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pri krájaní torty na oslave 50. výroèia základnej školy

SLOVO STAROSTU

Milí Staškovania!
V mesiaci október a november sme si pripomenuli 30. výroèie otvorenia budovy Materskej školy v Staškove
a 50. výroèie otvorenia novej budovy Základnej školy v Staškove. Chcem aj touto cestou poïakova našim
pani riadite¾kám a ich pracovným tímom , že pri plnení bežných pracovných povinností sa podujali
zorganizova milé oslavy a umožnili tak stretnú sa bývalým zamestnancom a absolventom so súèasným
vedením a zamestnancami.
Z príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravil obecný úrad kultúrny program s obnovenou premiérou
divadelnej hry Statky zmätky v podaní súboru Staškovan. Takmer profesionálne výkony našich ochotníkov
pod vedením Mgr. Jozefíny Poláèikovej si zaslúžia obdiv a poïakovanie. Na podujatie boli pozvaní všetci naši
seniori a zvláš tí , ktorí v tomto roku slávia okrúhle životné jubileum. Vedenie obce chcelo aj takýmto
spôsobom prejavi úctu a vïaku našim dedkom a babièkám za všetko , èo pre našu obec aj spoloènos vo
svojom živote urobili.
Okrem príjemných spoloèenských podujatí zamestnanci Obce zabezpeèovali bežný chod obce , prípravu
priestorov cintorína pred sviatkom Všetkých svätých , èistenie a údržbu verejných priestranstiev. Z dôvodu
ve¾kého množstva neplatièov za hrobové miesta , pristúpil obecný úrad k umiestneniu výziev na zaplatenie
priamo v areáli cintorína. Tento problém sa vo ve¾kej miere netýka našich obèanov , ale najmä tých , ktorí
prichádzajú na cintorín spravidla iba v tomto období.
Do konca novembra má Obec k dispozícii 12 zamestnancov v rámci protipovodòových opatrení , kde 95%
mzdových nákladov hradí Úrad práce z európskych fondov.Tento projekt sa osvedèil a zamestnaní
Staškovania vykonali v priebehu 9 mesiacov množstvo potrebnej práce a to najmä vyèistenie brehov Kysuce ,
èistenie priekop okolo miestnych komunikácií , èistenie korýt potokov. Ak to bude možné , obecný úrad sa
bude aj v budúcom roku uchádza o možnos zamestnáva našich obèanov v rámci protipovodòových
opatrení. V októbri bolo ukonèené asfaltovanie miestnych komunikácií U Kožakov. Firma Doprastav
vyasfaltovala celkom 965m2 v cene 18 174,55 eur. Prípravu podkladných vrstiev a úpravu krajníc po
asfaltovaní
zabezpeèovali zamestnanci Obce. Rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu je
v závereènej etape , dodávate¾ovi , firme Stavospol s.r.o. Turzovka poèasie praje a dúfajme , že práce budú
ukonèené pod¾a harmonogramu.
V jesennom období obecný úrad pracoval na podávaní žiadosti o získanie finanèných prostriedkov a boli
vypracované projekty a odovzdané následovné žiadosti :
- Zabezpeèenie nádob na kompostovanie pre našich obèanov a dovybavenie obecných mechanizmov
potrebnou technikou v hodnote 96 363,80 eur.
- Zateplenie budovy obecného úradu , výmena okien a dverí v hodnote 135 963,16 eur.
- Zateplenie budovy starej školy , výmena okien a dverí v hodnote 76 353,34 eur.
- Dobudovanie okolia pri Kronerovom dome v hodnote 5 307,70 eur.
- Turisticko – náuèný chodník medzi obcou Staškov a Horní Lomná v hodnote 34 046,92 eur.
Aktuálne èaká obecný úrad príprava rozpoètu obce na rok 2013 a potrebných všeobecne – záväzných
nariadení , aby po schválení vo finanènej komisii mohli by materiály predložené na schválenie poslancom
obecného zastupite¾stva. Zamestnanci Obce aj v tomto roku pripravia oslavy Silvestra v priestoroch pred
obecným úradom , na ktoré Vás srdeène pozývam. O programe a presnom termíne bude obecný úrad vèas
informova.

Ing. Ladislav Šimèisko – starosta obce
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OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO

Uznesenie è. 7/2012 zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 26.10.2012
Obecné zastupite¾stvo v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:
1. Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Kontrola uznesenia è. 6/2012 zo zasadnutia OZ
4. Centrum vo¾ného èasu Staškov – èerpanie rozpoètu k 30.9.2012
5. Základná škola Staškov – správa o výchovno –vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2011/2012
6. Základná škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2012
7. Základná škola Staškov – úprava rozpoètu k 30.6.2012
8. VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieaa na èiastoènú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach Obce Staškov.
9. Obec Staškov - èerpanie rozpoètu k 30.9.2012
10. Obec Staškov – úprava rozpoètu k 26.10.2012
11. Prenájom a predaj nebytových priestorov Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného
zrete¾a
12. Prenájom lyžiarskeho vleku v Obci Staškov z dôvodu hodného osobitného zrete¾a
13. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov
è. 502 z dôvodu hodného osobitného zrete¾a
14. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Materskej školy Staškov
è. 364 z dôvodu hodného osobitného zrete¾a
15. Štatút obce Staškov
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Mgr. Jozef Latka,
èlenovia: Ján Belko, Pavol Ïurkáè
overovatelia: Ján Dodek, Mgr. Ján Kubošek
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0
3. Kontrolu uznesenia è. 6/2012
Hlasovanie: za: 6, držal sa: 0, Proti: 0
4. Centrum vo¾ného èasu Staškov – èerpanie rozpoètu k 30.9.2012
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Základná škola Staškov – správa o výchovno –vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2011/2012
Hlasovanie: za: 7 Zdržal sa:0
Proti:0
6. Základná škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2012
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0
7. Základná škola Staškov – úprava rozpoètu k 30.6.2012
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0
8. VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieaa na èiastoènú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach Obce Staškov.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:0, Proti: 0
9. Obec Staškov - èerpanie rozpoètu k 30.9.2012
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:0, Proti: 0
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Uznesenie è. 7/2012 zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 26.10.2012
10. Obec Staškov – úprava rozpoètu k 26.10.2012
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:0, Proti: 0
11. Predaj majetku obce - pozemok C KN 1832/3 o výmere 30 m2-zast.plocha, novovytvorená na základe GP
è.43344721-17/2012 zo dòa 18.7.2012 vyhotovil Ivan Šobich a overený pod è. 643/2012 zo dòa 25.7.2012 z parcele
CKN 1832/1 v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 1179, vo vlastníctve obce –p. Mgr.Márií Haladejovej, rod.
Murèovej, bytom Staškov, v cene 4€/m2v súlade s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý
je pri¾ahlý k pozemkom CKN 1864, CKN 1865,CKN 1866, ktoré sú vo vlastníctve žiadate¾ky Mgr. Márie Haladejovej
a bude slúži na vybudovanie kanalizácie k rodinnému domu .
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
12. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502 nebytové priestory - triedu v budove Základnej školy, Staškov è. 502 Základnej umeleckej škole, M.R.Štefánika 355,
023 54 Turzovka v sume 1 € za oduèenú hodinu do 30.6.2013v súlade s § 9a ods.9 písm.e 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: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
13. 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 1 € za oduèenú hodinu do 30.6.2013 v súlade s § 9a ods.9 písm.e 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: 6, ,Zdržal sa:0, Proti: 0
14. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502nebytové 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 do 30.6.2013 v súlade s § 9a ods.9 písm.e 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: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
15. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502-nebytové priestory - telocvièòu v priestoroch Základnej školy, Staškov è. 502 Ladislavovi Nekorancovi, bytom Staškov
v sume 4 € /hod. v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných mesiacoch do 30.6.2013 v súlade s § 9a ods.9 písm. e
zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného, ktorý spoèíva
v tom, že sa umožní obèanom aktívne športové vyžitie.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:0, Proti: 0
16. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov è. 502 –
– nebytové priestory - telocvièòu v priestoroch Základnej školy, Staškov è. 502 pánovi Lukášovi Sabelovi, bytom
Staškov v sume 4 €/hod. v letných mesiacoch a 10 €/hod. v zimných mesiacoch do 30.6.2013 v súlade s § 9a ods.9
písm.e 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: 6, Zdržal sa:0, Proti: 0
17. 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 a10 €/hod. v zimných mesiacoch do 30.6.2013 v súlade s § 9a ods.9
písm.e zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného
zrete¾a, ktoré spoèívajú v tom, že sa umožní obèanom aktívne športové vyžitie.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:0, Proti:0
18. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Materskej školy Staškov è. 364
- nebytové priestory - 2 triedy v priestoroch Materskej školy Staškov è. 364 Centru vo¾ného èasu, Staškov 588, Ul. J.
Kronera 588, 023 53 Staškov v cene 0,50 € za oduèenú hodinu do 30.6.2013 v súlade so Zákonom o majetku obcí
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v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktoré spoèívajú v tom, že sa poskytnú priestory na
krúžkovú èinnos.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:0, Proti: 0
19. Prenájom lyžiarskeho vleku v obci Staškov na parcele è.3122/8 p. Romanovi Letkovi, bytom Staškov vo výške
roèného nájmu 1 €, s tým že si nájomca zabezpeèí pre úèely prevádzkovania vleku samostatný odber elektrickej energie
a potrebné revízie v zmysle platnej legislatívy, nájomca si bude zabezpeèova poèas nájmu nevyhnutnú údržbu
a prípadné opravy lyžiarskeho vleku. Prenájom v súlade s § 9a ods.9písm.e zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že Obec Staškov chce
zabezpeèi prevádzkovanie lyžiarskeho vleku za úèelom rekreaèného lyžovania pre deti, mládež a dospelých obyvate¾ov
obce. Prenájom lyžiarskeho vleku od 16. 11. 2012.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
20. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov -nehnute¾nos – prístrešok pri budove súpisné èíslo 227
v Staškove na parcele è. 451/1 o výmere50,165 m2 v k.ú. Staškov, Ing. Stanislavovi Machovèákovi, Staškov vo výške
roèného nájmu 409,40 €/ rok na dobu od 29.10.2012 do 31.10.2013 za úèelom uskladnenia železiarskeho materiálu a
výrobkov súvisiacich s jeho podnikate¾skou èinnosou v súlade s § 9a ods.9 písm.e zákona SNR è.138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a – ktorý spoèíva v tom, že predmetný
prístrešok chce nájomca využíva pri svojej èinnosti, na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva obèanov Staškova.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:0, Proti:0
21. Štatút obce Staškov
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:0, Proti:0
22. Zámer odpredaja majetku obce -pozemku parc. è. KN 271/5 o výmere 28 m2
formou osobitného zrete¾a za cenu 12 €/ m2 pre p. Malíka Radoslava, Koròa, ktorá sa nachádza pri záhrade rodinného
domu è. 379 s tým, že zostane zachovaný jestvujúci chodník . Náklady na geometrický plán bude znáša kupujúci.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:0, Proti:0
23. Žiados o pomoc pri úprave cesty U Letov zakúpením betónových rúr v dåžke cca 30 m, s tým, že výdavok bude
zapoèítaný do rozpoètu na rok 2013. Prácu si prevedú samostatne.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
24. Súhlasí, aby hlavná kontrolórka Helena Machovèáková, vykonávala aj inú zárobkovú èinnos v zmysle § 18 ods.
1 zákona è. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tj. súhlasí s tým, aby mohla podnika alebo
vykonáva inú zárobkovú èinnos a by èlenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikate¾skú èinnos. Súhlas platí na funkèné obdobie. Jedná sa o výkon funkcie úètovníèky v
Spoloèenstve bývalých urbarialistov Staškov, pozem. spoloè., kde je spolumajite¾kou podielov.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0
25. Podmienky verejnej súaže na vykonávanie èasti cintorínskych služieb, cenu za prenájom domu smútku 1 € za
rok, nájomca bude hradi spotrebu elektrickej energie, poplatok za obrad v dome smútku 10 €, poplatok za chladiace
zariadenie – spotrebu elektrickej energie + 30%,
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
26. Žiados CVÈ Staškov o bezplatné využitie verejného priestranstva pred budovou OÚ poèas pripravovanej akcie
Vianoèné trhy.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
27. Ukonèenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku obce – lyžiarskeho vleku pánovi Ladislavovi
Marschalkovi, Staškov k termínu 15. 11. 2012.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa:0, Proti:0
28. Zmenu úèelu užívania èasti stavby zástavky súpisné è. 309 na železnièiarske múzeum v zmysle žiadosti SRJK
Staškov zo dòa 25. 10. 2012 za nasledovných podmienok: žiadate¾ predloží platnú nájomnú zmluvu s vlastníkom
objektu, zabezpeèí náhradné riešenie èakárne pre cestujúcich.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0
29. Èlenov inventarizaènej komisie pre ZŠ Staškov predseda: Mgr. Izabela Chrobáková, èlen
Mgr. Anna Bukovanová, Mgr. Vlasta Perïochová
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re MŠ Staškov predseda: Anna Dlhopolèeková, èlen: Zuzana Nekorancová, Erika Sadleková
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0
30. Predloženie projektu „Turisticko - náuèný chodník Jozefa Kronera medzi obcami Staškov a Horní Lomná“
v rámci Programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika – Èeská republika 2007-2013, z Fondu mikroprojektov.
- Výšku celkových výdavkov na projekt: cca 32 000,- €
- Výšku spolufinancovania projektu žiadate¾om z celkových oprávnených výdavkov projektu,
ktorá je 5%, t.j. cca 1 600 €.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0
31. Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Kubaèákovú Janu, bytom Staškov v sume 120 €.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0
32. Finanènú výpomoc na opravu veže na kostole Farnosti Staškov v sume 200€ z položky odmena poslancom.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0

B/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Žiados o uvo¾nenie z funkcie zástupcu starostu pani Mgr. Ivetu Bartuskovú k termínu
1.10. 2012.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa:0, Proti:0
2. V zmysle zákona è. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení noviel pod¾a §13b poveruje
starosta obce vykonávaním funkcie zástupcu starostu poslanca obce pána Mgr. Jána Kuboška
dnešným dòom – 26.10.2012.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0
3. Informáciu o využití priestorov presklenej èasti vchodu do OÚ pre potreby CVÈ Staškov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Žiados CVÈ Staškov o prehodnotenie prevádzkovania rodného domu Jozefa Kronera
v zimnom období.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0
5. Žiados o finanèný príspevok vèelárom predložený ZO SZV Èadca.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
6. Žiados o bezplatné využitie verejného priestranstva pred budovou OÚ poèas pripravovanej
akcie Vianoèné trhy.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
7. Kontrolu v zmysle uzn. è. 2/2011 B/2 zo 4. 2. 2011 predloženú kontrolórkou obce.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0
8. Žiados obyvate¾ov bytového domu è. 808 o odpredaj majetku obce pozemku parc. è. 111/1
za úèelom vytvorenia parkovacích miest.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0
9. Žiados nájomníkov Staškov bytu è. 25 o oma¾ovanie chodby, výmenu gumy na chodbe, zateplenie okien,
praskajúce schodisko na pôjd.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa:0, Proti:0
10. Otvorený list starostovi a poslancom OZ oh¾adom úprav pozemkov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
11. Informáciu starostu obce o vykonaných prácach na rekonštrukcii strechy obecného úradu.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa.0, Proti:0

C/ ZAMIETA:
1. Žiados o odkúpenie majetku obce pozemku parc. è. 1015 pána Jaroslava Burdu a manž. Èadca, a Peter Koper,
Okružná Èadca do vyriešenia prístupovej miestnej komunikácie.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0

D/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu vstúpi do jednania s vlastníkmi pozemkov oh¾adom prístupu obèanov
obce ku Kysuci v èasti U Kotasov Vyšný koniec Staškov.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce
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II. overovate¾:
Mgr. Ján Kubošek

I. overovate¾:
Ján Dodek
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OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO

Z rokovania obecného zastupite¾stva
Dòa 26.10.2012 sa Obecné zastupite¾stvo v Staškove zišlo na svojom v poradí už siedmom rokovaní. V úvode rokovania
starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu zmeny pracovného pomeru, ktorý jej nedovo¾uje funkciu zástupcu
starostu vykonáva uvo¾òuje z tejto funkcie Mgr. Bartuskovú Ivetu a vykonávaním tejto funkcie poveril dòom
26.10.2012 Mgr. Kubošku Jána. Starosta obce sa poïakoval pani Mgr. Bartuskovej za vykonanú prácu, za pomoc pre
obec a zaželal jej na novom pracovišti, v novej funkcii ve¾a zdravia a pracovných úspechov.
Pokraèoval v zhodnotení plnení úloh prijatých zastupite¾stvom na predchádzajúcom zasadaní.
Po skonèení tohto bodu prítomná riadite¾ka ZŠ Mgr. Perïochová Mária predložila správu o výchovno-vzdelávacej
èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre školský rok 2011/2012. Poslanci prerokovali správu o hospodárení v ZŠ a
úprave rozpoètu pre ZŠ. Riadite¾ka ZŠ informovala prítomných poslancov o prípravách rôznych akcií k blížiacim sa
oslavám 50.výroèia otvorenia budovy školy. Podrobne informovala o zasadnutiach prípravného výboru, o zadávaní
urèitých úloh, povinností nielen pre èlenov výboru, ale aj pre uèite¾ov miestnej ZŠ.
Poslancami OZ bolo schválené VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieaa na èiastoènú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v obci Staškov.
Riadite¾ CVÈ Ing. Martin Slovák informoval poslancov o èerpaní rozpoètu. Bola schválená zmena v rozpoète tejto
organizácie.
K slovu sa dostal znova starosta obce a informoval prítomných poslancov o èerpaní investícií a stave prác, ktoré
prebiehajú na objekte kultúrneho domu Jozefa Kronera, kde vybraná firma Stavospol buduje novú strechu. Oboznámil
prítomných o príprave projektu „Turisticko - náuèný chodník Jozefa Kronera medzi obcami Staškov – Horní Lomná,“
spracovaného v rámci Programu cezhraniènej spolupráce SR a ÈR .
Obecné zastupite¾stvo schválilo na svojom zasadnutí „Štatút Obce“.
Po odporúèaní finanènej komisie bolo schválené èerpanie rozpoètu k 30.6.2012 a úprava rozpoètu k 26.10.2012 .
Schválené boli aj podmienky verejnej súaže na vykonávanie cintorínskych služieb v obci.
Na základe predloženej žiadosti bol z dôvodov zabezpeèenia športového vyžitia v obci schválený prenájom lyžiarskeho
vleku p. Romanovi Letkovi.
Žiados o zmenu užívania èasti stavby Železniènej zastávky Staškov è. 309 na železnièné múzeum, podanú Spolkom
rodákov Jozefa Kronera, poslanci schválili za nasledovných podmienok:
žiadate¾ predloží platnú nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu a zabezpeèí náhradné riešenie èakárne pre cestujúcich.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh o finanènú výpomoc na opravu veže kostola v sume 200€ z položky
odmien pre poslancov OZ. Zároveò skonštatovali, že 19.11.2012 uplynie rok, èo bol zrekonštruovaný rodný dom J.
Kronera, nášho rodáka, herca 20. storoèia. Budova bola opravená, bola sprístupnená Pamätná izba J. Kronera, upravilo
sa okolie domu a boli zhotovené a umiestnené informaèné tabule. Je chvályhodné, že domèek navštevuje pomerne ve¾a
návštevníkov rôzneho veku a z rôznych kútov Slovenska, ba i zahranièia. Poïakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa o to
prièinili èi už finanène, alebo manuálne. Slová umelca, ktorý sa pozerá už z hereckého neba, sú pri návšteve domèeka
aktuálne: „Pomaly som vystupoval hore kopèekom, ktorý sme nazývali Grapou. Sadol som si na malý výbežok a zah¾adel
sa na domèek, v ktorom som prežil celé svoje detstvo.“

Mgr. Ján Kubošek – zástupca starostu obce
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Výzva Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s.
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je najlepšie, najlacnejšie a
najekologickejšie riešenie
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. (ïalej SEVAK), ukonèili v 06/2010 stavbu „ Dodávka pitnej vody
a odkanalizovanie Horných Kysúc“, ktorá bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie. Zrealizovaním
predmetnej stavby naša spoloènos vytvorila podmienky v obciach Horných Kysúc na odvádzanie odpadových vôd
z nehnute¾ností do verejnej kanalizácie.
SEVAK v spolupráci so starostami obcí, s médiami ako aj ïalšími inštitúciami v súèasnej dobe vyvíjajú aktivity, cie¾om
ktorých je zabezpeèi pripojenie nehnute¾ností na verejnú kanalizáciu.
Povinnos pripoji sa na verejnú kanalizáciu
Povinnos pripoji sa na verejnú kanalizáciu ukladá § 23 ods. 2 zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách v platnom znení (ïalej zákon). Pod¾a § 40 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona sa za priestupok
považuje nepripojenie nehnute¾nosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnute¾nos nachádza, je verejná kanalizácia
zriadená. Z uvedeného vyplýva, že zákon rieši povinnos vyplývajúcu z okolností t.j. ".....ak je verejná kanalizácia
zriadená, je vlastník nehnute¾nosti povinný pripoji svoju nehnute¾nos na verejnú kanalizáciu.....". V obci je verejná
kanalizácia zriadená od roku 2010 a z tohoto dôvodu je povinnosou vlastníkov, aby pripojili svoju nehnute¾nos na
verejnú kanalizáciu a uzatvorili s našou spoloènosou zmluvu.
Ak vlastník nehnute¾nosti nesplní povinnos, uvedenú v § 23 ods. 2 uvedeného zákona, bude naša spoloènos
predklada podnety na nepripojených vlastníkov nehnute¾ností na Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP), ktorý
má vo svojej kompetencii prejednáva priestupky a uklada pokuty. OÚŽP uloží vlastníkovi nehnute¾nosti, ktorý sa
dopustil priestupku, pokutu vo výške do 331 €.
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je najlepšie, najlacnejšie a najekologickejšie riešenie
Vybudovaním verejnej kanalizácie sa zvýšila hodnota nehnute¾nosti a štandard bývania v obci a vytvorili sa podmienky
pre najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd. Legálne zhromažïovanie odpadovej vody v žumpe a následná
likvidácia t.j. zhromažïovanie vo vodotesnej žumpe a vývoz odpadovej vody na èistiareò odpadovej vody pri 4
osobách a odbere 120 m3/rok stojí 1 440 EUR/rok. Ak likviduje vlastník nehnute¾nosti odpadové vody prostredníctvom
verejnej kanalizácie, okrem jednorazových vstupných nákladov na vybudovanie kanalizaènej prípojky, zaplatí za rok za
120 m3 vypustenej odpadovej vody 136,8 EUR. Z h¾adiska ceny, ako aj z h¾adiska komfortu je odvádzanie odpadových
vôd verejnou kanalizáciou jednoznanène lacnejšie. Vypúšanie obsahu žump do povrchových vôd t.j. priamo do
vodného toku, resp. do podzemných vôd t.j napr. vo¾ne na terén, pôdu je pod¾a § 36 odsek 11 zákona 364/2004 Z.z. o
vodách zakázané.
Neoprávnené pripojenie na verejnú kanalizáciu
V prípade, že vlastník nehnute¾nosti sa pripojí na verejnú kanalizáciu, bez uzatvorenej zmluvy, jedná sa o neoprávnené
odvádzanie odpadových vôd. Po zistení takéhoto prípadu SEVAK vyfakturuje vlastníkovi nehnute¾nosti náhradu škody
spätne za 2 roky. Kontrola neoprávneného pripojenia na verejnú kanalizáciu sa vykonáva kanalizaènou kamerou, ktorá
sa pohybuje v potrubí a umožòuje presne identifikova miesto neoprávneného pripojenia na kanalizáciu.

Na základe uvedených informácií v y z ý v a m e
vlastníkov nehnute¾ností na urýchlené pripojenie sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.
Podrobnejšie informácie k pripojeniu Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra SEVAK v Èadci, t.è.
041/4333206, - 07, 0918 345 667, 0907 875 528.
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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. 2012 na podate¾ni Obecného úradu v Staškove.
Zároveò oznamuje termín predloženia vyúètovania použitia finanèného príspevku v roku 2012 – do 17. 12.
2012 na podate¾ni Obecného úradu v Staškove.
OZNÁMENIE O ÚRADNÝCH HODINÁCH NA OÚ
PONDELOK 7.00-15.00
UTOROK
7.00-15.00
STREDA
7.00-15.00

ŠTVRTOK
PIATOK

NESTRÁNKOVÝ DEÒ
7.00-13.00

Zmena zastávky školského autobusu
Oznamujeme obèanom, že v zimnom období od 9. 12. 2012 do 31.3. 2013 bude školský autobus odchádza
a prichádza na autobusovú zastávku oproti Domu Jozefa Kronera.

OZNAM všetkým vlastníkom pôdy v katastrálnom území obce Staškov
Obec Staškov zahájila od 17. septembra 2012 do 31.12.2012 prípravné konanie k ve¾kej pozemkovej úprave v zmysle
zákona è. 330/91 Zb. v platnom znení, kde úlohou vlastníka pôdy je da vlastnoruèný podpis – súhlas na vykonanie
pozemkových úprav v k.ú. Staškov /formou ankety/. Informáciu nájdete na obecnej internetovej stránke. Anketový
lístok treba doruèi osobne, alebo poštou na Obecný úrad Staškov.

Káblová televízia a internet
Vážený zákazník káblovej televízie!
V priebehu tohto roka bola vo Vašej obci realizovaná rekonštrukcia káblových rozvodov.
Cie¾om rekonštrukcie bola výmena hlavných trás, ale aj jednotlivých terciárnych prípojok. Jej
výsledkom je skvalitnenie signálu a rozšírenie programovej štruktúry. V rámci analógového
signálu nastali dve zmeny. Prvá spoèíva v možnosti výberu z dvoch analógových
programových balíkov MINI a MINI+BASIC. Druhá, ve¾mi významná je zavedenie digitálnej televízie, ktorá je v
súèasnosti spustená v testovacej prevádzke. Digitálnu TV si môžu naladi úèastníci káblovej televízie, ktorí majú
televízny prijímaè so zabudovaným DVB-T a DVB-C tunerom a programový balík MINI + BASIC. Vysielanie DVB-C
ponúka množstvo programov a niektoré v aj v HD kvalite. Po ukonèení testovacej prevádzky, pri objednávaní služby,
bude možné si zakúpi aj zariadenie set-top-box, ktorý umožní sledova digitálne vysielanie všetkým bez oh¾adu na typ
televízneho prijímaèa. O spustení riadnej prevádzky budú všetci úèastníci vèas informovaní.

Programový balík MINI

3,00 Eur / mesiac

STV1, STV2, Markíza, JOJ, JOJ Plus, TA3, ÈT1, ÈT2, LUX , TVT,
Infokanál, VKV rádio, Dajto, Polonia

Programový balík MINI+BASIC

6,78 Eur / mesiac

DOMA, Film+, Universal Channel,Viasat History, Viasat Explorer/Spice, Animal Planet,
Discovery Channel, Eurosport, Cartoon Network, Disney Channel, Music One, Óèko,
Spektrum Home, Fishing and Hunting

Zriadenie úèastníckej prípojky

35 Eur

Znovupripojenie úèastníka

24,90 Eur
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Radi komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí, Vaše deti potrebujú množstvo informácií na spracovanie školských
prác, alebo potrebujete pracova z domu? Toto všetko Vám vieme umožni prostredníctvom nášho dátovo a èasovo
neobmedzeného internetu za bezkonkurenèné ceny.

Rýchlos kb/s
download/upload

256/128

1024/512

2048/1024

4096/2048

cena/mesiac EUR

1,00 EUR

8,00 EUR

11,00 EUR

15,00 EUR

AKCIA !!! Využite našu ponuku a my Vám dáme dvojnásobnú rýchlos sahovania /download/ za
nezmenenú cenu. Akcia sa nevzahuje na rýchlos 256/128 kb/s.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. èísle 041/5005 408, 0917 678 799.

Èlovek je krásny nielen vtedy, keï má ešte pružnú chôdzu, ale v každom veku
¼udský život je ako ve¾ká kniha, jedineèný román. A v
tomto románe sú chvíle, kedy zaène èlovek uvažova o
svojom živote a hodnoti svoju životnú cestu. Veï boli v
òom chvíle radosti a boli i chvíle smútku. Minú sa roky a
bežia ako prúd rieky, až jedného dòa je tu staroba. Ani sa
nenazdáme ako, jednoducho je tu. Je chválou, že okrem
iných oslavných dní sa pamätá v našej spoloènosti i na
tých, ktorí sa dožívajú už vyššieho životného veku.
V slneènú októbrovú sobotu 20.10.2012 prijali pozvanie
do Domu kultúry J. Kronera v Staškove všetci tí, ktorí si
chceli oddýchnu, poteši sa pri príležitosti slávnosti
Mesiaca úcty k starším, ktorú organizovala obec po
prvýkrát.
V úvode sviatoèného podujatia sa prítomným obèanom
prihovoril starosta obce Ing. L. Šimèisko. Zdôraznil
význam života každého èloveka v spoloènosti, jeho
múdros a pracovitos. Po príhovore patrilo pódium
miestnym divadelníkom. Divadelný súbor Staškovan sa ve¾mi dobre zhostil premiéry dramatického príbehu
J.G.Tajovského Statky-zmätky, ktorú venoval práve seniorom obce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Miestni
ochotníci mali úprimnú rados, že mohli prítomných Staškovanov nielen prekvapi svojimi výkonmi, ale že dokázali, že v
obci sú naozaj talentovaní ¾udia divadelného „kumštu“, ktorého semená tu pre rokmi zasiala rodina nášho významného
rodáka, herca Jozefa Kronera. Spomínaná divadelná hra dramaticky poukázala na život dvoch mladých ¾udí, ktorí pristali
na uzavretie manželstva bez lásky za prís¾ub ve¾kého majetku. Mnohí starší ¾udia si zaspomínali na staré èasy, ba i
zaslzili. Réžiu celého predstavenia mala p. Mgr. Jozefa Poláèiková.
Súèasou slávnostnej soboty bola i nainštalovaná výstava obrazov insitnej maliarky Irenky Zemaníkovej z Rakovej a jej
vnuèky Ivanky Janíkovej, ktorú si prítomní ve¾mi radi pozreli, pretože staré drevenièky a život v nich im pripomínal
vlastné detstvo. Poèas prehliadky bolo prítomným obèanom podávané obèerstvenie, ktoré ve¾mi chutilo práve pri
speve folklórneho súboru Staškovanka, ktorá svojimi piesòami z dedinského prostredia umocòovala témy zachytené na
jednotlivých obrazoch.
Pozvaným jubilantom bolo podané obèerstvenie v miestnej reštaurácii, kde im starosta obce poïakoval za prácu,
odovzdal kvety a poprial ve¾a zdravia, šastia a rodinnej pohody pri príležitosti ich životných jubileí v kruhu najbližších v
toku jesenných rokov života.
Po krásnom kultúrnom zážitku a bohatom obèerstvení sa všetci prítomní rozchádzali domov urèite spokojní s prianím,
nech sa táto októbrová úcta vïaky k starším udomácni v našej obci i v budúcich rokoch a nech sa stane žriedlom lásky,
optimizmu a porozumenia medzi ¾uïmi.
Redakèná rada
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Folklórna skupina Staškovanka

Výstava obrazov

Celý divadelný tím

Úryvok z divadelnej hry Statky-zmätky

Aj staškovskí záhradkári oslávia v budúcom roku polstoroènicu
V živote èloveka 50 rokov života znamená málo, ale v živote organizácie je to dos. Za 50 rokov sa vymenilo nieko¾ko
predsedov, desiatky výborníkov a stovky èlenov. V dnešnej urýchlenej dobe je ve¾mi dobré, keï sa niekto môže venova
aj dobrovo¾nej organizácii ako sú záhradkári a obohati mladých so skúsenosami starých. Naša organizácia má
podpísanú družbu so základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Raková a Rado¾a. Navzájom si
odovzdávame skúseností a taktiež organizujeme družobné posedenia. Brigád je èím ïalej menej, a preto niektoré
organizácie na Kysuciach už zanikli, alebo, tak povediac, živoria. Urèite pomôže aj dotácia od obecného úradu, ktorý
nám tiež pomáha. Základná organizácia v Staškove má tú výhodu, že má muštáreò. Keï aj za posledné roky bolo jabåk
menej, je dobre, že na chod organizácie sme vždy zarobili. V roku 2002 sme zaèali budova muštáreò, kde si naši èlenovia
odpracovali stovky brigádnických hodín. Pri budovaní muštárne sa zapojilo viacero èlenov, ktorým chcem poïakova.
Spomeniem aspoò niektorých:
Cisarik Stanislav, Križan Ján, Balala Ladislav, Maslík Emil, Michalisko Jozef, Bukovan Milan, Machovèák Milan, Turiak
Adam, Macáš Marián, Hnitka Štefan a ïalší. Ako som už spomenul, Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov
v Staškove bola založená v roku 1963. Prvým jej predsedom sa stal Korduliak Štefan. V roku 1966 sa konala okresná
konferencia v Èadci, na ktorej bol zvolený predseda okresného výboru Machovèák Jozef, ktorý bol tajomníkom v našej
organizácii. V roku 1979 bol zvolený za tajomníka okresného výboru Maslík Emil. Už tu vidie, že naši predchodcovia
pracovali dobre a snažili sa odovzda nám, mladým, to najlepšie. V roku 1989 došlo u nás k politickej zmene a to
ovplyvnilo aj chod dobrovo¾ných organizácií. V roku 1999 došlo v Slovenskom zväze záhradkárov v Staškove k zmene a
predsedom sa stal Balala Ladislav. Od roku 2003 bol predsedom našej organizácie Križan Ján. V roku 2010 na výroènej
schôdzi bol zvolený nový výbor. Predsedom sa stal Bukovan Milan, podpredseda Veselovský Milan, tajomník Ing. Konkol
Anton, hospodár Šupèík Marián, èlenovia: Páleniková Martina, Balala Ladislav, Hroš Ján.
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Revízna komisia: predseda Michalisko Jozef a èlenovia: Machovèák Pavol a Straka Ján. Základná organizácia v Staškove v
posledných rokoch organizuje každoroène výstavu ovocia a zeleniny, kde sa zúèastòuje so svojimi ruènými prácami aj
miestna Únia žien, MŠ v Staškove, ZŠ v Staškove a rôzni malí remeselníci. Každoroène pre obèanov, ktorí majú záujem,
zabezpeèujeme ovocné stromky a kríky. Aj tento rok Základná organizácia v Staškove v dòoch 7. – 8. 10. 2012
uskutoènila výstavu ovocia a zeleniny, na ktorej vystavovalo 36 vystavovate¾ov a vystavilo sa 94 exponátov jabåk a
hrušiek a 29 exponátov zeleniny. Na spestrenie výstavy svoje exponáty dodala materská škôlka, družina pri ZŠ Staškov a
Únia žien. V pondelok po výstave si prišli pozrie exponáty aj žiaci našej školy. Hodnotiaca komisia z Rakovej vyhodnotila
exponáty a bolo rozdaných viacero cien.
Medzi najlepšie exponáty patrilo:
jablko: Šampión – Páleniková Martina,
zelenina: Konkolová,
zeleninový kôš: Križan Ján,
mimoriadna cena dyne: Pakošová
aranžmá: pani Jana Inanovièová.
V dòoch 13. – 14. 2012 sa uskutoènila v Kysuckom Novom Meste okresná výstava ovocia a zeleniny, na ktorej sme
vystavovala i naša organizácia rôzne druhu ovocia a zeleniny. Keïže tento rok nebol priaznivý pre záhradkárov, nako¾ko
urèité oblasti zasiahli mrazy, Základná organizácia Staškov získala prvé miesto v kolekcii paprika a vyhral ju Ing. Konkol
Anton. Všetkým vystavovate¾om výbor ZO SZZ v Staškove ïakuje.
V závere chcem v mene výboru všetkým záhradkárom v Staškove, ba aj neèlenom popria ve¾a zdravia, pokoja v
rodinách a dobrú úrodu vo svojich záhradkách.
Bukovan Milan, predseda ZO SZZ
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Ukážka z výstavy

Výstava hýri rôznymi farbami
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Centrum vo¾ného èasu Staškov pozýva
malých aj ve¾kých na tieto plánované akcie:
28. 11. 2012- VYRÁBANIE ADVENTNÝCH VENCOV
(15.00hod v starej škole Staškov)
- blíži sa adventné obdobie a každého poteší vlastnoruène vyrobený adventný veniec, príïte
sa inšpirova, alebo nám predstavi svoje tvorivé nápady

6. 12. 2012- ROZSVIETENIE VIANOÈNÉHO STROMÈEKA S ROZPRÁVKOVOMIKULÁŠSKYM PREKVAPENÍM
(17.00hod v KD Staškov)
- spolu zasvietime vianoèný stromèek pre celý Staškov a v kinosále nás èaká premietanie
zábavnej rozprávky Madagaskar 3 a malé mikulášske prekvapenie

8. 12. 2012 – VIANOÈNÉ TVORIVÉ DIELNE- výroba vianoèných ozdôb a dekorácií
16. 12. 2012- VIANOÈNÁ BESIEDKA
(14.00hod v KD Staškov)
-spríjemnenie vianoèných chví¾ pri krásnom vianoènom programe, piesòach

19. 12. 2012- VIANOÈNÉ TRHY
(popoludòajšie a veèerné hodiny pri KD Staškov)
-príjemná vianoèná atmosféra vianoèných trhov spojená s punèom, vianoènými piesòami
a so všetkým, èo k tomu patrí...

25. 12. 2012- SLÁVNOS PRI JASLIÈKÁCH
(15.30hod v staškovskom kostole)
-privítajme malého Ježiška spolu s mládežníckym spevokolom
O jednotlivých akciách Vás budeme podrobnejšie informova prostredníctvom našej webovej stránky
www.cvcstaskov.edupage.org, plagátikov a obecného rozhlasu.
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POLSTOROÈIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V NOVOM
ŠATE S NÁDHERNÝMI ¼UÏMI ...
Základná škola v Staškove oslávila dòa 9. novembra 2012 50. výroèie otvorenia novej budovy školy a
zároveò si pripomenula 210. výroèie postavenia prvej školy v obci.
Škola je o kráse písmen a správnosti èísiel.
Škola je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok.
Škola je o sile ducha a šikovnosti slova.
Škola je o symbióze žiakov a ich uèite¾ov.
Škola je živý organizmus.
A naša škola takýmto živým a zdravým organizmom je. Už vyše 50 rokov uèí , vzdeláva a vychováva.
Dáva základy
všetkého , èo ¾udstvo objavilo, vymyslelo, vytvorilo. A èo je meradlom jej úspešnosti? Meradlom úspešnosti školy sú jej
uèitelia , zamestnanci, žiaci , rodièia ale aj verejnos.
Z histórie školstva v obci sme sa dozvedeli, že prvá drevená škola bola v Staškove postavená v roku 1802 farníkmi, mala
dve izby a navštevovalo ju 8 chlapcov a 5 dievèat. Deti sedeli na zemi alebo na klátiku, ktorý si priniesli z domu.
1. októbra 1920 bola na školské úèely odovzdaná jednoposchodová budova, v ktorej sa vyuèovalo v prvej a druhej triede
spolu 194 žiakov. Od tohto obdobia sa vyuèovalo vzh¾adom na vyšší poèet žiakov v gazdovských prenajatých domoch,
kde boli zriadené doèasné triedy.
Na jeseò v roku 1959 sa položili základy výstavby školy, ktorá bola slávnostne otvorená 3. januára 1961. V tomto roku si
žiaci prvý krát zasadli do školských lavíc v novej dvojposchodovej budove Základnej školy v Staškove. Nastúpilo do nej
410 detí a vyuèovali sa v 15 triedach deviatich roèníkoch.
Uplynulo odvtedy už viac ako 50 rokov a poèas nich sa v nej vystriedalo množstvo žiakov, uèite¾ov, riadite¾ov aj iných
zamestnancov. Škola pripravila na cestu životom za toto obdobie približne 3088 žiakov.
Od otvorenia budovy sa udialo ve¾a zmien. Boli však uskutoèòované vždy s túžbou ís dopredu, prispôsobi žiakov novým
požiadavkám žiakov, rodièov i spoloènosti. Škola je hrdá na každého, koho vychovala so zmyslom pre èestnos,
spravodlivos a pracovitos. Práve naši bývalí aj súèasní žiaci šíria dobré meno školy prostredníctvom svedomitej a
zodpovednej práce bývalých aj súèasných pedagogických zamestnancov. Oslavy jubilea sú vyvrcholením ich dlhoroènej
práce. Sú aj príležitosou naèerpa silu a energiu do ïalšieho života.
Myšlienka pripravi stretnutie, i keï s urèitým èasovým oneskorením, vznikla so zámerom zorganizova stretnutie
bývalých i súèasných zamestnancov školy hlavne z dôvodov osobných stretnutí všetkých, ktorí sa podie¾ali na výchove a
vzdelávaní v obci. Mnohí z nich si priali uskutoèni takúto slávnos, aby aj po rokoch si mohli zaspomína na svoje mladé
uèite¾ské zaèiatky na Kysuciach a konkrétne na základnej škole v Staškove.
Skôr ako nastal slávnostný deò, prebiehali stretnutia prípravného výboru, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, ktorí obetavo pripravovali tento slávnostný deò.
9. novembra zavítalo do priestorov školy približne 150 pozvaných hostí, medzi ktorými boli bývalí i súèasní pedagogickí a
nepedagogickí zamestnanci školy, zástupcovia obce, rady školy, rodièovského združenia, partnerských škôl, sponzori,
priatelia, obèania a tiež aj bývalí a súèasní žiaci.
Pri príchode do školy hostí vítali žiaci kysuckými kachlièkami a kapustníkmi. Uèitelia, ktorí prekraèovali prah školy dennodenne s nadšením a radosou pre pedagogickú èinnos staškovských detí, prežívali opä okamihy svojej mladosti.
Zvítania pozvaných úèastníkov, ktorí sa dlhé roky nevideli, boli plné neskrývaných emócií a radostných objatí. Pri prvých
osobných stretnutiach bolo vidie nadšenie a rados, že sa opä po rokoch stretli i keï cestovali z Nemecka, Èeskej
republiky a kútov celého Slovenska. Tí, ktorí nemohli prís, odovzdali srdeèné pozdravy prostredníctvom telefónov,
skype, emailom. Pri prechádzaní školou mohli porovna svoje triedy s minulosou. Na paneloch s historickými
fotografiami, ktoré boli umiestnené v priestoroch školy sa mnohí našli a zaspomínali si na svojich žiakov, viacerí si aj po
rokoch pamätali mená žiakov svojej triedy.
Pri slávnostnom obede prítomní venovali tichú spomienku tým, ktorí sa slávnostnej udalosti nedožili. V úvode slávnostnej
akadémie sa prihovorila pani riadite¾ka Mgr. Mária Perïochová, ktorá poïakovala všetkým zamestnancom, rodièom,
žiakom za ich prínos a obetavos. Pán starosta obce Staškov Ing. Ladislav Šimèisko vo svojom príhovore vyzdvihol
samotnú myšlienku a prípravu celej akadémie, ale aj nároènú prácu všetkých zamestnancov školy.
Žiaci základnej školy svojím programom uvili pestrú kyticu básní, piesní, scénok, tancov a hry na hudobných nástrojoch,
ktorou prejavili úctu a vïaku všetkým prítomným za ich obetavú prácu a úsilie pri ich výchove. V závere vystúpili
ochotníci div. súboru Staškovan s èasou hry KUBO . Touto ukážkou pozdravili nielen toto školské polstoroèie, ale tiež
pripomenuli, že v rodnej kolíske herca Jozefa Kronera sú stále divadelní nadšenci a medzi nich stále patria i bývalé
uèite¾ky našej školy pani uè. Mgr. Jozefa Poláèiková a pani uè. Bibiána Greèmalová.
Pri spiatoènom návrate hostí do priestorov budovy školy ich vítala svojimi piesòami folklórna skupina Staškovanka.
Repertoár piesní bol bohatý a nálada, ktorú Staškovanka vytvorila sa tiahla celým stretnutím v škole. Atmosféra, ktorá
nasledovala, bola umocnená osobnými vyznaniami všetkých zamestnancov pri preberaní pamätných listov a
upomienkových predmetov. Pamiatkou na túto udalos im zostane nielen množstvo zážitkov z osobných stretnutí, ale i
DVD s bohatou ponukou fotografií zo školských i súkromných archívov a bulletin, v ktorom nájdu informácie z histórie
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školy, fotografie obce, pedagogických i žiackych kolektívov a menné zoznamy pôsobiacich zamestnancov na tejto škole
od roku 1961 až po súèasnos. Doplnkom je i galéria riadite¾ov, ktorí pôsobili na škole od jej otvorenia.
S poïakovaním za krásne dojmy s prianím pevného zdravia sa prítomní rozchádzali v neskorých hodinách s
predsavzatím, že toto stretnutie sa môže pri najbližšej desaroènici zopakova. Srdeèné poïakovanie patrí všetkým,
ktorí sa podie¾ali na príprave a uskutoènení tohto krásneho slávnostného dòa. Ïakujeme všetkým bývalým aj
súèasným žiakom a uèite¾om, nepedagogickým zamestnancom školy, rodièom, starostovi obce, poslancom obecného
zastupite¾stva, prípravnému výboru, ochotníckemu súboru Staškovan, folklórnej skupine Staškovanka, obèanom,
sponzorom a priate¾om školy , ktorí prispievali a prispievajú k šíreniu dobrého mena školy , vytvárali a vytvárajú dobré
podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov našej školy.
Mgr. Zuzana Halušèáková, Mgr. Michaela Sloviaková – uèite¾ky ZŠ Staškov
Slávnos pri príležitosti 50.výroèia otvorenia Základnej školy v Staškove podporili:
Obec Staškov
Obèianske združenie ZRŠ pri ZŠ Staškov
EKONOMSERVIS, s.r.o. - Jozef Korduliak
RNDr. Ján Sabela s manželkou MADAM, spol.s.r.o.,Staškov
Stanislav Viležinský s manželkou, Staškov
MUDr. Vladimír Gajdièiar s manželkou, Staškov
AGROFARMA Staškov, spol. s.r.o.
SAKSÓN P+V – BETÓN, s.r.o. Staškov
Jozef Hrušku ,GRANIK – SK , s.r.o., Staškov
Ján Janík,JANÍK, s.r.o., Èadca
Marek Gábor, Krásno nad Kysucou
Ladislav Budoš, Martin
Štefan Badura, Staškov
Miroslav Budoš, Turzovka
Jozef Mojtek, Staškov
MPK, s.r.o., Èadca
Jaroslav Janèík, Staškov
PhDr. Gabriel Machovèák, GALE,s.r.o., Staškov
Janka a Milan Krajèírovci, Potraviny u Pupíka,Staškov
Lenka Vráblová, Reštaurácia Pod OcÚ Staškov
Ing. Miroslav Janík, COOP Jednota Èadca
ARDSYSTEM Žilina
Agrospol Svrèinovec
Rajo a.s.
Bukov Èadca
Ryba Žilina
Katka Smreèková, Kvetinárstvo Staškov
Pavol Perïoch, Staškov
Libuša Comorková, Olešná
Marta Hnidková, Olešná
Mária Šèuryová, Magma Èadca
Všetkým srdeène ïakujeme!
Pri príležitosti 50. výroèia školy sme uskutoènili rad sprievodných akcií a aktivít. Jednou z nich bolo aj
stretnutie s bývalými zamestnancami tejto školy. Žiaèky (redaktorky) 7.A triedy Romanka Hrošová a
Natálka Jozeková ich požiadali o interview.
Natálka: Myslíte si, že uèivo mali v minulosti ¾ahšie alebo ažšie?
p. uè. Mravec: Uèivo bolo v minulosti ¾ahšie.
Romanka: Spomínate si na svoj prvý deò v škole?
p. upratovaèka Dodeková: Nie, na svoj prvý deò v škole si nespomínam.
Romanka: Aký bol Váš ob¾úbený predmet?
p. upratovaèka Dodeková: Mojim ob¾úbeným predmetom bola TV, lebo sme sa nemuseli niè uèi.
Natálka: Boli žiaci v minulosti poslušnejší ako dnes?
p. školník Pupík: Deti boli pod¾a mòa v minulosti ove¾a poslušnejšie a vážili si uèite¾ov.
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Romanka: Boli aj pod¾a Vás deti v minulosti poslušnejšie?
p. uè. Behúòová: Pod¾a mòa sú deti stále rovnaké, ja ich ¾úbim.
Natálka: Aký bol Váš najob¾úbenejší predmet?
p. uè. Behúòová: Matematika a zemepis.
Romanka: Spomínate si na zážitky z našej školy?
p. uè. Behúòová: Spomínam si na to, ako sme na úzkych chodbách nacvièovali spartakiádu.
Natália: Ktorá trieda bola Vaša najob¾úbenejšia?
p. uè. Behúòová: Ja mám všetky triedy najob¾úbenejšie.
Romanka: Vaša prvá trieda?
p. uè. Kachaòáková: 1.-4. roèníky.
Romanka: Nosili deti v minulosti nejaké špeciálne obleèenie?
p. uè. Kachaòáková: Áno, nosili uniformy – pionieri a na TV nosili biele tielka a šortky.
Natálka: Boli žiaci v minulosti poslušnejší?
p. uè. Kachaòáková: Žiaci boli poslušnejší a dôslednejší.
Natálka: Ktorá bola Vaša prvá trieda?
p. uè. Klimeková: 1.A – zlatí prváci
Natálka: Aký predmet Ste uèili?
p. uè. Klimeková: Náboženstvo.
Romanka: Spomínate si na nejaké zážitky z vyuèovania?
p. uè. Klimeková: Áno, keï som bola žiaèka, na prírodovede spolužiaci naplnili umelý mozog vodou, a dali mi ho na hlavu.
Keï som bola uèite¾ka, žiaci sa mi vždy schovávali pod lavicu.
Natálka: Myslíte si, že deti sú dnes talentovanejšie?
p. uè. Klimeková: Dnes majú deti viac možností ako v minulosti.
Romanka: Aký bol Váš ob¾úbený predmet?
bývalý žiak p. Dodek: Zemepis.
Natálka: Spomínate si na nejaké šibalstvá zo školy?
bývalý žiak p. Dodek: Utekal som zo školy.
Romanka: Myslíte si, že deti sú dnes viac talentované?
bývalý žiak p. Dodek: Deti majú dnes rôzne možností ako v živote napredova.
Romanka: Spomínate si na svoj prvý deò, keï ste nastúpili ako uèite¾ka?
p. uè. Franeková: Cítila som sa ako prváèka. Triasli sa mi nohy a ruky.
Natálka: Aký krúžok ste viedli?
p. uè. Franeková: Plavecký.
Romanka: Vidíte vo svojich žiakoch budúce talenty?
p. uè. Franeková: Áno, ak nepo¾avia v rozvíjaní svojho talentu.
Natálka: Aký bol Váš ob¾úbený predmet?
p. uè. Franeková: Matematika.
Romanka: Spomínate si na nejaké zážitky zo školy?
bývalé žiaèky p. Korduliaková a p. Kvašòovská: Spomíname si, ako sme sa na chodbe dookola prechádzali so svaèinami v
ruke a vyvádzali sme.
Natálka: Aké predmety patrili medzi tie najob¾úbenejšie?
bývalé žiaèky p. Korduliaková a p. Kvašòovská: Telesná a výtvarná výchova.
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Natálka: Myslíte si, že uèivo bolo v minulosti nároènejšie?
bývalé žiaèky p. Korduliaková a p. Kvašòovská: Uèivo bolo asi ove¾a jednoduchšie.
Natálka: Boli deti v minulých rokoch talentovanejšie?
bývalé žiaèky p. Korduliaková a p. Kvašòovská: Deti boli asi rovnako talentované, len nechodili na to¾ko krúžkov a nemali
také možnosti, aké majú dnešné deti.
Natálka: Vaša prvá trieda?
p. uè. Latka: Na Orave, 8. roèník v roku 1977.
Romanka: Žiaci poslúchali a poslúchajú?
p. uè. Latka: Áno, žiaci boli ove¾a poslušnejší ako v súèasnosti.
Natálka: Pamätáte si na nejaké zážitky zo školy?
p. uè. Latka: Pamätám, ale len na tie dobré.
Romanka: Znova tá istá otázka aj pre Vás. Boli žiaci v minulosti viac poslušnejší?
p. uè. Perïochová: Áno, žiaci boli poslušnejší.
Natálka: Pamätáte si na svoj prvý deò, keï ste prišli už ako pani uèite¾ka?
p. uè. Perïochová: Prvý deò bol plný oèakávania a prekvapení.
Natálka: Pamätáte si na svoju prvú triedu?
p. uè. Perïochová: Ve¾mi dobre.
Romanka: Myslíte si, že uèivo bolo ¾ahšie v minulosti?
p. uè. Šinalová: Teraz je uèivo ažšie.
Natálka: Aký bol Váš najob¾úbenejší predmet?
p. uè. Šinalová: Biológia (prírodopis)
Romanka: Boli deti v minulosti talentovanejšie?
p. uè. Šinalová: Deti boli v minulosti asi menej talentované.
Natálka: Aký bol Váš ob¾úbený predmet?
p. uè. Kováèiková z Považskej Bystrice – družobnej školy: Zemepis.
Romanka: Spomínate si na nejaké zážitky zo školy?
p. uè. Kováèiková z Považskej Bystrice – družobnej školy: Keï som prepravovala hmyz, najprv som sa strašne bála, ale
potom som mala rados.
Natálka: Aké predmety vyuèujete?
p. uè. Kováèiková z Považskej Bystrice – družobnej školy: Uèím nemecký jazyk a chémiu.
Romanka: Ktorá bola Vaša prvá trieda?
p. uè. Poláèiková: Bola to 9.C, ktorá konèila v školskom roku 1971-1972
Natálka: Pamätáte si na nejaké zážitky zo školy?
p. uè. Poláèiková: Zážitkov bolo ve¾a, ale keïže je tu prítomný pán uèite¾ Horst Hogh, ktorý pricestoval až z Nemecka a je
tu prítomná aj jeho dcéra Karin z Prahy, tak si spomínam na krásny zážitok, keï sa tešil celý kolektív z narodenia malej
Karinky. Samozrejme, že sme to patriène v kolektíve oslávili.
Romanka: Pamätáte si na nejaké výnimoèné situácie?
p. uè. Poláèiková: Áno, tie boli, keï našu školu navštevovali známe osobnosti, herci, hokejisti, uèitelia, návštevy z Èiech,
z Ruska a iných škôl.
Natálka: Váš ob¾úbený predmet?
p. uè. Poláèiková: Bolo ich viac, ale slovenský jazyk nad nimi zvíazil.
Romanka: Aké boli vzahy medzi uèite¾mi vo¾akedy?
p. uè. Poláèiková: Žili sme si veselo a tvorivo. Mali sme sa ve¾mi radi, pomáhali sme si navzájom, organizovali sme rôzne
podujatia so žiakmi, s rodièmi, so spoloèenskými organizáciami v obci. Žili sme si družne, povolanie nám bolo „koníèkom“
a ostalo dodnes.

/pripravili Romanka a Natálka/
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Uvítanie pedagógov v areáli školy
Folklórny súbor Staškovanka spríjemnila
slávnostné chvíle. Tancu neodolal p.uè.Horst Hogh
žijúci v Nemecku

Pani uèite¾ky T. Gunèágová,
E.Šupolová, A. Tichá pri príchode školy.
Bývalí zamestnanci pri prehliadke školy

Stretnutie bývalých pedagógov (z¾ava) p.riadite¾ Ján Perïoch, p.zástupca ¼udovít Poláèik,
p.uè. Magda Janèíková a p. uè. Elena Pupíková
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30. výroèie otvorenia MŠ Staškov
MŠ otvorila svoje brány 15. júna 1982, kedy sa zaèala prevádzka jednej triedy a od 1. septembra boli v prevádzke dve
triedy. Bola to pôvodne dvojtriedna MŠ, ktorá zaèala pracova pod vedením p. riad. M. Zelienkovej, uè. A.
Dlhopolèekovej, J. Luèanovej, O. Belešovej. Do ŠJ nastúpili pracova kuchárky A. Lištvanová, M. Perïochová a èistotu
objektu zabezpeèovali O. Cisáriková, J. Smreèková.
Keï rekapitulujeme èinnos našej MŠ, môžeme s uspokojením konštatova, že to boli roky naplnené svedomitou prácou
mnohých uèiteliek, kuchárok, upratovaèiek, kurièov, roky zamerané na plnenie nároèných úloh vo výchove a vzdelávaní
našich detí.
Preto všetkým patrí srdeèná vïaka.
Za uplynulé obdobie prešla MŠ mnohými zmenami èi už v oblasti personálneho obsadenia, materiálno-technického
vybavenia, ale aj v oblasti výchovno-vzdelávacej práce.
V r. 2005 prešla MŠ rekonštrukciou –prevedené nové zastrešenie budovy, zateplenie obvodových plášov, výmena okien,
plynofikácia kotolòe. Celkové náklady na rekonštrukciu presiahli v tom èase 6 mil. korún. Postupne sa ešte rekonštruovali
hygienické zariadenia, boli odstránené železné preliezky zo školskej záhrady a nahradené detským dreveným ihriskom.
Aj v oblasti výchovno-vzdelávacej práce nastali ve¾ké zmeny. Reforma školstva sa výrazne dotkla aj materských škôl. V r.
2008 sa MŠ dostali do školského zákona a tvoria prvý èlánok školskej vzdelávacej sústavy zameraný na predprimárne
vzdelávanie
Doba sa mení, ale deti ostávajú vždy iba demi. Sú nároènejšie, vnímavejšie, ale sú stále demi, ktoré majú radi
rozprávky, spev, pohyb, potrebujú úprimnú lásku. My sa snažíme naïalej obohacova ich ranné detstvo , uèíme ich ži v
kolektíve, navzájom si pomáha, pripravujeme ich na vstup do ZŠ a vytvárame pre nich zdravú klímu.
Chcela by som popria našej MŠ do jej ïalšieho života predovšetkým to, aby bola vždy plná detí, aby mali všetko, èo
diea potrebuje ma v MŠ, aby okrem toho, že získavajú tie základné elementárne zruènosti a návyky, základné
poznatky o živote, práci, prírode a spoloènosti, prežili v MŠ aj kus radostného detstva, aby sme im mohli aj naïalej
poskytova množstvo aktivít, ktoré sú potrebné na ich rozvoj, aby uèite¾ky aj naïalej plnili funkciu ,, druhej mamy“,
ktorá vie to diea pohladi, pritúli, pochváli, pofúka boliestku, utrie slzièku, ktorá mu pomôže sa obliec, vyzliec,
napapa, uèesa.Najdôležitejšie však je, aby boli s našou prácou spokojní rodièia.
Na záver sa chcem poïakova terajšiemu kolektívu prevádzkových i pedagogických zamestnancom, uèite¾kám, ktoré
si vedia navzájom pomáha, ktoré sa podie¾ajú na tvorbe projektov MŠ, na školských i mimoškolských aktivitách,
èastokrát aj nad rámec svojich pracovných povinností.
Vïaka patrí aj nášmu zriaïovate¾ovi obci Staškov, pánovi starostovi a poslancom obecného zastupite¾stva za ich
ústretovos, spoluprácu a za bezproblémový chod MŠ v oblasti finanèného zabezpeèenia.
Anna Smreèková, riadite¾ka MŠ v Staškove

Bývali aj súèasní zamestnanci MŠ
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Úvodné slovo súèasnej pani riadite¾ky

Spríjemnenie veèera èlenmi FS Staškovanka

Prví zamestnanci MŠ
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Program detí MŠ

Prvá riadite¾ka MŠ

Slávnostná torta
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FK SLÁVIA STAŠKOV

VYSVEDÈENIE futbalistov za jesennú èas sezóny 2012
Za bojovnos a napredovanie v súaži jeseò 2012:
Za športové správanie pod¾a pravidiel Fair Play:
Dochádzka na tréningy a zápasy:

„VÝBORNE“
„VÝBORNE“
„VÝBORNE“

Tieto známky si naši futbalisti zaslúžia, pretože naozaj vzorne reprezentujú svoj klub a obec Staškov. V poslednom
období si nede¾a v našej obci pridala prívlastok futbalová. Svedèí o tom plná tribúna divákov.Keï hrajú naši zverenci
vonku, doprovod im robí skvelý fanklub Staškovanov, ktorý je mnohokrát poèetnejší ako fanklub domácich súperov.
Nedá nám nespomenú, že futbal majú v oku aj naši rodáci, ktorí žijú alebo pracujú v zahranièí. Na náš mail futbalového
klubu dostávame ve¾a pozdravov, podpory a uznania. Naposledy nám napísal až z ïalekej KANADY rodák zo Staškova,
p. Gajdošík Justín ml.:
„Po mojej poslednej návšteve Staškova, a tak isto i Vášho zápasu 4:0 proti
Horelici zaèínam Vás pravidelne sledova prostredníctvom internetu. Myslím, že nie iba ja, ale aj súperi sú prekvapení
výsledkami nováèika V. ligy. Gratulujem všetkým zainteresovaným a prajem ve¾a úspechov v nadchádzajúcich
zápasoch.
Bývalý hráè Slávie Staškov - Justín Gajdošík - Vancouver, BC – CANADA“
K tomuto dobrému hodnoteniu futbalu prispeli aj funkcionári výboru FK Slávie Staškov. Svojou prácou v oblasti
organizácie, administratívy, komunikácie s ostatnými klubmi a Stredoslovenským futbalovým zväzom, zabezpeèením
športových potrieb, úpravou tribúny a celého športového areálu, ba i prípravou kvalitnej hracej plochy, vytvárajú
podmienky, aby sa futbalu darilo. Za ich bezplatnou prácou – na báze dobrovo¾níctva je ve¾a odpracovaných hodín
a odmenou je im každý úspech v súaži žiakov, dorastu a mužov.
V súažných mužstvách sú starší vzorom pre mladších. Do futbalového zápalu sa nám podarilo vtiahnu rodièov žiakov
a dorastu a aj seniorov. Pomáhajú dobrou radou, pridajú pomocnú ruku a fandia.To všetko by sa len ve¾mi ažko
dosahovalo, keby sme nemali finanènú podporu z rozpoètu obce a obecného zastupite¾stva. Aj predstavitelia obce týmto
pomáhajú udržiava futbalovú tradíciu v našej obci. O dobrej spolupráci svedèí aj fakt, že sa pripravujeme teraz poèas
futbalových prázdnin na ïalšiu aktivitu. Èaká nás organizácia
II. roèníka spoloèného plesu v plesovej sezóne roku 2013.
Mojím želaním je, aby sa èo najdlhšie udržal futbal na výslní. Moje poïakovanie patrí všetkým, ktorí fandia a pomáhajú
futbalu a aj sponzorom, ktorí podporujú športovú èinnos futbalového klubu.Následne dávam priestor na zhodnotenie
sezóny z poh¾adu trénerov jednotlivých mužstiev.

Bc. Pavol Vrbinár
prezident FK Slávia Staškov

FK Slávia Staškov - MLADŠÍ ŽIACI: (Bc. Mário Koòušík)
Naši mladší žiaci v jesennej èasti 3. ligy sk. „A“ odohrali 12 zápasov (posledný zápas v Terchovej sa bude dohráva
v jarnej èasti sezóny) a pripísali si v pomyselnej tabu¾ke (tabu¾ku mladších žiakov SSFZ oficiálne nevedie) 25 bodov za
8 víazstiev, 1 remízu a 3 prehry so skóre 33:19.Najlepšími strelcami sa stali: Viktor Hejèík - 8 gólov, Dávid Kajánek
a Vladislav Bulej strelili po 4 góly, Daniel Pupík, Jakub Štrkáò, Erik Poštek a Patrik Barèák vsietili po 3 góly.Ve¾mi ma teší
dochádzka na tréningy. Vidie, že chalani majú záujem o futbal- tento celosvetový fenomén v športe, majú svoje vzory vo
ve¾kých kluboch, ale i mužoch èi dorastencoch domácich FK Slávia, ktorých zápasy èasto navštevujú. Chcem
poïakova chalanom príkladnú reprezentáciu obce a FK. Tiež rodièom chcem poïakova za podporu.
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FK Slávia Staškov – STARŠÍ ŽIACI (Mgr. Daniel Králik)
V jesennej èasti súažného roèníka III. ligy skupiny „A“ odohrali starší žiaci celkovo 12 stretnutí, z ktorých 11 prehrali
a jednom zápase zvíazili na domácom trávniku s mužstvom Ošèadnice 2:0. Posledný zápas v Terchovej bol odložený na
jarnú èas pre nespôsobilý terén. Mužstvo strelilo šes gólov, z toho pä Adrián Èišecký a jeden Roman Pakoš v zápase
proti Žiline. Mužstvo podávalo poèas súaže striedavé výkony, kde v jednotlivých zápasoch dokázali hra ve¾mi dobre
a súperom robili ve¾ké problémy, aj keï nakoniec sa zápas prehral. Chýba nám fyzická sila na celý zápas, aby sme
dokázali so súperom beha a napáda ho poèas celých 70 minút. Väèšinou chalani odohrajú dobre jeden polèas a keï
nedáme gól, väèšinou zápas prehráme. Ïalším problémom je post brankára, aj keï sa chalani JanoPastorek a Samo
Nekoranec snažia, zatia¾ je to naša ve¾ká slabina a musíme cez zimnú prestávku na tomto poste zapracova. Do jarnej
èasti súaže musíme ve¾a problémov zlepši a hlavne hráèi musia vytvori dobrý kolektív, ktorý bude bojova spoloène za
zotrvanie v tejto nároènej súaži.
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Slovan Podvysoká
MŠK Žilina C
FK TatranTurzovka
ŠK Rado¾a
ŠK Juventus Žilina - Závodie
Jednota Bánová
Pokrok Stará Bystrica
ŠK Èiernepri Èadci
SNAHA Zborov nad Bystricou
TatranOšèadnica
Slovan Skalité
REaMOSKysuckýLieskovec
FK Terchová
FK SláviaStaškov

13
13
12
13
13
12
12
12
12
12
13
13
12
12

12
11
9
8
8
6
6
4
4
3
3
2
2
1

0
1
1
2
1
2
2
4
1
2
0
0
0
0

1
1
2
3
4
4
4
4
7
7
10
11
10
11

54:9
79:9
54:7
56:28
55:16
32:18
31:18
17:20
21:27
24:52
21:42
12:70
9:79
6:76

36
34
28
26
25
20
20
16
13
11
9
6
6
3

FK Slávia Staškov – DORAST (Patrik Koòušík)
V jesennej èasti roèníka 2012/2013 dorastenecké družstvo FK Slávia obsadilo v 4.lige-Sever 10. miesto s trinástimi
bodmi a s bilanciou 3 víazstvá, 4 remízy, 6 prehier a skóre 22:24. Keï sa obzriem na naše úèinkovanie, prevládajú
zmiešané pocity. Hlavne pri hodnotení musím rozdeli jeseò na dve èasti, keï sa nám herne darilo a zbierali sme body,
a keï sme sa dostali do útlmu a herne aj bodovo sa nám prestalo dari. V tomto oh¾ade bol prelomový náš zápas 7.kola
so Suèanmi. Kde sme zápas nezvládli a prehrali 1:2. Od tohto zápasu bolo na našich chlapcoch bada strata formy,
nestabilita výkonov, hlavne našich k¾úèových hráèov, taktiež sa od nás odklonilo futbalové šastie. Chýbal mi hlavne väèší
zápal a väèšia túžba sa pobi o výsledok v jednotlivých zápasoch. Spokojnejší som s výkonnosou našich hráèov na
súperových ihriskách, kde sme získali 6 bodov za 1 víazstvo a 3 remízy. Naša hra bola vonku viac organizovaná a chlapci
hrali viac zodpovedne. Naopak, mrzí ma slabšia výkonnos na domácom ihrisku, kde sme zo siedmich stretnutí získali len
7 bodov. Treba však poveda, že tie najlepšie družstvá 4. ligy sme privítali na našom ihrisku. Èo sa týka individuálnej
výkonnosti, chcel by som vyzdvihnú hráèov, ktorí tvorili základnú os družstva: Marek Greèmal, Jakub Sabela, Jaroslav
Bugáò, Jakub Slúka, Marek Babiš, Marcel Ohrádka, Matej Kvašòovský, aj keï musím sa zmieni, že aj oni sa nevyhli
kolísavým výkonom. V posledných zápasoch išiel výkonnostne hore aj brankár Martin Èeèotka. O góly sa prièinili M. Babiš
9, J. Slúka a M. Ohrádka 5, M. Kvašòovský 2 a J. Sabela 1.Èo sa týka tréningov, chcel by som vyzdvihnú za dochádzku
a zodpovedný prístup k tréningom: Jakuba Slúku, Tomáša Gracíka, Pa¾a Jantoša a Jara Bugáòa.
Pevne verím, že po kvalitnej zimnej príprave, jarnú èas zvládneme lepšie aj herne aj bodovo a posunieme sa v tabu¾ke
smerom vyššie. Myslím si, že je v možnostiach tohto kolektívu hra o 6.-7. miesto. Na záver by som chcel poïakova,
spoloène s vedúcim družstva Mirom Michalíkom, za snahu a plnenie si tréningových a zápasových povinností všetkým
chlapcom dorasteneckého družstva. Ïakujeme tiež za podporu fanúšikom a vedeniu klubu.
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OŠK Baník Stráòavy
MŠK Žilina B
Oravan Oravská Jasenica
Tatran Krásno nad Kysucou
Tatran Suèany
FK Predmier
ŠKM Liptovský Hrádok
Máj Ružomberok - Èernová
FK Tatran Turzovka
FK Slávia Staškov
ŠK Tvrdošín
ŠK Závažná Poruba
OŠK Rosina
OŠK Lisková

13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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9
7
6
6
6
5
3
3
3
2
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1
0
0
0
1
1
1
0
1
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49:10
68:15
31:12
56:27
26:32
33:33
25:32
38:46
29:26
22:24
26:48
14:36
18:37
5:62

37
33
30
27
22
19
19
18
16
13
11
10
7
1
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J. Páleník dáva gól proti TJ Jednota Bánová
Z¾ava: J. Páleník, M. Kalièák, M. Polka, A. Babiš

Zápas dorastu proti
FK Máj Èernová

FK Slávia Staškov – MUŽI (Patrik Gottwald)
Myslím si,že nie je ve¾ký výkonnostný rozdiel medzi špièkou mužstiev 1.triedy OBFZ Kysúc a mužstvami 5.ligy, skupiny
"A". Hlavne mužstvá z okolia Žiliny (Bánová,Predmier) predvádzajú pekný kombinaèný futbal,majú kvalitnejšie trávniky
a konfrontácia s nimi má zmysel a efekt. Èo ma príjemne prekvapilo je fakt,že náš futbalový stánok patrí k najkrajším
v celej 5.lige. Èo sa týka trávnika, kabín a areálu celkovo, toto si pochva¾ujú aj hosujúce mužstvá, ktoré prichádzajú do
Staškova. Niektoré po dlhých rokoch, niektoré po prvýkrát a fakt sú príjemne prekvapení. Musím zhodnoti, že celkové
3.miesto po jesennej èasti 5.ligy sk."A" je pekné a ukazuje našu kvalitu a prínos nášho klubu do tejto súaže. Urèite sme
nechceli hra o záchranu a celkové umiestnenie na popredných prieèkach aj po skonèení súaže je reálne. Kvalita nášho
kádra nás predurèuje hra ofenzívny,kombinaèný futbal,ktorý sa divákom páèi.Èo sa týka hráèskeho kádra,je to jedna
super partia. Stmelili ju hlavne osobnosti Rasa Michalíka a Michala Gottwalda. Nechcem tu na nikoho zabudnú, a preto
si vysoko vážim a chválim všetkých, ktorí reprezentujú našu obec a FK Slávia Staškov.Výbornú robotu odvádza ako
vedúci mužstva Peter Fuèek. Je nenahradite¾ný. Rovnako aj kvalitné masérske služby Jozefa Mäkkého si naši futbalisti
nevedia vynachváli. V súaži sme zatia¾ odohrali 13 kôl so skóre 29:17 a so ziskom 27 bodov za 8 výhier, 3 remízy
a 2 prehry.Máme druhý najlepší útok a tretiu najlepšiu obranu v súaži. Najlepším strelcom jesennej èasti je Jaroslav
Páleník - 9 gólov. GRATULUJEME!
Najbližší program mužov:
17.11.2012 prípravný zápas v ÈR, s FK Mutìnice (4.liga)
od 20.1.2013 Zimná liga Tøinec 2013 (7 zápasov)
24.3.2013 prvý zápas jarnej èasti FK Predmier - FK Slávia Staškov
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Jednota Bánová
FK Predmier
FK Slávia Staškov
TJ Divinka
ŠK Belá
FK Terchová
OFK Kotešová
FK Rajec
Slovan Skalité
Pokrok Stará Bystrica
Polom Raková
FK Streèno
ŠK Rado¾a
Slovan Nová Bystrica
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25:14
33:13
29:17
27:24
19:19
22:27
23:21
24:24
16:21
20:26
24:27
24:31
21:27
23:39
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17
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6
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MATRIKA INFORMUJE

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA ZA MESIAC SEPTEMBER A OKTÓBER

MANŽELSTVO UZATVORILI
Na spoloènej
ceste životom
prajeme ve¾a
šastia, lásky
a porozumenia.

Milan Greèmal a Mgr. Emília Kožáková

Ing. Martin Dzúr
a RNDr.Miroslava Smreèková PhD.

NARODENÉ DETI
Najmenších spoluobèanov v našej obci srdeène vítame, rodièom prajeme ve¾a zdravia, úspechov pri výchove detièiek.

Matúš Delinèák

Matúš Pakoš

Patrik Bytèanek

Nela Èervencová

Ema Jendrisková

Alžbeta Bytèánková

BLAHOŽELÁME K JUBILEU
60 rokov

65 rokov

70 rokov

Macašová Anna
Mroèková Mária

Mravec Bernad

75 rokov

Perïoch Ján
Belešèáková Veronika
Mravec Milan
Badžgoò Milan
Paleník Vladimír
Machovèáková Helena
Toèoò Ján
Frolová Anna

Cisáriková Mária

80 rokov
Belková Štefánia

Maslíková Anna

Zo srdca Vám všetkým
blahoželáme a prajeme
Vám pevné zdravie
v kruhu Vašich najbližších!

OPUSTILI NÁS
¼udovít Krátky

Odpoèívajte v pokoji!
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