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Oslava Úcty k starším
Tradičný kalendár
do každej domácnosti

V tomto roku obec opäť pripravuje praktický kalendár do každej
domácnosti. K dispozícii bude v
polovici decembra na Obecnom
úrade v Staškove.

Opäť je tu október – mesiac, ktorý dostal prívlastok mesiac úcty k starším.
Mesiac, ktorý nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a prejavili im náklonnosť. V našej obci je už dobrým zvykom, že v tomto čase sa každoročne
pripravuje stretnutie starších občanov, aby sme si uctili ich vek a poďakovali
za prácu pre rodinu, spoločnosť a našu obec.

Máte radi jeseň? Možno poviete: Ja radšej
jar, leto, či zimu ... Ale – jeseň je dar – verte
tomu! Zúročí celoročnú námahu a v živote
prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň vytvára umelecké diela,
ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v svojej
jeseni. Tvaroval a formoval ho majster
život skúškami, radosťami, ale aj problémami a starosťami.
V nedeľu 20. októbra 2019 sa Dom
kultúry v Staškove zaplnil seniormi.
Predstavila sa im hudobná skupina Duo

Rytmus. Po jej vystúpení si všetci prítomní
mohli prezrieť práce detičiek zo Základnej
a Materskej školy Staškov, popri tom im
zahrala naša folklórna skupina Staškovanka. Seniori, ktorí obdŕžali pozvánku sa
spoločne stretli v priestoroch pod obecným
úradom, kde spoločne trávili chvíle spomínamín.
Október, je vďaka pestrej palete farieb
jesennej prírody azda najkrajším mesiacom. Podobne ako je to s ročnými obdobiami, je to i s ľudským životom. I človek je
krásny nielen vtedy, keď je mladý, rezko a
svižne vykračuje, ale jeho krásu tvoria aj
múdrosť a skúsenosti, ktoré mu vekom pribudli. Preto si nesmierne ceníme tých,
ktorí sa aktívne, primerane podľa schopností a možností zapájajú i naďalej do života našej obce.

Oznam
zimná údržba

Chceme poprosiť občanov, aby
počas zimnej údržby neparkovali
svoje vozidlá na cestách, nakoľko
tak znemožňujú plynulej zimnej
údržbe našej obce. Ďakujeme za
pochopenie.

Pestrá jeseň v Staškove
Pokračuje
viac na str. 5

www.staskov.sk
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Milí Staškovčania,
pekné jesenné dni obec využíva na dokončenie rozpracovaných investičných aktivít. V týchto
dňoch zamestnanci obecného technického podniku ukončili na tento rok plánovanú trasu
chodníkov popri štátnej ceste II/487. Ešte je potrebné zrealizovať osvetlenie priechodu pre
chodcov oproti mostu k obecnému úradu a rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite „Pod vlekom“ na vyšnom konci.
Obec získala z Envirofondu dotáciu vo výške 50 000 eur na výmenu okien a dverí budovy
obecného úradu. Vybraný dodávateľ Slovacom s.r.o. Podvysoká už začal so samotnými prácami.
Celková hodnota zákazky je 58 247,58 eur. V rámci poddodávky bude obecný podnik realizovať
pomocné a murárske práce.
V realizácii je cezhraničný projekt: „Cyklocestou cez hranice dedičstva“. Podstatou projektu je úprava Turisticko náučného chodníka Jozefa Kronera, ktorý máme v našej obci, tak, aby
ho bolo možné využívať i cykloturistami. Hlavnou aktivitou projektu je zaasfaltovanie častí nespevnených miestnych komunikácii na jeho trase, zrealizovanie cyklistického značenia a vybudovanie prístupovej cesty ku kaplnke v Jelitove a Na Grúni. Práce už prebiehajú a dodávateľ
Ekostav Group s.r.o. Oščadnica sa zaviazal ich zrealizovať v cene 185 974,61 eur. Náš cezhraničný partner v tomto projekte Mesto Jablunkov svoju časť cyklocesty na vlastnom území už tak
isto realizuje.
Na rozšírenie kamerového systému v obci sme získali dotáciu vo výške 5 000 eur a novými
kamerami chceme pokryť areál futbalového štadióna a priestor pri obecnom úrade. Pre potreby
obce nám Ministerstvo vnútra SR darovalo staršie osobné motorové vozidlo Nissan X – Trail.
Po dotiahnutí všetkých administratívnych náležitosti nám bude vozidlo v najbližšom čase i fyzicky
doručené. Obecný podnik už využíva čistiace vozidlo v hodnote 84 600 eur, ktoré sme zakúpili
na zlepšenie kvality služieb pri úprave verejných priestranstiev. Na tento účel obec získala dotáciu
z Envirofondu vo výške 80 000 eur.
Vážení občania, v komerčnej televízii bola medializovaná stavba haly súkromnej spoločnosti
v našej obci. Stanovisko k tejto stavbe je uverejnené na inom mieste tohto Spravodaja. Občania
nespokojní s touto stavbou sa dvakrát zúčastnili i rokovania na obecnom úrade. Z ich vyjadrení
je zrejmé, že asi všeobecne je nepochopený proces výkonu stavebného úradu obce a tak mi dovoľte, aspoň v skratke podstatu veci.
Zmenou legislatívy k 1. 1. 2003 sa stali obce stavebným úradom, čo v predchádzajúcom období nebolo. Od tohto dátumu začali obce vykonávať pôsobnosť stavebného úradu, čo je preneseným výkonom štátnej správy. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom odborne
spôsobilých osôb, ktoré si Ministerstvo výstavby SR vyškolí, preskúša a vydá im potrebné Osvedčenie. Obce sú povinné takéto odborne spôsobilé osoby zamestnávať, aby garantovali odbornú
stránku preneseného výkonu štátnej správy. V našej obci bol takouto osobou Ing. Kubinec, ktorý
však požiadal o ukončenie pracovného pomeru k 31. 10. 2019. Každé rozhodnutie vydané stavebným úradom, vypracuje odborne spôsobilá osoba a podpisuje ho štatutár, teda starosta obce.
Niektorí občania sa domnievajú, že je teda na dobrej vôli starostu, či rozhodnutie podpíše, alebo
nie. To je však veľký omyl. Ak stavebník splní zákonom stanovené náležitosti – ak nie je plánovaná
stavba v rozpore s územným plánom obce a sú doložené súhlasné stanoviská všetkých dotknutých
orgánov štátnej správy (hasiči, hygiena, životné prostredie...), je stavebný úrad povinný pozitívne
rozhodnutie vydať a teda starosta ho podpísať. Kompetencia obce a samosprávy je v územnom
plánovaní, to znamená v územnom pláne obce, ktorého proces schvaľovania trvá minimálne dva
roky. Počas tejto lehoty sa k nemu vyjadrujú všetky dotknuté orgány štátnej správy, pripomienky
môžu podávať občania obce a napokon ho schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Tam je ten priestor,
ktorý patrí obci a jej občanom, aby si stanovili pravidlá, na akom území bude aký druh výstavby
povolený, prípadne tam výstavba žiadna nebude.
Obec Staškov má snahu riešiť výkon činnosti stavebného úradu v zmysle platnej legislatívy
prostredníctvom kvalitného a kvaliﬁkovaného človeka, ktorý by nebol na úrade len jeden deň v
týždni, ale mal by doplnenú agendu z odborne príbuzných oblastí a bol by občanom k dispozícii
počas každého pracovného dňa. Už tretí mesiac inzerujeme voľnú pracovnú pozíciu a doposiaľ
nikto neprejavil záujem.
Ladislav Šimčisko, starosta obce
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Obecný technický podnik informuje
Naša obec od roku 2017 vybudovala
chodníky v celkovej dĺžke 2,021 km.
Sú realizované z ﬁnančných prostriedkov našej obce.
Slúžia nám všetkým a prispievajú
hlavne k bezpečnosti chodcov. Niektoré časti chodníka slúžia ako vjazdy
k rodinným domom a pozemkom a sú
technicky riešené tak, aby cez ne mohli
prechádzať osobné i nákladné autá.
V poslednom čase sme svedkami, že
niektorí vodiči si mýlia chodník s parkoviskom, ale čo je najhoršie využívajú

ho vodiči nákladnej dopravy k zapätkovaniu a následne k vykládke ťažkého materiálu (drevo, stavebný
materiál a pod.) a používajú k tomu
miesta, ktoré sú mimo vjazdov určených pre autá a tým značne poškodzujú chodník.
Nebuďme ľahostajní, upozorňujme
takto konajúcich vodičov, aby neničili
náš spoločný majetok.
Týmto chceme poprosiť, chráňme
si svoje , čo má slúžiť nám, aby slúžilo
dlho i pre ďalšie generácie.

Finančná dotácia na nákup
multifunkčného vozidla
Environmentálny fond poskytol našej obci ﬁnančnú dotáciu na nákup zametacieho vozidla Citymaster 1250 PlusC.
Multifunkčné vozidlo bude slúžiť na zabezpečenie údržby
verejných priestranstiev, zametanie a polievanie chodníkov a miestnych komunikácií.
Projekt s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškov“ mal celkové schválené výdavky
v sume: 84 600 €
Výška dotácie: 80 000 €
Vlastné zdroje: 4 600 €

Palica Peter
Obecný technický podnik

OZNAM

KOMPOSTÉRY
Vážení občania, dovoľujeme si vás informovať, že
domácnosti s výmerou zelených plôch nad
1 000 m2 majú nárok na druhý kompostér
a taktiež oznamujeme občanom, ktorí si
nevyzdvihli kompostér, že tak môžu urobiť
počas stránkových dní na Obecnom úrade
v Staškove.
Vážení občania, žiadame Vás, aby ste nesypali
odpad na breh rieky Kysuca, pretože môže
dôjsť k zúženiu riečištia a následnému vyliatiu
rieky v budúcnosti. Taktiež by sme Vás chceli
vyzvať, aby ste používali kompostéry a nesypali pokosenú trávu do Kysuce. Kompostéry
za vyše sto tisíc eur dostali občania zadarmo.

Na zamyslenie...

S pozdravom komisia životného prostredia.
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Stanovisko k medializovaným informáciám o výstavbe
haly spoločnosti KOntaKt-SK, s.r.o. v našej obci
Spoločnosť KONTaKT – SK, s.r.o. pôsobí v obci Staškov už dlhšie obdobie.
V lokalite, ktorá bola v roku 2000 zahrnutá do územného plánu obce ako
tzv. priemyselná zóna, vlastní pozemky i skladovú halu, kde vykonáva
podnikateľskú činnosť.
Dňa 25. 2. 2016 sa rokovania obecného zastupiteľstva obce Staškov zúčastnili i zástupcovia tejto spoločnosti a
prišli poslancom odprezentovať zámer
prístavby jestvujúcej skladovej haly. Prítomní poslanci jednohlasne zámer
schválili – číslo uznesenia 20/2016. Toto
uznesenie i príslušná zápisnica boli riadne zverejnené na internetovej stránke
obce. Naša obec pravidelne vydáva
i obecný spravodaj a ten je na náklady
obce doručený do každej domácnosti.
Všetky uznesenia z rokovaní obecného
zastupiteľstva sa v ňom zverejňujú. Domnievam sa, že každý občan, ktorý sa
zaujíma o dianie v obci mal možnosť sa
dozvedieť o tom, že stavebník má záujem realizovať prístavbu skladovej haly
a poslanci obecného zastupiteľstva mu
tento zámer schválili.
V ďalšom období prebehli na stavebnom úrade obce Staškov potrebné konania – územné i stavebné.
V týchto konaniach boli pre veľký
počet účastníkov písomnosti doručované formou verejnej vyhlášky. Nijakým
spôsobom stavebný úrad teda nezužoval
okruh účastníkov konaní a svoje ná-

mietky si mohol uplatniť skutočne
každý, kto sa domnieval, že pripravovanou stavbou budú dotknuté jeho práva.
Túto možnosť po celý čas využíval iba
jeden z účastníkov konania. Prostredníctvom svojho právneho zástupcu podával rôzne námietky, s ktorými sa
musel stavebný úrad vysporiadať a tak
isto podával podnety na Okresný úrad
Žilina – odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý je odvolacím orgánom. Tento
štátny orgán potvrdil rozhodnutia stavebného úradu obce Staškov a tak
stavebné povolenie na túto stavbu nadobudlo právoplatnosť 15. 4. 2019. Ten
istý účastník konania žaluje na Krajskom súde v Žiline Okresný úrad Žilina
a žiada zrušenie už právoplatného stavebného povolenia. Keďže súd zatiaľ nerozhodol a stavebník má právoplatné
stavebné povolenie, začal v tomto roku
so stavebnými prácami.
Po začatí prác na základových konštrukciách stavby bol podaný podnet na
Slovenskú stavebnú inšpekciu. Táto dňa
1. 8. 2019 vykonala na stavbe štátny stavebný dohľad a konštatovala nesúlad
realizácie s vydaným stavebným povolením a vyzvala stavebníka, aby v prácach
nepokračoval. Výstup z výkonu štátneho
stavebného dohľadu bol obci doručený
dňa 14. 8. 2019. Dňa 13. 8. 2019 podal
stavebník na stavebný úrad žiadosť o
zmenu stavby pred dokončením – tých
častí stavby, ktoré chce zrealizovať v roz-

pore s vydaným stavebným povolením
a projektovou dokumentáciou overenou
v tomto konaní. Keďže stavebník, napriek vzniknutej situácii v stavbe pokračoval, vydala Obec Staškov dňa 20. 8.
2019 Rozhodnutie o predbežnom opatrení, v ktorom nariadila stavebníkovi zastaviť všetky práce na stavbe, až do
právoplatného rozhodnutia o dodatočnom povolení už zrealizovaných častí
stavby a plánovaných zmien stavby. Dňa
16. 9. 2019 doručil obci právny zástupca
stavebníka Odvolanie proti rozhodnutiu
o predbežnom opatrení, o ktorom musí
rozhodnúť odvolací orgán.
Dňa 27. 8. 2019 začal stavebný úrad
z úradnej moci konanie vo veci dodatočného povolenia zmeny stavby, to znamená tých častí, ktoré už boli
zrealizované a nie sú v súlade s vydaným
stavebným povolením.
Dňa 17. 9. 2019 sa uskutočnilo na
obecnom úrade jednanie vo veci dodatočného povolenia zmeny stavby.
V tomto konaní si uplatnilo svoje námietky 106 občanov, ktorí sa domnievajú, že predmetnou stavbou sú
dotknuté ich práva.
Stavebný úrad bude v tejto veci konať
v rámci svojich kompetencií v zmysle
platnej legislatívy.

Ladislav Šimčisko,
starosta obce

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že v našej obci Staškov bude
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Obec Staškov PríJme zameStnanca
na pozíciu samostatný odborný pracovník
NáPlň Práce
● prenesený výkon štátnej správy na úseku územného
rozhodovania a stavebného poriadku obce ako stavebného úradu
● prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných
komunikácii
● prenesený výkon štátnej správy na úseku životného
prostredia
● príprava procesu vlastnej investičnej činnosti obce,
vrátane výkupu pozemkov pre potreby obce
● realizácia procesu verejného obstarávania pre potreby
obce – základné postupy
KValifiKačNé PredPoKlady
● úplné vysokoškolské alebo bakalárske vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru
● úspešné absolvovanie odbornej prípravy a záverečnej
skúšky ako osobitný kvaliﬁkačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
● základné znalosti práce s PC
● vodičské oprávnenie skupiny B
● bezúhonnosť
– pracovný pomer na dobu neurčitú na celý úväzok
– odmeňovanie podľa Zákona č. 533/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel s možnosťou osobného príplatku

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka
Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na
uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce
Staškov. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie
v Staškove o výsledku volieb do orgánov samosprávy
miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018, sa
náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Mgr. Ján
Kubošek. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva
Obce Staškov uvoľnil zvolený poslanec Štefan Hnitka a
to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa
4. septembra 2019. Funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení
neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného
sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Toto oznámenie je vydané v zákonnej
lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. V Staškove dňa 9. septembra 2019.

Bezplatné právne poradenstvo
pre občanov bude v obci Staškov poskytovať
JUdr. Phdr. Peter Strapáč, Phd.: 4.

KoNTaKT: Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce,
tel. 0905/863/031, e-mail : starosta@staskov.sk

Služba bude poskytovaná v čase
od 14.00 hod. na obecnom úrade v Staškove.

Fotenie pokračuje...

teplé októbrové dni sa nám krátia, avšak pred nami je ďalšie obdobie – zima. V tento čas je tiež naša krajina krásna. Fotenie
preto pokračuje aj v zime. Fotograﬁe nielen z jesene nám môžete posielať aj naďalej. Všetky budú tak ako doteraz uverejnené
na našej webovej aj facebookovej stránke.

1.
2.

POKYNY:
Na Vašej fotke nezabudnite označiť – OBEC Staškov
Napíšte, ktorá čaSť OBCE Staškov je na fotograﬁi
a dátum, kedy bola fotograﬁa vytvorená.
Samozrejme veľmi podstatný je aj autOr.

Ďakujeme za Vaše fotograﬁe

od 4. 11. 2019 – 8. 11. 2019

prebiehať zber VeľKOObjemOVýCh OdpadOV – čistiaci deň obce.

3.

Veľkoobjemový odpad sa bude vyvážať postupne po jednotlivých častiach obce :

nižný koniec
Vyšný koniec
U belkov, Jelitov, Polgrúň, U Kožákov

4. 11. 2019 – 5. 11. 2019
6. 11. 2019 – 7. 11. 2019
8. 11. 2019

Občania si veľkoobjemový odpad vyložia pred svoje domy, brány a odtiaľ bude vyvážaný. Žiadame občanov, aby tam nedávali odpad, ktorý je bežne vyvážaný podľa kalendára zberov a prepráv. za veľkoobjemový odpad sa považuje: chladničky, televízory, drevený a čalúnený nábytok, dvere, okná (bez skla) matrace, periny, sanita, plechové rúry a ďalšie.
Nepatrí: nebezpečný odpad – nádoby s farbou a chemikáliami, farby, oleje, batérie, eternitová krytina, plasty, papier,
sklo, pneumatiky, stavebný odpad, tehla, obklady!!!

Gabriel MachOvčák

12. 2019

Marián OškrObaný

Viac informácií a ďalšie fotograﬁe nájdete na www.staskov.sk.

Staškov

Uznesenia plánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 23. augusta 2019
Uznesenie 108/2019

K otvoreniu plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu
rokovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ ScHVaĽUJe
a) program rokovania obecného zastupiteľstva Staškov
b) návrhovú komisiu: Predseda návrhovej
komisie: Mgr. Iveta Bartusková
členovia: Terézia Šupčíková, Štefan Hnitka
c) overovateľov zápisnice: Ing. Milan Veselovský, Patrik Gottwald

Uznesenie 109/2019

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ Berie Na VedoMie
Uložené bolo
a) Obecnému úradu zabezpečiť označenie
prechodu pre chodcov v obci v časti nižný
koniec, Bahana, k MŠ Staškov a k obecnému úradu.
 Označenie jednotlivých miestnych častí
obce, významných objektov v obci, hydranty
 Osadenie dopravných zrkadiel na nepriehľadné miesta. Úlohy pokračujú.
b)Obecnému úradu dať vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
miestnej komunikácie v časti obce u Letov. Úloha splnená.
c) Opätovnú žiadosť p. Františka Chrobáka
o odkúpenie pozemku, časť parcele EKN
10730/1. Uložené – Stavebnej komisii
opätovne preriešiť žiadosť p. Františka
Chrobáka o odkúpenie pozemku, časť
parcele EKN 10730/1. Úloha trvá.
d)Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej
hodnoty pozemku CKN 109 o výmere
788 m², vrátane drobných stavieb a stavebných úprav na ňom umiestnených.
Úloha splnená.
e)Obecnému úradu dopracovať VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Staškov – s dôrazom na preukazovanie odvozu obsahu žúmp vlastníkmi.
Úloha trvá.
f) Likvidačnej komisii vykonať obhliadku
majetku OTP podľa Návrhu na vyradenie
majetku. Úloha splnená.
g)Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemkov podľa žiadosti p. Zuzany Husárovej. Úloha splnená.
h)Likvidačnej komisii vykonať obhliadku
majetku obce Staškov podľa Návrhu na
vyradenie majetku. Úloha splnená.
i) Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku na základe ústnej žiadosti p. Ľuboslava Drozdeka. Úloha splnená.
j) Stavebnej komisii vykonať obhliadku
podľa žiadosti Margity Badurovej a manžela Jána. Úloha splnená.

k) Stavebnej komisii vykonať obhliadku
podľa žiadosti Bc. Kristíny Červeníkovej.
Úloha splnená.
l) Stavebnej komisii vykonať obhliadku
podľa žiadosti Materskej školy. Úloha
splnená.
m)Obecnému technickému podniku riešiť
situáciu podľa predloženej žiadosti p.
Janky Čulákovej. Úloha trvá.

Uznesenie 110/2019

K bodu č. 3. Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ ScHVaĽUJe
1. Predbežný súhlas v zmysle žiadosti Margity Badurovej s tým že si na vlastné náklady
nechajú vyhotoviť geometrický plán.

Uznesenie 111/2019

K bodu č. 4: Materská škola Staškov – Plán
kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2019
- 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Materská škola Staškov – Plán kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2019-2020
B/ ScHVaĽUJe
Materská škola Staškov – Plán kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2019-2020

Uznesenie 112/2019

K bodu č. 5: Materská škola Staškov Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy č. 364 za školský rok 2018/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Materská škola Staškov – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy č. 364 za školský
rok 2018/2019
B/ ScHVaĽUJe
Materská škola Staškov – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy č. 364 za školský
rok 2018/2019

Uznesenie 113/2019

K bodu č. 6: Materská škola Staškov – Školský vzdelávací program, kľúčik k poznaniu
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Materská škola Staškov – Školský vzdelávací program, kľúčik k poznaniu
B/ ScHVaĽUJe
Materská škola Staškov – Školský vzdelávací program, kľúčik k poznaniu

Uznesenie 114/2019

K bodu č. 7: Schválenie VZN č. 2/2019 o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Schválenie VZN č. 2/2019 o používaní
miestnych komunikácií v katastrálnom
území obce Staškov
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B/ ScHVaĽUJe
Schválenie VZN č. 2/2019 o používaní
miestnych komunikácií v katastrálnom
území obce Staškov

Uznesenie 115/2019

K bodu č. 8: Vyradenie majetku OTP
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Vyradenie majetku OTP
B/ ScHVaĽUJe
Vyradenie majetku Obecného technického
podniku na základe odporúčania likvidačnej
komisie v celkovej sume 2 666,38 €.

Uznesenie 116/2019

K bodu č. 9: Vyradenie majetku obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Vyradenie majetku obce Staškov
B/ ScHVaĽUJe
Vyradenie majetku Obce Staškov na základe odporúčania likvidačnej komisie v celkovej sume 5 831,14 €.

Uznesenie 117/2019

K bodu č. 10: Vyhodnotenie VOS predaja
majetku obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Vyhodnotenie VOS predaja majetku obce
Staškov
B/ ScHVaĽUJe
Akceptuje sa ponúkaná cena 10 €/m².

Uznesenie 118/2019

K bodu č. 11: Schválenie realizácie projektu
„Po Kronerovej ceste II.“
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Schválenie realizácie projektu „Po Kronerovej ceste II.“
B/ ScHVaĽUJe
1. Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Po Kronerovej
ceste II“.
2. Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zaistenie ﬁnančných prostriedkov na ﬁnancovanie malého projektu, tj. vo výške
9 474,00€.
4. Zaistenie ﬁnančných prostriedkov na
spoluﬁnancovanie realizovaného malého
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia,
tj. vo výške 473,70 €.

Uznesenie 119/2019

K bodu č. 12: Správa nezávislého audítora
k účtovnej závierke za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018.
B/ Berie Na VedoMie

Staškov
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018.

Uznesenie 120/2019

K bodu č. 13: Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30. 06. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30. 06. 2019
B/ ScHVaĽUJe
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30. 06. 2019

Uznesenie 121/2019

K bodu č. 14: Správa o hospodárení
k 30. 06. 2019 obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Správa o hospodárení k 30. 06. 2019 obce
Staškov.
B/ ScHVaĽUJe
Správa o hospodárení k 30. 06. 2019 obce
Staškov.

Uznesenie 122/2019

K bodu č. 15: Rozpočtové opatrenie č. 3
obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Rozpočtové opatrenie č. 3 obce Staškov
B/ ScHVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie č. 3 obce Staškov

Uznesenie 123/2019

K bodu č. 16: Príloha č. 4 k VZN obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Príloha č. 4 k VZN obce Staškov
B/ ScHVaĽUJe
Príloha č. 4 k VZN obce Staškov

Uznesenie 124/2019

K bodu č. 17: Schválenie zámeru prenájmu
priestoru – Základná škola Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Schválenie zámeru prenájmu priestoru – Základná škola Staškov
B/ ScHVaĽUJe
Zámer prenájmu priestorov Základnej školy
Staškov pre Fk Slávia Staškov

Uznesenie 125/2019

K bodu č. 17: Schválenie zámeru prenájmu
priestor Základná škola Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Schválenie zámeru prenájmu priestor Základná škola Staškov
B/ ScHVaĽUJe
Zámer prenájmu priestorov Základnej školy
Staškov Základnú umeleckú školu Turzovka.

Uznesenie 126/2019

K bodu č. 18: Zámena majetku obce Staškov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Zámena majetku obce Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
B/ ScHVaĽUJe
Zámenu majetku obce Staškov v súlade
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s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe geometrického
plánu č. 8/2019, vyhotoveným dňa 23. 01.
2019 geodetom Jánom Markuliakom, overeným dňa 06. 02. 2019 pod číslom
89/2019 Ing. Terezou Targošovou.
- par. CKN 2444/15 o výmere 45 m², zastavaná plocha, k. ú. Staškov (totožná s EKN
8687, LV 6071) vo vlastníctve p. Ľudmily
Kováčikovej, bytom Staškov.
- s par. CKN 2461/4 o výmere 47 m², záhrada, k. ú. Staškov, LV 1179 vo vlastníctve
obce Staškov, Ul. J. Kronera č. 588,
023 53 Staškov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec má
záujem vysporiadať majetkové vzťahy pod
stavbou chodníka pre peších.

Uznesenie 127/2019

K bodu č. 19: Prevod majetku obce do
správy OTP – zametacie vozidlo CITYMASTER 1250
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Prevod majetku obce do správy OTP – zametacie vozidlo CITYMASTER 1250.
B/ ScHVaĽUJe
Prevod majetku obce do správy OTP – zametacie vozidlo CITYMASTER 1250.

Uznesenie 128/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Peter Lištvan – žiadosť o betónové žľaby.
B/ UKladá
Stavebnej komisií urobiť obhliadku v zmysle
žiadosti.

Uznesenie 129/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
J. Bilský, J. Bilská, T. Gajdošík, V. Gajdošíková,
P. Slúka, A. Slúková – žiadosť o odpredaj
obecného pozemku
B/ ZaMieTa
Zamiera z dôvodu, že v žiadosti nie je presne
označený pozemok, o ktorý majú žiadatelia
záujem.

Uznesenie 130/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Peter Belko – žiadosť o osadenie spomaľovacích prahov časť U Belkov.
B/ ZaMieTa
Peter Belko – žiadosť o osadenie spomaľovacích prahov časť U Belkov.

Uznesenie 131/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Naliehavá žiadosť o osadenie dopravného
značenia
B/ ZaMieTa
Z dôvodu, že osadené dopravné značenie
nemôže diskriminovať niektorých vlastníkov
nehnuteľnosti v danom území.

Uznesenie 132/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Belko Milan, Rebrošová Marcela, Bilský, Tomáš Gajdošík – Žiadosť o zrušenie odpredaja obecného pozemku
B/ ZaMieTa
Žiadosť o zrušenie odpredaja obecného pozemku z dôvodu predmetu záujmu.

Uznesenie 133/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
TRELLIS a. s. – Ohlásenie drobnej stavby
B/ ScHVaĽUJe
Umiestnenie technológie k čerpacej stanici
SEVAK Žilina na percele CKN 161/1.

Uznesenie 134/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Výstavbu rodinného domu na parcele CKN
6522/18
B/ ScHVaĽUJe
Výstavbu rodinného domu na parcele CKN
6522/18

Uznesenie 135/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Umiestnenie sochy Ing. Stanislava Mikovčáka na parcele EKN 10828/1
B/ ScHVaĽUJe
Umiestnenie sochy Ing. Stanislava Mikovčáka na parcele EKN 10828/1

Uznesenie 136/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Základná škola Staškov – žiadosť o poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na športovú
aktivitu 1. Olympijsky deň
B/ Berie Na VedoMie
Základná škola Staškov – žiadosť o poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na športovú
aktivitu 1. Olympijsky deň

Uznesenie 137/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Sťažnosť občanov proti stavbe výrobnoskladovej haly ﬁrmy Kontakt s. r. o., Staškov
B/ Berie Na VedoMie
Sťažnosť občanov proti stavbe výrobnoskladovej haly ﬁrmy Kontakt s. r. o., Staškov

Uznesenie 138/2019

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PreroKoValo
Bc. Martina Lauﬁková – oznámenie o vzdaní
sa funkcie vedúcej Divadelného súboru Staškovan.
B/ Berie Na VedoMie
Bc. Martina Lauﬁková – oznámenie o vzdaní
sa funkcie vedúcej Divadelného súboru Staškovan.

Staškov
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Výstava ovocia a zeleniny v Staškove

Výstava sa konala v kultúrnom dome Jozefa Krónera 29. – 30. septembra
2019. Na výstave ovocia bolo vystavené celkom 143 exponátov ovocia a zeleniny.
18 vystavovateľov vystavovalo 63 exponátov jabĺk, 13 vystavovateľov 63 exponátov
zeleniny, 5 vystavovateľov 7 košov, 6 vystavovateľov 8 exponátov hrozna, 2 vystavovatelia aranžmá. Ďalej sa bohatou expozíciou predstavila MŠ v Staškove, ŠKD
pri ZŠ v Staškove a ZŠ v Staškove. ZO SZZ v Staškove sa rozhodla udeliť celkom
26 rôznych cien.

Pekným zvykom sa v Staškove stalo
aj poďakovanie za úrodu

Tento zvyk bol pre našich predkov, pre ktorých bola dobrá úroda na ich vlastných poliach veľkým požehnaním veľmi dôležitý, pretože vedeli, že ľahšie prežijú blížiacu sa zimu. Boli v oveľa väčšej miere závislí na ich úrode ako je tomu
dnes. Preto si úrodný rok a dostatok poľnohospodársky pozbieraných plodín
veľmi vážili.

Komisia záhradkárov z Rakovej vybrala
najkrajšie exponáty. Boli ocenené nasledovné exponáty:
Jablká:
1. cena: odroda Blaník – vystav. Ing. Konkol
2. Melodia Ing. Konkol
3. Vitos p. P. Ďurkáč
4. Bohemia p. J. Dodek
5. Rubín p. F. Krišťák
6. Ligol Ing. Konkol
7. Grahamova p. J. janík
Hrušky:
1. cena: Odroda Pribinova – vyst. Ing. Konkol
Slivky:
1. cena Jojo Ing. Konkol
Zelenina:
1. cena-kolekcia paprík – Ing. Konkol
2. kolekcia zeleniny – p. Dodek
3. zeleninový kôš – p. V. Krátka
4. zeleninový kôš – p. M. Grečmalová
5. zeleninový kôš – p. J. Machovčáková
6. tekvice – p. A. Badžgoňová
Hrozno:
1. cena – p. M. Paleníková
2. cena – p. Grečmalová
Zvláštna cena:
1. Kôš hríbov – p. P. Ďurkáč
2. Kolekcia zeleniny – p. L. Konkolová
3. Zeleninové koše – p. M. Papajová
4. Dyne – p. Šupčíková
aranžmá:
1. cena – sl. S. Šupčíková
2. cena – p. E. Miškovičová
ZO SZZ v Staškove sa rozhodla oceniť aj najväčších vystavovateľov.
Najviac exponátov vystavili:
1. cena – 25 exponátov – Ing. Konkol
2. 18 exponátov – p. Dodek
3. 16 exponátov – p. A. Badžgoňová
Okresná výstava 5. 10. – 7. 10. 2019 Čierne
Kategória zelenina:
1. miesto – Kolekcia paprík – Ing. Konkol
2. miesto – Zeleninový kôš – p. Veronika
Krátka
Kategória jablká:
8. miesto – p. Pavol Ďurkáč
15. miesto – Ing. Konkol

sPOLOČensKÁ KROniKA

narodené Blahoželáme
k jubileu
deti

spomíname

Staškov
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Taká obyčajná úcta....
iektorí nazývajú našu dobu, v
ktorej sme sa ocitli, dobou provizória. Určite by sa našli aj iné,
možno výstižnejšie prirovnania, ale aj
toto o niečom vypovedá. Trebárs dnešok,
ako doba zbytočného vyhadzovania a nahrádzania. Istý materiálny dostatok od istého času umožňuje, aby sme niektoré a
prečo nie aj mnohé vnímali bez hodnoty,
proste len ako nejaký momentálny prostriedok, ktorý za okamih aj tak znova nebudeme potrebovať a tak ho ako ďalej
neužitočný a nepotrebný jednoducho odhodíme. Veď to, čo obstaráme dnes, ako
nové a moderné o chvíľu vyhodíme, tak
isto ako bezcennú haraburdu. Nakoľko
odhodené veci o krátky čas zvyknú zavadzať, najlepšie riešenie je hneď úplne vyhodiť. Obraz bežného života každodenne
ponúka takéto situácie. Zoberme si ako
príklad, keď niekto ide prerábať povedzme bývanie po staršej generácii. Všetko
staré na jednu kopu a vyhodiť. Preto, že
zmýšľame ekologicky, už nepálime...
Možno rýchle riešenie, ale prakticky bez
rozmýšľania, bez úcty k tomu čo tie veci
znamenali alebo symbolizovali pre iných,
možno ešte žijúcich. Starší niekedy s
úzkosťou v srdci pozerajú na to, ako veci,
ku ktorým oni mali istý vzťah a mali pre
nich svoju hodnotu, bleskovo miznú v
kontajneroch, sem-tam ešte aj v peci. Berieme ale do úvahy fakt, že kopiť bez poriadku haraburdy je druhý extrém. Jasné,
všetko má svoj čas, ani my ľudia tu nebudeme naveky, o to skôr veci, ktoré nám
slúžili, ale tento spôsob riešenia o niečom
vypovedá. Doba, životný štýl a a veci s
tým spojené sa menia. Tu ale ide o istý cit,

N

ani nie tak k veciam, ale k ľuďom, ktorí ich
používali a mnohé si v živote spájali práve
s nimi. A to je už úplne iná rovina, ako len
robiť náležité poriadky. Hrozí oprávnené
riziko pre konanie typu: čomu nerozumiem, to vyhodím...ale to je iná, hoci podobná kapitola.
O strate istej úcty a vedomia vážiť si
prirodzene najskôr Boha, potom ľudí
okolo seba a nakoniec aj prírodu a celé
stvorenie ako také, už netreba diskutovať,
je to realita. Je to konštatovanie, ale nemá
a nesmie to byť zároveň lamentovanie.
Zvlášť tento mesiac zvykne byť ako sa hovorí, na stole téma úcty k starším. Dôvod
prečo o tom hovoriť som trochu načrtol v
úvode. Ale nijako sa mi nejedná o podrobnú analýzu, prečo sa treba k starším
správať s úctou. Skôr je to o tom, ako by
to malo fungovať prakticky. Úcte sa nemožno naučiť ako poučky pre radosť učiteľovi. Dovolím si tvrdiť, že úcte sa neučí,
k úcte sa vychováva – od malička. Najlepším základom, bez ktorého to prakticky
nie je možné, je úcta k Bohu. Čo v prípade, kto v Boha neverí? Priznám, že
vtedy je ťažko niekomu vysvetliť, prečo
mám mať v úcte človeka, ak za tým nie je
jasný Boží príkaz. Ale niekomu stačí nazývať to „vyšší princíp“.
Terajšia staršia generácia si myslím,
mala istú výhodu v tejto výchove k úcte,
zvlášť k tým starším. Aj preto, lebo detstvo prežívali od malička v ich trvalej prítomnosti. Oni pri deťoch prežívali návrat
k svojej mladosti a menej vnímali svoje
prichádzajúce bolesti staroby, deti zasa
popri nich vstrebávali do života mnohé
nepostrádateľné rady bez toho, aby rodi-

Pozvánka na podujatie

„Čakáme na vianoce“
Vážení občania, rodičia, milé deti.

Tomáš
Gajdošík

Ján Čagala
60 rokov

Miroslav Pončka
1. výročie úmrtia

Vladislav Šamaj
3. výročie úmrtia

Spomína sestra,
krstný Tomáš, krstný
Milan s rodinou a krstná
Lada s rodinou

Mária Janošcová Veronika Mravcová
4. výročie úmrtia
rod. Belková
10. výročie úmrtia

Vážení občania, obec Staškov Vám ponúka bezplatnú službu zverejnenia blahoželania k jubileu, spomienky,
výročia, narodenie dieťaťa... Kontakt: 041/43 02 728 alebo 041/43 02 722, E-mail: kultura@staskov.sk
alebo obec.staskov@gmail.com

Obec Staškov v spolupráci so ZŠ Staškov
a CVČ pri ZŠ Staškov Vás srdečne pozýva na
program s názvom Čakáme na Vianoce
v nedeľu 8. 12. 2019 o 14.00 hodine
v kultúrnom dome v Staškove.

V programe vystúpia deti z MŠ a ZŠ Staškov. Po skončení programu príde Mikuláš s darčekmi a spoločne s ním zasvietime veľký vianočný stromček.

čia platili súkromných učiteľov a psychológov. Školiteľov skúsenosti mali zadarmo
pod
vlastnou
strechou.
Samozrejme, viacgeneračný život pospolu mával a vždy aj bude mať takisto
svoje mnohé úskalia a ťažkosti, rozdielne
pohľady kvôli veku. Tento rozdiel sa nedá
zotrieť, a bola by to v konečnom dôsledku
škoda. Ale práve tam je možná najlepšia
výchova k úcte – teda vážiť si iného aj
vtedy, keď inak vidí veci, aj vtedy, keď je
slabší, aj vtedy, keď sa nevieme hneď dohodnúť. Takto sa najlepšie už od malička
dal liečiť prehnaný egoizmus, sebectvo a
rozmaznanosť. Deťom nebolo treba vysvetľovať úctu k „seniorom“, lebo žili so
svojím dedkom, babkou, videli aj ich obmedzenia a nevadilo im to, lebo ich mali
radi ako svojich. Pre dieťa, alebo mladého
človeka argument – však počkaj, aj ty
budeš starý – jednoducho nezaberá. Nemôžeme od nich chcieť, aby už teraz mysleli na budúce ťažkosti so starobou. Žiť
so starobou v blízkosti pri človeku, ktorého mám rád, je argument, ktorý nenahradia ani tie najlepšie akcie na podporu
úcty k starším. Toto je prirodzený a najúčinnejší liek na neúctu k starším.
Skutočnú úctu k človeku, a teda aj k
starému človeku (s láskavým odpustením, ale mne ten výraz „senior“ znie
veľmi cudzo a nekonkrétne) nemožno vyrobiť tak, ako vyrobíte umelý kvet. Bude
vždy umelý, hoci sa tvári ako ozajstný...
skutočný, reálny krásny kvet možno však
vypestovať... podobne je to s úctou k človeku. Dá sa vypestovať... kto môže pochopiť, nech pochopí...
Mons. Anton Galus

Pozvánka na
Uvítanie roka 2020
Obec Staškov Vás srdečne pozýva spoločne osláviť
posledný deň v roku. Poďme stráviť posledné hodiny
roka 2019 v spoločnosti príjemnej hudby a dobrej
nálady.

PROGRAM

17.00 hod. ďakovná pobožnosť v kostole v Staškove
18.00 hod. Silvestrovská oslava pri obecnom úrade
(Zahrá a zaspieva FS Staškovanka, ohreje nás výborný
silvestrovský punč, rozvoniavať budú chutné koláčiky
a zabíjačkové špeciality.

Večer dotvorí silvestrovský ohňostroj.

Staškov
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Zapálenie pre divadlo pretrváva dodnes
S divadlom sa začalo s nadšením v provizórnych podmienkach v hostinci U Moľaného a tiež aj v rodnom dome Jozefa Kronera, ako spomínal náš významný rodák a herec v knihe Herec na udici.

a požiadavku pána JUDr. Štefana Pončku – poslanca a predsedu komisie kultúry, športu
a mládeže pri OÚ, ktorú uverejnil v predošlom čísle Spravodaja obce Staškov
uvádzame spomínaný krátky prierez histórie o vzniku a činnosti divadelného súboru Staškovan.
Hovoriť a písať o začiatkoch ochotníckeho divadla v Staškove je dosť ťažké. Tomuto umeleckému smeru nevenovali
historici dostatok pozornosti, preto len
v stručnosti o ochotníčení v našej obci.
Z dostupných materiálov sa dozvedáme, že najstaršie korene ochotníckeho
divadla u nás siahajú do roku 1922,
o ktorých sa dozvedáme zo zápisov
v obecnej kronike.
„Staškovská mládež dňa 13. februára
1922 zahrala prvé divadlo Kamenný
chodníček pri prítomnosti veľa obecenstva
s dobrým úspechom. To dodalo staškovskej mládeži toľko chuti, že sa hneď začala učiť ďalší kúsok Škriatok, ktorý
odohrala 7.mája a tretí kúsok Starý zaľúbenec dňa 26. mája“, píše sa v danom
roku v staškovskej kronike.
V medzivojnovom období sa hralo
sporadicky. Divadelný súbor v Staškove
v roku 1944 odohral drámu Bačova žena.
Po roku 1945 sa našli v obci nadšenci, ba
celé rodiny (Jurgovci, Kuderavci, Kaličákovci, Hurinovci, Beleščákovci, Pupí-

N

kovci), ktorí obetovali na divadelných
doskách svoj voľný čas, energiu, trpezlivosť, um, nadšenie a úctu k tomuto umeniu. Ako prvú odohrali divadelnú hru od
Boženy Slančíkovej-Timravy: „Páva“.
V roku 1966 navštívil Staškov herec
Jozef Kroner, rodák z obce, ktorý podnietil obyvateľov, aby udržiavali divadelnú
tradíciu, a tak na činnosť predchádzajúceho ochotníckeho súboru nadviazal
dnešný divadelnú súbor Staškovan.
Súbor začínal najprv s estrádnymi pásmami, neskôr začal nacvičovať divadelné
hry, v ktorých sa vystriedalo mnoho hercov a režisérov. Po odbornej stránke vypomáhali súboru známi herci Martin
Kolesár, Anton Šulík a čadčianski herci
Peter Kozák, Ivan Gajdičiar.
Divadelný súbor vtedy pracoval pri
Osvetovej besede v Staškove, neskôr pri
miestnom kultúrnom stredisku v obci.
V súčasnom období pôsobí ako záujmová
zložka pri OÚ v Staškove (prehľad jednotlivých divadelných hier určitých rokov
nájdete na webovej stránke našej obce
v časti, ktorá je venovaná divadelnému súboru Staškovan www.staskov.sk).
Kým v minulosti začínali staškovskí
ochotníci zapálení pre divadlo v hostinci
U Moľaného na doskách provizórne položených na sudoch, dnes môžu divadelné predstavenia a vystúpenia sledovať
na javisku kinosály v Kultúrnom dome
Jozefa Kronera v Staškove. Súbor sa
s prestávkami podarilo zachovať do dnešných dní a predstavuje sa s tradičnými
hrami, ale i modernými inscenáciami.

Počas pôsobenia divadelného súboru
získali naši ochotníci i niektoré ocenenia:
❦ Kristína (1977) – na Okresnej súťaži
divadelných súborov v kategórii „C“
v Novej Bystrici získal cenu za réžiu
Ivan Gajdičiar a cenu za najlepší herecký výkon predstaviteľka Kristíny
Mária Jurgová,
❦ Mozoľovci (1986) – víťaz okresnej súťaže v kategórii „C“,
❦ Kmotrovci – 3. miesto na Palárikovej
Rakovej,
❦ Pani richtárka (1988) – účasť na Palárikovej Rakovej,
❦ Ženský zákon (1992) – 2. miesto na
Palárikovej Rakovej, pán Stanislav
Matlák získal cenu za najlepší herecký
výkon,
❦ Neprebudený (2011) – 2. miesto Námestovské divadelné hry (krajská
súťaž), 1. miesto celoslovenská prehliadka v Trebišove – cena za najlepší
mužský výkon (Jozef Zbončák), ženský herecký výkon (Bibiána Grečmalová) a cena za réžiu Mgr. Jozefína
Poláčiková.
❦ Legendárnou hrou súboru Staškovan,
bola divadelná hra KUBO, ktorú preslávil Jozef Kroner.
Významným rokom pre našu obec,
ale i pre ochotníkov bol rok 2014.
V tomto čase obec zorganizovala prvý
ročník pilotného projektu s medzinárodnou účasťou „Po Kronerovej ceste“.
Prehliadka divadelných súborov s medzinárodnou účasťou trvá až do dnešných dní.

Staškov
Súčasťou slávnostného programu
bolo i vystúpenie divadelného súboru
Staškovan s ukážkou z divadelnej hry
KUBO.
V tomto roku úspešne prebehol už 6.
ročník prehliadky divadelných ochotníckych súborov pod názvom „Po Kronerovej ceste“. Divadelný súbor Staškovan
v zachovaní divadelnej tradície v obci nacvičil a odohral veselohru Zabíjačka od
autorov F. Liptáka, D. Dušeka a M. Šulíka v réžii J. Poláčikovej. Premiéra, ktorá
sa uskutočnila 13. júla 2019 nielen
v rámci projektu spomínanej prehliadky,
ale i 48. ročníka futbalového turnaja
O pohár Jozefa Kronera. Mala u prítomných divákov veľký ohlas a ochotníci odohrali reprízu 1. septembra 2019.
V závere tohto príspevku by sme radi
konštatovali, že Staškov je jednou
z mála slovenských dedín, kde sa divadlo hrá dodnes. Počas tých uplynu-
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lých rokov ochotníčenia
patrí sa nám poďakovať
všetkým spolupracovníkom kultúry, ktorí pracovali či už pri Osvetovej
besede v Staškove, MKS
v Staškove, Kysuckom
osvetovom
stredisku
v Čadci, neskôr Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a v súčasnosti
pracovali a pracujú pri
Obecnom úrade v Staškove, pretože pomáhali
a pomáhajú pri organizovaní divadelných vystúpení a prehliadok.
Úprimná vďaka patrí všetkým tým,
ktorí sa svojou bytosťou dotkli javiskových priestorov. Z mnohých ochotníkov
sa stali ostrieľaní herci, ktorí tvoria i v súčasnosti stálu základňu. K najkrajším
chvíľam patrili vždy tie, ktoré sa nám do-

stali od obecenstva a uznanie od najbližších. To boli tie najkrajšie momenty a pocity, že sme to zvládli a že to, čo
vyžadovalo veľa driny a trpezlivosti, sa
páčilo k spokojnosti všetkým divákom.
Mgr. Jozefína Poláčiková

Vatra na počesť 75. výročia SNP
SZPB ZO v Staškove každoročne
usporadúva vatru na počesť SNP. Nebolo tomu aj tohto roku inak. Zapálenie vatry sa už tradične konalo na
nižnom konci na Grúni u Šinalov.
Na Grúň k vatre napriek nepriaznivému počasiu za stáleho dažďa a po šmykľavom teréne vystúpilo niekoľko
desiatok ľudí spolu s malými deťmi.
Medzi inými bol prítomný i redaktor týždenníka Kysuce, ktorý v novinách začiatkom septembra uverejnil reportáž
i s fotodokumentáciou. Prvou účastníčkou, ktorá vítala ostatných bola pani
Oškrobaná.
Akt zapálenia vatry otvoril predseda
ZO SZPB pán Jozef Šupola, ktorý privítal prítomných a svojím príhovorom zdôraznil prečo, a pre aký význam máme
zachovávať pamäť na povstanie a chrániť
česť bojovníkov proti fašizmu a nacionalizmu. Spomenul celookresné oslavy pri
pamätníku na Makove – Bumbálke, ktorých sa zúčastnili predstavitelia žilinského kraja, ako aj obcí, tiež
predstavitelia z Moravy a zástupkyňa veľvyslanectva z Ruska a na počesť vojaci
z diel vypálili niekoľko sálv. Všetci kládli
ku pamätníku vence vďaky. O ukrutnosti
fašizmu máme v blízkosti Tuzovky oblasť
Semeteš – pamätník, kde boli postrieľaní
všetci muži, medzi nimi i mladí neplno-

letí občania a nevinní ľudia, ktorí položili
svoje životy. Zachránil sa len jeden
občan. Tiež zdôraznil, potrebu oboznamovať mladých s udalosťami, ktoré sa
odohrali počas SNP a o ktorých mladí
často dostávajú neobjektívne informácie.
V závere svojho príhovoru poďakoval
všetkým, ktorí pomáhali uskutočniť uvedené oslavy. Predovšetkým OÚ v Staškove, Technickému podniku v Staškove,
staviteľovi vatry pánovi Mariánovi
Oškrobanému, pánovi Jakubíkovi za vystrelenie sálv z pušky, sponzorom a pánovi Jaroslavovi Machovčákovi a jeho
synovi, ktorí uvarili chutný guláš, poskytli priestory a obsluhu na pohostenie
prítomných. Bez ich pomoci, by sa uvedené oslavy ťažko uskutočňovali. Pán

Jozef Šupola ospravedlnil pána starostu,
ktorý sa nemohol zúčastniť osláv pre služobné povinnosti. Nakoniec pozval prítomných na pripravené občerstvenie, pri
ktorom vyhrávali heligonkári.
V závere zapálili spolu s tajomníkom
ZO SZPB pánom Mgr. Šimon Kožákom
vatru, ktorá sa napriek dažďu krásne rozhorela, akoby nás chcela upozorniť, že
treba zachovávať pamäť a česť bojovníkov povstania a zachovať objektivitu historických udalostí a tradícii boja za
národnú slobodu. Mnohí padli za slobodu a bojovali za nás, aby sme teraz
mali život v mieri.
Mgr. Šimon Kožák,
tajomník ZO SZPB

Staškov
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Aktivity v materskej škole Staškov

Pani riaditeľka, ako sa začal nový
školský rok 2019/2020 v Materskej
škole Staškov?
V prvom rade sa chcem poďakovať
všetkým rodičom, ktorí zverili svoje deti
do rúk našich pedagógov. Pobyt v materskej škole prinesie deťom nové
možnosti, nové priateľstvá, radosti a vedomosti. V novom školskom roku
2019/2020 bude MŠ navštevovať 86
detí, ktoré sú rozdelené do 4 tried.
PEDaGOGICKýMI ZaMESTNaNCaMI MaTERSKEJ ŠKOLy SÚ:
I. trieda: Jarmila Bajáková,
Nikola Kozáková
II. trieda: Helena Arendáriková,
Anna Dlhopolčeková
III. trieda: Katarína Brisudová,
Bc. Zuzana Nekorancová
IV. trieda: Darina Hrušková,
Mgr. Anna Holčíková – MŠ
Vyšný koniec
Poslaním materskej školy je doplniť rodinnú výchovu o výchovno – vzdeláva-

ciu činnosť zameranú na rozvoj osobnosti dieťaťa. aj v tomto školskom
roku sme pre deti pripravili rôzne aktivity: divadelné predstavenia, hudobno-výchovný koncert, dentálnu
hygienu zubov – Zdravý úsmev, výstavu
z ovocia a zeleniny, Šarkaniádu, Svetielkovú slávnosť, Lucie, stretnutie s Mikulášom, Vianoce, karneval, oslavy Veľkej
noci, výtvarnú súťaž, spevácku súťaž,
recitačnú súťaž, triedenie odpadu – Vláčik Separáčik, stretnutie s hasičmi,
stretnutie s políciou, s ujom poľovníkom,
Deň matiek, Deň detí, návšteva sokoliarov, rozlúčka s predškolákmi. K naplneniu cieľov, ktoré sme si stanovili, bude
potrebná ochota a úsilie zamestnancov
školy, rodičov a zriaďovateľa – OÚ Staškov. Prajem si, nech nás neopúšťa pracovný elán a chuť vytvárať pre deti
príjemné prostredie v MŠ.
ako sa využíva multifunkčné ihrisko pri MŠ na nižnom konci?
Viacúčelové športové ihrisko je súčasť areálu Materskej školy Staškov. Pre
MŠ je veľkým prínosom a pani učiteľky

s deťmi ho veľmi radi využívajú. Poskytuje služby k plneniu výchovno-vzdelávacej a športovej činnosti detí pri pobyte
vonku a v odpoludňajších činnostiach.
Užívateľmi ihriska sú okrem detí MŠ
aj obyvatelia obce Staškov. Prevádzka
ihriska je určená pre verejnosť v mesiacoch od apríla do októbra. V čase od
16.00 hod. – 19.00 hod. je ihrisko určené bezplatne pre deti a mládež. Deti
musia byť sprevádzané dospelou osobou. Prenájom ihriska pre športovú činnosť dospelých si môžu rezervovať aj
obyvatelia iných obcí v presne určený
čas. Takýto prenájom je spoplatnený
podľa VZN OÚ – Staškov. Zodpovednou osobou za prevádzku ihriska je
Pavol Ďurkáč, ktorého môžete kontaktovať osobne, alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 915 096 266.
V prípade nepriaznivého počasia je
ihrisko zatvorené. Chceli by sme poprosiť užívateľov ihriska, aby si ho vážili
a pri využívaní sa správali zodpovedne
a udržiavali poriadok.

Staškov
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Z aktivít a činností základnej školy
Pani riaditeľka, školský rok
2019/2020 sa začal slávnostným
otvorením 2. septembra 2019. Aké
zmeny priniesol?
Do školy nastúpilo na plnenie povinnej
školskej dochádzky 257 žiakov, ktorí sa vyučujú v 15 triedach. Žiaci 1. – 4. ročníka sa
vzdelávajú podľa inovovaného Školského
vzdelávacieho programu iISCED I. Moderná a
„ľudská“ škola. Žiaci 5. – 9. ročníka sa vzdelávajú podľa inovovaného Śkolského vzdelávacieho programu iISCED II. Moderná a
„ľudská“ škola. Otvorili sme tri oddelenia školského klubu detí s počtom 81 žiakov. Pribudlo
nám žiakov, ktorí sa prihlásili na obedy v školskej jedálni. Celkovo sa stravuje 226 detí, tie
ktoré sa nestravujú majú možnosť sa ešte prihlásiť. Do CVČ sa prihlásilo 247 detí, ktoré
odovzdali vzdelávací poukaz na záujmovú činnosť. Otvorili sme 19 záujmových útvarov. CVČ
ponúka široký okruch aktivít, aby mal každý
člen ZÚ možnosť vybrať a zapojiť sa do akejkoľvek činnosti. Takto chce bojovať proti nude,
pasivite a jej následkom.
Okrem vzdelávania a výchovy sme pripravili pre žiakov i aktivity na rozvoj sociálnych,
kultúrnych, poznávacích športových a komunikačných kompetencií.
Škola je živý organizmus, kde sa stále
niečo deje. Pri príležitosti Európskeho dňa mo-

bility sa na našej škole dňa 18. septembra
2019 uskutočnila Dopravná súťaž. Na našej
škole sa realizovala prierezová téma dopravná
výchova nielen teoretickou formou, ale i prakticky a názorne. Žiaci siedmeho ročníka sa
stali na jedno dopoludnie mladými inžiniermi.
Vďaka iniciatíve nášho bývalého žiaka, dnes
Mgr. Erika Babiša sa 3. 10. 2019 uskutočnila
aktivita pod názvom Stopiping in front an obstale –Trieda mladých inžinierov. Spoločenskovedná predmetová komisia v spolupráci
s neziskovou organizáciou Post Bellum pripravila pre ôsmakov a deviatakov zážitkové
workshopy s názvom „Rozhodovanie“, na
tému nútenej migrácie, xenofóbie a rasizmu a
workshop „Deň, kedy sa mlčalo“ bol určený
pre ôsmakov a zameraný na tému Premeny
slovenskej dediny počas kolektivizácie. Zavítal
k nám cirkus Jacko z Ukrajiny s programom
Máša a medveď.

Olympiáda základných škôl
V piatok, dňa 27. septembra 2019 sa na miestnom ihrisku FK Slávia Staškov konal 1. ročník
Olympiády základných škôl Olešná, Podvysoká, Staškov. Myšlienka zorganizovať takéto podujatie
sa zrodila u pána poslanca obecného zastupiteľstva JUDr. Štefana Pončku, ktorý je zároveň predsedom Komisie mládeže, kultúry a športu v Obci Staškov. Podporili ho aj páni starostovia Ing.Ladislav Šimčisko, JUDr. Ján Opial a Štefan Cudrák s pani riaditeľkami RNDr. Dagmar Dedíkovou a PhDr.
Darinou Slovákovou. Najlepšie výkony boli ocenené diplomom a medailami, navyše po sčítaní
bodov bol vyhlásený absolútny víťaz, ktorý si odniesol víťazný pohár. Na domácej pôde sa najviac
darilo žiakom našej školy, a pohár tak zostal doma v Staškove.

Kompletné výsledky i informácie o ďalších aktivitách školy si môžete pozrieť
na web sídle školy www. zstaskov.edupage.org.

Škola
Základná škola Staškov
Základná škola Podvysoká
Základná škola
s materskou školou Olešná

Atletické disciplíny
76 b
46 b

Kolektívne športy Body spolu
12 b
88 bodov
10 b
56 bodov

Celkové umiestnenie
1. miesto
2. miesto

29 b

8b

3. miesto

37 bodov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si
deviataci pripravili pod vedením pedagógov
prezentácie pre žiakov 3. – 9. ročníka o dvoch
krajinách EU – Írsku a Belgicku. V rámci Národného štandardu ﬁnančnej gramotnosti žiakom priblížil témy: zadĺženosť, osobný bankrot
rozpočet a príklady z reálneho života pán
Jozef Zbončák. Pracovníci kultúrneho strediska v Čadci priniesli do školy možnosť vyskúšať
si tradičné remeslá drotárstvo a košikárstvo.
Pri príležitosti sviatku všetkých zvierat na
celom svete sa naša škola rozhodla zorganizovať zbierku pre neďaleký útulok, ktorý sa
nachádza v obci Korňa. Do tejto zbierky sa zapojili aj občania našej obce. Návštevou Múzea
SNP v Banskej Bystrici si žiaci 9. ročníka pripomenuli 75. výročie Slovenského národného
povstania. Žiaci 6. a 7. ročníka absolvovali literárnu exkurziu na Oravu, kde navštívili Oravský hrad, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
a pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej.

Staškov
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Mažoretky EDIT víťazili
na Majstrovstvách sveta v Prahe
Vybojovali 4-krát zlato, 2-krát striebro a bronz

V dňoch 20. – 24.8. sa uskutočnil
v Prahe v hale Královka VII. Open
World Championship Majorettes
Sport asociácie IFMS za ﬁnančnej
podpory a záštity Magistrátu hl. m.
Prahy a pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy. Súťaž
vyhlásila medzinárodná federácia International Federation Majorettes
Sport.
Počas 5 dní diváci videli okolo 600
mažoretkových formácií v 16 disciplínach a v 4 vekových kategóriach.
Reprezentáciu z Poľska, Ruska, Bulharska, Chorvátska, Kyrgyzstánu a Čiech
doplnili 3 nominované súbory zo Slovenska, medzi ktorými bol aj náš súbor
EDIT Staškov.
Naše mažoretky postupujú na tento
šampionát už 5 rokov po sebe. Tento rok
sme mali nominovaných celkom 13
choreograﬁí s palicou (baton), strapcami
(pom) a zástavou (ﬂag).
Aj tento rok si svoje prvenstvo obhájila miniformácia junioriek s náradím
pom s choreograﬁou „Hviezdna obloha“.
Od roku 2016 si v tejto kategórii svetové
prvenstvo drží úspešná a skúsená trénerka Erika Jurgová. Víťazky Anetka
Trnková, Grétka Bagová, Viki Jakubcová,
Kamka Kobolková, Alžbetka Vyšlanová,
Ľudmilka Kvašňovská a Saška Bugalová
prevzali od presidenta IFMS Ing. Josefa

Doležela zlatý pohár, medaile a so svojim fanklubom
plným emócií zaspievali slovenskú hymnu.
Najvyšší zlatý titul práve
z tejto súťaže unikal niekoľko
rokov našej sólistke Kamke
Kobolkovej. No tento rok
spolu so svojou veľmi šikovnou trénerkou Peťkou Bajakovou presvedčila porotu o svojich
najlepších sólových vystúpeniach. Za
svoje 3 sóla s náčiním pom, baton aj ﬂag stála
dva razy na najvyššom stupni víťazov a
raz na 2. priečke. Vo svojich kat. baton aj
pom mala až 17 súperiek. K týmto 3 sólovým vystúpeniam si pripísala trénerka
Peťka víťazstvo aj pre juniorkové duo s
baton Mišku Kubačkovú a Kamku Kobolkovú. Ich perfektný synchronný výkon
ohodnotila porota za najlepší.
Striebornú medailu za krásny výkon
vybojovalo duo kadetiek s pom Sárika
Krivulčíková a Tamarka Maslíková pod
vedením tr. Eriky. S náčiním ﬂag si zatancovala na ľudovú nótu seniorka Simonka Škulaviková, za ktorý získala
bronz a titul II. Vice World Champion.
Veľmi úspešná bola juniorková skupinová choreograﬁa „Kalendár“ pod vedením Danky a Eriky, miniformácia mix s
trénerkou Simonkou, miniformácia kadetiek a trio junioriek s pom pod vedením Natálky a Barborky.
Rok od roku sa tešia veľkej obľube vystúpenia rodičovských tímov grandseniorov. Ich základňa je čo raz väčšia, tento
rok diváci mohli posúdiť až 15 rodičovských tímov. Staškovania vystupovali na
úplný záver celého šampionátu, ako čerešnička na torte. Svoju choreograﬁu Sestričky si náležite vychutnali a nemali sa
za čo hanbiť.

Celý šampionát mal opäť vysokú výkonnostnú aj organizačnú úroveň. Samozrejmosťou sa stal priamy prenos
majstrovstiev na webových stránkach,
veľkoplošné obrazovky a komentovanie
jednotlivých choreograﬁí. Nechýbalo ani
vysielanie ČT na kanáli šport s priebežnými výsledkami seniorských choreograﬁí. Královská modrá farba na stuškách
zdobila medaile razené priamo pre túto
príležitosť, pripravené boli športové trofeje pre 4. – 6. miesta a diplomy obdržali
všetky aj neúspešné mažoretky. Pesnička
„Hoooray, Majorettes“ opäť lákala
na záver každého súťažného dňa všetkých na súťažný tanečný parket.
Staškovčania si v Prahe vychutnali
úžasné súťažné chvíle – slzy šťastia, dojatie, silné emócie a zvuk slovenskej hymny.
Súbor Edit opäť dokázal, že má na mažoretkovom poli svoje popredné miesto, za
čo ďakujeme predovšetkým našim mažoretkám a obetavým trénerkám.
Zároveň ďakujeme rodičom za organizačnú pomoc, za podporu p. riaditeľke
ZŠ Podvysoká, p. starostovi OÚ Olešná, p. Matejovi a fme MFC BUS, s.r.o.
Ďakujeme OÚ Staškov za poskytnutie
priestorov v starej škole.

Staškov
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VýSledKy:
1. miesto a titul World champion: sólo junior baton K. Kobolková, tr. P. Bajaková
1. miesto a titul World champion: sólo junior ﬂag K. Kobolková, tr. P. Bajaková
1. miesto a titul World champion: duo baton M. Kubačková a K. Kobolková, tr. P. Bajaková
1. miesto a titul World champion: miniformácia junior pom K. Kobolková, Ľ. Kvašňovská, V. Jakubcová, A. Bugalová,
G. Bagová, A. Vyšlanová, A. Trnková, tr. E. Jurgová
2. miesto a titul i. Vice World champion: sólo junior pom K. Kobolková, tr. P. Bajaková
2. miesto a titul i. Vice World champion: duo kadet pom T. Maslíková, S. Krivulčíková, tr. E. Jurgová
3. miesto a titul ii. Vice World champion: sólo senior ﬂag S. Škulaviková, tr. S. Škulaviková
4. miesto: mini junior mix A. Trnková, A. Vyšlanová, K. Kobolková, M. Kubačková, V. Jakubcová, V. Číšecká, tr. S. Škulaviková
5. miesto: skupina junior pom A.Trnková, A.Vyšlanová, K.Kobolková, M.Kubačková, V. Jakubcová, V. Číšecká, G. Bagová,
Ľ. Kvašňovská, V. Maslíková, V. Tabačíková, S. Krivulčíková, T. Maslíková, D. Oravcová, V. Veselková, N. Zbončáková, B.
Zahatlanová,
M. Zajacová, R. Hnidková, J. Belková, L. Jánošíková, A. Bugalová, tr. D. Letková, E. Jurgová
6. miesto: mini kadet pom S. Trnková, V. Tabačíková, S. Krivulčíková, T. Maslíková, D. Oravcová, V. Veselková, tr. N.
Zbončaková, B. Zahatlanová
7. miesto: skupina grandsenior pom J. Zbončák, J. Sabela, J. Zbončáková, E. Sabelová, M. Číšecká, P. Bulejová, J. Nekorancová, J. Balalová, E. Latková, J. Mikovčáková, S. Hrčková, I. Palubiaková, P. Jurášek, P. Kubačková, K. Zajacová
8. miesto: trio junior pom Ľ. Kvašňovská, A. Trnková, G. Bagová, tr. N. Zbončaková, B. Zahatlanová

RNDr. Edita Sabelová

Mažoretky EDIT bilancujú
Súťažná sezóna roku 2019 bola veľmi úspešná. V rámci 4 vekových kategórií sa nacvičilo 20 choreograﬁí. Množstvá hodín
príprav, tréningov a sústredení naše dievčatá zúročili na regionálnych a zahraničných súťažiach. V roku 2019 sa zúčastnili súťaže Opavská ruža, Karvinský pohár, Memoriál J. Necida v Hlučíne, Grand Prix v Nitre, Ella cup v Malackách. Vyvrcholením
boli Majstrovstvá Slovenska v Bratislave, Majstrovstvá Európy (as. MWF) v Chorvátsku v Zágrebe, Majstrovstvá sveta v Prahe
(as. IFMS) a medzinárodná Grand Prix v St. Petersburgu v Rusku (as. MWF). Pre Staškov získali 47 zlatých, 19 strieborných
a 19 bronzových umiestnení. Z celého srdca ďakujem všetkým, ktorí sa mažoretkovému športu na Staškove venujú, mažoretkám, trénerkám a všetkým, čo náš klub podporili a pomohli nám. Ďakujeme.

Žiacka hasičská súťaž v našej obci

RNDr. Edita Sabelová

Kamilka Kobolková potvrdila
svoje kvality a víťazila aj
v St. Petersburgu v Rusku
Pre svoj klub EDIT
Staškov vybojovala na
International Grand
Prix posledný septembrový víkend najcennejšie kovy – zlato
a dve striebra. V juniorkovej kategórii sólo
baton (palica) prekonala 29 súperiek a postavila sa na najvyšší medailový
stupienok, v kategórii sólo twirling
a sólo pompom (strapce) získala v silnej
konkurencii 2. miesto.
Kamilke zo srdca ďakujeme a blahoželáme ku krásnemu výsledku!

Dobrovoľný hasičský zbor Staškov a Základná škola Staškov usporiadali dňa 21. septembra 2019 na futbalovom
ihrisku FK Slávia Staškov žiacku hasičskú súťaž „O pohár
riaditeľky Základnej školy v Staškove“. Táto hasička súťaž
mala veľký ohlas a veľmi sa vydarila. Chcel by som poďakovať
všetkým, ktorí túto súťaž pripravili a organizovali.
Veľkú radosť na tejto súťaži nám urobili naše súťažiace
družstvá – žiačky a žiaci. Žiačky vo svojej kategórií obsadili
1. miesto s najlepším časom zo všetkých kategórií a získali
„Putovný pohár riaditeľky Základnej školy“. Naši žiaci

vo svojej kategórií obsadili veľmi pekné 2. miesto. Treba ešte
spomenúť, že tieto dve družstvá žiačky a žiaci súťažili na pohárových súťažiach v okrese celú jeseň a dosahovali veľmi
dobré výsledky.
Chcel by som poďakovať ich trénerom Rastislavovi Perďochovi a Robertovi Perďochovi. Poďakovanie patrí aj sponzorovi, ktorý prispel na opravu žiackej hasičskej striekačky.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili a prišli povzbudiť naše družstvá!!!
Ján Janošec, predseda DHZ Staškov

„Futbalový um, bojovnosť a odhodlanie
sú zaručený úspech“
Staškov

Naše A – mužstvo dosahuje v jesennej časti 4. ligy vý-

borné výsledky a bojuje o najvyššie priečky. Chalani sa presadzujú svojim futbalovým umom, bojovnosťou a odhodlaním. V
každom zápase si dokážeme vypracovať viacero gólových šancí,
ktoré sa nám aj darí premieňať. Oproti minulým rokom sme sa
zlepšili v obrannej fáze hry. Obranu výborne „diriguje“ novic v
našej bráne Václav Poništ, tiež ďalšie letné posily ako Patrik Jarabica či Pavol Zimka skvele zapadli do kolektívu a stali sa ťahúňmi.
Opäť sa nám podarilo získať na hosťovanie zo Žiliny nášho odchovanca Tomáša Staníka, ktorý tiež výrazne prispieva k našej ofenzívnej sile. I chlapci z dorastu Vladimír Olšovský a Dominik
Barnošák si našli svoje pevné miesto v tíme dospelých. Celkovo
vládne v kabíne tá správna chémia. Snažíme sa hrať atraktívny fut-
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bal, ktorý sa, verím, fanúšikom musí páčiť. Prajem si, aby nás prišli
povzbudiť vo veľkom počte na náš posledný zápas jesene doma s
Tvrdošínom. Samozrejme ich budeme chcieť potešiť víťazstvom a
poďakovať im takto za povzbuzovanie a podporu, ktorou nás celú
sezónu dokázali vyhecovať k výkonom. Tréneri Michal Gottwald a
Ľuboš Červenec mužstvo určite opäť kvalitne a poctivo pripravia.

Posledné výsledKy:

FK slávia – Teplička n. v. 1:1 (góly: M. Polka)
Makov - FK slávia
1:2 (góly: T. Staník, T. Gavlák)
FK slávia – Bobrov
6:0 (góly: P. Jarabica 2, T. Gavlák 2,
J. Polka, R. Lysík, vlastný)

Žiaci U15 prípravu začali hneď po Kronerovom pohári. Aj keď

boli prázdniny, chlapci sa snažili chodiť na každý tréning. Trénovali
sme 3 krát do týždňa a cez víkend sme mali prípravný zápas. Družstvo malo v príprave dobré výsledky a to sa odzrkadlilo aj v sezóne.
Momentálne okupujeme druhé miesto v tabuľke, len zásluhou horšieho skóre. výsledky sú zásluhou celého družstva i realizačného
tímu. Pred sezónou sme sa posilnili o niekoľko talentovaných mladíkov, na striedavý štart prišiel Roman Koniar z Klokočova, na hosťovanie univerzál Janko Kajánek z Rakovej a na prestup Lukáš
Bednárik zo Slovanie Korňa, ktorý však u nás už i v minulosti pôsobil.
Vedúcim dorastu sa stal Miroslav Michalík. Po dlhoročnej práci v doraste nám dáva mnoho skúsených rád a postrehov. Chlapci ho majú
veľmi radi za jeho ľudskosť a ústretovosť. Ešte nás čakajú dve kolá a
chceli by sme sa udržať do 3. miesta. Chlapci majú moju plnú dôveru,
verím, že to zvládneme. Sú veľmi pracovití a obetaví, verím, že ďalšie
úspechy nenechajú na seba dlho čakať.
Štefan Zajac, tréner U15

Posledné výsledKy U15:
FK slávia – Podvysoká
Teplička n. v. – FK slávia
FK slávia – Terchová

4:4
0:6
8:1

(g: J. Zajac 2, L. Zajac 2)
(g: J. Zajac 2, T. Matlák, J. Kajánek, A. Jantošík, A. Haladej)
(g: R. Koniar 2, J. Zajac 2, J. Kajánek, A. Jantošík, A. Haladej,
J. Krišťák)

Posledné výsledKy U13:
FK slávia – Podvysoká

Teplička n. v. – FK slávia

FK slávia – Terchová

6:2

(g: K. Marčan 2, M. Mravec, M.
Gottwald, J. Furdan, P. Baraník)
0:10 (g: J. Furdan 4, A. Slovák 3, M.
Mravec 2, P. Baraník)
8:0
(g: M. Mravec 3, J. Furdan 2,
P. Baraník 2, S. Štrkáň)

Žiaci U15

dorast začal sezónu nie práve najlepšie. Pod horšie výsledky
sa podpísalo to, že niektorí naši hráči skončili s futbalom alebo sa
vydali na skusy k iným klubom. Tréner Viliam Samec a vedúci Róbert Kontrík mali plno práce so zostavením družstva. Prvé zápasy
sme ani neodohrali v plnom počte hráčov v poli. Ale i napriek oslabeniu ostala kostra družstva pospolu. Po prvých nelichotivých výsledkoch sa však herne i výsledkovo prebudili a momentálne im
patrí výborne 4. miesto v 4. lige skupine Sever. Partia okolo kapitána Mateja Brezinu hrá atraktívny útočný futbal s množstvom
strelených gólov, avšak tiež sa nevyvarujú zbytočných chýb v obrannej činnosti, čo možno dávať do súvislosti s ich hernou mladíckou neskúsenosťou. Stále máme nedostatok dorastencov, čo je pri
takto ťažkej súťaži veľkým hendikepom. Musím poďakovať poslancom, rodičom, sponzorom a ľuďom, ktorí sa snažia nám akokoľvek
pomôcť futbalu v našej obci. Bez nich by to nefungovalo.
Posledné výsledKy U19:

Bytča - FK slávia
2:6 (g: F. Klus 3, Mat. Brezina 2, V. Hejčík)
FK slávia – Zuberec
6:3 (g: F. Klus 3, Mat. Brezina 2, J. Kontrík)
FK slávia – st. Bystrica 4:3 (g: F. Klus, Mat. Brezina)

Bc. Mário Koňušík, tajomník FK
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