V tomto čísle nájdete:

príhovor starostu

staškovský urbár informuje

jarné zamyslenie

zo života ZŠ Staškov

uznesenia zo zasadnutia OZ č. 1 a 2 /2013

z kuchyne FK Slávia Staškov

z rokovania obecného zastupiteľstva

zoznam podielnikov urbáru
spoločenská kronika

Pochovávanie basy s folklórnym súborom Staškovanka v Pohostinstve u Beleščáka.

SLOVO STAROSTU
Milí Staškovania!
Odchádzajúca zima dopriala zamestnancom úradu , ktorí majú v pracovnej náplni zimnú údržbu, iba zopár
voľných dní. Pravidelne sa striedajúce obdobia oteplenia s dažďom a ochladenia so snehom a poľadovicou,
vyžadovali takmer každodenné nasadenie obecných mechanizmov. Aj keď obdobie zimy nie je ešte
definitívne minulosťou, dovolím si konštatovať , že „chlapi z prevádzky“ všetko zvládli na jednotku a touto
cestou sa im chcem poďakovať.
Záver starého roku a začiatok toho nového bol pre našu obec úspešný a podarilo sa nám získať finančné
prostriedky do nášho rozpočtu. 1000 eur sme získali z nadácie SPP za účelom uchovania folklórnych tradícií
staškovských detí. 10 000 eur poskytol Úrad vlády SR na úpravu priestranstva pred budovou pošty. K tomu,
aby sme mohli tieto prostriedky zmysluplne využiť, bude nevyhnutné pridať nejaké financie aj z obecného
rozpočtu.
V januári nám bola schválená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja na realizáciu projektu s názvom:
„Nadväzujeme na úspešnú slovensko – poľskú spoluprácu:
Kroner – Kamińska“. V blízkej dobe obec podpíše zmluvu na čerpanie finančných prostriedkov v celkovej
výške 42 212 eur. Projekt budeme realizovať s poľským partnerom Gmina Istebna v období apríl až
september 2013. V rámci projektu bude zrekonštruovaný vestibul obecného úradu, aby mohli byť jeho
priestory využívané na výstavy. Bude zakúpený i dataprojektor, premietacie plátno, dva párty- stany, tri
exteriérové stoly a 30 ks lavíc na sedenie. Kultúrne a športové podujatia v rámci tohto projektu budú
zorganizované počas Staškovských hodov a Kronerovho turnaja. V tomto mesiaci sme odovzdali projekt
v rámci slovensko – českej cezhraničnej spolupráce s názvom : „Poznávame a rozvíjame historické a kultúrne
pamiatky v obci Staškov a v meste Příbor“. Cieľom tohto projektu je vybudovať z európskych peňazí
prístupovú cestu a parkovisko ku Kronerovmu domu. Schvaľovacím procesom prešiel projekt cezhraničnej
spolupráce , ktorý obec podala v minulom roku za účelom vybudovania detského ihriska pri základnej škole
a turistického chodníka zo Staškova až do obce Horní Lomná. Po doplnení formálnych náležitostí zo strany
obce bude podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov. Samotná realizácia projektu v celkovej
výške 30 392,92 Eur bude prebiehať v tomto a nasledujúcom roku.
Čím viac rokov je od zmeny spoločenských a politických pomerov v roku 1989, tým viac si viacerí z nás
uvedomujú, že nie všetko, čím sme žili pred týmto rokom, bolo zlé a hodné rýchleho zabudnutia. Príkladom
toho je i 8. marec a s ním spojený Medzinárodný deň žien.
Milé naše ženy, dovoľte mi, aby som Vám k tomuto sviatku poprial veľa zdravia, šťastia, síl, optimizmu
a spokojnosti vo Vašich rodinách i v zamestnaní.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce
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Žena – postavenie a úloha v spoločnosti
V dnešnom každodennom uponáhľanom zhone života a pod tlakom povinností si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako
sa striedajú dni pracovné so sviatočnými. S prichádzajúcou jarou by sme si mali pripomenúť deň, ktorý je oslavou
našich drahých bytostí – Medzinárodný deň žien. Načrime však trochu do histórie.
V roku 1910 na Medzinárodnej konferencii žien v Kodani sa účastníčky rozhodli vyhlásiť 8.marec za Medzinárodný deň
žien ako pripomenutie si štrajku 40 tisíc newyorských krajčírok z textilných tovární - štrajkujúcich za zrušenie
desaťhodinového pracovného času, proti zlým pracovným podmienkam a nízkym mzdám. 8. marec je sviatkom,
ktorý má dlhú tradíciu a hlboký spoločenský dosah. V 1. Československej republike sa začal oslavovať tento sviatok
od roku 1921 a Organizácia Spojených národov /OSN/ ho oficiálne uznala v roku 1975. V minulosti museli ženy za svoje
práva a postavenie tvrdo bojovať, dnes je to už samozrejmosťou na celom svete. V dnešnej spoločnosti treba nahlas a
otvorene hovoriť o rodovej rovnosti a rovnakom spoločenskom postavení žien. Žena bola a je už po stáročia symbolom
života, no zároveň predstavuje vzor neprekonateľnej a nenapodobiteľnej obetavosti. Hoci navonok pôsobí mnoho žien
krehko, bezbranne, v skutočnosti sa v nich skrýva neuveriteľné odhodlanie, nevyčerpateľná energia a bezhraničná
láska.
Žena. Štvorhláskové slovo, ktoré má svoju úžasnú čarovnosť. Je kňažná! Kvet ju ctí, slnko jej líha do cesty, líca jej hladí
riečna pena a svieti ako perla mora. Dnešné ženy nie sú tak neprístupné, všade si vedia zastať svoje miesto, všade sa
s nimi človek dobre cíti – v domácnosti, pri športe, pri čaji, káve, na prechádzke alebo pri varení.
V našej obci sa stalo už tradíciou, že druhú májovú nedeľu venujeme oslavám našich mám a starých mám. Vzdávame im
úctu a poďakovanie za výchovu a starostlivosť o svoje deti, vnúčatá.
Ale určite je dôležité pripomenúť si i celosvetovú oslavu žien. Nezáleží na tom, či oslavujeme Medzinárodný deň žien,
alebo nie, ale je dôležité vedieť, že život bez ženy by bol bezcenný. Život predsa čím ďalej, tým viac nás ohromuje
a nepoznáme ho ani spolovice, ale je dôležité vedieť, že život nie je háj. A život bez ženy je ako džungľa, v ktorej by
chýbali jej vrelé, láskyplné pohľady, ktoré mnohí ocenia až vtedy, keď jej už niet.
Ženy si zaslúžia, aby sme si ich ctili po celý rok. Treba sa hlboko pokloniť pred týmto základným kameňom našich rodín,
pred ich obetavosťou, láskavosťou, angažovanosťou sa v spoločenskom živote, mnohokrát pred ich pokorou, ale i pred
ich humorom, ktorým okoreňujú chvíle nášho každodenného života.
Treba im poďakovať za ich ochotu, za starostlivosť a výchovu mladého pokolenia, za to, že sú. Želáme im, aby boli
predovšetkým hrdé na to, že sú ženy, aby mali v nastávajúcich dňoch čo najmenej problémov, chvíľ bolestí
a smútku, aby ich pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom životnom kroku.
Mgr. Yveta Bartusková

Áno žena, úprimne sa raduj zo života,
veď v tieto dni prúdi zhora čistota.
Už je tu deň, po ktorom si tak dlho túžila,
otvor sa čistote, aby si už šťastne žila.
Aby Tvojho ducha naplnila po čistote veľká túžba,
nech celý Tvoj život je ako čistá, verná služba.
Zachvievaj sa v čistote, zachvievaj sa vo vernosti
a z lásky k Pánovi rozvíjaj nádherné ženské cnosti.
Potom budeš za lúč čistoty vrúcne ďakovať,
nech sa smieš celý život šťastne radovať.
Aby si smela mať v srdci pokornú, úprimnú vďaku
a budeš vidieť nádhernú krásu vo svojom zraku.
Prijmeš v tieto dni čistotu a nádherné dary,
veď v čistote je veľká sila, ktorá jasne žiari.
Žena, kráčaj radostne touto ťažkou, očistnou dobou
a čistota bude Tvojou nádhernou, najväčšou ozdobou.

(Róbert Štefunko: Žena, raduj sa zo života)

SPRAVODAJ

Obce Staškov

3

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Uznesenie č. 1/2013 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 5. 2. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Staškove

A/ SCHVAĽUJE:
Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie predloženia žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 za účelom
realizácie projektu: „ Poznávame a rozvíjame historické a kultúrne pamiatky v obci Staškov a mesta Příbor“.
4. Smernica pre postup zadávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie
služieb v podmienkach obce Staškov.
5. Plán rokovaní obecného zastupiteľstva obce Staškov v roku 2013.
6. Schválenie zámeru zámeny majetku obce Staškov
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Hlasovanie: za: 5, Zdržal sa: 0 , Proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ján Belko, členovia: MDDr. Ladislav Čulman, Jozef Zbončák overovatelia: Mgr. Yveta Bartusková, PhDr.
Gabriel Machovčák
Hlasovanie: za: 5, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3.a) Predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelom
realizácie projektu „Poznáváme a rozvíjame historické a kulturné pamiatky v obci Staškov a meste Příbor", ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Staškov.
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 2230,96 eur.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Zámer zámeny majetku obce Staškov, parcely C KN 1267/2 zastavaná plocha o výmere 519 m2 v katastrálnom
území Staškov, zapísanú na LV 3878, za parcelu C KN 1256/16 ostatná plocha o výmere 223 m2, v katastrálnom území
Staškov, zapísanú na LV č.1148, ktorej podielovými spoluvlastníkmi sú Ing. Stanislav Machovčák, a manž. Mgr. Darina
rod. Gajdošíková, bytom Staškov č.767 v súlade s § 9a ods.8 písm. e zákona NR SR č.138/1991 Zb. O majetku obci v
znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že zámenou parciel obec Staškov získa
do vlastníctva parcelu CKN 1256/16 o výmere 223 m2 ostatná plocha, pre účely verejného priestranstva. Zámena sa
uskutoční bez finančného vyrovnania.
Hlasovanie za: 5, Zdržal sa: 1, Proti: 1
5. Smernicu pre postup zadávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočneniu stavebných prác a na
poskytovanie služieb v podmienkach Obce Staškov, s tým že do smernice bude zapracované zloženie komisie pre
výberové konanie na rok 2013-2014 : účtovníčka obce + minimálne dvaja poslanci OZ podľa výberu štatutára, všetci
poslanci budú informovaní o termíne výberového konania.
Hlasovanie za: 6 , Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Plán rokovaní obecného zastupiteľstva Obce Staškov v roku 2013.
Hlasovanie za: 7 , Zdržal sa: 0, Proti: 0
7. Možnosť výstavby rodinného domu v lokalite Staškov – Kýčera pre Radoslava Žáka, a manž. Janku,
bytom Staškov č. 589.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
8. Vrátenie hnuteľného majetku mestu Turzovka, ktorý obec prevzala do svojej správy dňa 20.3.2012 za účelom
implementácie projektu Přeshraniční spolupráce v regiónu Frýdlantsko-Horné Kysuce, predmetom výpožičky boli: 1 ks
notebook HP pro Book 4525, výr.č. CNU 1432RWY, 1 ks mobilný telefón Sony Ericson Xperia mini, výr. č. IMEI:
35821704-373642-8, 1 ks kiosk na stenu Intel Celeron Dual Core, výr. č. R010667.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
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9. Žiadosť pani Andrey Špokovej, 023 01 Oščadnica 263 o schválenie práva zodpovedajúce vecnému bremenu
– pozemky EKN 10811/1 a 10777/4 na uloženie prípojky dažďovej kanalizácie, ktorá bude križovať predmetné
pozemky. Vecné bremeno bude bezodplatné.
Hlasovanie za: 7 , Zdržal sa: 0, Proti: 0
10. Žiadosť pána Letku Romana, Staškov č. 450 o Dodatok k Zmluve o nájme zo dňa
13.12.2012
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
11. Sociálnu výpomoc pre Pavla Tomeka, bytom Staškov č. 25 v sume 60Ä.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa:
0, Proti:0
12. Žiadosť o úhradu za nájom telocvične pri konaní 18. ročníka turnaja Colo-colo cap.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa:0 , Proti: 0
13. Pani Mgr. Jozefu Poláčikovú za kronikárku obce na r. 2013, 2014.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
14. Zámer prístavby haly firmy Kontakt, s. r.o., Staškov podľa predloženého projektu.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0 , Proti: 0

B/UKLADÁ:
1. Riaditeľke ZŠ Staškov predložiť obecnému zastupiteľstvu náklady na prevádzku telocvične vo
vykurovacom období a mimo vykurovacieho obdobia / vykurovanie, el. energia, upratovanie, vodné, stočné/. Termín:
do 22.2.2013.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
2. Obecnému úradu riešiť umiestnenie reklamných tabúľ pod cintorínom a zároveň informačných tabúľ pri
jednotlivých zástavkách v obci.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0

C/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Žiadosť o refundáciu nákladov FK Slávia Staškov spojených s využívaním telocvične ZŠ Staškov.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0

D/ ZAMIETA:
1. Žiadosť o odpustenie poplatku pre Klub PKP Staškov č. 602.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0
2. Žiadosť Lukáša Grečmala, Chalupkova 158/32, 02201 Čadca o predĺženie otváracích hodín v prevádzke Pizza
Don Salieri, s.r.o, Staškov
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Žiadosť pani Márie Ligáčovej, bytom Staškov č. 25 o sociálnu výpomoc.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
4. Žiadosť pani Márie Ligáčovej, bytom Staškov č. 25 o výmenu dverí v byte.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:
0, Proti: 0
5. Žiadosť pani Moniky Nekorancovej, bytom Olešná č. 181 o odpustenie príspevku na čiastočnú činnosť člena
v CVČ Staškov 588.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0 , Proti:0

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

SPRAVODAJ

I. overovateľ:
Mgr. Iveta Bartusková

Obce Staškov

II. overovateľ:
PhDr. Gabriel Machovčák
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Uznesenie č. 2/2013 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 22. 2. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Staškove

A/ SCHVAĽUJE:
Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Zloženie sľubu poslanca
4. Kontrola uznesenia č. 1/2013 zo zasadnutia OZ
5. CVČ Staškov – správa o hospodárení za rok 2012
6. CVČ Staškov – návrh rozpočtu rok 2013, 2014, 2015
7. Základná škola Staškov – správa o hospodárení k 31. 12. 2012
8. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2013
9. Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu rok 2013
10. Zámena majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11. Odpredaj majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
12. Prenájom majetku obce Staškov
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Hlasovanie: za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: MDDr. Čulman Ladislav, členovia: Pavol Ďurkáč, Mgr. Yveta Bartusková
overovatelia: Mgr. Jozef Latka, Ján Belko
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Kontrolu uznesenia č. 1/2013
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Refundáciu nákladov na krúžky, ktoré pôsobia mimo systému CVČ Staškov za prenájom telocvične v ZŠ Staškov
nasledovne: družstvá žiakov a dorastu 90% a družstvá dospelých 50% zo schváleného hodinového nájmu tarifu za
telocvičňu. S tým, že refundácia bude na základe dokladu o uhradenom poplatku za predchádzajúci kvartál.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. CVČ Staškov – správa o hospodárení za rok 2012
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Základná škola Staškov – správa o hospodárení k 31. 12. 2012
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
7. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2013
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
8. Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu rok 2013
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
9. Schvaľuje zámenu majetku obce Staškov, parcelu C KN 1267/2 zastavaná plocha o výmere 519 m2, v
katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 3878, za parcelu C KN 1256/16 ostatná plocha o výmere 223 m2, v
katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV č. 1148, ktorej bezpodielovými spoluvlastníkmi sú Ing. Stanislav
Machovčák a manž. Mgr. Darina rod. Gajdošíková, Staškov č. 767, v súlade s § 9a ods. 8 písm.e zákona SNR č. 138/1991
Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že zámenou
parciel obec Staškov získa do vlastníctva parcelu CKN 1256/16 o výmere 223 m2 ostatná plocha, pre účely verejného
priestranstva. Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania.
Celkový počet poslancov:9, Prítomní: 8, Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 2, Proti: 0
10. Schvaľuje odpredaj majetku obce Františkovi Badžgoňovi s manželkou Evou obidvaja bytom Staškov
č.754 pozemok C KN 6041/4 o výmere 206 m2-TTP , v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 3878, vo vlastníctve
obce, v cene 6 Ä/m2 , v súlade s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel,
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyužíva, je priľahlý
k pozemku žiadateľa CKN 6041/2 a CKN 6041/3,ktoré má na LV č.3257.
Celkový počet poslancov: 9, Prítomní: 8, Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
11. ZŠ Staškov ako správca majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom nebytových priestorov z dôvodov hodných osobitného
zreteľa – nebytové priestory – telocvičňu v priestoroch ZŠ Staškov č. 502 Združeniu FK Slávia Staškov, 023 53 Staškov
v sume 4 Ä/hod. v letných mesiacoch a 10 Ä/hod. v zimných mesiacoch v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že sa umožní občanom aktívne
športové vyžitie.
Prítomní: 8, Hlasovanie: za: 8 , Zdržal sa:0, Proti: 0
12. Schvaľuje prenájom majetku obce Staškov Občianskemu združeniu FK Slávia Staškov v zmysle § 9 a ods. 9
písm. c/ zákona č. 138/1991Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov – areál štadiónu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec Staškov chce podporovať športovú činnosť v obci, a to budovu tribúny
súpisné č. 12 na parcele .C KN 1262, C KN1259 mimo priestorov zverených do nájmu ako reštaurácia, objekt predajne
lístkov na parcele C KN1264 , objekt vodárne na parcele C KN1257 , objekt studne na parcele C KN1260, hlavné
futbalové ihrisko na parcele C KN 1258, pomocné futbalové ihrisko na parcele CKN1254 a areál futbalového ihriska na
parcele C KN1255 mimo časti, ktoré užíva obec ako technické zázemie na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3
mesiace, za cenu 1 Ä ročne, do zmluvy zakotviť povinnosť umožniť zložkám obce Staškov organizovať bezplatne rôzne
športové a kultúrne akcie.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
13. Žiadosť FK Slávie Staškov o refundáciu nákladov na využívanie telocvične ZŠ Staškov.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
14. Kandidátov na prísediacich Okresného súdu Čadca na funkčné obdobie v rokoch 2014 až 2017 poslancov
PhDr. Gabriel Machovčák, Jozef Zbončák, MDDr. Ladislav Ču lman.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
15. Zníženie nájmu pani Oľge Bagovej, Staškov č. 400 v priestoroch bývalého klubu v budove Obecného úradu
Staškov č.588 o 20 %.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
16. Žiadosť pani Zdenky Balalovej, Staškov č. 136 o sociálnu výpomoc podľa návrhu sociálnej komisie.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
17. Žiadosť predsedu Spoločenstva bývalých urbarialistov Staškov, pozemkové spoločenstvo, o zapožičanie
kinosály na Valnú hromadu dňa 24.3.2013 a možnosť informovať členov spoločenstva prostredníctvom Spravodaja
obce.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
18. Návrh technického riešenia a umiestnenie kaplnky v lokalite na Grúni /bývalá kaplnka /.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
19. Presťahovanie knižnice obce do budovy č. 90 – bývalá stará škola, výpožičná doba knižnice bude od 13.00
hod. do 16.00hod., každú stredu, uvoľnené priestory budú využité na archív obce.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
20. Odmenu technickým zamestnancom obecného úradu, ktorí zabezpečujú zimnú údržbu miestnych
komunikácií obce v celkovej sume 450 Ä.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
21. Stanovisko k zmene účelu užívania stavby: železničná budova Staškov s. č. 309: obec nesúhlasí so zriadením
pamätnej izby J. Kronera, pretože v obci Staškov sú zriadené dve pamätné izby( v rodnom dome a v knižnici).
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

B/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu pripraviť podklady pre uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky, ktoré sú užívané na
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku v lokalite pod Kykuľou.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
2. Obecnému úradu jednať s manželmi Bučkovými o odpredaj pozemku pod prístupovú cestu ku Kysuci.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
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3. Obecnému úradu zabezpečiť projektovú dokumentáciu za účelom vydania stavebného povolenia na stavbu:
Úprava výrobného areálu bývalého Technického podniku na zberný dvor.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Obecnému úradu zabezpečiť projektovú dokumentáciu v stupni pre vydanie územného rozhodnutia na
výstavbu miestnej komunikácie od mosta k obecnému úradu po hranicu katastra obce Raková, po ľavom brehu Kysuce.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Riaditeľke ZŠ Staškov vyradený drobný spotrebný materiál – lavice a stoličky ponúknuť na odpredaj za
cenu: lavica 1 Ä, stolička 0,50 Ä.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Komisii životného prostredia v jarných mesiacoch – do konca apríla - prekontrolovať výskyt nelegálnych
skládok v katastri obce Staškov.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

C/BERIE NA VEDOMIE:
1. Oznámenie o prijatí detí obce Staškov do 1. ročníka v ZŠ Olešná s Materskou školou Olešná
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Vzdanie sa mandátu poslanca obce Jána Dodeka
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Žiadosť pani Viery Marčanovej, Olešná č. 164 o odpustenie príspevku na čiastočnú činnosť člena v CVČ
Staškov.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 predloženú kontrolórkou obce. Kontrolu v zmysle uzn. č. 2/2011 –
úprava rozpočtu školy. Kontrolu v CVČ Staškov
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Sťažnosť pána Jána Bučka, bytom Staškov č. 707
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Zloženie sľubu nového poslanca Ing. Šimona Kožáka PhD
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

D/ZAMIETA:
1. Žiadosť Mládežníckeho centra Čadca, Kukučínova 1647 o finančnú podporu festivalu SPK. Hlasovanie: za: 8,
Zdržal sa: 0, Proti: 0

E/ NESCHVAĽUJE:
1. CVČ Staškov –rozpočet na rok 2013, 2014, 2015
Za schválenie rozpočtu hlasovalo: Za: 4, Zdržal sa: 3, Proti: 1

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce
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II. overovateľ:
Ján Belko

I. overovateľ:
Mgr. Jozef Latka
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Z rokovania obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo začalo plniť v roku 2013 svoj plán zasadnutí mimoriadnym zasadaním, ktoré zvolal starosta obce
na deň 5. 2. 2013. Hlavným dôvodom pre rokovanie zastupiteľstva bolo schválenie podania žiadosti na realizáciu
projektu v rámci výzvy operačného programu spolupráce SR-ČR: „Poznávame a rozvíjame historické a kultúrne
pamiatky v obci Staškov a v meste Příbor.“ Podstatou projektu je vybudovanie prístupovej komunikácie s parkoviskom
k rodnému domu Jozefa Kronera.
Na tomto rokovaní bola tiež schválená Smernica pre postup zadávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočňovania
stavebných prác a na poskytovanie služieb v podmienkach obce Staškov. Starostom obce bol predložený i plán rokovaní
OZ pre rok 2013, ktorý bol schválený. Obecné zastupiteľstvo uložilo úradu zabezpečiť výstavbu nových a opravu
poškodených informačných tabúľ v obci.
Vzhľadom na skutočnosť, že pani Terézia Gunčagová ukončila svoju dlhoročnú činnosť vo funkcii obecnej kronikárky,
vedenie obce jej touto cestou ďakuje za dlhoročnú prácu v prospech obce a želá jej pokojné dni naplnené optimizmom
a spokojnosťou v toku rokov jej jesene života. Vedenie obce poverilo Mgr. J. Poláčikovú, aby pokračovala v písaní
kroniky obce od roku 2011.
Dňa 22.2.2013 sa konalo prvé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva. Na rokovaní zložil poslanecký sľub nový
poslanec OZ Ing. Šimon Kožák PhD, ktorý na poslaneckej stoličke nahradil odstupujúceho Jána Dodeka. Rozhodol sa
dobrovoľne odstúpiť sám a uvoľniť poslaneckú stoličku poslancovi, ktorý v poradí nasledoval. Poslanecký zbor
a starosta obce mu ďakujú za spoluprácu a prajú veľa zdravia, šťastia a pohody v rodinnom kruhu. Poslanci prerokovali
a schválili správy o hospodárení v roku 2012 a návrh na zmeny v rozpočtoch Základnej školy Staškov a školskej
jedálne, ktoré predložila riaditeľka ZŠ Mgr. Perďochová Mária. Ďalej bola schválená správa o hospodárení CVČ za rok
2012. Poslanci OZ mali výhrady k návrhu rozpočtu CVČ pre rok 2013, ktorý bol opätovne vrátený na prepracovanie jeho
predkladateľovi, riaditeľovi CVČ Ing. Martinovi Slovákovi. Problémom financovania CVČ sa budeme musieť vážne
zaoberať, pretože príjmová stránka rozpočtu pre CVČ nedovoľuje ani zďaleka pracovať v doposiaľ nastavenom režime
a zabezpečiť tak pre deti dostatočné financovanie záujmovej činnosti. V bode „rôzne“ bola prejednaná žiadosť ŽSR,
v ktorej žiadajú zaujať stanovisko k zriadeniu a prevádzkovaniu pamätnej izby Jozefa Kronera v objekte Železničnej
stanice v Staškove (zastávka). Obecné zastupiteľstvo s tým nesúhlasí, pretože za týmto účelom obec zrekonštruovala
rodný dom J. Kronera a ďalší pamätný kútik J. Kronera sa nachádza v knižnici na Obecnom úrade v Staškove.
V diskusii sa poslanci pozastavili nad komentárom, ktorý bol uverejnený v poslednom vydaní novín Ing. Vladimíra
Gajdošíka (Staškovské noviny). V komentári pisateľ komentoval, že poslanci v roku 2009 znemožnili podanie žiadosti
o financovanie projektu: „Revitalizácie centra obce“ a dokonca pán Ing. Gajdošík vypočítal, že o koľko financií prišiel
každý Staškovan preto, lebo vraj poslanci povýšili svoje vlastné záujmy nad obecné. Prítomní, ktorí boli v tom období
poslancami OZ, vysvetlili celú genézu prípravy uvedeného projektu, čo je zrejmé z uznesení OZ z predošlých rokov.
Všetci poslanci OZ schvaľovali postupne jednotlivé etapy prípravy tohto projektu od štúdie v roku 2008.
Dňa 29. 5. 2009 bol poslancom predložený výsledok súťaže na dodávateľa realizačnej projektovej dokumentácie. Víťaz
súťaže ponúkal dodať projekt za cenu 51 081,77 eur / 1 538 889,40 Sk/. V tejto cene bol zahrnutý aj autorský dozor
v cene 13 752,78 eur /414 316,25 Sk/.
V rozpočte obce na rok 2009 bolo na projektové dokumentácie vyčlenené 33 194 eur. Za túto sumu obec chcela
zabezpečiť projekty na centrum obce, verejné osvetlenie a základnú školu. Poslanci konštatovali, že cena za projekt
centra je príliš vysoká a cena primeraná by mala byť cca 26 555,13 eur /800 000 Sk/. Záujmom poslancov bolo, aby obec
zaplatila za projekt cenu, ktorá je primeraná, lebo nebola žiadna garancia, že projekt bude úspešný, a teda aj preplatený
z európskych fondov. Tiež bola opodstatnená obava, či sa obci podarí vysporiadať pozemky tak, ako to čerpanie
finančných prostriedkov tohto typu vyžaduje. Otázkou je, či poslanci, ktorí uložili obecnému úradu, aby jednal
s projektantom o znížení ceny za vypracovanie projektu, týmto povýšili vlastný záujem nad záujem obecný.

Mgr. Ján Kubošek – zástupca starostu obce
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Priestory na prenájom
Obec Staškov oznamuje, že sú k dispozícii k nájmu:
- nebytové priestory o celkovej výmere 17,5 m2 /hlavná plocha 11,3 m2 a ostatné plochy 6,2 m2/ na prízemí
Zdravotného strediska č. s. 589 /naposledy využívané ako masážny salón/.
- 2 byty v polyfunkčnej budove č. s. 858 o celkovej výmere 50,9 m2 a 53,10 m2 /k žiadosti o pridelenie bytu je
potrebné doložiť doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok/.
Bližšie informácie o nájomných priestoroch vám poskytneme na Obecnom úrade
kanc. č. 20, tel. č. 041/4302729 – Mgr. Balážová.

Pre majiteľov psov
Obec Staškov upozorňuje majiteľov psov, aby ich nepúšťali, ale vo vlastnom záujme mali zabezpečených, nakoľko
služba za odchyt túlajúcich sa psov je spoplatnená a bude od vlastníka psa vymáhaná.

Plán rokovaní zastupiteľstva
Plán rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Staškov v roku 2013 :
22. 2. 2013
26. 4. 2013
28. 6. 2013
28. 8. 2013
25. 10. 2013
20. 12. 2013
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Pochovávanie basy s folklórnym súborom Staškovanka
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Informácia pre členov Spoločenstva bývalých urbarialistov
Staškov, pozemkového spoločenstva.
Výbor Spoločenstva bývalých urbarialistov Staškov, pozemkového spoločenstva zvoláva

VALNÉ

ZHROMAŽDENIE

členov spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2013 o 14.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Staškove.
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov zápisnice, schválenie zapisovateľa
3. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2012
4. Správa OLH
5. Správa o hospodárení spoločenstva, schválenie čl. podielu
6. Správa dozornej rady za rok 2012
7. Diskusia
8. Návrh na schválenie uznesenia
9. Záver

Vážení členovia spoločenstva!
Výbor urbariátu využíva možnosť osloviť svojich členov aj formou Spravodaja obce Staškov. Na posledných
zasadnutiach výboru bolo rozhodnuté, že je nutné z dôvodov zmeny legislatívy v oblasti pozemkových spoločenstiev
zvolať valnú hromadu na nej spoločne rozhodnúť o ďalšom postupe spoločenstva. O novom preregistrovaní, prechode
na právnu subjektivitu, príprave stanov musí rozhodnúť valná hromada na svojom zasadnutí. Výbor zabezpečil pre
členov zjednodušený prepis „Urbárskej knihy,“ ktorú uverejňujeme v tomto Spravodaji. Tento zoznam obsahuje mená
bývalých vlastníkov, a mená dedičov a ich podiely v spoločenstve. Zoznam bol pre zjednodušenie rozdelený do piatich
častí, ktoré sú označené veľkými písmenami A, B, C, D a E. Člen spoločenstva sa po príchode na rokovanie valnej
hromady zapíše do príslušnej prezenčnej listiny, ktorá je označená rovnako ako zoznam. Pri prezentácii je možné
odovzdať aj splnomocnenie na zastupovanie inej osoby. Toto splnomocnenie musí byť podpísané, nemusí byť overené.
Po skončení valného zhromaždenia budú vyplácané členské podiely. Doporučujeme svojim členom zistiť,
v ktorej časti zoznamu sú evidovaní, (časť A, B, C, D alebo E), pretože to bude nutné vedieť pri prezentácii, ako aj pri
vyplácaní podielov. Podiely budú vyplácané v pokladniach s príslušným abecedným označením pre zjednodušenie
a zrýchlenie celého postupu.
Tešíme sa na Váš záujem a účasť!

Za výbor spoločenstva
Mgr. Kubošek Ján - predseda

Zoznam podielnikov urbáru nájdete v závere tohoto čísla.
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Zo života našej školy
Zimné obdobie býva často spájané s obdobím útlmu a pokoja, ale na našej škole sa v tomto čase organizuje veľa
zaujímavých a pútavých akcií.
Besedy s autormi kníh sú veľmi obľúbeným podujatím. V dňoch od 18.10. – 19.10.2012 sa takéto kvalitné podujatie
uskutočnilo v priestoroch CVČ v Starej Bystrici pre žiakov 7. ročníka ZŠ Staškov pod názvom ,,Perom a kresbou pre
kysucké deti“, ktoré pripravili pedagogickí pracovníci v spolupráci s pracovníčkami kysuckej knižnice.
V novembri dňa 22.11.2012 žiaci 1. – 4. ročníka našej školy navštívili bábkové predstavenie v Žiline s titulom O veľkom
JEDÁKOVI a čarovnom kabáte. Divadelné predstavenie poukázalo na lákadlá, ktoré nám denne pripravuje moc zla,
vrátane moci peňazí, ktoré nás môžu priviesť do problémov, ale i na to, že dobré srdce, láska a úcta k ľuďom víťazí aj
nad negatívnou stránkou tohto veľkého neduhu.
Dňa 14.12. 2012 sa v Čadci na plavárni uskutočnila "plavecká súťaž" , ktorú organizovalo CVČ v Čadci. Tejto vydarenej
akcie sa zúčastnili aj chlapci našej základnej školy - Jakub Bačgoň (5.B) - kraul - 25m, Miro Gera (8.A) - kraul - 50m,
Tomáš Kajánek (8.B) - kraul - 50m.. Napriek tomu však Tomáš Kajánek vo svojej kategórii - kraul - nedal šancu ani
jednému protivníkovi. Už od štartu si držal prvú pozíciu a do cieľa doplával suverénne prvý s časom : 00:00:33:18.
Chlapcom patrí poďakovanie za peknú a v jednom prípade aj úspešnú reprezentáciu našej školy.
V decembri 2012 si žiaci 3. - 5. ročníka preverili svoje vedomosti v súťaži VŠETKOVEDKO. Súťaže sa zúčastnili títo
žiaci:
3. A - Kontrik Dominik, Palica Peter, Hamran Martin
3. B - Gajdičiar Jakub
4. A - Zahatlanová Barbora, Zbončáková Natália, Ligocká Lenka, Smreček Martin
4. B - Capeková Barbora, Hejčík Viktor
5. A - Fusko Marek
5. B - Vyšinská Stanislava, Šeligová Nela, Hrušková Darina
Tejto súťaže sa zúčastnilo takmer 6 600 žiakov z celého Slovenska. Najlepšie sa umiestnili MARTIN HAMRAN, LENKA
LIGOCKÁ a NATÁLIA ZBONČÁKOVÁ, ktorí okrem titulu Všetkovedko získali aj pekné ceny. Ostatní súťažiaci boli ocenení
titulom Všetkovedkov učeň.
Zápis do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2013/2014 sa uskutočnil v budove ZŠ v dňoch: 31.1.2013 / t. j. štvrtok / od 13,00
do 18,00 a 1.2. 2013 / t. j. piatok / od 8,00 do 13,00. Do 1. ročníka sa zapísalo 30 detí zo Staškova, Olešnej, Rakovej a
Korne.
Deň 16. 1. 2013 sa stal pre žiakov prvého stupňa oslavou zimy. Súťaže SNEH NÁŠKAMARÁT sa zúčastnilo 8 družstiev,
ktoré zastupovali svoje triedy. Svojich zástupcov mala aj ŠKD. Pred školou nám vyrástli nádherné zvieratká a stavby zo
snehu.
Dňa 17.1. 2013 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku v Čadci. Ani tento rok sme neboli výnimkou a
zo školského kola, ktoré sa uskutočnilo v decembri, postúpila žiačka siedmeho ročníka – Sabínka Gulčíková.
Žiačka sa umiestnila na výbornom 3.mieste v kategórii 1A a úspešne tak reprezentovala našu základnú školu.
Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v dňoch od 4.2.2013 do 8.2.2013 v horskej oblasti Turzovka Bukovina, ktorého sa
zúčastnili žiaci 7.ročníkov. Okrem teoretickej prípravy sa kurz zameral na praktickú časť na svahoch. Medzi žiakmi boli aj
takí, čo sa po prvý krát postavili na lyže a na základe odbornej postupnosti inštruktormi Ing. Martinom Slovákom a Mgr.
Daliborom Machovčákom o pár dní lyžovali na svahu samostatne. Lyžiarsky výcvik splnil všetky vopred stanovené ciele –
z hľadiska praktického výcviku a zdokonaľovania sa v lyžovaní, z hľadiska zdravotného vplyvu pohybu a pobytu v
horskom prostredí na organizmus i z hľadiska upevňovania vzťahov v kolektíve.
Kto z nás má rád návštevu u zubného lekára? Nebudem ďaleko od pravdy, keď napíšem, že asi nikto. A práve preto, aby
sme mali zdravé, krásne zúbky a žiarivý úsmev, organizujeme na našej škole každoročne preventívnu dentálnu
prednášku, ktorá je pre nás všetkých, malých i veľkých, veľkým prínosom. Žiaci 1.-4. ročníka si mohli nacvičiť správne
čistenie zúbkov 29.1. a žiaci druhého stupňa si správny postup starostlivosti o zubný chrup osvojili 31.1.2013.
Prednášku i praktický nácvik predviedli študentky zubného lekárstva VŠ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Monika Maľovaníková a Zuzana Santorisová. Sú členkami firmy DENTA ALARM.
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ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ OBCOU
Dňa 12.2. 2013 sa konal na našej škole pre žiakov 5.-9.ročníka šiesty .ročník Valentínského plesu. Žiaci prichádzali
slávnostne oblečení.: chlapci v oblekoch a dievčatá v krásnych šatách. Telocvičňa sa premenila na tanečný parket a žiaci
tancovali v rytme disco.
Dňa 14. 02. 2013 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže o najkrajšie Valentínske srdiečko. Zapojili sa žiaci 1.- 4. ročníka a
Školský klub detí. Žiaci si dali na svojich prácach záležať, ich drobné pršteky usilovne a tvorivo pracovali, strihali, lepili,
maľovali. Vyskúšali si rôzne techniky, kombinácie farieb i dotváranie podľa vlastnej fantázie. Vytvorili množstvo
krásnych srdiečok, vybrať z nich bolo naozaj ťažké. Tie najoriginálnejšie a najkrajšie boli ocenené milou drobnosťou.
Srdiečka budú skrášľovať priestory našej školy.

Poďakovanie
Vedenie ZŠ Staškov ďakuje DHZ Staškov pod vedením pána Milana Veselovského a pána Jána Janošca za
organizovanie a aktivitu jej členov pri zhadzovaní snehu zo strechy telocvične ZŠ dňa 30.januára 2013.Sneh lopatami
zhadzovali : Vladimír Leto, Marián Badura, Martin Turčák, František Čagala, Jozef Kajánek, Erik Balošák, Róbert
Perďoch, Vladimír Vyrobík, Peter Jurga, Marek Jantošík.

Riaditeľka školy Mgr. Mária Perďochová
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ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ OBCOU

Prednes poézie
Dňa 20.2.2013 sa konalo v Turzovke obvodové kolo v prednese poézie a prózy pod názvom Krása slova.
Našu školu úspešne reprezentovali:
Barborka Capeková, 4.B
Julka Paštrnáková, 8.B
Silvia Šperková, 4. B
Nikolka Kicošová, 7.B
Simonka Machovčiaková, 8.B.
Za svoje prednesy boli ocenené 3. miestom Nikolka Kicošová, ktorá sa predstavila ukážkou od Milana Rúfusa Ľubka
a kovovlad a Simonka Machovčiaková básňou Iba oči od Jána Smreka.
Obom dievčatám k úspechu srdečne blahoželáme.
Mgr. Červencová

Tancujeme , zabávame sa,
ale sa aj učíme
spoločensky správať.

Kráľ a kráľovná
Valentínskeho plesu 2013
Adrián Čišecký
a Dominika Zbončáková
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ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
Za FK Slávia Staškov – MUŽI sa prihovára (Patrik Gottwald)
Ak si niekto myslí, že v zime futbal spí, tak sa mýli. Zimnú prípravu sme začali v domácich podmienkach 17.
januára.Využívame telocvičňu, tréningové ihrisko na futbalovom štadióne a opäť sa zúčastňujeme "Zimnej ligy"
u našich českých susedov Třinci. V tomto turnaji súťažia medzi sebou kvalitné mužstvá zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Výsledky zimnej prípravy FK Slávia Staškov muži:
FK Smilovice
(ČR,4.liga)
1:6 (0:1) gól: Badžgoň
FK Goleszów
(PL,5.liga)
2:3 (2:1) góly: Páleník, Michalík
FK Teplička
(SK, 3. liga)
1:2 (0:0) gól: Polka
FK Raková
(SK, 5. Liga)
2:2 (2:0) góly: Páleník, Gajdošík
FK Vendryně
(ČR,3. liga)
5:6 (5:1) góly: Badura 2, Gajdošík, M.Gottwald, Slúka
Ďalšie prípravné zápasy:
FK FotbalTřinec U19 (ČR,2.dorast.liga), FK Kužnia Ustróň (PL,5.liga), FK Bystřice nad Olší (ČR,4.liga)
Prvý majstrovský zápas FK Slávia Staškov muži plánujeme s: FK Predmier, dňa 24.3. 2013 o 15:00 hod.
Nielen my, ale i všetky kluby v okrese májú každoročne problémy s tréningovými plochami. Okrem veľkej futbalovej haly
v Korni nie je možné v zimnom období skoro nikde trénovať a hrať prípravné zápasy. Trénujeme 2-krát v týždni, plus cez
víkend jeden zápas v Třinci na umelej tráve. Tu by som si dovolil trocha kritiky k tréningovej disciplíne. Vzhľadom na to,
že skoro všetci naši muži pracujú, alebo študujú mimo okres Čadca, upravujeme čas tréningov tak, aby to každému
vyhovovalo. Účasť na tréningovom procese je i napriek tomu oproti minulej "postupovej" sezóne slabšia. Pri amatérskom
športe je dôležité nájsť si čas trénovať, mať chuť a pracovať na sebe aj individuálne. Niektorí chalani to berú vážne,
niektorí to berú na ľahkú váhu a vôbec netrénujú. Futbal sa nedá oklamať. Prvé zápasy ukážu, ako sme sa pripravovali a
treba si uvedomiť, že jarná časť futbalovej sezóny býva vždy ťažšia. Tu ide o postup, ale aj o zostup z 5.ligy.Už nie sme
pre súperov nováčik, každý si dá na nás trošku väčší pozor. Takže chalani – nezabúdajme na spoločný cieľ "A" mužstva:
skončiť v konečnej tabuľke 5. ligy do 3. miesta, čo by bol určite veľký úspech futbalu v Staškove.
DORAST (Patrik Koňušík-tréner) hodnotí prípravné obdobie zima 2012/2013
Dorastenci FK Slávia sa pripravujú na odvetnú – jarnú časť 4. ligy sk. Sever od 19. januára. K tréningom využívame
striedavo telocvičňu ZŠ a pomocné ihrisko FK Slávia. Chlapci trénujú 3-krát do týždňa: streda, piatok, sobota. V pláne
sme mali odohrať 4 prípravné zápasy.
V prvom stretnutí sme zdolali mladší dorast Kinexu Bytča 4:0
(M. Kvašňovský, J. Slúka, P. Jantoš, D. Krížek).V ďalšom zápase sme prehrali s 5-ligovým FK Prečín po vyrovnanom
priebehu 2:3 (M. Ohrádka 2). Oba zápasy sa odohrali v hale s umelým povrchom v Korni. Ďalšie dva zápasy sa odohrajú s
Nezbudskou Lúčkou a pravdepodobne s Rakovou. Prvé stretnutie a generálku by sme chceli odohrať v Korni 17. marca
na prírodnom trávniku (t.j. týždeň pred začiatkom súťaže), ak nám to samozrejme počasie dovolí. Čo sa týka tréningovej
dochádzky, na tréningy chodia stabilne 11-12-ti chalani, čo je dosť málo. Niektorí chlapci z kádra sa po novom roku ešte
neukázali na tréningu. Mrzí ma, že sa jedná hlavne o mladých hráčov (r.96-97) zo Staškova, ktorí asi nemajú o futbal
záujem a pre jarnú časť s nimi nepočítam. Mali by si uvedomiť, že bez tréningu sa futbal hrať nedá, tobôž nie na
štvrtoligovej úrovni. A preto do budúcnosti sa budeme pravdepodobne musieť zamerať na chlapcov z okolitých obcí. V
kádri nenastali žiadne zmeny, pre jarnú časť rátam len so 17-timi hráčmi. Po artroskopii kolena sa do ľahkého tréningu
zapája Marek Grečmal, ktorý však prvé jarné kolá pravdepodobne nestihne. Hlavným cieľom dorasteneckého družstva je
zlepšiť náš herný prejav oproti jeseni. Hlavne na domácom ihrisku u nás absentovala väčšia bojovnosť, nasadenie a
kvalitné prevedenie herných činností. Zlepšením týchto atribútov chceme byť efektívnejší a pripísať si viac bodov, ako
tomu bolo na jeseň. V tabuľke by sme chceli poskočiť minimálne o to jedno až dve miesta smerom nahor. Družstvo je v
14-člennej tabuľke momentálne po 13 kolách na 10. mieste s bilanciou 13 bodov a skóre 22:24. K prvému
majstrovskému zápasu nastúpime, taktiež ako naše A-mužstvo, 24. marca v Predmieri o 12:30 hod.

„Futbal mám rád, hrával som ho ako malý chlapec“,
hovorí Peter Fuček, nový prezident FK Slávia Staškov
„V FK Slávia Staškov nastali vo vedení klubu personálne zmeny. Prezident FK Bc. Pavol Vrbinár odstúpil pre pracovnú
zaneprázdnenosť. Pre futbal v našej obci vykonal kus práce a touto cestou sa mu chcem poďakovať. V čase jeho vedenia
Staškovania cez leto oslavovali postup do 5. ligy po dlhých rokoch čakania. Ako nováčik si Slávia v jesennej časti vo vyššej
súťaži počínala vynikajúco. Z 13-tich stretnutí 8 vyhrala, zaznamenala tri nerozhodné výsledky a 2 duely prehrala. Získala
celkom 27 bodov, čo ju vynieslo na tretiu priečku súťaže a od vedúcej Bánovej ju delia len dva body. Dorast tiež v čase
jeho vedenia postúpil a hrá 4. Ligu Sever.
Prevzal som pozíciu prezidenta FK Slávia Staškov. Je to pre mňa určitý záväzok a zároveň výzva. V Slávii Staškov som
spätý s futbalom od žiackych mužstiev, cez dorast, až po štart za mužov. Futbalu som sa teda venoval od detstva. Keď
prišiel do mužstva Rasťo Michalík a Michal Gottwald, tak ma prehovorili do funkcie vedúceho mužstva a moja terajšia
pozícia dozrela časom. Verím, že futbalu sa bude v našej obci naďalej dariť a moja pozícia ma k naplneniu tohto želania
zaväzuje.“
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FK SLÁVIA STAŠKOV – netradične - tanečne
Rok 2013 FK Slávia Staškov spolu s Obecným úradom v Staškove zahájili pohybovú činnosť netradičným spôsobom –
žiadny futbalový výkop, ale tancom a zábavou na II. ročníku spoločného plesu. Atmosféra bola uvoľnená, priateľská,
plná recesií... Pri odovzdávaní tomboly bolo i napätie spojené s presným zásahom lopty do futbalovej bránky. Takéto
futbalové umenie museli predvádzať ženy. Víťazka (Janka Zbončáková) zabezpečila týmto svojmu manželovi (Jozefovi
Zbončákovi, poslancovi OZ) okamžitú odmenu: „PRELET PONAD ALPY“.

Príjemnú atmosféru tradične
vytvárala cimbálovka

Výherca – recesie:
preletu ponad Alpy
J. Zbončák (v strede) s manželkou

Organizátor plesu:
P. Gottwald

Mgr. Darina Vrbinárová
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MATRIKA INFORMUJE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA MESIAC JANUÁR A FEBRUÁR 2013

MANŽELSTVO UZATVORILI
Radoslav Žák a Jana Kožáková

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

NARODENÉ DETI
Eva Turiaková
Juraj Oškrobaný
Martin Belko
Srdečne vítame v našej obci najmenších
občanov a rodičom prajeme veľa zdravia,
úspechov a trpezlivosti pri výchove
ich ratolestí.
Eva Turiaková

Martin Belko

BLAHOŽELÁME K JUBILEU
60 rokov

65 rokov

Perďochová Margita
Kajánek Ján

Turiaková Mária
Mäkký Jozef
Urbánek Ján

75 rokov

Piatková Mária

Ďurkáč Pavol

80 rokov

Jarošová Agnesa

Zo srdca Vám všetkým blahoželáme
a prajeme pevné zdravie
a spokojnosť v kruhu Vašich najbližších!
Nech slnko života osvecuje
Vašu cestu samými teplými
a dobrosrdečnými lúčmi.

OPUSTILI NÁS
Peter Kardoš
Oľga Kuchariková

Viliam Machovčák
Justín Ďurkáč

Pavol Maslík

Odpočívajte v pokoji!
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