oBce staŠkov \ ZasaDnUtia ObecnéHO ZastUPiteľstva4

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

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 21. júla číslo 129/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
FK Slávia Staškov – žiadosť o navýšenie finančnej dotácie pre
rok 2017 o 3000 €.
B/ BERIE NA VEDOMIE
FK Slávia Staškov – žiadosť o navýšenie finančnej dotácie pre
rok 2017 o  3000 €, s  tým, že bude preriešená pri úprave
rozpočtu na najbližšom rokovaní OZ. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján
Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: Peter Fuček, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 21. júla číslo 130/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Eva Urbaniková, Staškov – žiadosť o náhradu za používanie
súkromného priestranstva pri stavbe chodníkov. 
B/ SCHVAĽUJE
Eva Urbaniková, Staškov – žiadosť o náhradu za používanie
súkromného priestranstva pri stavbe vo výške 200 €, s tým,
že do budúcna si p. Urbaníková nebude robiť nárok na žiadnu
náhradu spojenú s výstavbou chodníka, realizovanou Obecným
technickým podnikom. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter

Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 21. júla číslo 131/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Anton Korduliak, Staškov – žiadosť o odkúpenie časti parcely
CKN 740/2
B/ UKLADÁ 
Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku v zmysle žia-
dosti.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 21. júla číslo 132/2017 k bodu č. 5: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Výrub dreva v lese vo vlastníctve obce z dôvodu napadnutia
kôrovcom.
B/ SCHVAĽUJE 
Výrub dreva v  lese vo vlastníctve obce na pni v  množstve 
16 m3, z dôvodu napadnutia dreva kôrovcom.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Peter Fuček Mgr. Iveta Bartusková
Overovateľ I. Overovateľ II.

Uznesenia z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 31. augusta 2017

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 133/2017 k otvoreniu plánovaného
zasadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určeniu za-
pisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

b) návrhovú komisiu: 
Predseda návrhovej komisie: Peter Fuček
členovia: Ján Janošec, Mgr. Iveta Bartusková 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0,NEHLASOVAL: 0

c) overovateľov zápisnice: Terézia Šupčíková, Pavol Ďurkáč
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 134/2017 k bodu č. 3: Kontrola uzne-
senia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE

OZ uložilo:
a) Stavebnej komisii vykonať obhliadku a preriešiť situáciu 

v zmysle žiadosti Petra Baraníka, Staškov o zhotovenie be-
tónového odvodňovacieho žľabu. Úloha splnená.

b) Obecnému úradu zabezpečiť výškové obmedzenie prejazdu
vozidiel po moste k obecnému úradu prostredníctvom oce-
ľovej rampy – výška spodnej hrany 2,7 m od vozovky.
Úloha splnená. 

c) Obecnému úradu riešiť neoprávnené užívanie pozemkov
CKN 6522/13, 6522/17, 6522/16, 6522/14 a 6522/15 pro-
stredníctvom právneho zástupcu. Úloha trvá. 

d) Ukladá vedúcemu OTP dať vypracovať rozpočet na opravu
hygienického zariadenia v prenajatých priestoroch a chodby
pred sociálnym zariadením v Reštaurácii pod OÚ. Vedúci
OTP dohodne termín opravy. Úloha trvá. 

e) Rudolf Šamaj a manželka Anna, bytom Staškov – Žiadosť 
o odvodnenie dažďovej vody. 
Stavebnej komisii vykonať obhliadku danej lokality v zmysle
žiadosti. Žiadosť berie na vedomie. 

f) Anton Korduliak, Staškov – žiadosť o odkúpenie časti parcely
CKN 740/2. 
Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku v zmysle
žiadosti. Úloha Splnená. 

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

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo
dňa 31. augusta číslo 135/2017 k bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Petra Baraníka, Staškov o  zhotovenie betónového
žľabu – odporúčania stavebnej komisie.
B/ UKLADÁ
Obecnému technickému podniku vypracovať technické riešenie
s  cenovou ponukou na realizáciu odvodňovacieho žľabu
v  zmysle návrhu stavebnej komisie v  lokalite u Kožákov pri
dome Petra Baraníka. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 136/2017 k bodu č. 3: Kontrola uzne-
senia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rudolf Šamaj a manželka Anna, bytom Staškov – Žiadosť 
o odvodnenie dažďovej vody – odporúčania stavebnej komisie. 
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Rudolf Šamaj a manželka Anna, bytom Staškov – Žiadosť 
o odvodnenie dažďovej vody.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 137/2017 k bodu č. 3: Kontrola uzne-
senia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Anton Korduliak, Staškov – žiadosť o odkúpenie časti parcely
CKN 740/2 – odporúčania stavebnej komisie.
B/ SCHVAĽUJE 
Žiadosť o  odkúpenie časti parcely CKN 740/2 pred garážou
žiadateľa s tým, že všetky náklady s tým spojené si hradí ku-
pujúci, cena pozemku 20 €/ m2.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján
Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: Peter Fuček, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 138/2017 k bodu č. 4: Schválenie
predloženia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie finančných pro-
striedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti te-
lesnej a  športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
B/ SCHVAĽUJE
1) Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov

na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017

2) Výšku spoluúčasti uvedenú v žiadosti, najmenej 10% z po-
skytnutých finančných prostriedkov Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR.

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

UZNESENIE  plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 139/2017 k  bodu č. 5: Zámer
prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Zá-
kladnej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe
Základnej školy.
B/ SCHVAĽUJE 
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe
Základnej školy v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č.
138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov
v období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 z dôvodov hodných oso-
bitného zreteľa – nebytové priestory – telocvičňu Základnej
školy, Staškov, Mgr. Vladimírovi Mariakovi, PhD., Staškov,
v sume za hodinu 10 € v zimných mesiacoch a 4 € v letných
mesiacoch v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
na športové aktivity. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 140/2017 K  bodu č. 5: Zámer
prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Zá-
kladnej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe
Základnej školy.
B/ SCHVAĽUJE 
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe
Základnej školy v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č.
138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov
v období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 z dôvodov hodných oso-
bitného zreteľa – nebytové priestory – triedu v priestoroch Zá-
kladnej školy, Staškov, Základnej umeleckej škole M. R. Štefánika
Turzovka v  sume za hodinu  1 € v súlade so Zákonom o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného
zreteľa – na vyučovanie hudobného odboru. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 141/2017 k  bodu č. 5: Zámer
prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Zá-
kladnej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe
Základnej školy.
B/ SCHVAĽUJE 
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe
Základnej školy v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č.
138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov
v období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 z dôvodov hodných oso-
bitného zreteľa – nebytové priestory – telocvičňu Základnej
školy, Staškov, Občianskemu združeniu Mažoretky EDIT, 
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Staškov v sume za hodinu 10 € v zimných mesiacoch a 4 €
v  letných mesiacoch v  súlade so Zákonom o  majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného
zreteľa – na nácvik mažoretiek. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 142/2017 k bodu č. 6: Rozpočtové
opatrenie č. 2/2017 – Obecný technický podnik.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Obecný technický podnik. 
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Obecný technický podnik.

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

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 143/2017 k bodu č. 7: Správa o hos-
podárení za rok 2016 – Obecný technický podnik
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o hospodárení za rok 2016 – Obecný technický podnik.
B/ SCHVAĽUJE
Správu o hospodárení za rok 2016 – Obecný technický podnik.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 144/2017 k bodu č.: 8: Rozpočtové
opatrenie č. 2/2017 – obec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
a) Hospodárenie obce k 30. 6. 2017.
b) Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – obec.
B/ SCHVAĽUJE
a) Hospodárenie obce k 30. 6. 2017.
b) Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – obec.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 145/2017 k bodu č. 8: Rozpočtové
opatrenie č. 2/2017 – obec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Použitie rezervného fondu. 
B/ SCHVAĽUJE
Použitie rezervného fondu vo výške 36 197 € na čerpanie kapitá-
lových výdavkov v  položke zníženie energetickej náročnosti
budovy č. 90 vlastné, a  vlastné technická vybavenosť Bytový
dom 15 b.j. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 146/2017 k bodu č. 9: Monitorovacia
správa k programovému rozpočtu ku 30. 06. 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu ku 30. 06. 2017.
B/ SCHVAĽUJE
Monitorovaciu správu k  programovému rozpočtu ku 30. 6.
2017.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 147/2017 k bodu č. 10: Odpredaj ma-
jetku obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Odpredaj majetku obce Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Odpredaj majetku obce Staškov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov – pozemok CKN č. 4815/8 o výmere 22 m2 –
zastavaná plocha LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov
na základe vypracovaného GP č. 4/2017 dňa 30. 1. 2017 vy-
hotovený Milanom Šimanicom, úradne overený Ing. Teréziou
Targošovou pod č. 121/2017 dňa 28. 2. 2017 pre Romana
Streďanského a manželku Alenu Streďanskú, rod. Poláčkovu,
obidvaja bytom Staškov, vo vlastníctve obce za cenu 
4,67 €/m2.
Osobitný zreteľ spočíva v  tom, že sa jedná o pozemok, na
ktorý mali v minulosti schválené odkúpenie a zaplatili kúpnu
cenu v sume 3100,- Sk dňa 27. 8. 2007, ale k prevodu
nedošlo. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0 

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 148/2017 k bodu č. 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer odpredaja majetku obce. 
B/ SCHVAĽUJE
Zámer odpredaja majetku obce Staškov v súlade s § 9a ods. 
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov – pozemok CKN č. 1628 o výmere 
62 m2 – ostatná plocha LV 1179, v katastrálnom území obce
Staškov pre Teréziu Heglasíkovú, Staškov za cenu 51,45 €.
Osobitný zreteľ spočíva v  tom, že predaj bol odsúhlasený
a kúpna cena bola zaplatená v roku 2004, no prevod majetku
nebol uskutočnený. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 149/2017 k bodu č. 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
EKONOMSERVIS, s.r.o., Staškov – žiadosť o  prenájom časti
priestorov bývalej Tesly.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu časti nebytových priestorov obce Staškov
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov – nebytový
priestor č. 623 o výmere 141,32 m2 pre firmu EKONOMSERVIS,
s.r.o., Staškov, za nasledujúcich podmienok:
- všetky stavebné úpravy žiadateľ vykoná na vlastné náklady

s tým, že si pri ukončení nájmu nebude uplatňovať finančnú
náhradu

- cena nájmu 200 € mesačne
- doba nájmu – na dobu neurčitú
- výpovedná doba 3 mesiace
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že priestory sú dlhodobo ne-
prenajaté. 

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

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 150/2017 k bodu č. 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Peter Svrček – P&P music, Ochodnica – žiadosť o úpravu dverí
v priestoroch pohostinstva v areáli FK Slávie Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Peter Svrček, P&P music, Ochodnica – žiadosť o úpravu dverí
v  priestoroch pohostinstva v  areáli FK Slávie Staškov – na
vlastné náklady žiadateľa. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 151/2017 k bodu č. 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Eugen Konečný, Raková – plná moc na právne úkony v zmysle
Zákona o poľovníctve 274/2009 Z.z. v znení jeho neskorších
zmien a doplnkov.
B/ SCHVAĽUJE
Splnomocnenie pre JUDr. Jozefa Šamaja na všetky právne
úkony v zmysle Zákona o poľovníctve 274/2009 Z. z. v znení
jeho neskorších zmien a doplnkov, týkajúce sa obecných po-
ľovných pozemkov v poľovnom revíri HUSÁRIK, ktoré sa na-
chádzajú v katastrálnom území Staškov. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 152/2017 k bodu č. 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o výsledku kontroly pokladničných dokladov Obecného
úradu za r. 2015.
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Správu o výsledku kontroly pokladničných dokladov Obecného
úradu za r. 2015.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. augusta číslo 152/2017 k bodu č. 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ UKLADÁ
Hlavnej kontrolórke obce Staškov vykonať v príspevkovej or-
ganizácii Obecný technický podnik Staškov kontrolu hospodá-
renia v OTP za mesiac máj, jún, júl a august za rok 2017. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Terézia Šupčíková Pavol Ďurkáč
Overovateľ I. Overovateľ II.

SUMARIZÁCIA         ROZPOČET    ROZPOČTOVé     SKUTOČNOSť
                          NA ROK 2017          OPATRENIE         ROZPOČTU
                                                           Č. 2/2017
                                                                  
Príjmy spolu            782575            106346            888921
Výdavky spolu        782575            106346            888921

SUMARIZÁCIA                                           ROZPOČET                ROZPOČTOVé             SKUTOČNOSť 
                                                            NA ROK 2017                     OPATRENIE                 ROZPOČTU
                                                                                                        Č. 2/2017

Bežné príjmy                                           1561700                          24133                    1585833
Kapitálové príjmy                                      490810                          25000                      515810
Príjmové finančné operácie                       736712                            3277                      739989
Rozpočtové príjmy spolu                         2789222                          52410                    2841632

Bežné výdavky                                        1343564                          25978                    1369542
Kapitálové výdavky                                 1294450                          43050                    1337500
Výdavkové finančné operácie                   150679                         -18606                      132073
Rozpočtové výdavky spolu                      2788693                          50422                    2839115

Bežný rozpočet                                         218136                           -1845                      216291
Kapitálový rozpočet                                 -803640                         -18050                     -821690
Finančné operácie                                     586033                          21883                      607916
Výsledok hospodárenia                                   529                            1988                          2517

Rozpočtové opatrenie
č. 2/2017 – obec
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Vážení členovia DVNL obce Staškov a ostatní vlastníci lesov v obci. 

V  minulom čísle Spravodaja obce Staškov sme Vás informovali o  tom, že
pripravujeme nový program na vyplácanie nájomného za lesné pozemky. V súčasnej
dobe je program hotový a teda je možné začať s vyplácaním nájomného. Toto sa bude
vyplácať v novej kancelárii DVNL, ktorá sa nachádza v priestoroch zdravotného
strediska, bývalá detská ambulancia.

Termíny vyplácania:
26. septembra 2017           od 8.00 do 14.00 hod.
27. septembra 2017           od 8.00 do 16.00 hod.
28. septembra 2017           od 8.00 do 14.00 hod.

3. októbra 2017                     od 8.00 do 14.00 hod.
4. októbra 2017                    od 8.00 do 16.00 hod.
5. októbra 2017                     od 8.00 do 14.00 hod.

10. októbra 2017                  od 8.00 do 14.00 hod.
11. októbra 2017                   od 8.00 do 16.00 hod.
12. októbra 2017                  od 8.00 do 14.00 hod.

V ďalších týždňoch sa bude vyplácať každú stredu v riadnom pracovnom čase, teda
od 8.00 do 16.00 hod. Jedná sa o vyplácanie nájomného za obdobie od 1. 1. 2017 do
31. 8. 2017. Vlastníkom, ktorí majú nahlásené, resp. nahlásia čísla bankových účtov,
bude nájomné uhradené bankovým prevodom. Informácie ohľadom vyplácania
a dražieb za rok 2017 budú zverejnené na www.dvnlstaskov.sk. 

Za Vašu trpezlivosť a porozumenie Vám ďakujeme.

Mgr. Ján KubošeK
predSeda predStaVenStVa 

dVnL obce StašKoV

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov, Ul. Jozefa Kronera 588, Staškov 023 53, Tel: 0915 808 375, 
E-mail: dvnl@dvnlstaskov.sk, IČO: 47 814 268, DIČ: 202 411 1045, IČ DPH: SK202 411 1045, Oddiel: Dr, č. vložky 10134/L

vážení občania! obecný úrad organizuje 
výlet do obce petrov na južnej Morave
– pamiatková rezervácia ľudovej architektúry „vinné
sklípky petrov plže“, v ktorej sa natáčal i seriál Slovácko
sa nesúdi, v hlavnej úlohe s jozefom kronerom. 
návšteva je spojená s ochutnávkou vína.

odchod autobusu je o 10.00 hod. od obecného úradu v Staškove. 
predpokladaný návrat do 24.00 hod. cena na 1 osobu je 30 € (v cene je doprava,
cestovné poistenie, ochutnávka vína, občerstvenie). Záujemcovia sa môžu hlásiť

na obecnom úrade v kancelárii č. 2 alebo telefonicky na 041/43 02 728.

Termín: 30. 9. 2017 (sobota)
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Vatra SNP a činnosť SPZB

slovenský zväz protifašistických bojovníkov organizuje
spomienkové akcie pri príležitosti významných výročí a pa-
mätných dní slovenskej republiky, najmä osláv slovenského
národného povstania, Osláv víťazstva nad fašizmom a Osláv
oslobodenia slovenska a pod. 

Oslavy otvoril príhovorom predseda sZPb v našej obci
p. jozef Šupola, ďalej sa prihovoril p. starosta obce ing. 
Ladislav Šimčisko, ktorý za spevu súboru staškovanka aj za-
pálil vatru na počesť občanov, ktorí bojovali a aj mnohí po-
ložili životy za našu slobodu. 

Členovia sZPb sa taktiež zúčastnili osláv snP pri pamät-
níku padlých v Makove dňa 28. 8. 2017 za účasti občanov
z okresu Čadca a KnM, ako aj z Čiech z oblasti Frýdku
Místku a vsetína a občanov, ktorí sa sami zúčastnili bojov
v 2. svetovej vojne. 

na počesť padlých sa prihovorili aj zástupcovia jednotli-
vých územných celkov a boli vystrelené delové salvy. Hlavný
príhovor predniesol predseda krajského výboru a podpred-
seda slov. výboru sZPb p. Drotár. v kultúrnej vložke vystú-
pili ženy Fs Makov. 

naša organizácia sa tiež zúčastňuje pietnych slávností
v  skalitom, na skačkove, pri kladení vencov v  Zákopčí
a uctíme si členov sZPb účasťou, zapálením sviečok, klade-
ním kytíc na našom cintoríne. 

v  závere treba poďakovať všetkým účastníkom osláv 
v staškove, ktorí vyšliapali na Grúň u Šinali a svojou účasťou
prispeli k dôstojným oslavám snP. tiež treba poďakovať 
p. starostovi ing. Šimčiskovi a vedúcemu Obecného technic-
kého podniku p. Perďochovi za zabezpečenie stavby vatry,
ako aj staviteľom vatry, predsedovi DvnL za drevo, 
p. Machovčiakovi za prípravu chutného guláša, občerstvenia
a poskytnutia priestorov pri jeho pohostinstve. 

v neposlednom rade veká vďaka patrí Fs staškovanka,
ktorá svojím vystúpením a piesňami spestrila oslavy.

tajOMníK ZO sZPb 
MGr. ŠiMOn KOŽáK 

Základná organizácia SZPB v Staškove, v sobotu 26. 8. 2017 o 19.00 hod., zorganizovala tradičné oslavy
73. výročia SNP zapálením vatry na Grúni u Šinali, aby tak prejavila úctu obetiam 2. svetovej vojny
a SNP, ako aj tým, ktorí sa zaslúžili o víťazstvo nad fašizmom.
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10. ročník hasičskej súťaže 
O putovný pohár riaditeľky ZŠ Staškov

symbolicky v nedeľu 10. 9. 2017 sa na ihrisku fk slávie staškov konal 
10. ročník hasičskej súťaže družstiev žiačok a žiakov v požiarnom športe dHZ
o putovný pohár riaditeľky ZŠ staškov. 

Za prítomnosti starostu obce ing. Ladislava Šimčiska, riaditeľky Ov DPO
Čadca Marty balošákovej, predsedu DHZ staškov jána janošca, podpredsedu
DHZ ing. Milana veselovského, veliteľa DHZ staškov juraja Páleníka, riadi-
teľky ZŠ staškov Mgr. Márie Perďochovej, zástupkyň rŠ Mgr. anny bukova-
novej a  Mgr. jany Kuboškovej, veliteľov súťažiacich družstiev a  členov 17
súťažných družstiev (11 chlapčenských a 6 dievčenských), sa uskutočnilo sláv-
nostné nastúpenie, hlásenie a zahájenie súťaže. Prítomným sa prihovorili a po-
priali zdarný priebeh súťaže starosta obce a riaditeľka školy. Putovný pohár získali
dievčatá z DHZ Kolárovice. 

víťazným družstvám blahoželáme a všetkým súťažiacim družstvám ďaku-
jeme za účasť.

Poďakovanie za prípravu súťaže patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli a prispeli k úspešnému priebehu súťaže. Zvlášť sa chceme poďakovať
predsedovi DHZ jánovi janošcovi a trénerovi Štefanovi rudinskému za tré-
novanie a vzornú prípravu staškovského družstva. Ďakujeme aj dlhoročnému
komentátorovi hasičských súťaží pánovi jánovi jurgovi za komentovanie celého
priebehu súťaže.

MGr. Mária PerĎOcHOvá
riaDiteľKa ZŠ staŠKOv

MATERSKÁ ŠKOLA STAŠKOV

Na známosť sa všetkým dáva, celkom nová, veselá správa:
otvára sa naša škôlka, vstúpte všetky deti zvonka.
Všade hračky a smiech detí, slnko tu aj v zime svieti.
Vôkol kvety, veľa stromov, nikomu sa nechce domov.
Vitajte všetci, veľkí aj maličkí, tešíme sa na vaše usmiate tváričky!

Leto ubehlo ako voda a prichádza k nám ďalší školský rok.
Do škôlky sme nastúpili plní novej sily a veríme, že tak zvlád-
neme spoločné mesiace plné hier, ale aj nových vedomostí,
čas plný veselých chvíľ, úsmevu a kamarátov. 

naši minuloroční predškoláci nastúpili do prváckych lavíc
a v škôlke zaujali ich miesto ďalší predškoláčikovia, ktorí sa
budú chystať do školičky.

naša škôlka však privíta aj tých najmenších a tiež detičky,
ktoré k nám v septembri nastúpili prvýkrát a my veríme, že

sa im naša škôlka bude páčiť a že v nej nájdu pochopenie,
nových kamarátov a budú si domov odnášať len krásne zá-
žitky. ak je detstvo šťastné, naplnené láskou, porozumením
a radosťou, tak sa stáva nevyčerpateľnou studnicou pozitívnej
energie, z ktorej čerpá človek silu po celý život.

tvorbu hodnotového rebríčka každého dieťaťa ovplyv-
ňuje atmosféra v rodine, triede, ale aj v spoločnosti. a najmä
významní dospelí v jeho najbližšom okolí – rodičia, učitelia.
všetkým učiteľkám a zamestnancom MŠ staškov prajeme
teda veľa trpezlivosti a energie, veľa pekných a úsmevných
chvíľ s detičkami a tým najmenším prajeme, aby prežívali
v škôlke len radostné chvíle a ich malé srdiečka tak vďaka
našej výchove a vzdelávaniu rástli do krásy a múdrosti.

takže, hor sa do nového školského roka.

InformácIe o našej mš v školskom roku 2017/2018

Naša MŠ otvára v tomto roku 4 triedy, z toho jedna trieda je elokovaná na Vyšnom konci.

I. trieda – malá – ŽABKY s počtom detí 20
II. trieda – stredná – SLNIEČKÁ s počtom detí 22

III. trieda – predškoláci – LIENKY s počtom detí 23
IV. trieda – elokovaná – VČIELKY s počtom detí 22

Naša materská škola ponúka deťom celodennú a poldennú starostlivosť a adaptačný pobyt pre deti. MŠ na
nižnom konci je otvorená v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod. a elokovaná trieda na Vyšnom konci je otvorená
v čase od 7.00 hod. do 16.30 hod. Pre detičky máme otvorený svet plný zábavy, učenia, aktivít, počas celého
roka sú nielen pre deti, ale mnohokrát aj pre rodičov pripravené rôzne akcie, ako napríklad: výstava ovocia a ze-
leniny, Šarkaniáda, sväté Lucie, Mikuláš a Vianoce v MŠ, karneval, deň detí, deň matiek... Spolupracujeme so ZŠ,
s hasičmi a policajtmi, navštevujeme knižnicu v obci, ale aj v Čadci, spoznávame našu obec, zúčastňujeme sa
niektorých súťaží (výtvarné, recitačné...). Našu škôlku navštevujú aj rôzne divadielka či iné náučné predstavenia.

Chlapci                               Dievčatá
1. miesto DHZ Staškov        1. miesto DHZ Kolárovice
2. miesto DHZ Makov         2. miesto DHZ Petrovice
3. miesto DHZ Turzovka     3. Miesto DHZ Raková

„Každé jedno dieťa v našej škôlke je pre niekoho celým svetom.“

Naše motto: právo na šťastné detstvo má každé dieťa...
Vízia: materská škola, ktorá vychováva deti k samostatnosti, tvorivosti a slobode...
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA STAŠKOV
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Pomalší rytmus prázdnin a dovoleniek vystriedalo pra-
covné tempo žiakov i učiteľov. stretli sme sa spolu preto, lebo
nám všetkým záleží na vzdelaní a výchove našich žiakov. 

na prahu nového školského roka privítali spoločne žiakov,
rodičov a zamestnancov školy ing. Ladislav Šimčisko, starosta
obce staškov, Mgr. anton Galus, dôstojný pán našej farnosti
a Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy. svojimi prího-
vormi popriali žiakom a všetkým zamestnancom školy veľa
úspechov, elánu a radosti zo školy. 

Do školy nastúpilo v školskom roku 2017/2018 spolu
256 žiakov, z toho 31 prvákov, ktorí prišli aj v sprievode svo-
jich rodičov. Žiaci sa budú vyučovať v pätnástich triedach
našej plnoorganizovanej základnej školy. v škole sú otvorené
dve oddelenia ŠKD, do ktorých sa prihlásilo 53 žiakov. sú-
časťou školy je aj školská jedáleň. Možnosť stravovať sa
v škole majú nielen žiaci a zamestnanci, ale aj občania obce
staškov. 

Okrem iných projektov je škola zapojená do projektu
Školské ovocie a Mliečny program. v priebehu mesiaca sep-
tember plánujeme otvoriť školský bufet každý deň počas veľ-
kej prestávky. 

Pri Základnej škole staškov pracuje aj cvČ, ktoré po-
núka voľnočasové aktivity podľa výberu žiakov a rodičov. na
športové aktivity je k dispozícii multifunkčné ihrisko a teloc-
vičňa.

všetkým žiakom, rodičom, pedagógom a ostatným za-
mestnancom prajeme úspešný školský rok, aby priniesol čo
najviac príjemných a krásnych dní naplnených túžbou po
vzdelaní a vytváraním pekných vzájomných vzťahov.

MGr. Mária PerĎOcHOvá, riaDiteľKa ŠKOLy

Po dňoch návštev, oddychu a voľna prišiel deň, kedy sme sa všetci stretli 4. septembra 2017 v budove
základnej školy na zahájení školského roka.

Naši prváci

INfORMÁCIE O PROJEKTOCH, DO KTORýCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ

Priebežne budeme informovať o všetkých prebiehajúcich projektoch v našej škole.
Projekt Po nemecky hravo

naša škola sa snaží hľadať stále nové cesty a spôsoby, ako
by mohla pomôcť žiakom zlepšiť ich podmienky nadobúda-
nia nových vedomostí. Preto sme prijali výzvu spoločnosti
volkswagen slovakia a zapojili sme sa projektom s názvom
„Po nemecky hravo“. 

cieľom projektu je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre
vyučovanie nemeckého jazyka v  našej ZŠ, aby boli žiaci
schopní komunikovať v nemeckom jazyku a mohli sa doro-
zumieť v krajinách eÚ. na vyučovaní chceme používať mo-
dernú techniku, čo najlepšie vzdelávacie programy a apli-
kovať moderné metodické postupy. Práve tieto ciele nám na-
dácia volkswagen umožňuje plniť. Darovala nám dva plne
vybavené počítače a tlačiarne, ktoré môžeme na hodinách
nemeckého jazyka využívať. Z grantu nadácie volkswagen
nám bola poskytnutá suma 1000 €, z ktorej sme zakúpili pre
žiakov moderný výukový program, knihy a pracovné zošity,
ale aj interaktívne učebnice. sme veľmi radi, že tento projekt
podporilo aj OZ rodičia a priatelia Základnej školy staškov
a prispeli sumou 149,24 €.

Žiaci sa môžu tešiť na Deň jazykov, kde sa zoznámia so Švaj-
čiarskom a rakúskom. Práve v týchto krajinách sa rozpráva po
nemecky. Pomocou rôznych aktivít si priblížime kultúru, tra-
dície, spoznajú rozdiely, rozšíria si slovnú zásobu a získajú pre-
hľad. Čaká nás aj zaujímavá beseda s dobrovoľníkom o živote
v nemecky hovoriacich krajinách a o uplatnení na trhu práce,
ale aj ochutnávka tradičných jedál typických pre krajiny. jeden
múdry človek povedal: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“
Preto dúfame, že naši žiaci budú rozvíjať a využívať nadobud-
nuté vedomosti a zručnosti v nemeckom jazyku.

PaeDDr. GabrieLa KOLenOvá

Projekt Každá kvapka sa počíta
environmentálny projekt je zameraný na zber použitého

oleja z domácnosti. Každý žiak môže priniesť do školy pre-
cedený olej v čistej, dobre uzavretej Pet fľaši a odovzdá ho
p. školníkovi. Zapojením sa všetkých domácností do tohto
projektu ochraňujeme životné prostredie, neznečisťujeme ka-
nalizáciu a zabraňujeme kŕmeniu domácich zvierat, lebo ta-
kýto olej obsahuje aj karcinogénne látky. bližšie informácie
nájdete na web sídle školy a informačnej tabuli školy. 

Stačí aj tak málo urobiť niečo pre seba a životné prostredie.
MGr. DanieLa KOváČiKOvá

Environmentálny projekt pre školy – ALINO
v tomto školskom roku budeme pokračovať v projekte

aLinO. Projekt hravou formou cez malého mimozemšťana
aLina a pomocou recyklácie obalov potravín výlučne z hli-
níkového materiálu učí deti environmentálne sa správať.
Motto projektu je Deti a Zem, nádej a dar. Prosíme rodičov
a žiakov o podporu tohto projektu a to tým, že doma budú
zbierať obaly z hliníkového materiálu (napr. hliníkové uzá-
very z jogurtov, pribináčikov, hliníkové obaly z čokolád, ple-
chovky z alko a nealko nápojov,...). informácie o predošlom
školskom roku a vyhodnotenie súťaže je na web sídle školy.
naša škola získala za zber hliníkového odpadu finančný prí-
spevok, ktorý bol prerozdelený na výlet pre najlepšie umiest-
nené triedy z našej školy. Zber bude prebiehať raz za dva
mesiace. Žiaci a rodičia budú vopred informovaní. 

veríme, že sa do tohto projektu zapojí veľa občanov našej
obce, ktorým záleží na zachovaní a udržaní zdravého život-
ného prostredia.

MGr. DanieLa KOváČiKOvá

Kultúrno-športový poldeň
Na začiatku školského roka 2017/2018 sa spomienkami radi vrátime k prázdninám. 

Preto ZŠ Staškov spolu so ZRŠ pozýva všetkých v sobotu 23. 9. 2017 od 15.00 hod. do 20.00 hod.
na MALý pRÁzdninoVý nÁVRAT, ktorý sa uskutoční v areáli Základnej školy Staškov. Vstup voľný.

Radi privítame všetky deti ZŠ aj MŠ, rodičov, starých rodičov, ujov, tety, proste každého, kto si chce
zašportovať a potešiť sa hrou. dieťa musí prísť v sprievode dospelého.

pRoGRAM: športové súťaže, maľovanie na tvár a iné zábavné aktivity
občerstvenie: vinea/pivo, občerstvenie a vami prinesené dobroty, 

s ktorými sa môžete rozdeliť a zapojiť do prezentácie naj rodinných receptov. 
dobroty znamená priniesť pripravené občerstvenie z domácej kuchyne – koláč, studená kuchyňa, slané pečivo, ovocie a pod. 

Pozvánka na

Tešíme sa na stretnutie!
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Informácie o CVČ pri ZŠ Staškov

ponuka záujmových útvarov
P. č.   Meno vedúceho          ZáujMový útvar           deň v týždni                            čas                              veková hranica

                                                                                                                                                     + trieda                                                                               /ročník (od 6

                                                                                                                                                     a jej číslo                                                                         do 30 rokov)

1.        Bc. Adriana Kucharčiková         výtvarný krúžok                        streda, č.16                              13.30 – 15.30        1. – 4. ročník

2.         Bc. Adriana Kucharčiková         výtvarný krúžok                        č.16                                            13.30 – 15.30        5. – 7. ročník

3.         Tatiana Matláková                      tvorivé dielne                             piatok, č. 53                             15.00 – 17.00        1. – 4. ročník

4.         Mgr. Michaela Sloviaková        tvorivá slovenčina                    streda, č. 31                             13.30 – 15.30        9. A

5.         Mgr. Michaela Sloviaková        Športový                                       utorok, telocvičňa                 13.00 – 15.00        1. – 5. ročník

6.         PaedDr. Gabriela Kolenová      s angličtinou do sveta            streda, č. 33                             13.30 – 15.30        6. – 7. ročník

7.         PaedDr. Gabriela Kolenová      Športový krúžok - dievčatá     utorok, telocvičňa                 15.00 – 17.00        5. – 9. ročník

8.         PaedDr. Martin Pakanec           slovenčina trochu inak           utorok                                       13.30 – 15.30        9. B

9.         PaedDr. Martin Pakanec           spolu do kina                              sobota/nedeľa, dohoda      dohodou                5. – 9. ročník

10.      Mgr. Martina Andrašková         Matematický                               streda                                        13.30 – 15.30        2. – 4. ročník

11.      Mgr. Viera Bučková                     tvorivé ruky                                utorok, č. 14                            13.30 – 15.30        1. – 4. ročník

12.      Mgr. Božena Mariaková            turisticko-poznávací               piatok                                        13.00 – 15.00        3. – 4. ročník

13.      Mgr. Helena Babišová                Mladí záchranári co                 štvrtok, č. 20                           13.15 – 15.15        4. – 9. ročník

                                                                                                                               telocvičňa, ihrisko

14.      Štefan Rudinský                          hasičský                                        telocvičňa                                16.00 – 18.00        4. – 9. ročník

15.      Mgr. Mária Perďochová             Pečiem, pečieš, pečieme,...   streda                                        14.00 – 16.00        4. – 9. ročník

16.      Rudolf Mravec                              Parkour                                          piatok, telocvičňa                 17.30 – 19.30        8. – 9. ročník

17.      Mgr. Vladimír Mariak, PhD.       Športová mládež                             štvrtok, telocvičňa                19.00 – 21.00        mládež

                                                                     – pohybové hry                          multifunkčné ihrisko

18.      Ing. Anton Palica                         Šachový krúžok                         streda                                        14.30 – 16.30        2. – 4. ročník 

19.      Mgr. Jana Kubošková                 angličtina hrou                          streda, č. 19                             13.30 – 15.30        1. – 2. ročník

20.      Mgr. Jana Janíková                     čitateľský krúžok                      utorok                                       13.30 – 15.30        1. – 9. ročník

MGr. jana KUbOŠKOvá, veDÚca cvČ

centrum voľného času pri Základnej škole staškov pra-
cuje od 1. septembra 2015. v školskom roku 2017/2018 je
v ponuke na prácu so žiakmi a mládežou 20 záujmových
útvarov. Žiakom boli odovzdané vzdelávacie poukazy, ktoré
môžu použiť nielen na záujmovú činnosť, ale aj iné aktivity
uskutočňované v tomto školskom roku pod cvČ v spolu-
práci so školou. 

Záujmové útvary začnú svoju pravidelnú činnosť od 
1. 10. 2017. Činnosť záujmových útvarov bude ukončená
15. 6. 2018. aktuálny počet záujmových útvarov bude zve-
rejnený na web sídle školy po zistení záujmu žiakov a mládeže
o prácu v záujmových útvaroch a naplnenosti týchto útva-
rov.

Naše mažoretky si z Majstrovstiev Európy
z Talianska priviezli domov 2x bronz,
navštívili aj Rím a Vatikán

slovenská asociácia mažoretkového športu aMas zaradila
do slovenskej reprezentácie až 9 našich súťažných vystúpení.
vo veľmi silnej konkurencii súborov z 12 štátov asociácie
MWF sme počas 4 súťažných dní obsadili krásne popredné
miesta.

bronzový pohár a medaile si vybojovala miniformácia 
7 kadetiek s pompom a. trnková, a. vyšlanová, j. belková, 
L. jánošíková, L. Králiková, s. Krivulčíková, v. tabačíková

s choreografiou „Zmrzlina“ a miniformácia senioriek s flag 
s. Škulaviková, s. Pakošová, t. Mravcová, s. Ondrušková,
L. balalová, D. Hrušková a L. Ligocká. 

Štvrté miesto obsadilo duo kadetiek s  pompom 
a. trnková, a. vyšlanová a sólistka s 2 palicami s. Škulavi-
ková.

Piate miesto získala miniformácia junioriek s choreogra-
fiou „Facebook“ v  zložení M. cyprichová, M. Zajacová, 
r. Hnidková, P. Kriščaková, K. Kobolková, P. Kaduchová,
L. Pakošová a veľká juniorková formácia s pompom s cho-
reografiou „Žraloky v mori“ a choreografiou „army“. Di-
plom prevzali mažoretky ľ. Kvašňovská, a. trnková, 
a. vyšlanová, v. barnošáková, n. Zbončáková, L. jánoší-
ková, b. Zahatlanová, s. Pošteková, L. Ligocká, a. Perďo-
chová, a. rovňaníková, M. cyprichová, M. Zajacová, 
r. Hnidková, P. Kriščaková, K. Kobolková, P. Kaduchová, 
L. Pakošová, t. Mravcová.

siedme miesto obsadila batonová sólistka K. Kobolková, ju-
niorkové duo P. Kaduchová a K. Kobolková a naša miniformácia
mix kadetiek do 11 r. n. Krištofíková, t. Maslíková, 
n. bulejová, j. Pytelová, L. badžgoňová, a. trnková a v. Číšecká.

XIv. european majorette-sport championship 2017 – Giulianova 22. – 25. 6. 2017
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Mažoretky EDIT víťazili v Prahe a na ich
počesť znela dvakrát slovenská hymna

v dňoch 23. – 26. 8. sa uskutočnil v Prahe 5. open
World championship majorettes sport pod záštitou pri-
mátorky hlavného mesta Prahy a ministerstva školství, mlá-
deže a telovýchovy. súťaž vyhlásila medzinárodná federácia
international federation majorettes sport.

divákom sa počas 4 dní predstavili mažoretky z 10 štátov
– z čiech, slovenska, Poľska, rumunska, ruska, kirgizstánu,
Bulharska, kazachstánu, talianska a chorvátska. celkom 560
choreografií zatancovali s náčiním baton (palica), pompom
(strapce), flag (zástava) vo všetkých vekových kategóriach.

súťažná sezóna staškovčaniek vyvrcholila práve na tomto
šampionáte. Postup 11 choreografií si zabezpečili v júni na
súťaži v Ostrave. výsledok celoročnej práce našich mažoretiek
spolu s trénerkami priniesol svoje ovocie a na Kysuce doviezli
2x zlato, 2x striebro a bronz. Medzi 4 zúčastnenými sloven-
skými tímami sa zaradili ako najúspešnejší.

1. miesto a titul World champion získala miniformácia
junioriek s pompom s choreografiou „Facebook“ P. Krišča-
ková, L. Pakošová, M. Zajacová, P. Kaduchová, K. Kobol-
ková, M. cyprichová a r. Hnidková s trénerkou e. jurgovou.
Zlatá bola aj miniformácia senioriek s flag s trénerkou s. Šku-
lavikovou v zložení s. Ondrušková, s. Pakošová, L. Ligocká,
D. Hrušková, L. balalová, P. Kaduchová a s. Škulaviková.

2. miesto a titul 1. vice World champion získalo duo
kadetiek do 11 rokov s pompom a. trnková, a. vyšlanová 
a miniformácia kadetiek s choreografiou „Zmrzlina“ j. bel-
ková, L. Králiková, v. tabačíková, s. Krivulčíková, L. jáno-
šíková, a. trnková, a. vyšlanová s trén. e. jurgovou. 

3. miesto a titul ii. vice World champion si vybojovala
celá formácia junioriek s pompom s trénerkou D. Letkovou.
choreografiu „army“ zatancovali L. jánošíková, a. trnková,
a.vyšlanová, L.Kvašňovská, P. Kaduchová, K. Kobolková,
M. Zajacová, M. cyprichová, r. Hnidková, L. Pakošová, 
P. Kriščaková, a. Perďochová, v. barnošáková, s. Pošteková,
v. Maslíková, L. Ligocká, b. Zahatlanová, D. Hrušková 
a s. Ondrušková.

Krásne 4. miesto v konkurencii 24 súťažiacich získala ju-
niorková sólistka s baton K. Kobolková s trénerkou P. baja-
kovou a veľmi úspešná bola aj 25-členná formácia kadetiek
s pompom s choreografiou „More“ od e. jurgovej. Pre väč-
šinu z nich to bola prvá súťaž na tak vysokej úrovni, ktorú
výborne zvládla L. Hrušková, M. Kuricová, b. Hamranová,
G. bagová, v. veselková, v. nekorancová, a.tahotná, 
n. Krištofíková, t. Maslíková, j. Pytelová, n. bulejová, 
v. Číšecká, L. badžgoňová, a. trnková, a. vyšlanová, j. bel-

Pre slovensko získali 2 tituly World champion, 2 tituly I. vice World champion 
a 1 titul II. vice World champion

blahoželáme všetkým mažoretkám k veľkému úspechu.
Ďakujeme zároveň našim trénerkám, ktoré pripravili naše

mažoretky na tak náročnú medzinárodnú súťaž a dokázali,
že si držia predné miesta v celej slovenskej mažoretkovej ro-
dine. sú to D. Letková, e. jurgová, s. Škulaviková, t. Mrav-
cová, P. a L. bajakové, e.Latková a s. Pakošová.

Mažoretky si svoj týždenný pobyt v taliansku náležite vy-
chutnali. Kemping Golden beach nás privítal krásnym prí-
morským oleandrovým prostredím s  krásnou piesčitou
plážou a čistým morom. Deťom nechýbal ani bazén a bohatý
animačný program. svoj voľný čas maximálne využili či už
pri bazéne, pri mori, alebo aj tréningami na pláži. výnimoč-
ným zážitkom pre celú 55-člennú výpravu bol aj celodenný
výlet do ríma, kde sme obdivovali hlavne coloseum, vati-
kán, Pantheon aj najznámejšiu fontánu Di trevi. Ďakujeme
zúčastneným rodičom, ktorí sa spoločne postarali o všetky
naše mažoretky a pomohli tak k veľmi vydarenej mažoretko-
vej akcii, plnej úspechov a krásnych zážitkov. Ďakujeme sa-
mozrejme aj sponzorom, ktorí napomohli k  realizácii
zájazdu. Ďakujeme OÚ staškov za finančnú pomoc, vedeniu
ZŠ, firme Procomune turzovka, stavospol s.r.o. turzovka, 
p. Klanduchovi, p. Michalíkovej, p. Mravcovej a p. Krištofí-
kovej.
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ková, L. Králiková, v. tabačíková, K. straková, s. Krivulčí-
ková, L. jánošíková, K. Kobolková, L.Kvašňovská, r. Hnid-
ková, b. Zahatlanová.

na 6. mieste sa umiestnila miniformácia senior so strap-
cami, na 8. mieste duo junior baton. Deviate miesto obsadila
15-členná skupina našich „supermamičiek“ s pompom a 17.
miesto sólistka s 2 palicami.

celý šampionát mal vysokú výkonnostnú, ale aj organi-
začnú úroveň. veľkoplošné obrazovky v hale Královka boli
veľkým prínosom nielen v hale, ale aj v rámci celého kom-
plexu, prítomní boli komentátori, ktorí každú choreografiu
osobitne hodnotili. spestrením bola aj premiérová mažoret-
ková pesnička „Hoooray, Majorettes“, ktorá každý deň vy-
provokovala všetkých na súťažný tanečný parket.

výlet do Prahy bol pre naše mažoretky spojený aj s kul-
túrou a poznávaním. Dievčatá si plne vychutnali Disneyho
kúzelný svet rozprávok v Holešovicích na Križíkovej fontáne.
navštívili Malostranské námestie, Karlov most, videli staro-
veký Pražský orloj. svojim tancom si získali okoloidúcich di-
vákov na staromestskom námestí a veselo si spievali do kroku
až na václavské námestie. Mladšie mažoretky spoznávali
pražské metro a zážitkom pre nich boli chodiace schody. Po-
sledný súťažný deň sa mali mažoretky možnosť poprechádzať
aj vo valdštejnskej záhrade na Malej strane s bohatou flórou
a faunou. tu im spoločnosť robili korunkaté pávy aj biele,
videli najväčšie sovy, vo veľkom bazéne aj najkrajšie kapre
Koi. Zaujímavosťou bola veľká umelá kvapľová stena s uta-
jenými siluetami a spoločné foto si urobili aj pred senátom
parlamentu Čr. 

veľmi milé a nečakané prekvapenie im pripravil šofér 
ľ. stríž, keď na ich počesť ozdobil autobus pred odchodom
domov veľkým nápisom „majstri sveta“. Ďakujem zároveň
za veľkú pomoc j. sabelovi, K. Zajacovej, e. Kobolkovej, 
e. Kaduchovej, e. Latkovej, ktorí sa organizačne postarali
o celú 45-člennú skupinu počas 4 dní, ako aj p. badžgoňovi.

veľké poďakovanie patrí trénerkám a  mažoretkám za
krásny súťažný zážitok a jedinečnú medailovú atmosféru za
zvuku slovenskej hymny. 

tento rok sa naše dievčatá zúčastnili podujatia Kysuce
majú talent, menších súťaží v Ostrave, v Záhorskej vsi, ale
aj Majstrovstiev slovenska v spišskej n. vsi, Majstrovstiev
európy v taliansku a Majstrovstiev sveta v Prahe. výsledkom
im bolo 19 zlatých umiestnení, 10 strieborných a 12 bron-
zových.

víťazné, ale aj ostatné choreografie si zatancujú mažo-
retky ešte raz, keď si v sobotu dňa 21. októbra pripomenú
v kultúrnom dome jk na staškove svoje 15. výročie zalo-
ženia súboru.

všetkých na svoj galaprogram srdečne pozývame.

rnDr. eDita sabeLOvá

FK Slávia Staškov

Kategória U13

Po úspešnom ukončení sezóny 2016/17, kde starší aj
mladší žiaci postúpili do 3. ligy, sme dali našim „mladým fut-
balistom“ 3-týždňovú prestávku na regeneráciu a načerpanie
nových síl.

Hneď po pauze sme začali s prípravou na krajskú súťaž.
stretávavali sme sa 3x týždenne. chlapci chodili v hojnom
počte a pravidelne, a to aj napriek tomu, že im práve ubiehali
letné prázdniny. Mnohí obetovali čas strávený na kúpali-
skách, jašení sa na bicykloch, vystrájaní s kamarátmi a za to
sme im veľmi vďační.

Po „odmakaní“ letnej prípravy sme sa nevedeli dočkať pr-
vého zápasu. chalani nastúpili s veľkým odhodlaním a už od
začiatku hrajú na hranici svojich možností a prínáša to ovo-
cie.

v neposlednom rade sa chceme poďakovať rodičom,
ktorí obetujú svoj čas a vozia svoje ratolesti na tréningy 
a zápasy. týmto chceme zároveň pozvať všetky ostatné deti,
ktoré majú záujem a chuť zahrať si futbal, aby prišli na tré-
ningy, ktoré sa konajú v utorok a vo štvrtok na ihrisku slávie
staškov.

Najlepší strelci: Lukáš Zajac – 20 gólov
Jakub Zajac – 19 gólov

Mužstvo U13 tvoria hráči: Adam Bocko, Jakub Zajac,
Lukáš Zajac, Jakub Furdan, Jakub Škuľavík, Kevin Marčan, Ra-
doslav Kubiš, Samuel Silvester Bocko, Adrián Jantošík, Dávid
Badžgoň, Michal Gottwald ml., Patrik Starchoň, Marko Mar-
čan

Tréner: Štefan Zajac
Asistent: Patrik Gottwald

Kategória U15

Najlepší strelec: Viktor Hejčík - 7 gólov

Mužstvo U15 tvoria hráči: Roman Piontek, Jakub Gajdi-
čiar, Dominik Kontrík, Samuel Arendárik, Marián Drvár, Al-
žbeta Pončková, Jozef Kudláč, Štefan Kudláč, Marko Olšiak,
Linda Fučková, Nikolas Hejčík,Patrik Barčák, Kristián Ohrádka

Tréner: Daniel Králik
Vedúci mužstva: Mário Koňušík 

Kategória MUŽI

Po úspešnom účinkovaní na 46. ročníku Kronerovho po-
hára sme zahájili krátku 3-týždňovú letnú prípravu na je-
sennú časť 4. ligy, skupiny sever. Už na vylosovaní súťažného
ročníka v banskej bystrici sme vedeli, že nás čaká po zaradení
mužstva ružomberka „b“ do našej skupiny ťažký futbalový
rok. Z pôvodných 14 účastníkov sa súťaž rozšírila až na ne-
obvyklých 16 mužstiev, čo znamená možnosť vypadnutia až
pre 4 mužstvá zo súťaže.

v našom kolektíve došlo k minimálnym zmenám, veľkou
škodou bol odchod t. Kohúta do Makova, naopak potešili
príchody chlapcov z nášho dorastu (Lysík, brezina, e. Fur-
dan) a navrátilca M. Polku z Olešnej.

Účinkovanie v novom súťažnom ročníku 2017/18 sme
začali domácou remízou s Makovom 1:1. Počas celého stret-
nutia sme boli lepším mužstvom, mali sme trošku aj smolu,
keď sme nastrelili až 3-krát žrď súperovej brány. v 2. kole
sme sa predstavili na pôde nášho suseda z Kysuckého nového
Mesta. Zápas sa skončil bezgólovou remízou 0:0, toto stret-
nutie sme mali jednoznačne vyhrať. v 3. kole nás potešila
výhra doma so Závažnou Porubou, vo 4. kole remíza 
v tvrdošíne. Potom nasledoval „anglický“ týždeň a 7 dní 
3 ťažké zápasy (terchová, stráňavy, D. Kubín), kde sa nám
bodovo vôbec nedarilo.

ODOHRATÉ ZÁPASY
FK Slávia Staškov  – FK Turzovka   6:3
FK Slávia Staškov  – FK Podvysoká 19:3
FK Slávia Staškov  – FK Oščadnica  13:1
FK Slávia Staškov  – FK Teplička  12:1
FK Slávia Staškov  – FK Bánová     8:1

ODOHRATÉ ZÁPASY
FK Slávia Staškov  – FK Turzovka   1:10
FK Slávia Staškov  – FK Podvysoká 6:1
FK Slávia Staškov  – FK Oščadnica  6:2
FK Slávia Staškov  – FK Teplička  1:1
FK Slávia Staškov  – FK Bánová     0:3
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Kategória U19 a U17

Dorastenecké družstvá FK slávia staškov U19 a U17 ako
nováčik 2. dorasteneckej ligy zatiaľ len zbierajú skúsenosti vo
veľmi silnej súťaži. Po odohratých 7 kolách majú obe družstvá
zhodne 4 body za výhry proti bánovej a remízy v derby zá-
pase v Čadci. chlapci sa presvedčili, že kvalita 2. ligy je dia-
metrálne odlišná ako 3. liga. Konfrontácia s družstvami ako
Liptovský Mikuláš, Lučenec či Zvolen ukázala, že ide o veľmi
vyspelé družstvá, ktoré hrajú dlhodobo spolu a disponujú vy-
sokou hráčskou kvalitou. aj napriek nie príliš dobrým vý-
sledkom sa chlapci presvedčili, že pokiaľ hrajú disciplinovane,
organizovane a vyvarujú sa individuálnych chýb, sú schopní
hrať s kýmkoľvek. Práve veľké individuálne chyby stáli obe
družstvá lepšie výsledky. 

Kádrovo odišli z minuloročného dorastu chlapci, ktorí sa
najviac pričinili o postup: D. slaninák, r. Lysík, e. Furdan
a j. brezina. Mrzí ma, že kvôli školským povinnostiam skon-
čil náš kľúčový hráč j. belko, ktorý nám v zápasoch veľmi
chýba. Družstvo U19 sa podarilo doplniť hráčmi z okolitých
dedín. Prišli j. Kanálik, s. Husár, M. tvrdý a M. brezina.
Káder nášho staršieho dorastu je jednoznačne najmladší v sú-
ťaži. v základnej zostave pravidelne nastupujú 4-5 hráči roč-
níka narodenia 2001 a 2002, ktorí ešte patria do vekovej
kategórie U17. Družstvo má potenciál a perspektívu, aj keď
nedisponuje veľkými individualitami, ako tomu bolo minulý
rok. snažíme sa, aby naša hra bola založená viac na tímovosti. 

Káder U17 je zložený prevažne z hráčov ročníka narode-
nia 2002, hráčov, ktorí ešte minulý rok hrali v kategórii star-
ších žiakov. aj toto družstvo disponuje zaujímavými hráčmi,
ktorí môžu vyrásť v dobrých futbalistov. Družstvo je zložené
z hráčov zo staškova a okolitých dedín raková, Podvysoká,
Klokočov. Potešiteľné je, že v oboch družstvách sú hráči, ktorí
majú veľmi dobrý prístup k povinnostiam, chcú sa zlepšovať
a posúvať ďalej. Hlavným cieľom dorasteneckého družstva
naďalej ostáva rozvoj hráčov, aby najtalentovanejší z nich sa
vyprofilovali pre a-mužstvo, ktoré sa postupne omladzuje.
veríme, že práve náročné zápasy v 2. lige, kde chlapci musia
siahnuť každý zápas na dno svojich síl, je to najlepšie pre ich
ďalší vývoj. veríme, že nadobudnuté skúsenosti z tejto súťaže
zúročia a o pár rokov budú prínosom v kategórii dospelých.
v neposlednom rade chceme, aby sa druhá dorastenecká liga
hrala v staškove dlhodobo. 

na záver za celý realizačný tím dorasteneckých družstiev,
zložený z trénerov Patrika Koňušíka (U19), viliama samca
(U17), vedúceho družstiev Miroslava Michalíka a maséra jo-
zefa Mäkkého, chcem poďakovať celému výboru FK, poslan-
com OÚ v  staškove a  starostovi pánovi Šimčiskovi za
podporu a umožnenie hrať v staškove druhú dorasteneckú
ligu.

PatriK KOňUŠíK, tréner U19

Najlepší strelec: Ľ. Červenec – 3 góly

v tejto sezóne pracujeme s dosť omladeným kádrom,
chlapcom trošku chýbajú skúsenosti z ťažkych štvrtoligových
zápasov, ale nahrádzajú to veľkou snahou a bojovnosťou.
veríme, že sa oťukajú a spoločne vytvoríme konkurencie-
schopné mužstvo.

cieľom pre tento súťažný rok je hrať do 10. miesta v ta-
buľke a vyhnúť sa bojom o záchranu v súťaži.

Mužstvo mužov tvoria hráči: M. Gavlák, Slíž, Kapusniak,
Sýkora, T. Gavlák, E. Furdan, Páleník, Baričák, Maslík, Martiník,
Brezina, Polka, Lysík, Kaličák, Michalík, Gracík, Červenec,
Grečmal, Slaninák

Tréner: Michal Gottwald
Asistent: Patrik Gottwald

ZÁBERY Z HISTORICKY PRVýCH ZÁPASOV
DORASTU STAŠKOVA V II. LIgE SD U19, MD U17
U19: FK Slávia Staškov – TJ Bánová 1:0

U17: FK Slávia Staškov – TJ Bánová 3:0

ODOHRATÉ ZÁPASY
FK Slávia Staškov  – FK Makov   1:1
FK Slávia Staškov  – KNM 0:0
FK Slávia Staškov  – Závažná Poruba 3:1
FK Slávia Staškov  – Tvrdošín 0:0
FK Slávia Staškov  – Terchová 2:4
FK Slávia Staškov  – Stráňavy 0:3
FK Slávia Staškov  – Dolný Kubín 2:4

Káder U19
Brankári: Miloslav Tvrdý, František Kapusniak
Obrancovia: Samuel Husár, Vladimír Olšovský, Ján Kanálik,
Filip Klus, Andrej Králik, Marek Bytčánek
Stredoví hráči: Jakub Smutník, Dominik Barnošák, Jakub
Chabroň, Kristián Špiriak, Peter Kavalek, Oliver Stolárik,
Jakub Štrkáň
Útočníci: Matej Brezina, Miroslav Nekoranec, Vladislav
Bulej 

Káder U17 
Brankári: Eduard Godiška, Jozef Cudrák, Marek Fusko
Obráncovia: Alexander Hordynskyy, Martin Brezina, Peter
Nekoranec, Martin Smreček, Milan Piteľ, Samuel Šotkov-
ský
Stredoví hráči: Martin Fulier, Jakub Cudrák, Michal Balošák,
Samuel Kajánek, Daniel Neckár
Útočníci: Tomáš Maslík, František Zbojek
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SpoločenSká kronika 
za mesiace júl a august 2017

Manželstvo uzavreli
Ing. Michal Vronč a Mgr. Alžbeta Latková
Michal Komada a Kristína Plaskurová
Pavol Gunčaga a Lenka Gachová
Daniel Mucha a Emília Čagalová
Róbert Šupolík a Veronika Petráková
Ing. Michal Pištek, PhD. a Mgr. Petra Poláčková
Marek Kucharčik a Bc. Adriana Perďochová

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

Narodené deti
Mia Králiková
Henrieta Ondrašinová

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

Blahoželáme k jubileu
60 rokov:
Eva Perďochová
Anna Bartkovjaková
František Vrábel
Štefánia Kontriková
Lýdia Halušková
Peter Turiak

65 rokov:
Mária Svitková
Terézia Bytčánková
Štefánia Brožková

70 rokov:
Ing. Viliam Beleščák
Mária Jozeková
Ľudmila Paštrnáková
Štefan Škulavík
Anna Macášová

80 rokov:
Anna Zahatlanová

Spomíname

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

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

Navždy nás opustili

viera Pitoňáková
jana Mariaková
jozef baščák
Mária cisariková

Nech tíško odpočívajú
v staškovskej zemi!

Daniel Mucha 
a Emília Čagalová

Ing. Michal Vronč
a Mgr. Alžbeta Latková

Ing. Michal Pištek, PhD.
a Mgr. Petra Poláčková

Štefan Kordulák
10. výročie úmrtia

Ján Machovčák
16. výročie úmrtia

Marián Macáš
1. výročie úmrtia

Jozefína Letová
20. výročie úmrtia

Jozef Leto
24. výročie úmrtia

Pavol Gunčaga 
a Lenka Gachová

Róbert Šupolík
a Veronika Petráková

Michal Komada
a Kristína Plaskurová

Lýdia Halušková

60

Peter Turiak

60

Štefánia Kontriková

60

Anna Macášová

70

Štefan Škulavík

70

Mia Králiková Henrieta
Ondrašinová


