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z rokovania obecného zastupite¾stva
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urbár informuje spoloèenská kronika
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zo života MŠ Staškov

výsledky DHZ Staškov 

FK Slávia Staškov bilancuje

Držitelia Ceny obce Staškov.



SLOVO STAROSTU

Milí Staškovania!

S prichádzajúcim zimným obdobím ukonèil obecný úrad naplánované investièné aktivity.  Stavebná spoloènos� STAS 

s.r.o. Krásno nad Kysucou odovzdala revitalizovaný priestor pred polyfunkèným domom 

s novými parkovacími plochami v celkovej hodnote 53986,67 eur.  Zrekonštruovali sme 

vstupné schodisko do domu smútku za 2451,80 eur , nako¾ko pôvodné schodisko bolo najmä 

v zimnom období šmyk¾avé a doslova nebezpeèné. V budúcom roku bude potrebné urobi� 

generálku terénnych schodov od domu smútku na nový cintorín. Jestvujúce  schody vykazujú 

také technické nedostatky , že lokálne opravy nevyriešia podstatu problému. Predpokladaná 

cena rekonštrukcie je asi 5000 eur.  V mesiacoch september a október boli opravené miesta, 

ktoré zhoršovali prejazdnos� asfaltových miestnych komunikácii , tiež bol zaasfaltovaný 

priestor vstupu do materskej školy a prístup k ihrisku s umelou trávou pri základnej škole. 

Celkové náklady boli približne 11 500 eur.  S vlastnými zamestnancami obecný úrad vymenil 

laná na lávke cez Kysucu k železniènej stanici, lebo pôvodné laná pod¾a vyjadrenia statika 

nevyhovovali z dôvodu ich poddimenzovaného priemeru. Náklady na prevedené práce boli cca 

3000 eur.V týchto dòoch   realizujeme  výstavbu nových autobusových zastávok v lokalite 

U Belkov a Jelitov.  Stavebná spoloènos� Tempro Èadca zaèala s realizáciou stavby Turisticko – náuèného chodníka od 

obecného úradu až po Kaplnku v Klokoèove - Klin na hranici s obcou Horní Lomná. Stavba je realizovaná z prostriedkov 

Európskej únie v rámci projektu cezhraniènej spolupráce a termín ukonèenia je  máj 2014. Obecný úrad v spolupráci 

s  Pozemkovým úradom v Èadci dokonèil projekt na realizáciu ve¾kých pozemkových úprav v našej obci. Vlastný proces 

pozemkových úprav bude zapoèatý v priebehu budúceho roka. V týchto dòoch ukonèila spoloènos� Stredoslovenská 

energetika a.s. prípravné práce na rekonštrukcii jestvujúceho elektrického vedenia v Staškove – Za Bahanou. Pod¾a 

vyjadrenia kompetentných zamestnancov SSE – distribúcia, samotná príprava stavby a vybavenie potrebných povolení 

boli èasovo nároènejšie ako sa predpokladalo a z toho dôvodu sa s vlastnou realizáciu nezaène v tomto roku, ale hneï  

v prvých mesiacoch  roku 2014.

V mesiaci október obec podávala žiadosti na získanie finanèných prostriedkov na realizáciu výstavby zberného dvora 

v areáli bývalého technického podniku z Envirofondu , na dobudovanie okolia Kronerovho domu z Programu obnovy 

dediny a v rámci projektu cezhraniènej spolupráce s obcou Valašská Bystøice na rekonštrukciu elektroinštalácie, 

vykurovania , osvetlenia a ozvuèenia kinosály nášho kultúrneho domu. Obec Valašská Bystøice leží 7km od mesta 

Rožòov pod Radhoštem a okrem spoloène podávaného projektu bude s našou obcou spojená aj zmluvou o vzájomnej 

partnerskej spolupráci v rôznych oblastiach kultúrneho a spoloèenského života. O budúcej spolupráci rozhodli poslanci 

obidvoch obcí a v blízkej dobe bude pripravená a podpísaná samotná zmluva. Obce z prihranièných oblastí , ktoré sa 

rozhodnú spolupracova� na takejto úrovni  , budú môc� èerpa� na tento úèel finanèné prostriedky z eurofondov.

V rámci Mesiaca úcty k starším obecný úrad zorganizoval  kultúrne podujatie spojené so stretnutím jubilantov 

a odovzdávaním Ceny obce Staškov. I touto cestou chcem držite¾om tohto ocenenia srdeène poblahožela� a znova 

vyjadri� poïakovanie za ich odvedenú prácu pre obec a pre obyvate¾ov našej obce.

V októbri odišiel do starobného dôchodku dlhoroèný zamestnanec obce p. Miroslav Chrenš�. Na uvo¾nené pracovné 

miesto nastúpil  p. Peter Vyrobík, aby si obec mohla vykonáva� menšie stavebné práce vo vlastnej réžii. Údržbu 

verejného osvetlenia a rozhlasu budeme vykonáva� za pomoci miestnych živnostníkov v potrebných intervaloch. Vážení 

obèania , chcem Vás požiada� , aby ste prípadné poruchy na verejnom osvetlení a rozhlase nahlásili zamestnankyni 

obecného úradu p. Hurinovej / tel. 4302725 , e-mail – dane@staskov.sk/ 

Na záver Vás všetkých srdeène pozývam  na tradiènú rozlúèku so Starým rokom 2013,  ktorá sa uskutoèní dòa 31.12 

2013 o 17.00 hod v priestoroch pred obecným úradom.

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce 



Parkovacia plocha pred budovou polyfunkèného domu. Vstupné schodisko do domu smútku.

Prístup k multifunkènému ihrisku pri základnej škole. Vstup do materskej školy.

Lávka cez rieku Kysuca.

SLOVO STAROSTU



OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO

Z rokovania obecného zastupite¾stva

Októbrové riadne zasadanie obecného zastupite¾stva zvolal starosta obce na piatok 25.10.2013 o 9.00 hodine  a konalo 
sa v spoloèenskej miestnosti obecného úradu. Prítomní poslanci po malých úpravách schválili program rokovania 
a venovali sa kontrole plnenia uznesenia è.6/2013 z predchádzajúceho zasadnutia OZ. V tomto bode starosta obce 
Ing. Šimèisko informoval o vykonaných prácach v objekte cintorína, kde došlo k opravám schodiska k budove domu 
smútku, ako aj k celkovej úprave pred konaním sviatku zosnulých. Stavebná komisia pod¾a rozhodnutia zastupite¾stva 
vykoná obhliadku schodiska nad domom smútku s cie¾om rozhodnú� o ïalšom postupe a rozsahu jeho opráv. Ïalej 
prebehla diskusia k ukonèeniu prác pred poštou a bytovkou na výstavbe parkoviska a spevnených plôch. V mesiaci 
október boli vykonané opravy výtlkov v obci. Starosta informoval prítomných poslancov zastupite¾stva o vykonanej 
oprave lávky pri železniènej stanici. Na základe odporuèenia statika boli na tejto lavièke vymenené niektoré nosné prvky 
o namontované nové nosné laná. Celková suma za opravu predstavuje sumu 3000 €. Lavièka by po tejto oprave mala aj 
ïalšie roky bezpeène slúži� obèanom.

V štvrtom bode rokovania predložila riadite¾ka CVÈ  Mgr. Poláèiková Jozefína Správu o výchovno-vzdelávacej èinnosti za 
školský rok 2012/2013. V piatom a šiestom bode bolo centru vo¾ného èasu schválené èerpanie rozpoètu a bol schválený 
návrh na úpravu rozpoètu è. 1/2013.  
V siedmom bode rokovania bola prerokovaná Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej èinnosti za 
školský rok 2012/2013 v Materskej škole Staškov. Riadite¾ka MŠ p. Smreèková Anna ïalej predložila k schváleniu 
Správu o hospodárení a úpravu rozpoètu è.2/2013. Obidva predložené dokumenty boli zastupite¾stvom schválené.  
Schválený bol aj návrh na úpravu poplatkov za stravu v MŠ od 1.1.2014. 
Správu o výchovno – vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole Staškov predložila na 
zastupite¾stve  riadite¾ka školy Mgr. Perïochová Mária. Zároveò predložila aj správy o hospodárení ZŠ, ŠJ a ŠKD, ako aj 
návrh na úpravy rozpoètov týchto subjektov. Predložené dokumenty boli po doporuèení finanènou komisiou schválené. 
Finanèná komisia na svojom rokovaní doporuèila schváli� aj èerpanie rozpoètu obce k 30.9.2013, ako i úpravu rozpoètu 
obce è.4/2013. Poslanci obecného zastupite¾stva po vzájomnej rozprave, vypoèutí si informácií ekonómky obce 
a podaní stanoviska hlavnej kontrolórky obce tieto dokumenty schválili. 
Po oboznámení sa s dodatkom správy audítora bola schválená aj konsolidovaná závierka za rok 2012.

Na základe rozhodnutia obecného zastupite¾stva zo dòa 27.8.2013 o ponuke na odpredaj objektu bývalej Tesly 
a pozemkov pri bytovkách,  ktoré sa nachádzajú pri ZŠ Zákopèie, boli schválené podmienky obchodnej verejnej sú�aže 
na odpredaj prebytoèného majetku obce. Podmienky predaja sú uverejnené na internetovej stránke obce. 
(www.staskov.sk) Pod¾a rozhodnutia zastupite¾stva budú finanèné prostriedky získané predajom týchto nehnute¾ností 
použité výluène na výstavbu Domu seniorov v Staškove. 

V závere rokovania poslanci prejednali žiadosti o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce a správe ZŠ. 
Jedná sa o nájmy kinosály kultúrneho domu, priestorov tried a telocviène za úèelom ich využitia záujmovými 
organizáciami. Zamietnutá bola žiados� o zriadení vecného bremena na umiestnenie  inžinierskych sietí po realizácií 
stavby rodinného domu vlastníka Ing. Gajdošíka Vladimíra a na zriadenie práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
v majetku obce – dvora starej školy, ktorý ako uviedol žiadate¾ vo svojej žiadosti „užíva bezproblémovo a dobromyse¾ne 
od roku 1972.“ Poslanci vykonali obhliadku dvora starej školy a žiados� zamietli. Toto rozhodnutie bolo v diskusii 
odôvodnené predovšetkým tým, že v minulosti došlo k odpredaju ve¾kej èasti pozemku pri starej škole a súèasná 
výmera už s problémami postaèuje pre plnenie zámerov, pre ktoré obci objekt starej školy slúži. Na dvore bola schválená 
výstavba altánu a objekt dvora bude riadne zabezpeèený plotom a bránou. V jarných mesiacoch bude do objektu 
pres�ahovaná obecná knižnica. Od roku 2011, kedy škola vrátila obci tento objekt, bolo na jeho rekonštrukciu 
investovaných zhruba 30 000 €. Boli opravené prvky strechy, fasáda, sociálne zariadenia, kotolòa a objekt bol pripojený 
na kanalizáciu. Obec pripravuje projekt na výmenu okien a zateplenie celej budovy. Stará škola je budovou, ktorá si 
zaslúži z h¾adiska spoloèenského, ale aj historického našu ve¾kú pozornos�, a tak k nej musíme aj pristupova�. 

Mgr. Ján Kubošek 
zástupca starostu
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Uznesenie è. 7/2013 zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 25.10.2013

Obecné zastupite¾stvo  v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:

Program rokovania

1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia è. 6/2013  zo zasadnutia OZ
 4. CVÈ  Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej èinnosti a jej výsledkoch za školský rok 2012/2013
 5. CVÈ  Staškov – èerpanie rozpoètu k 30.9.2013
 6. CVÈ  Staškov – úprava rozpoètu  è. 1/2013
 7. Materská škola Staškov – správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej èinnosti za šk. rok 2012/2013 
 8. Materská škola Staškov – návrh na úpravu poplatkov za stravu od 1.1.2014 
 9. Materská škola Staškov  - správa o hospodárení k 30.6. 2013
10. Materská škola Staškov – úprava rozpoètu  è. 2/2013 
11. Základná škola Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok  
2012/2013
12. Základná škola Staškov  - správa o hospodárení k 30.6.2013 – ZŠ, ŠJ, ŠKD
13. Základná škola Staškov – úprava rozpoètu è. 3/2013  
14. Obec Staškov –  èerpanie rozpoètu k  30.9.2013
15. Obec Staškov  -  úprava rozpoètu è. 4/2013
16. Obec Staškov – konsolidovaná úètovná závierka za rok 2012 
17. Prenájom majetku  obce Staškov – nebytové priestory 
18. Prenájom majetku  obce Staškov v správe Základnej školy Staškov  – nebytové priestory
19. Schválenie podania projektu v rámci cezhraniènej spolupráce  SR - ÈR 
20. Schválenie podmienok VOS na predaj majetku obce 
21. Rôzne 
22. Diskusia 
23. Návrh  na uznesenie
24. Záver                                                                                                                                                                                         
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0

2. Návrhovú komisiu v zložení:  
predseda:  Jozef Zbonèák
èlenovia:  Mgr. Ivetka Bartusková, , PhDr. Gabriel Machovèák
overovatelia:  Pavol Ïurkáè, Ing. Šimon Kožák, PhD.,
Hlasovanie: za:   6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

3. Kontrolu uznesenia è. 6/2013  zo zasadnutia OZ
Hlasovanie: za:  6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 
 
4. CVÈ  Staškov – správu o výchovno – vzdelávacej èinnosti a jej výsledkoch za školský rok 2012/2013
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

5. CVÈ  Staškov – èerpanie rozpoètu k 30.9.2013
Hlasovanie: za:  6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

6. CVÈ  Staškov – úpravu rozpoètu  è. 1/2013
Hlasovanie: za:  6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

7.  Materská škola Staškov – správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej èinnosti za šk. rok 
2012/2013 
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

8. Materská škola Staškov – úpravu poplatkov za stravu od 1.1.2014 
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

 9. Materská škola Staškov  - správu o hospodárení k 30.6. 2013
Hlasovanie: za:  6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 
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10. Materská škola Staškov – úpravu rozpoètu  è. 2/2013 
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

11. Základná škola Staškov – správu o výchovno – vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 
2012/2013
Hlasovanie: za:   7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

12. Základná škola Staškov  - správu o hospodárení k 30.6.2013 
Hlasovanie: za:   7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

13. Školská jedáleò pri ZŠ Staškov  - správu o hospodárení k 30.6.2013 
Hlasovanie: za:   7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

14. Školský klub detí  pri ZŠ Staškov  - správu o hospodárení k 30.6.2013 
Hlasovanie: za:   7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

15. Základná škola Staškov – úpravu rozpoètu è. 3/2013  
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

16. Školský klub detí pri ZŠ  Staškov – úpravu rozpoètu è. 3/2013  
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

17. Školská jedáleò pri ZŠ Staškov – úpravu rozpoètu è. 3/2013  
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

18. Obec Staškov –  èerpanie rozpoètu k  30.9.2013
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

19. Obec Staškov  -  úpravu rozpoètu è. 4/2013
Hlasovanie: za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

20. Obec Staškov – konsolidovanú úètovnú závierku za rok 2012 
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

21. Prenájom  nehnute¾nosti – nebytové priestory- prístrešku pri budove súpisné èíslo 227  v Staškove na parcele è. 
451/1 o rozlohe 50,165 m2 v k.ú. Staškov Ing. Stanislavovi Machovèákovi, Staškov, IÈO: 32234708 vo výške roèného 
nájmu 424,14 €/ rok, na dobu od 1.11.2013 na dobu neurèitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac, za úèelom uskladnenia 
železiarskeho materiálu a výrobkov súvisiacich s jeho podnikate¾skou èinnos�ou , v zmysle § 9 a  ods.9 písm. c / zákona 
SNR è.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v 
tom, že predmetný prístrešok chce nájomca využíva� pri vykonávaní svojej èinnosti pri ktorej trvalo zamestnáva 
obèanov Staškova.
Hlasovanie:  za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

22. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502- nebytové priestory - 4  
triedy a telocvièòu  v  budove Základnej školy, Staškov è. 502  Centru vo¾ného èasu, Staškov 588, Ul. J. Kronera 588, 
023 53   Staškov  v sume 1 € za oduèenú hodinu v triede a 2 €  za oduèenú hodinu v telocvièni v období od 1.11.2013 do 
30.6.2014 v súlade s § 9a ods.9  písm. c/ zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z 
dôvodov hodných osobitného zrete¾a,  ktorý spoèívajú v tom, že sa poskytnú priestory na vo¾no èasové aktivity formou 
krúžkovej èinnosti.
Hlasovanie:  za:  8, Zdržal sa:0, Proti: 0

23. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502 – nebytové priestory -  
telocvièòu v priestoroch  Základnej školy, Staškov è. 502 TK Turzovka, M.R. Štefánika 2477, 022 01  Èadca v sume 4 €/ 
hod. v letných mesiacoch a 10 €/ hod. v zimných mesiacoch v období od 1.11.2013 do 30.6.2014 v súlade s § 9a ods.9  
písm. c/ zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 
zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa umožní žiakom venova� sa vo vo¾nom èase tenisu.
Hlasovanie:  za:   8, Zdržal sa:0, Proti: 0

24. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502-nebytové priestory -  
telocvièòu v priestoroch Základnej školy, Staškov è. 502 pánovi Ladislavovi Nekorancovi,  bytom Staškov v sume 4 € 
/hod. v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných mesiacoch v období od 1.11.2013 do 30.6.2014 v súlade s § 9a ods.9  
písm. c/ zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 
zrete¾a,  ktorý spoèíva v tom, že sa umožní obèanom aktívne športové vyžitie.
Hlasovanie:  za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

25. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502-nebytové priestory -  
telocvièòu v priestoroch Základnej školy, Staškov è. 502 Združeniu FK Slávia Staškov, 023 53  Staškov  v sume 4 € /hod. 



OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO

7SPRAVODAJ Obce Staškov

v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných mesiacoch v období od 1.11.2013 do 30.6.2014 v súlade s § 9a ods.9  písm. 
c/ zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a,  
ktorý spoèíva v tom, že sa umožní obèanom aktívne športové vyžitie.
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

26. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502 -nebytové priestory -  
telocvièòu v priestoroch Základnej školy, Staškov è. 502  OZ Pohyb, Krása, Presnos� Staškov è. 602  v sume 4 € /hod. 
v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných mesiacoch v období od 1.11.2013 do 30.6.2014 v súlade s § 9a ods. 9  písm. 
c/ zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý 
spoèíva v tom, že sa poskytnú priestory na vo¾noèasové aktivity žiakov.
Hlasovanie:  za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

27. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502 - nebytové priestory - 
1 triedu v budove Základnej školy, Staškov è. 502 Základnej umeleckej škole, M. R. Štefánika 355, 023 54   Turzovka 
v sume 1 € za oduèenú hodinu  v období od 1.11.2013 30.6.2013v súlade s § 9a ods.9  písm. c/ zákona SNR è.138/1991 
Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa 
umožní žiakom Základnej školy Staškov uèi� sa hra� na hudobných nástrojoch priamo v obci.
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa:0, Proti: 0

28. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502 -nebytové priestory -  
telocvièòu v priestoroch Základnej školy, Staškov è. 502 pánovi Miroslavovi Michalikovi,  bytom Staškov v sume 4 € /hod. 
v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných mesiacoch v období od 1.11.2013 do 30.6.2014 v súlade s § 9a ods.9  písm. c/ 
zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý 
spoèíva v tom, že sa umožní obèanom aktívne športové vyžitie.
Hlasovanie:  za:   8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

29. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502 -nebytové priestory -  
telocvièòu v priestoroch Základnej školy, Staškov è. 502  Mgr. Antonovi Galusovi, Rímskokatolícka Farnos� Staškov è. 91  
v sume 4 € /hod. v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných mesiacoch v období od 1.11.2013 do 30.6.2014 v súlade s § 
9a ods.9  písm.c zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 
zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa umožní obèanom venova� sa futbalu.
Hlasovanie:  za:    8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

30. Èlenov inventarizaènej komisie pre obec Staškov:
predseda: Ing. Kubánková Anna,
èlenovia:  Bc. Èeèotková Mária, Veselovská Mária, Bc. Hurinová Milka, Mgr. Balážová Jana, Cudrák Ladislav   
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:  0

Èlenov inventarizaènej komisie pre Základnú školu Staškov:
predseda:  Mgr. Izabela Chrobáková
èlenovia:   Mgr. Anna Bukovanová, Mgr. Vlasta Perïochová
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:  0  

Èlenov inventarizaènej komisie pre Materskú školu Staškov:
predseda:  Anna Dlhopolèeková
èlenovia : Zuzana Nekorancová, Erika Sadleková
Hlasovanie:  za:  8, Zdržal sa: 0                Proti:  0   

31. Vyradenie majetku obce Staškov  v celkovej sume :   16 073,80 €   
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:  0  
  
32. Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 150 € pre p. Silviu   
Èernákovú, bytom Staškov.  
Hlasovanie:  za:  7, Zdržal sa: 0, Proti:  0  
  
33.  Žiados� o sociálnu výpomoc  pre p. Vladislava Šamaja, bytom Staškov vo výške 90 €.
Hlasovanie za:   7, Zdržal sa: 0, Proti:  0  

34. OZ Obce Staškov schva¾uje pristúpenie k partnerstvu s obcou Valašská Bystøice v ÈR 
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa.0, Proti:0

35. Obecné zastupite¾stvo v Staškov schva¾uje:
a) Predloženie žiadosti o finanèný príspevok v rámci výzvy Programu cezhraniènej spolupráce SR – ÈR 2007 – 2013 za 
úèelom realizácie projektu „ Po Kronerovej ceste“ , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Staškov.
b) Zabezpeèenie realizácie projektu.
c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške   4 733,14 eur.  
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:  0 
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36. Podmienky obchodnej verejnej sú�aže na prenájom majetku obce:

36. 1. Prenájom majetku obce – miestnosti v budove Zdravotného strediska è. 589  Staškov : hlavný priestor na prízemí 
vpravo o výmere 11,3 m2, spoloèné priestory 6,2 m2/ chodba, WC/  formou obchodnej verejnej sú�aže v zmysle  § 9a 
ods.1 písm. a) zákona è. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a použitím §281 a nasl. 
Obchodného zákonníka
Podmienky obchodnej verejnej sú�aže
1.  sú�až sa zaèína dòom 4.11. 2013  t.j. dòom jej zverejnenia na  úradnej tabuli obce Staškov, na internetovej stránke 
obce Staškov www.staskov.sk 
2.  návrh do sú�aže predkladá jej úèastník  v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu úèastníka, 
meno, adresu vyhlasovate¾a a oznaèenie Obchodná verejná sú�až neotvára�  v termíne do 15.11.2013 do 10. hod.
V obálke úèastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnos� úèastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾ – predložia kópiu 
obèianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu 
ako 3 mesiace
b) písomný súhlas úèastníka  o použití osobných údajov pre úèely obchodnej verejnej sú�aže v zmysle zákona è. 
428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 ( je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade Staškov u  Bc. Èeèotkovej è. t. 041/4302722 a  predkladá 
ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikate¾) 
c ) písomný súhlas úèastníka s podmienkami sú�aže (je  k dispozícii na www.staskov.sk
alebo na Obecnom úrade Staškov u Bc. Èeèotkovej è. t.041/4302722)
3. úèastník nemôže oznaèi� údaje svojho návrhu ako dôverné 
4. hlavným  kritériom sú�aže bude celková cena nájmu za hlavný priestor, minimálna cena nájmu je  17,65 €/m2/ rok
5. ïalšie podmienky: úèel nájmu – kadernícke alebo kozmetické, prípadne masážne služby , nájomca je povinný 
uhrádza� nájom za spoloèné priestory vo výške 8,82 eur/m2/rok , nájomca je povinný zabezpeèi� si a uhradi� vlastný 
odber elektrickej energie , plati� vodné a stoèné pod¾a podružného merania , plati� za odber elektrickej energie 
v spoloèných priestoroch , dodávku tepla a súvisiacich nákladov – obsluha kotolne , spotreba elektr. energie v kotolni, 
opotrebenie kotlov , náklady na revízie , kominárske práce. Výška nájmu sa každoroène pomerne zvyšuje o výšku 
inflácie.  
6. obálka musí by� doruèená osobne alebo poštou na adresu: obec Staškov, Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, cez 
podate¾òu tak, aby jej prijatie mohlo by� zaevidované najneskôr v posledný deò urèený na predkladanie sú�ažných 
ponúk t.j. 15.11.2013 do 10. hod.
7.  do sú�aže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespåòa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej sú�aže, alebo bol 
predložený po lehote urèenej v podmienkach sú�aže 
8.  vyhodnotenie sú�aže sa uskutoèní dòa 15. 11. 2013 o 10.00 hod.
9.  oznámenie o výsledku obchodnej verejnej sú�aže bude zaslané všetkým uchádzaèov do
30 dní od vyhodnotenia sú�aže
10.  vyhlasovate¾ si vyhradzuje právo odmietnu� všetky predložené návrhy
zruši� celú verejnú obchodnú sú�až predåži� lehotu na vyhlásenie výsledku sú�aže. Úèastníci sú�aže môžu dodatoène 
dopåòa� alebo meni� návrhy ceny, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy 
vyhlasovate¾a a v ním stanovenej lehote. 
11.  za úspešného uchádzaèa bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky sú�aže a ponúkne najvyššiu cenu 
12.  obhliadka miestnosti  na mieste samom bude záujemcom umožnená v èase pred podaním návrhu po telefonickom 
dohovore è.t. 0905 863 031 u pána Ing. Šimèiska 
13.  úèastníci  nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s úèas�ou v obchodnej verejnej
 sú�aži
14.  sú�až je platná, ak sa na nej zúèastní najmenej 1 sú�ažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej sú�aže
15.  v prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom rozhodne skorší termín doruèenia návrhu vyhlasovate¾ovi.
Obec Staškov nie je platcom DPH .
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:  0 

37. Žiados� o poskytnutie finanèných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí  pre obec Olešná – dotáciu na 
die�a našej obce.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti:0

38. Bezplatné užívanie nebytových priestorov obce Staškov - kinosály v budove Obecného úradu - Spolku  
rodákov Jozefa Krónera Staškov,  na deò 17. 1. 2014  na kultúrne podujatie  „Neha na cholvarkach „ z dôvodu , že sa 
jedná o verejnoprospešný úèel a vstup na podujatie bude vo¾ný.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti:0

39. Podmienky obchodnej verejnej sú�aže na predaj prebytoèného majetku  obce ,
spôsob predaja prebytoèného majetku: 
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39.1.Odpredaj majetku obce Staškov, nehnute¾nosti v katastrálnom území Staškov,  
zapísané na LV  3878, vedeného Správou katastra Èadca
- parcela  C KN 6522/18  o výmere 1 446 m2 zastavané plochy a nádvoria 
- parcela  C KN 6522/13  o výmere 1 017 m2 zastavané plochy a nádvoria 
- parcela  C KN 6522/3    o výmere    271 m2 zastavané plochy a nádvoria 
formou obchodnej verejnej sú�aže v zmysle § 9a ods.1 písm. a) zákona è. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a použitím §281 a nasl. Obchodného zákonníka.

1. 2) Podmienky obchodnej verejnej sú�aže
1.  sú�až sa zaèína dòom 18.11. 2013  t.j. dòom jej zverejnenia na  úradnej tabuli obce Staškov, na internetovej stránke 
obce Staškov www.staskov.sk. 
2.  návrh do sú�aže predkladá jej úèastník, (na každú parcelu zvláš�, ak má záujem o viac parciel),  v neporušenej, 
zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu úèastníka, meno, adresu vyhlasovate¾a a oznaèenie Obchodná verejná 
sú�až neotvára�  v termíne do 20.12. 2013,  do 12.00 hod.
V obálke úèastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnos� úèastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾ – predložia kópiu 
obèianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu 
ako 3 mesiace
b) písomný súhlas úèastníka  o použití osobných údajov pre úèely obchodnej verejnej sú�aže v zmysle zákona è. 
428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na 
Obecnom úrade Staškov u  Bc. Èeèotkovej è. t. 041/4302722 a  predkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikate¾) 
c ) písomný súhlas úèastníka s podmienkami sú�aže (je  k dispozícii na www.staskov.sk
alebo na Obecnom úrade Staškov u Bc. Èeèotkovej è. t.041/4302722)
d) návrh kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach pod¾a §588 a nasl. Obèianskeho zákonníka s nasledovnými 
podmienkami:
• záväzok kupujúceho, že kúpnu cenu za prevádzanú nehnute¾nos� zaplatí  pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho 
práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností, najneskôr do 30 dní odo dòa obdàžania oznámenia o vyhodnotení 
Obchodnej verejnej sú�aže 
• záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnute¾nosti 
• návrh kúpnej zmluvy musí by� podpísaný oprávnenou osobou
3.  minimálna kúpna cena za 1m2 pozemku je:
- parcela  C KN 6522/18  o výmere 1 446 m2 zastavané plochy a nádvoria – 10 €/m2 
- parcela  C KN 6522/13  o výmere 1 017 m2 zastavané plochy a nádvoria, minimálna kúpna cena nebola stanovená 
- parcela  C KN 6522/3    o výmere    271 m2 zastavané plochy a nádvoria – 7 €/m2
4.  úèastník nemôže oznaèi� údaje svojho návrhu ako dôverné 
5. obálka musí by� doruèená osobne alebo poštou na adresu: Obec Staškov, 
Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, cez podate¾òu tak, aby jej prijatie mohlo by� zaevidované najneskôr v posledný 
deò urèený na predkladanie sú�ažných ponúk t.j.  20.12. 2013 o 12.00 hod
6.  do sú�aže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespåòa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej sú�aže, alebo bol 
predložený po lehote urèenej v podmienkach sú�aže 
7.  vyhodnotenie sú�aže sa uskutoèní dòa 23. 12. 2013
8.  oznámenie o výsledku obchodnej verejnej sú�aže bude zaslané všetkým uchádzaèov do 30 dní od vyhodnotenia 
sú�aže
9.  vyhlasovate¾ si vyhradzuje právo odmietnu� všetky predložené návrhy
zruši� celú verejnú obchodnú sú�až predåži� lehotu na vyhlásenie výsledku sú�aže. Úèastníci sú�aže môžu dodatoène 
dopåòa� alebo meni� návrh zmluvy, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy 
vyhlasovate¾a a v ním stanovenej lehote. 
10.  za úspešného uchádzaèa bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky sú�aže a ponúkne najvyššiu kúpnu 
cenu za 1 m2 pozemku 
11.  obhliadka parciel  na mieste samom bude záujemcom umožnená v èase pred podaním návrhu po telefonickom 
dohovore è.t. 0905 863 031 u pána Ing. Šimèiska 
12.  úèastníci  nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s úèas�ou v obchodnej verejnej
 sú�aži
13.  sú�až je platná, ak sa na nej zúèastní najmenej 1 sú�ažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej sú�aže
14.  v prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnute¾nos� rozhodne skorší termín doruèenia návrhu vyhlasovate¾ovi.
Obec Staškov nie je platcom DPH .

39.2. /Odpredaj majetku obce Staškov, nehnute¾nosti v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV  1179, vedeného 
Správou katastra Èadca
- budova s.è.623 -iná budova postavená na parc. CKN 2101/1, spolu s pozemkom 
- parcela C KN 2101/1 o výmere  1590 m2 zastavané plochy a nádvoria 
formou obchodnej verejnej sú�aže v zmysle § 9a ods.1 písm. a) zákona è. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a použitím §281 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Nehnute¾nosti nie sú na odpredaj jednotlivo.
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2. 2/ Podmienky obchodnej verejnej sú�aže
1.  sú�až sa zaèína dòom 18. 11. 2013  t.j. dòom jej zverejnenia na  úradnej tabuli obce Staškov, na internetovej stránke 
obce Staškov www.staskov.sk. 
2.  návrh do sú�aže predkladá jej úèastník,  v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu úèastníka, 
meno, adresu vyhlasovate¾a a oznaèenie Obchodná verejná sú�až neotvára�  v termíne do 20.12. 2013,  do 12.00 hod.
V obálke úèastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnos� úèastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾ – predložia kópiu 
obèianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu 
ako 3 mesiace
b) písomný súhlas úèastníka  o použití osobných údajov pre úèely obchodnej verejnej sú�aže v zmysle zákona è. 
428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na 
Obecnom úrade Staškov u  Bc. Èeèotkovej è. t. 041/4302722 a  predkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikate¾) 
c ) písomný súhlas úèastníka s podmienkami sú�aže (je  k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade 
Staškov u Bc. Èeèotkovej è. t.041/4302722)
d)  návrh kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach pod¾a §588 a nasl. Obèianskeho zákonníka s nasledovnými 
podmienkami:
• kúpna cena za nehnute¾nosti bude uvedená za každú nehnute¾nos� jednotlivo a následne bude uvedená celková 
kúpna cena za všetky nehnute¾nosti spolu
• záväzok kupujúceho, že celkovú kúpnu cenu za prevádzané nehnute¾nosti zaplatí  pred podaním návrhu na vklad 
vlastníckeho práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností, najneskôr do 30 dní odo dòa obdàžania oznámenia o 
vyhodnotení Obchodnej verejnej sú�aže 
• záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnute¾nosti 
• návrh kúpnej zmluvy musí by� podpísaný oprávnenou osobou. 

3. úèastník nemôže oznaèi� údaje svojho návrhu ako dôverné 
4. obálka musí by� doruèená osobne alebo poštou na adresu: Obec Staškov 
Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, cez podate¾òu tak, aby jej prijatie mohlo by� zaevidované najneskôr v posledný 
deò urèený na predkladanie sú�ažných ponúk t.j.  20.12. 2013 o 12.00 hod.
5. do sú�aže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespåòa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej sú�aže, alebo bol 
predložený po lehote urèenej v podmienkach sú�aže 
6. vyhodnotenie sú�aže sa uskutoèní dòa 23. 12. 2013
7. oznámenie o výsledku obchodnej verejnej sú�aže bude zaslané všetkým uchádzaèov do 30 dní od vyhodnotenia 
sú�aže
8. vyhlasovate¾ si vyhradzuje právo odmietnu� všetky predložené návrhy zruši� celú verejnú obchodnú sú�až predåži� 
lehotu na vyhlásenie výsledku sú�aže. Úèastníci sú�aže môžu dodatoène dopåòa� alebo meni� návrh zmluvy, a to aj po 
uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovate¾a a v  stanovenej lehote. 
9.  za úspešného uchádzaèa bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky sú�aže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu 
za nehnute¾nosti, budovu s.è.623 a parcelu C KN 2101/1 spolu. 
10. obhliadka nehnute¾nosti na mieste samom bude záujemcom umožnená v èase pred podaním návrhu po 
telefonickom dohovore è.t. 0905 863 031 u pána Ing. Šimèiska 
11. úèastníci  nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s úèas�ou v obchodnej verejnej sú�aži
12. sú�až je platná, ak sa na nej zúèastní najmenej 1 sú�ažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej sú�aže
13. v prípade rovnakej ponúknutej celkovej ceny za nehnute¾nos� rozhodne skorší termín doruèenia návrhu 
vyhlasovate¾ovi. Obec Staškov nie je platcom DPH
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa:0, Proti:0

B/  ZAMIETA:

1. Žiados�  zo dòa 7. 10. 2013 podanú pánom Ing. Vladimírom Gajdošíkom, Staškov 
o zriadenie vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí po realizácií stavby rodinného domu súp. èíslo 577 na 
pozemku KN 144/1 v k.ú. Staškov a na zriadenie práva prechodu a prejazdu cez predmetný pozemok vo vlastníctve obce 
Staškov.
Hlasovanie za schválenie žiadosti: Za: 2, Zdržal sa: 1, Proti: 4

C/UKLADÁ:

1. Obecnému úradu zapracova� návrh na úpravu poplatkov za stravu od 1.1. 2014 v MŠ Staškov v zmysle 
návrhu zo dòa 16. 10. 2013 do VZN obce.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:  0  

2. Obecnému úradu pripravi� návrh zmluvy o spolupráci medzi Obcou Staškov a Obcou Valašská Bystøice.
Hlasovanie za:8, Zdržal sa:0, Proti:0
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3. Stavebnej komisii rieši� žiados� Stanislava Maslíka, Staškov a spol.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti:0

4. Finanènej komisii rieši� ponuku internetových pripojení a zriadenie WiFi free zóny pre obec od firmy TES 
Media s.r.o., Žilina. 
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti:0

5. Obecnému úradu pripomienkova� oznámenie o obstaraní Územného plánu regiónu ŽSK zo dòa 10. 10. 2013.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti:0

6. Stavebnej komisii urobi� obhliadku schodov na nový cintorín s návrhom na riešenie ich opravy. 
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti:0

7. Obecnému úradu rieši� nerovnosti povrchu multifunkèného ihriska pri základnej škole.
Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti:0

8. Obecnému úradu zabezpeèi� výmenu  znehodnoteného ståpu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v  
obci èas� U Machovèáka  Pod Grúòom.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa:0, Proti: 0

9. Obecnému úradu pripravi� zámer odkúpenia vhodného pozemku  na umiestnenie športových ihrísk v èasti 
obce Nižný koniec.    
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0

D/BERIE NA VEDOMIE:

1. Nebola predložená žiadna ponuka na predaj majetku obce Staškov, nehnute¾nosti v katastrálnom území 
Staškov, zapísané na LV  3878, vedeného Správou katastra Èadca
 - parcela  C KN 6522/18  o výmere 1 446 m2 zastavané plochy a nádvoria 
 - parcela  C KN 6522/13  o výmere 1 017 m2 zastavané plochy a nádvoria 
- parcela  C KN 6522/3    o výmere    271 m2 zastavané plochy a nádvoria a nehnute¾nosti v katastrálnom území 
Staškov, zapísané na LV  1179, vedeného Správou katastra Èadca
- budova s.è.623 -iná budova postavená na parc. CKN 2101/1, spolu s pozemkom 
- parcela C KN 2101/1 o výmere  1590 m2 zastavané plochy a nádvoria 
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0

2. Správu z vykonanej kontroly pokladniènej agendy obce za rok 2010, 2011 predloženú  kontrolórkou obce. 
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0

3. Kontrolu vykonanú v zmysle uznesenia è. 2/2011 predloženú kontrolórkou obce. Hlasovanie za: 7, Zdržal 
sa:0, Proti:0

4. Radu školy pri Materskej škole Staškov è. 364:
1. Zuzana Nekorancová        – pedagogický zamestnanec
2. Mgr. Emília Kajánková    -  prevádzkový zamestnanec
3. Mgr. Iveta Bartusková      -  poslanec OZ
4. PhDr. Gabriel Machovèák – poslanec OZ
5. Silvia Jakubíková              -  rodiè  
6. Katarína Bytèánková        -   rodiè       
7. Mária Letková                  -   rodiè
Hlasovanie za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

5. Žiados� o rozšírenie cesty v zúženom mieste – Maslík Stanislav, Staškov,
Hlasovanie za: 7, Proti:0, Zdržal sa:0

6.Ponuku internetových pripojení  a zriadenie WiFi free zóny pre obec  od firmy TES Media  s.r.o., Žilina.
Hlasovanie za: 7, Proti:0, Zdržal sa:0

 7. Oznámenie o obstaraní Územného plánu regiónu ŽSK zo dòa 30.9. 2013.
 Hlasovanie za:  7, Zdržal sa:0, Proti:0

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce

I. overovate¾:                                                                               
Ïurkáè Pavol

II. overovate¾:
Ing. Kožák Šimon PhD.
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Október – mesiac úcty k šedinám

Èarokrásne vyfarbené stromy, tichuèký dážï lístia z opadávajúcich listnáèov, èi šuš�anie a praskanie lístoèkov pod 
nohami, to je jeseò. Inšpirácia pre mnohých maliarov a básnikov. Ale predovšetkým prítomnos�, ktorú žijeme, to je 
jeseò. 
Desiaty mesiac v kalendári je už tradiène známy tým, že patrí našim starkým, našim seniorom. Je to mesiac, v ktorom 
prichádza èas na zamyslenie a vzdanie vïaky. Vïaka a úcta by mali by� nielen v tomto mesiaci, ale poèas celého roka 
samozrejmos�ou voèi tým, ktorým tváre zdobia vrásky. Sú to osoby, ktoré nám darovali život a hoci ich život èastokrát 
býval popretkávaný �ažkými chví¾ami, vychovali generácie detí, odovzdávali im skúsenosti, vieru, múdros�,  
pracovitos� a lásku k druhým ¾uïom. A preto i my, mladší, milujeme život, lebo nám dal ich, milujeme ich šediny, 
milujeme ich jeseò života. 
„MILUJEME ŽIVOT, LEBO NÁM DAL VÁS“ – to bolo výstižné motto slávnostného stretnutia nielen seniorov, 
obèanov, jubilujúcich obèanov, ocenených obèanov ale i  iných, ktoré sa uskutoènilo 19.10.2013 o 15.00 hod v kinosále 
OÚ v Staškove. 

Program slávnostného stretnutia bol: 
Príhovor starostu obce
Slávnostné odovzdávanie  CENY  OBCE  STAŠKOV za rok 2013
Vystúpenie slovenského zabávaèa, speváka a imitátora Števa Hruštinca  s Jurajom Chlebanom
Výstava istebnianskych tradícií doplnená prácami Staškovanov vo výstavných priestoroch kultúrneho domu
Spev folklórnej skupiny Staškovanka

Atmosféra vïaky a úcty k starším bola povýšená na vyšší piedestál tým, že po svojom príhovore starosta obce odovzdal 
Ceny obce Staškov za doterajšiu prácu pre obec v rôznych oblastiach. Moderátorka programu Stanislava Laufiková 
decentne uvádzala jednotlivých laureátov. Za oblas� zdravotníctva MUDr. Pøemysla Pecha, za oblas� kultúry Jarmilu 
Hrtúsovú a Martu Vahanèíkovú, za oblas� športu Jozefa Kubaláka, za rozvoj obce Jaroslava Machovèiaka a Pavla 
Ïurkáèa. 
Po ukonèení slávnostných chví¾ patrilo javisko zabávaèovi, spevákovi a imitátorovi Števovi Hruštincovi a Jurajovi 
Chlebanovi. Svojským humorom rozosmiali celú sálu a ich piesne pohladili na duši prítomných. Po ukonèení si prítomní 
prezreli výstavu vo výstavných priestoroch s pohostením. Ocenení a jubilanti si spoloène posedeli v Reštaurácii pod 
obecným úradom a spoloène si zaspievali ¾úbivé piesne s folklórnou skupinou Staškovanka. Prítomní po ukonèení 
odchádzali spokojní s prianím, že sa tešia na oslavu v budúcom roku. 
A my im želáme ve¾a zdravia, veselú myse¾, ve¾a úsmevu, elánu a radosti zo života. 

Pani Marta Vahanèíková sa narodila v roku 1944 v Staškove. Základnú školu 
absolvovala v rodnej dedinke. Vyuèila sa ako vyšívaèka v Žiline. Po ukonèení 
uèòovky pracovala v Èadci v Slovene 4 roky. Prácu prerušila z dôvodu materskej 
dovolenky. Po jej ukonèení pracovala pre nemocnicu v Èadci. 38 rokov aktívne 
pôsobila vo folklórnej skupine Staškovanka. Dlhé roky viedla túto skupinu, 
zozbierala zbierku kysuckých piesní, osobne navštevovala starých obèanov – 
pamätníèky, ktoré jej ochotne odovzdávali texty starých piesní,  èím zachovala 
spevavé dedièstvo v Staškove. Ve¾a vypomáhala i divadelnému súboru 
Staškovan svojimi vzácnymi radami, zabezpeèovala kostýmy a rekvizity, 
dokonca i sama v òom úèinkovala. Popri všetkým osobným starostiam jej súbor 
dodával silu, optimizmus a elán do ïalšej kultúrnej práce. V poslednom èase jej 
zdravotný stav už nedovo¾uje aktívne sa zapája� do ïalšej èinnosti v oblasti 

kultúry, ale rada odovzdáva skúsenosti mladším.
 

Pani Jarmila Hrtusová sa narodila v roku 1952 v Staškove. Vyuèila sa pre 
textilný závod Slovenka Turzovka, kde pracovala 25 rokov. 4 roky pracovala na 
Obecnom úrade v Staškove a potom až do dôchodku v novinovom stánku. 
S manželom si v rodnej obci postavila dom a vychovala 2 deti. 35 rokov pôsobí 
vo folklórnej skupine Staškovanka, ktorú aj posledných 10 rokov vedie. Pod jej 
vedením folklórny súbor nacvièil množstvo pásiem, reprezentoval našu 
dedinku v mnohých sú�ažiach, èi už regionálnych, zahranièných, krajských.  
Folklórna skupina tvorí neodmyslite¾nú súèas� každej oslavy – èi už je to 
Vá¾anie mája, Deò matiek, Kronerov pohár, silvestrovská oslava a mnoho 
ïalších. Bola i  èlenkou ochotníckeho divadla Staškovan, kde hrala 
v 4 divadelných hrách. 
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Pán MUDr. Pøemysl Pech sa narodil v roku 1943 v Prahe. Úspešne 
absolvoval Jedenás�roènú strednú školu v Humpolci a Fakultu detského 
lekárstva Karlovej  univerzity v Prahe. Po ukonèení základnej vojenskej služby 
v Karvinej nastúpil ako sekundárny lekár na detské oddelenie v Èadci. Tri roky 
pracoval ako zástupca primára infekèného oddelenia a ïalej ako všeobecný 
lekár pre deti a dorast v Turzovke a v Staškove. Pä� rokov vykonával služby ako 
externý lekár Záchrannej zdravotnej služby v Turzovke. Celý život sa venoval 
športu. Bol èlenom strediska vrcholového športu pri Dukle Tábor. V okrese 
Èadca bol dlhé roky predsedom Okresného atletického zväzu a èlenom 
krajského predstavenstva v Banskej Bystrici. Pracoval ako ústredný rozhodca 
atletiky a organizoval ve¾a atletických podujatí. V Staškove bol aj predsedom 

miestnej organizácie Èerveného kríža. Nieko¾ko volebných období bol poslancom Obecného zastupite¾stva v Staškove. 
 

Pán Jaroslav Machovèiak sa narodil v roku 1946 v Staškove. Po ukonèení 
základného vzdelania v rodnej dedine odišiel na Uèòovskú školu Nové Mesto 
nad Váhom a vyuèil sa ako prevádzkový elektromontér. Túto profesiu uplatnil 
na viacerých pracoviskách: Stredoslovenské konzervárne a liehovary 
Liptovský Mikuláš, Úèelové zariadenie ÈSTV pri TJ Žilina, Tesla Karlín závod 
Podvysoká, v ktorom najskôr pracoval ako majster výroby, neskoršie ako 
vedúci prevádzky v Staškove. V roku 1984 skonèil dia¾kové štúdium na 
Gymnáziu v Turzovke. Pä� rokov vykonával funkciu predsedu miestneho 
národného výboru v Staškove. Poèas funkèného obdobia sa zaslúžil 
o vybudovanie domu smútku v obci, èiastoènú úpravu jeho okolia a cintorína, 
vybudovanie telocviène, prístavba prístrešku na štadióne FK Slávia, vodovodu 
na vyšnom konci, lávky cez Kysucu a vybudovanie niektorých asfaltových ciest 
do jednotlivých príhonov. V roku 1992 sa stal súkromným podnikate¾om 

v stavebníctve a majite¾om Pohostinstva v Staškove u Belešèáka. Od roku 2008 je na starobnom dôchodku. Je ženatý 
a spoloène so ženou Máriou vychovali 3 deti, ktorým pomáhajú pri výchove 4 vnukov. 

Pán Pavol Ïurkáè sa narodil v roku 1953 v Staškove. Po skonèení ZŠ nastúpil 
do Stredného odborného uèiliš�a v Ostrave a po ukonèení nastúpil na základnú 
vojenskú službu. Po jej ukonèení zaèal pracova� vo Vítkovických železiarniach 
Ostrava až  do roku 1976. V tom istom roku odišiel pracova� bližšie k domovu 
na Štátny majetok v Èadci ako robotník. Doposia¾ pracuje ako stavebný 
robotník v urèitých firmách. Po celý èas svojho života sa aktívne zapájal do 
spoloèenského, kultúrneho a športového diania v obci. Športu v obci venoval 
ve¾ké úsilie. Aktívne pracoval aj vo výbore telovýchovnej jednoty Staškov ako 
vedúci mužstva a podie¾al sa na prípravách mnohých roèníkov futbalového 
turnaja O pohár Jozefa Kronera.  Aktívne sa zapájal i do rôznych brigádnických 
èinností nielen pri stavaní telocviène, športového areálu, ale i pri skráš¾ovaní 
a zve¾aïovaní obce. Zapájal sa i do kultúrneho života obce. Bol èlenom 

staškovského ochotníckeho súboru Staškovan a hral v 6 –tich jeho inscenáciách. Pomerne dlho je i èlenom folklórneho 
súboru Staškovanka. Pán Pavol Ïurkáè už 4. volebné obdobie pôsobí ako poslanec obecného zastupite¾stva, 
v poslednom období vykonáva i funkciu  predsedu stavebnej komisie. 

Pán Jozef Kubalák sa narodil v roku 1958. Detstvo aj teenegerský vek prežil 
vo Svrèinovci, kde hrával až do vojenèiny za miestny futbalový klub. Jeho  
povolaním je elektrikárèina. Vyuèil sa v SOU Vrútky a vojnu absolvoval v Tyne 
n/Vltavou, kde hrával futbal za vojenský útvar. Po vojne v r.1980 sa oženil do 
krásnej a známej obce vïaka Jozefovi Krónerovi – Staškova. Jeho  manželka 
Mária je rodáèka z tejto obce. Majú spolu troch synov Jozefa, Martina 
a Jaroslava. Všetci traja urèitú dobu reprezentovali futbal v Staškove. Krátko 
po sobáši sa ods�ahoval do hlavného mesta Bratislavy. Aj tam hrával futbal – 
mestskú ligu v èasti Podunajské Biskupice. V roku 1989 sa vrátil do  Staškova 
kvôli chorobe najmladšieho syna, ktorý ho spolu so svojim spolužiakom 
Romanom Èamborom v roku 1996 prišli požiada� èi by netrénoval žiacke 
mužstvo. Po potvrdení tejto žiadosti vtedajším èlenom výboru p. Jankom 
Štrkáòom sa zaèala jeho éra pri staškovskom futbale. Žiakom sa upísal 
prakticky až do ukonèenia jeho pôsobenia pri staškovskom futbale. Bolo to 
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koncom r. 2010. So žiakmi prežil krásne èasy, postupy do 4. ligy, následne 3. ligy. Zažili aj úspechy na medzinárodnom 
poli ví�azstvami v Po¾skom Skoczove aj na medzinárodnom halovom turnaji v Èadci. Prichádzali ako outsajderi, 
odchádzali ako ví�azi. Medzitým v r. 2000 zvolili pána Kubaláka za èlena výboru, kde mu šéfoval a bol  vzorom terajší 
starosta p. Ladislav  Šimèisko. V r. 2004 bol zvolený za predsedu FK Slávia. Spolu so svojím výborom usporiadali 7. 
Kronerových pohárov, samozrejme za pomoci obce a bývalého starostu p. Jána Dodeka. Svoje  úèinkovanie pri futbale 
ukonèil  po 15 rokoch z osobných dôvodov.

                                                                                 

OBECNÉ AKTUALITY

Mgr. Iveta Bartusková
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Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

„Stretneme sa pri jedlièke“ a na otvorenie výstavy „Vianoce- kúzelný èas pohody a radosti.“

Kedy? 06. decembra 2013
Kde? Pred budovou Obecného úradu v Staškove
O ko¾kej?  O 16:00 hodine
Program:
1. Kultúrny program.
2. Príchod Mikuláša - privítanie Mikuláša.
3. Otvorenie výstavy „Vianoce- kúzelný èas pohody a radosti.“ 
    vo výstavných priestoroch OÚ.
4. Zasvietenie vianoèného stromèeka pred OÚ a mikulášske darèeky.
5. Záver- ukonèenie.
Pozývame deti, rodièov,  obèanov na „Stretnutie sa pri jedlièke“ s Mikulášom a na obhliadku 
vianoèných drobností, pretože chceme vytvori� u Vás dobrú predvianoènú náladu.

POZVÁNKA NA PRÍCHOD BLÍŽIACICH SA VIANOC- VIANOC 
KÚZELNÉHO ÈASU POHODY A RADOSTI

CVÈ v spolupráci so ZŠ Staškov a MŠ v Staškove srdeène pozývajú deti, rodièov, 
ich starých rodièov a známych na vianoèné posedenie s kultúrnym programom 
pod názvom „Vianoce- kúzelný èas pohody a radosti“, ktoré sa uskutoèní dòa 14. 
decembra 2013 v kultúrnom dome Jozefa Kronera o 15:00 hodine (sobota).
Program vyplnia žiaci ZŠ, MŠ, folklórna skupina Staškovanka, detský folklórny 
súbor Staškovienka a hudobno-dramatický súborèek pri CVÈ Raková - 
Púpavienky ako hostia. Vo výstavných priestoroch kultúrneho domu si budete 
môc� pozrie� vianoènú výstavu rôznych kreatívnych výrobkov zo skla, papiera, 
z perníkového cesta, tiež rôzne výtvarné a ruène vyšívané práce.

Budeme ve¾mi radi, ak si v priedvianoènom pracovnom zhone nájdete èas 
a prídete si pozrie� výkony vystupujúcich v kultúrnom programe, ale i výstavné 
exponáty, a tak sa naladíte dobrou náladou  na blížiace sa Vianoce.

Pozvánka na oslavu SILVESTRA 2013

Obec Staškov Vás srdeène pozýva na obecnú oslavu Silvestra 2013, ktorá sa 
uskutoèní dòa 31.12.2013 o 17.00 hodine pri OÚ. Chýba� nebudú zabíjaèkové 
špeciality a silvestrovský punè. Úèinkova� bude Staškovanka a dobrá nálada. 
O 18.00 hodine oslavu ukonèí už tradiène pestrý ohòostroj. 
Príïte s nami oslávi� posledný deò v roku 2013!

CVÈ STAŠKOV
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Oznam spoloènosti TES Media, s.r.o.

Vážení zákazníci,

pre vyššiu kvalitu našich služieb sme pristúpili ku posilneniu zariadení na hlavnej stanici. 
Je možné, že poèas ich spúš�ania do plnej prevádzky  budete môc� zaznamena� krátkodobé výpadky dátových služieb 
v najbližších 2-3 týždòoch.

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie

Obecný úrad v Staškove vyzýva všetky zložky, ktoré chcú žiada� o poskytnutie finanènej dotácie, aby tak urobili do 
30.11.2013 na podate¾ni Obecného úradu v Staškove. Zároveò oznamuje termín predloženia vyúètovania použitia 
finanèného príspevku v roku 2013 – do 16.12.2013 na podate¾ni Obecného úradu v Staškove. 

Poïakovanie

Chcem sa touto cestou úprimne poïakova� za ocenenie, ktoré som dostala a som ve¾mi poctená, že som mohla pôsobi� 
vo folklórnej skupine Staškovanka. Toto ocenenie patrí nielen mne, ale zásluhu majú všetci èlenovia folklórnej skupiny, 
ktorí taktiež prispeli k pôsobeniu èi piesòou, alebo dobrou radou. Za to im všetkým patrí ve¾ké ÏAKUJEM. Ïakujem patrí
 i bývalým èlenom folklórnej skupiny a síce Hanke Mravcovej s manželom, ktorá nás nauèila ve¾a krásnych kysuckých 
piesní. Nemôžem zabudnú� i na tých,  èo už nie sú  medzi nami – na skvelých harmonikárov Ferka Belka a Lacka 
Maslíka. 
Touto cestou chcem folklórnej  skupine popria� ešte ve¾a pekných piesní a nech im to ešte dlho pekne spieva.

Marta Vahanèíková

Chcela by som sa ve¾mi pekne poïakova� menom mojej chorej dcéry sociálnej 
komisii pri OÚ a OZ v Staškove za finanèný príspevok na lieky. Srdeèné 
poïakovanie patrí i MUDr. Beáte Kroèkovej a všetkým tým, ktorí sa akýmko¾vek 
spôsobom prièinili a pomohli rodine mojej dcérky. Zvláš� sa chcem poïakova� 
zamestnancom obecného úradu za pomoc a ústretovos� pri vybavovaní 
potrebných administratívnych záležitostí, a tým nám pomohli rieši� zložitú 
rodinnú situáciu. Pánovi starostovi ïakujem za to, že prijal naše pozvanie 
a prišiel nás osobne podpori� do relácie Modré z neba. Túto vïaku som chcela 
v tejto relácii vyjadri� priamo do kamier, ale nebol mi daný na to èasový priestor, 
preto som sa rozhodla, že toto poïakovanie vyjadrím v Spravodaji obce.

babièka Anièka

Poïakovanie
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OBECNÉ AKTUALITY

Obec Staškov pod¾a § 9 ods. 1 zákona è. 63/1973 Zb. O verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách 
v znení neskorších predpisov a pod¾a § 9 ods. 3 zákona SNR è. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

                                                                      v y h l a s u j e
dobrovo¾nú zbierku na financovanie výstavby:  Kaplnky na Grúni

Usporiadate¾  zbierky: Obec Staškov 588, 023 53    IÈO: 00314293
Úèel zbierky:  financovanie výstavby Kaplnky na Grúni  
Miesto konania zbierky:  územný obvod  obce Staškov
Èas konania zbierky: od 26.4.2013

Spôsob konania zbierky:  zriadený úèet è. 0279616004/5600v Prima banke, a.s., na ktorý je možné poukáza� 
¾ubovo¾nú èiastku, alebo prispie� vkladom v hotovosti do pokladne OcÚ Staškov.  
V èasopise Spravodaj obce  bude vyhotovený preh¾ad vkladov, výpis z banky.

Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: Zbierka bude zabezpeèovaná pracovníkmi obce a poslancami 
obecného zastupite¾stva. 
 
Osoby zodpovedné za konanie zbierky:
Bc. Mária Èeèotková, úètovníèka obce
Ing. Ladislav Šimèisko, starosta obce 

Použitie zbierky: zbierkou získané prostriedky budú použité na  financovanie výstavby Kaplnky na Grúni, 
 Vyúètovanie  zbierky:  O výsledkoch zbierky a použití finanèných prostriedkov získaných zbierkou,  bude starosta 
obce informova� obecné zastupite¾stvo a obèanov obce. 

Ing. Ladislav Šimèisko 
starosta obce

KAPLNKA NA GRÚNI
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OBECNÉ AKTUALITY

Informácia pre èlenov Spoloèenstva bývalých urbarialistov Staškov, 
pozemkového spoloèenstva.

Výbor Spoloèenstva bývalých urbarialistov Staškov, pozemkového spoloèenstva zvoláva 

Z H R O M A Ž D E N I E

èlenov spoloèenstva, ktoré sa uskutoèní dòa 15. decembra 2013 o 14.00 hod. v kinosále Kultúrneho 
domu v Staškove.

Program:  
1. Otvorenie rokovania                         
2. Vo¾ba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, vo¾ba overovate¾ov  zápisnice a  schválenie zapisovate¾a
3. Správa predsedu o èinnosti spoloèenstva za rok 2013
4. Správa OLH
5. Správa o hospodárení spoloèenstva, schválenie èlenského podielu
6. Správa dozornej rady za rok 2013
7. Zakladajúca zmluva pozemkového spoloèenstva – schválenie
8. Vo¾by orgánov spoloèenstva 
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na schválenie uznesenia
12. Záver 

Vážení èlenovia spoloèenstva! 

Výbor znovu využíva možnos� oslovi� svojich èlenov aj formou 
Spravodaja obce Staškov. Chceme vás informova� o  zmenách 
v Zákone o pozemkových spoloèenstvách è. 97/2013 Z.z. pod¾a 
ktorého je nutné do konca mesiaca február 2014 naše 
spoloèenstvo pretransformova� na spoloèenstvo s právnou 
subjektivitou. Táto zmena sa musí udia� založením Zmluvy 
o spoloèenstve, o ktorej rozhodujú vlastníci spoloènej 
nehnute¾nosti nadpoloviènou väèšinou hlasov poèítanou pod¾a 
ve¾kosti spoluvlastníckych podielov.  V zmysle zákona sa o jej 
založení vyhotoví notárska zápisnica. Na posledných 

zasadnutiach výboru bolo rozhodnuté,  že je nutné z uvedených dôvodov zvola� zhromaždenie a tu spoloène rozhodnú� 
o ïalšom postupe spoloèenstva. V zmysle zákona è. 97/2013 Z.z. musí dôjs� k vo¾be orgánov spoloèenstva, ktorými sú 
výbor a dozorná rada. V prípade, že sa zhromaždenie nezíde v požadovanom poète a nedôjde k preregistrovaniu 
spoloènosti, doterajšie spoloèenstvo sa zo zákona zrušuje. Je teda nutné, aby sme zhromaždenie brali zodpovedne 
a zúèastnili sa jeho konania. Neúèas� èlena na rokovaní môže by� nahradená splnomocnením na zastupovanie. Tlaèivo 
si bude možné vyzdvihnú� na rokovaní výboru dòa 20.11.2013 v èase od 15.00 h do 17.00 h  v zasadaèke OÚ Staškov, 
alebo u jednotlivých èlenov výboru a dozornej rady. Bude na òom aj súhlas o prevzatí zhromaždením schváleného 
podielu. Podiel bude vyplácaný po skonèení rokovania vo vestibule kultúrneho domu obdobne, ako tomu bolo na valnej 
hromade v marci tohto roku. Výbor zabezpeèil pre èlenov zjednodušený zoznam èlenov spoloèenstva, ktorý 
uverejòujeme v tomto Spravodaji. Tento zoznam obsahuje  v abecednom poradí mená osôb oprávnených na konanie 
a ich podiely v spoloèenstve. Zoznam bol pre zjednodušenie  rozdelený do piatich èastí, ktoré sú oznaèené ve¾kými 
písmenami A, B, C, D a E a každý èlen má v zozname pridelené poradové èíslo. Èlen spoloèenstva sa po príchode na 
rokovanie valnej hromady zapíše do príslušnej prezenènej listiny, ktorá je oznaèená rovnako ako zoznam. Pri prezentácií 
je nutné odovzda� aj splnomocnenie na zastupovanie inej osoby. Toto splnomocnenie musí by� podpísané, nemusí by� 
overené . Doporuèujeme svojim èlenom zisti�, v ktorej èasti zoznamu sú zapísaní aj èlenovia,  ktorých na základe 
splnomocnenia zastupujú. Tento zoznam ako aj informáciu o konaní zhromaždenia uverejòujeme aj na internetovej 
stránke obce (www.staskov.sk).

Tešíme sa na Váš záujem a úèas�!
Za výbor spoloèenstva

Mgr. Kubošek Ján - predseda
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Zo života našej ZŠ

Výzva
Vyzývame obèanov obce, aby nesypali komunálny odpad do kontajnera pri ZŠ, ktorý slúži len  pre potreby školy. Odvoz 
tohto kontajnera ide z finanèných prostriedkov  urèených na zabezpeèenie chodu školy. Za  jeden vývoz kontajnera 
škola zaplatí 150 €. Poèas jesenných prázdnin niekto nanosil cez uzamknutý prístup komunálny odpad, ktorý tam  
nepatrí. Za peniaze, ktoré musí škola zaplati� za vývoz tohto odpadu,  je možné kúpi� de�om pomôcky na zlepšenie 
výchovno - vzdelávacej èinnosti. Na území obce je zavedený separovaný zber. Separovaný zber je zber oddelených 
zložiek komunálnych odpadov. Separuje sa pod¾a kalendára zvozu sklo, plast, železo, pneumatiky a elektronický šrot. 
Veríme, že podobná situácia sa nebude opakova�.

Ïakujeme za pochopenie!

Vyprodukuje škola takýto odpad?

V mesiaci október si žiaci 8.B triedy  pod vedením pani uèite¾ky  Mgr. Emílie Èervencovej v rámci slovenského jazyka
 a literatúry – regionálnej výchovy a tradiènej ¾udovej kultúry, pripravili bohaté pásmo zamerané na jesenné ¾udové 
zvyky a tradície našich predkov. Deti vystúpili aj v úvode plenárnej èasti ZRŠ a pútavo zaujali svojich spolužiakov z I. a II. 
stupòa, zaèo boli  odmenení ve¾kým potleskom.

V utorok 1.10. 2013 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúèastnili literárnej exkurzie do Banskej Bystrice. Využili sme tak 
mimoriadnu akciu  ,,Vlakom do múzeí a galérií“, a tak sa za „pár eur“ dostali  do Banskej Bystrice. Navštívili Literárne 
a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, ktoré sa nachádza priamo v štátnej vedeckej knižnici.

Dòa 11.10.2013 žiaci  reprezentovali  našu školu, obec i CVÈ Staškov na obvodnej sú�aži Mladých záchranárov CO 
v Èadci, na ktorej si Darinka Padychová, Nikolka Chrenš�ová, Samko Zbonèák a Miloško Jozek vybojovali krásne 1. 
miesto a žiaci Natálka Blažíèková, Nelka Šeligová, Mariánko Ligocký a Jakubko Fusko  získali 2. miesto. Èlenov družstiev 
podporila svojou prítomnos�ou i náhradníèka Anetka Badžgoòová. V tejto nároènej sú�aži preukázali výborné znalosti 
a schopnosti a pripravenos� pomôc� èloveku v prípade ohrozenia života. Ví�azné 1. družstvo postúpilo do krajskej 
sú�aže, reprezentova� nás budú na nej v máji 2014.

Príjemne a milo prežité chvíle prežili žiaci z 1.-4. roè. našej školy 17.10.2013 v Mestskom bábkovom divadle v Žiline. 
Šikovní bábkoherci nám predstavili a krásne stvárnili príbeh rozprávkového hrdinu Petra Pana. 

18.10.2013 v skorých ranných hodinách sa žiaci 6.,7.,8. a 9. roèníka zúèastnili exkurzie   na juhozápadné  Slovensko. 
Cie¾om cesty, ktorú organizovala p. uè. Mgr. Michaela  Sloviaková, bola návšteva mesta Modra, rodiska ¼udovíta  Štúra, 
návšteva múzea keramiky, návšteva  múzea I. Bizmayera a napokon návšteva jedineèného miesta - hradu Èervený 
kameò. 
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Dòa 23. 10. 2013  sme si v našej škole pripomenuli Deò zdravej výživy. Do tejto peknej akcie, ktorá trvala dve 
vyuèovacie hodiny sa zapojili žiaci I. a II. stupòa ZŠ. Zaèala hneï ráno, keï si naši žiaci spolu s triednymi uèite¾mi 
vyhrnuli rukávy a pustili sa do èistenia ovocia  a zeleniny. Pripravovali chutné,  ale hlavne zdravé šaláty, ovocné taniere, 
figúrky,  ako aj  rôzne dekorácie. Po 2. vyuèovacej hodine sa uskutoènila na dolnej chodbe výstava z týchto krásne 
zhotovených produktov. Na výstave boli zároveò vystavené výtvarné práce žiakov na tému ovocie, zelenina a jeseò. 

Dòa 23. 10. 2013 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúèastnili aktivity pod názvom ,,Voda, èo ma drží nad vodou“. Navštívili známe 
pútnické miesto na hore Živèáková. Okrem toho, že im opä� prialo poèasie, mali možnos� budova� vzájomné vz�ahy
 a priate¾stvá. Niektorí toto miesto navštívili prvýkrát, iní tu chodia pravidelne. Žiaèka VIII. A triedy Romana Hrošová 
nám aktivitu spríjemnila básòou, ktorej je sama autorkou.

Živèáková
Padá lístie, jeseò volá:
Vítame Vás - Živèáková!
 
Z dia¾ky vidno sväté kríže,
iba stromy, žiadne chyže.
 
Potichúèky treba šliapa�,
vtedy poèu� rosu pada�.
 
Vtedy poèu� zvery lesné,
voòa� hríby, farby pestré.
 

28. 10. bol Medzinárodný deò knižníc. V tento deò si starší žiaci zhotovovali nástenky a projekty o kysuckých 
spisovate¾och alebo ilustrátoroch kníh. Mladší žiaci chodili do školskej knižnice, kde si èítali, prezerali knihy, vymýš¾ali 
príbehy k obrázkom. Niektoré triedy tvorili vlastné rozprávky alebo odpovedali na kvízové otázky zamerané na 
literatúru.

„Každý deò jablko, od lekára ïaleko…“ Deò jablka sme si tento rok pripomenuli 29. októbra. V tento deò sa pekné,  
jesenné popoludnie zmenilo na  jabåèkové  v I. B triede, v ktorej sa stretli žiaci z I. stupòa ZŠ. Množstvo pripravených 
aktivít deti obohatilo o poznanie, že jablko je bohatý zdroj energie a vitamínov. 

Aktivity školy pokraèovali aj v mesiaci november.
Žiaci našej školy sa v rámci vyuèovania v prvý novembrový týždeò zúèastnili výstavy pod názvom „Jeseò sa pýši svojou 
krásou...“, ktorú zorganizovalo CVÈ v Staškove vo vestibule OcÚ  v  spolupráci so ZŠ, MŠ, Úniou žien a so Zväzom 
záhradkárov v Staškove. Žiaci si mohli pozrie� svoje práce, práce svojich spolužiakov a dospelých z našej obce, ktorí 
zhotovili krásne aranžérske práce, výtvarné a práce s námetom jesenného obdobia. Výstava bola doplnená jesennými 
plodmi. Žiaci mali možnos� i hlasova� za výtvor èi prácu, ktorá sa im najviac páèila.

Takmer všetky triedy 2.stupòa našej ZŠ sa zúèastnili spolu s triednymi uèite¾mi a vyuèujúcimi v dòoch 5. a 7. 11. 2013 
putovnej výstavy Biblií pod názvom „Biblia na cestách“ v priestoroch Kysuckej knižnice v Èadci. Výstava Biblií má za 
úlohu poukáza� na Bibliu, knihu kníh, nielen z poh¾adu historického, ale predovšetkým priblížením jej posolstva 
súèasnému èloveku. Žiaci mali možnos� prezrie� si vyše 200 exponátov náboženských kníh, napísaných v rôznych 
svetových  jazykoch. 

Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy. Cie¾om je podpora èítania prostredníctvom 
výmeny záložiek do kníh s družobnou  školou zo Žiaru nad Hronom. Žiaci na záložkách ¾ubovo¾nou technikou stvárnili 
svojho ob¾úbeného literárneho hrdinu.

Kvety, lúky, krásy lesa,
nad nádherou každý plesá!
 
¼udia z dia¾ky, ba aj z Po¾ska,
voda èerstvá, voda horská.
 
Skúste sa jej riadne napi�,
nemusíte ani plati�.
 
Bol to veru pekný deò,
Pane Bože, ïakujem!
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Jesenné zvyky a tradície. Deò zdravej výživy. Deti na prehliadke výrobkov.

Mladí záchranári CO aj s pani uèite¾kou Mgr. Helenou Babišovou.

Žiaci na  putovnej výstave Biblií . Jeseò sa pýši svojou krásou.

Mgr. Mária Perïochová, riadite¾ka školy
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 Zo života MŠ Staškov

V šk. roku 2013/2014 je v MŠ Staškov  zapísaných 69 detí. Sú zriadené 3 triedy s celodennou výchovnou starostlivos�ou.

Personálne obsadenie:
1. trieda 3 - 4 roèné deti: Helena Arendáriková,Jarmila Bajáková
2. trieda 4 - 5 roèné deti: Anna Smreèková, Zuzana Nekorancová, 
3. trieda 5 –6 roèné deti:  Anna Dlhopolèeková, Katarína Brisudová  

Hlavné úlohy  na školský rok 2013/2014
1. Výchovno – vzdelávací proces realizova� pod¾a  Školského vzdelávacieho programu „K¾úèikom otvárame svet“ .
2.Pokraèova� v profilácii školy – environmentálna výchova, , pohybovo - taneèná príprava so zameraním na folklór 
3.Rešpektova� rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné     dispozície; diferencova� 
výchovno-vzdelávacie požiadavky vzh¾adom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizaèných 
formách denného poriadku
4.Upevòova� u detí duševné zdravie, uèi� ich vzájomnej akceptácii, aby mali tolerantný postoj tak k sebe ako aj k iným, 
aby sa dokázali cíti� dobre medzi inými, aby boli schopné zvládnu� požiadavky.
        
Uplatòova� hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov uèenia sa detí. Zachováva�  hravý  charakter 
rozvíjania elementárnych základov matematickej, prírodovednej  a predèitate¾skej gramotnosti.

 Do plánov výchovno-vzdelávacej èinnosti sú zaradené prierezové témy:
- osobnostný a sociálny rozvoj
- ochrana života a zdravia
- dopravná výchova, výchova k bezpeènosti v cestnej premávke
- environmentálna výchova
- mediálna výchova
- multikultúrna výchova
- výchova k tvorivosti
- predèitate¾ská gramotnos� a gramotnos� vo všeobecnosti
- informaèno – komunikaèné technológie

Údaje o aktivitách a prezentácií školy:
PLODY JESENE 
V dòoch 12 - 14.10. 2013 sa v kultúrnom dome Raková uskutoènila celookresná výstava ovocia a zeleniny, ktorú 
organizoval Zväz záhradkárov. Na túto výstavu zhotovili deti spolu s uèite¾kami a rodièmi rôzne figúrky a postavièky z 
ovocia, zeleniny a prírodnín.
Ïakujeme všetkým rodièom, ktorí sa podie¾ali na príprave a zhotovovaní, ale aj všetkým tým, ktorí nám priniesli z domu 
rôzne plody jesene.
BÁBKOVÉ DIVADLO   / 23.10.2013 /
Do našej materskej školy zavítala milá pani bábkarka s Gašparkom a Šašu¾kou a mala pre nás pripravenú rozprávku Ako 
si Macko našiel kamarátov.
Deti  spolu s Mackom poznávali mnohé lesné zvieratká, a tiež si zaspievali známe pesnièky.
ŠARKANIÁDA   / 28.10.2013 /
V našej MŠ sa tento deò niesol v znamení šarkanov. Aj poèasie nám prialo a vietor sa opieral do šarkanov, ktorých si 
mnohé deti priniesli z domu. Za odmenu nechýbalo sladké potešenie a diplomy za najkreatívnejšie lietajúce šarkany.
SVETIELKOVÁ SLÁVNOS�  / 8.11.2013 /
Slávnos� svetielok bola vo veèerných novinách a niesla sa v znamení farieb. Celej slávnosti vládla šmolkovská nálada. 
Stretli sa tu nielen deti z materskej školy, ale aj ich rodièia, príbuzní a známi.
Deti so svetielkujúcimi palièkami h¾adali farby, dukáty, tancovali tanèek, spievali piesne, hádali hádanky a za odmenu 
dostali svietiace náramky, sladké dukátiky, cukríky a detský punè. Vypúš�ali sa balóny š�astia, zdravia, lásky, 
priate¾stva. Na záver nechýbala ani skvelá diskotéka.
Touto cestou ïakujeme p. Mgr. Šimulákovi, ktorý sponzorsky venoval všetkým de�om svietiace náramky , p. Vierke 
Maslíkovej, ktorá nám navarila výborný detský punè na zahriatie sa a všetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom podie¾ali 
na príprave podujatia.
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 Anna Smreèková, riadite¾ka školy
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Centrum vo¾ného èasu

Jesenná obloha sa vytešovala z tancov šarkaních motý¾ov.
Tomu sa teda povie, že to bola pravá šarkaniáda – teda šarkania tancovaèka! Áno, jeseò sa tohto roku ukázala v plnej 
nádhere, a preto si Centrum vo¾ného èasu v Staškove naplánovalo, že využije dary tejto nevídanej krásy a tepla 
slneèných lúèov. Dòa 29.10.2013 sa uskutoènila na ihrisku pri ZŠ sú�až vo vypúš�aní šarkanov v spolupráci so Školským 
klubom detí pri ZŠ. Deti si v tvorivých krúžkoch a v klube zhotovovali rôzne druhy šarkanov, niektorým pomohli 
i mamièky, ktoré ich aj osobne prišli povzbudi�. Šarkaniu tancovaèku zahájila a celú atmosféru svojím spevom vytvárala 
Staškovienka – detský folklórny súbor pri CVÈ. Tešilo nás, že boli osobne prítomní i niektorí páni uèitelia ako i rodièia so 
svojimi ratoles�ami, rodièia i celé vedenie ZŠ. Najkrajších 6 šarkanov bolo ocenených diplomami a vecnými odmenami. 
Najkrajšie zhotovený šarkan mali sestry Kubánkove a je vystavený vo výstavných priestoroch OÚ v Staškove, kde bola 
dòa 30. októbra sprístupnená výstava jesenných plodov, aranžérskych a výtvarných prác, ruèných výšiviek pod názvom 
Jeseò sa pýši svojou krásou. Centrum vo¾ného èasu ïakuje za spoluorganizátorsku úèas� na výstave Únii žien a SZZ v 
Staškove, ZŠ a MŠ v Staškove. 
Ïakujeme všetkým tým, ktorí prispeli svojím umením na túto výstavu, pretože splnila svoj cie¾ a niektoré výstavné 
exponáty sú tak obdivuhodné, že si získavajú obdiv a poklonu  od všetkých, ktorí ju navštívili. „Motorkár“- zhotovený 
z jesenných plodov Marcelom Ivanovièom pútal najväèší obdiv a pozornos� nevídaného talentu autora. Neèudo, veï 
jablko nepadá ïaleko od stromu. Talent zdedil po svojej mame, ktorá tiež vystavovala krásne exponáty. 
Žiacka porota i porota dospelých ocenila najkrajšie výstavné exponáty vecnými cenami, ktoré zakúpilo CVÈ v Staškove. 
V knihe návštev sa viackrát opakuje veta: „Kiežby takýchto výstav bolo viac!“ A to je výzva pre našu budúcu èinnos� 
v CVÈ.

Mgr. Jozefína Poláèiková
         CVÈ Staškov
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Z èinnosti  DHZ  Staškov

Len tak ïalej chlapci!

 Sobota „ 12. október 2013“  - ve¾ký sviatok hasièského športu. V Hliníku nad Váhom sa konal  „ Slovenský Super Pohár 
2013“ – sú�až v požiarnom útoku, ktorého sa zúèastnili iba ví�azi regionálnych líg celého Slovenska – tí najlepší 
z najlepších  z celého Slovenska. Slovenského Super Pohára 2013 sa zúèastnili aj naši hasièi a v silnej konkurencií 
nesklamali, ve¾mi prekvapili s èasom 13,555 sek. Obsadili ve¾mi pekné piate miesto z 38 zúèastnených družstiev. Prvé 
miesto obsadil DHZ Bobrovèek s èasom 13,008 sek, rozdiely sekúnd v poradí neboli ve¾ké. Bol to historický èas nášho 
družstva, ešte nikdy naše družstvo takýto èas nedosiahlo. Chlapci, resp. muži, len tak ïalej! Ste ešte ve¾mi mladý tým 
,Vašu kariéru mate ešte pred sebou, len ju treba pevne chyti� do rúk a ís� až na vrchol.
Treba na to ve¾a èasu, ve¾kú drinu a vrúcny vz�ah k hasièskému športu. Naši hasièi aj poèas roka v iných sú�ažiach 
dosahovali ve¾mi dobré výsledky.  V ich š¾apajach kráèa aj náš dorast, ktorý postúpil na krajskú sú�až a aj naše
družstvá žiakov, ktorých tiež treba pochváli�.

ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

Ján Janošec - velite¾ DHZ
                                       

è. sú�aže
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Miesto konania
Staškov- o pohár starostu obce

Èierne-pohárová sú�až
Turzovka-pohárová sú�až
Krásno-pohárová sú�až
Turzovka-okresné kolo 

Rosina-Liga
Jablonové-Liga
Makov-noèná

Kamenná Poruba-THL liga
Žilina-Florian
Bytèa-Liga

Podvysoka-Liga
Likavka-Liga

Klokoèov-pohárová sú�až
Skalité-pohárová sú�až

Ošèadnica-pohárová sú�až
Makov-pohárová sú�až
Èadca-pohárová sú�až

Trnové-Liga
Bobrovèek-Liga
Mala Bytèa-Liga
Rudinka-Liga

H.Kelèov-pohárová sú�až
Koròa-pohárová sú�až

Podvysoka o pohár starostu
Mala Bytèa-noèná

Hliník nad Váhom-Liga
Predmier-Liga

Umiestnenie
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
7
8
12
12
19
31

DHZ Staškov - muži sezóna 2013

Celkové umiestnenie v Severoslovenskej hasièskej lige - 4
Celoslovenská sú�až-Slovenský Superpohár 2013 - 5

DHZ Staškov - dorast sezóna 2013

è. sú�aže
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Miesto konania
Turzovka-okresné kolo 

Malá bytèa-Liga
Milikov-pohárová sú�až

Krasno-Krajské kolo
Makov-pohárová sú�až
Èierne-pohárová sú�až

H.Kelèov-pohárová sú�až
Ošèadnica-pohárová sú�až

Koròa-pohárová sú�až
Žilina-Florian

Podvysoka-o pohar starostu
Kamenná poruba-Liga

Predmier-Liga
Èadca-pohárová sú�až

Turzovka-pohárová sú�až

Umiestnenie
1
5
5
5
6
6
9
10
12
14
14
20
24
D
D
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Ïa¾ším naším mužstvom je družstvo dorastu, 
ktoré nás reprezentuje v III. Lige – sever. 
Krátke hodnotenie od trenéra dorastu Patrika 
Koòušíka: Dorastenci FK Slávia, ako úèastníci 3. 
ligy sk. ,,Sever“ odohrali v jesennej èasti 13 
zápasov s bilanciou 4 ví�azstvá, 3 remízy a 6 
prehier, za ktoré si pripísali do tabu¾ky 15 bodov 
a pasívne skóre 23:26, a tak v tabu¾ke budú 
zimova� na 10 mieste. Pri hodnotení musím 
reálne a športovo uzna�, že v tejto kvalitnej 
sú�aži je 5-6 družstiev, ktoré majú lepšiu 
výkonnos� a disponujú väèšími individualitami, 

aké sú v našom družstve.Naši chlapci na jeseò odohrali nieko¾ko výborných stretnutí, v ktorých ukázali dobrú 
kombinaènú  hru a strelili pekné góly /Krásno 4-1, Suèany 6-0, Èernová 2-0, Tvrdošín 3-3/. Na druhej strane sme 
odohrali aj ve¾mi slabé zápasy, kde sme sklamali hlavne prístupom, a to v Rosine, kde sme s priemerným súperom 
dostali výprask /0-5/ a taktiež u lídra sú�aže v Stráòavách, kde sme prehrali rovnakým rozdielom. Ve¾mi slabo sme hrali 
aj doma s Istebným /výhra 1-0/ hlavne v druhom polèase. Mrzia nás stretnutia, v ktorých sme nepochopite¾ne 
inkasovali až v samom závere, a ktoré nás pripravili o 4 body a lepšie umiestnenie v tabu¾ke /v Turzovke 2-3, 
v domácom prostredí s Tvrdošínom 3-3 a s Predmierom 1-2/, neby� týchto 3 nezvládnutých zápasov, mohol by som 
vyjadri� väèšiu spokojnos�. Z individuálnych výkonov by som chcel vyzdvihnú� štvoricu hráèov: Matej Kvašnovský, 
Jaroslav Bugáò, Pavol Jantoš a Tomáš Gracík, ktorí nesklamali ani v jednom zápase a patrili medzi opory .O 23 gólov sa 
postarali títo hráèi: Patrik Èuboò 6, Tomáš Gracík 6, Matej Kvašnovský 4, Tomáš Šimanica 3, Pavol Jantoš 2, DanoKrížek 
a Erik Greèmal po 1 góle. Pevne verím, že v zimnej príprave budú chlapci zodpovedne pristupova� k tréningu a odvetná 
jarná èas� nám výjde lepšie 
herne a j  výs ledkovo.  
Primárny základný cie¾ 
ostáva záchrana v tejto 
sú�aži, samozrejme, keï sa 
bude da�, chceli by sme hra� 
o stred tabu¾ky. V závere by 
som chcel aj touto cestou 
p o ï a k o v a �  v š e t k ý m  
chlapcom dorasteneckého 
družstva za  dobrý prístup k 
tréningovým a zápasovým 
povinnostiam. Tréner Patrik 
Koòušík

ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

FK Slávia  Staškov -  jeseò 2013

Milí Staškovania a priaznivci nášho futbalu!
Chcel by som Vás prostredníctvom  tohto Spravodaja  pozdravi� a spolu so svojími spolupracovníkmi  Vám struène 
zhodnoti� jesennú èas� nášho pôsobenia v krajských futbalových sú�ažiach. Najväèší záujem  širokej verejnosti láka 
mužstvo mužov , ale  ja by som zaèal našou mládežou. 

Starší žiaci mali zaèa� sú�až  v okrese. Nako¾ko 
sa  v minulom roèníku III. Ligy sever umiestnili 
na deviatom mieste a do tejto sú�aže pribudli 
mužstva z II. ligy,  ktoré kvôli technickému 
zabezpeèeniu nedostali licenciu (Èadca, KNM, 
Krásno). Na poslednú chví¾u sa odhlásili žiaci 
Podvysokej, èo otvorilo dvere naším chlapcom 
do sú�aže,  kde oprávnene patria, bojujú a robia 
èes� klubu. Aj keï postavenie v tabu¾ke tomu 
zatia¾  nenasvedèuje, chlapcom veríme 

a budeme im drža� palce v jarnej èasti sú�aže. Chcel by som poïakova� trénerom za ich zodpovedný prístup k trénigom 
a rodièom,  ktorí  navštevujú svojích chlapcov  na zápasoch .

Tabu¾ka žiakov po poslednom jesennom kole.

Tabu¾ka dorastu po jesennej èasti

Družstvo dorastu sú�ažný roèník 2013/2014 
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ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

Súpiska: Brankár: Martin Èeèotka, Obrana: Jaroslav Bugáò, Matej Kvašòovský, Marek Šperka, Samuel Krištiak, Dávid 
Eštoèín, Záloha: Pavol Jantoš, Tomáš Šimanica, Daniel Krížek, Jakub Brezina, Erik Greèmal, Adrián Èišecký, Adam 
Turiak, Útok:Tomáš Gracík, Patrik Èuboò, Denis Housa, Jaroslav Gulèík, Michal Jurga

Posledným a možno poveda�  najnavšte-
vovanejším mužstvom nášho klubu,  je mužstvo  
mužov. Tu by som dal priestor kapitánovi a duši 
manšaftu Patrikovi Gottwaldovi. Všetci futbaloví 
priaznivci vedia, že 2.roèník vo vyššej sú�aži je 
vždy �ažší ako ten predchádzajúci . Nás po 
postupovej eufórii a peknom 4. mieste v 
minulom sú�ažnom roèníku zastihla od úvodu 
sezóny ve¾ká maródka. Èi už od zaèiatku 
sú�ažného roèníka 2013/14,alebo v priebehu 
jesennej èasti sa nám zranilo viacero hráèov "A" 
mužstva (A. Èambora, M. Gottwald, R. Michalík, 

R. Greèmal, M. Kalièák, P. Badura, P. Martiník, M .Ohrádka).Pre pracovné povinnosti odohral iba 2 majstrovské zápasy 
R .Maslík. Toto bola v minulom roèníku sú�aže kostra mužstva a nahradi� ju našimi 18.-20. roènými futbalistami, ktorí 
vyšli z nášho dorastu  nebolo jednoduché.
Jesenné kolá by som rozdelil do 2.èastí:
1)  1.-7. kolo - kde sme získali len 4 body a boli sme na predposlednom 13-tom mieste s vysoko pasívnym skóre 5:19. 
V prvých kolách sa nám vôbec niè nedarilo, dávali sme málo gólov, ve¾a sme inkasovali, niekedy bolo �ažké vôbec 
posklada� zostavu.
2)  8.-13.kolo - v tejto èasti jesene sme sa koneène rozbehli, vyhrali sme 5 zo 6-tich zápasov, získali sme 15 bodov, so 
skóre 16:6. Strelecky sa prebudil ¼ubomír Èervenec, autor 13 gólov, èím sa stal najlepším strelcom sú�aže.
Celkovo je naša bilancia v jesennej èasti 13 zápasov, 6 výhier, 1 remíza, 6 prehier, skóre 21:25, získali sme 19 bodov 
a sme na 7. mieste v tabu¾ke.

Tento sú�ažný roèník je reorganizácia sú�aží SFZ, takže je možné, že z našej sú�aže vypadne aj 4-5 mužstiev do 
okresných sú�aží (Èadca, Žilina).Preto je našim cie¾om umiestni� sa do 7.miesta,aby sa aj v budúcom roèníku hrala na 
Staškove V. liga. Hlavné však je, aby všetci naši hráèi boli zdraví, zväèší sa tým aj konkurencia v mužstve a FK Slávia 
bude opä� bojova� o popredné prieèky v sú�aži.

Chcel by som aj touto cestou poïakova� našim sponzorom - OÚ Staškov, p. Šperkovi, p. Jurgovi, p. Š. Hnitkovi ml., 
p. A. Šimanicovi, p. L. Perïochovi a ïalším, že vo ve¾kej miere podporujú náš FK a posúvajú futbal v Staškove na stále 
vyššiu úroveò.

Tabu¾ka muži po poslednom jesenom kole

V závere by som si dovolil pár postrehov  po roènom pôsobení  vo funkcii predsedu FK. Po prvýkrát som sa zúèastnil 
organizovania  nášho najväèieho športového podujatia  ,, Krónerov pohár“ a musím doda�, že bez podpory obce sa 
toto podujatie nedá  zorganizova� . Touto cestou by som sa chcel poïakova� zástupcom obce,  ktorí priložili ruku 
k dielu. Ve¾ká vïaka patrí èlenom výboru FK, ktorí  sa bezplatne podie¾ajú  na organizovaní tohto turnaja,  ale aj 
organizovaní jednotlivých majstrovských stretnutí. 
 Chcel by som ,,poïakova�“ aj našim  niektorým  netrpezlivým  fanúšikom, ktorí nám píšu a snažia sa nás vyburcova� 
k lepšej práci, a musím poveda�, že sa im to aj darí , lebo od okamihu, èo zaèali písa�,  sa družstvu mužov zaèalo dari�. 
Chcem  ich uisti�, že nikto z nás nerád prehráva, no futbal  je taký. Raz ste hore,  raz dole. Dlhodobé udržanie mužstiev 
na popredných prieèkach  je dos� nároène aj pre väèšie obce a mestá.  Pri dnešnej hospodárskej situácii v spoloènosti 
je realizovanie dobrovo¾nej ( bezplatnej ) èinosti velmi nároèné. Tu by som podotkol, že klub disponuje 
s porovnate¾ným  finanèným príspevkom od obce , ktorí majú  kluby  v nižších sú�ažiach a dá sa poveda�, že  po 
roènom pôsobení v V. lige patríme k chudobnejším príbuzným.. V tomto èase výbor FK pripavuje návrh  finanèného 
krytia na budúci rok a musím pododknú�, že  bez navýšenia  objemu finanèných prostriedkov na buducí rok  to bude 
ve¾mi nároène. 
V závere by som teda, ešte raz poïakoval všetkým  èlenom FK  za  odvedenú  prácu poèas celého roka poprial ve¾a 
pracovných úspechov , hráèom prajem,  aby sa im vyhýbali zranenia  a nestratili rados� z hry.Fanúšikom ve¾a krásnych  
futbalových okamihov a všetkým dohromady ve¾a zdravia. 
 
                                                                                                                             

Peter Fuèek - Predseda FK Slávia Staškov

Patrik Gottwald



MATRIKA INFORMUJE

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA ZA MESIAC SEPTEMBER A OKTÓBER 2013

Vydavate¾: Obec Staškov, Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53, IÈO: 00314293, EV 4541/12, ISSN 1338-8312
kontakt: Ing. Anna Kubánková, tel.: 041/4302 728, www.staskov.sk, e-mail: kultura@staskov.sk

REDAKÈNÁ RADA: Ing. Anna Kubánková, Mgr. Iveta Bartusková, Mgr. Darina Vrbinárová, Mgr. Jozef Latka

MANŽELSTVO UZATVORILI
Na ich spoloènej ceste životom im  želáme 
ve¾a zdravia, š�astia a rodinnej pohody.

NARODENÉ DETI

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

Miroslav Ficek a Jarmila Perïochová
Jaroslav Bukovan a Mgr. Ivana Krištofiková

Jakub Badžgoò

Gabriel Pastorek
Mária Matláková

Odpoèívajte v pokoji!OPUSTILI NÁS

Daniel Takáè

BLAHOŽELÁME K JUBILEU Ema Skybíková

Všetkým uvedeným jubilantom z celého srdca blahoželáme a prajeme im,  

nech ich zdravie nezradí a teplé slnieèko nech im dušu pohladí. Nech š�astie 

spàchne na ich dom a láska vždy nech prebýva v òom.

Lištvan Rudolf
Nekorancová Mária

Chrobák Jozef

Kudláè Jozef Turiaková Jozefa

Turiaková Anna

90 rokov60 rokov 65 rokov 70 rokov
Rudinská Anna

Urbaník Pavol

60 65

Letová Anna

80 85

V decembri sa dožíva 
významného životného 

jubilea 85 rokov 
vážený pán 

František Perïoch.

85
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