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SLOVO STAROSTU
Milí Staškovčania!
Ďakujem všetkým, ktorí prišli v sobotu 15. novembra k voľbám a odovzdali svoj hlas
kandidátom do staškovskej samosprávy. Zvlášť ďakujem za hlasy odovzdané pri voľbe
starostu, lebo po prvýkrát po roku 1990 bol v našej obci vo voľbách na pozíciu starostu
zaregistrovaný iba jeden kandidát. V situácii, kedy bolo o výsledku voľby starostu už
prakticky rozhodnuté, si o to viac vážim každý odovzdaný platný hlas v môj prospech. Ich
množstvo vnímam ako podporu z vašej strany a zároveň veľký záväzok voči všetkým
Staškovčanom do nasledujúcich štyroch rokov. Výsledkom sobotňajšieho hlasovania je
zásadná obmena zloženia obecného zastupiteľstva. Základom ďalšieho rozvoja našej
obce je schopnosť konštruktívnej spolupráce starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva. Som presvedčený, že túto schopnosť všetci preukážeme.
Do konca októbra stihol vybraný dodávateľ vyasfaltovať zazmluvnené úseky miestnych
komunikácií a verejné priestranstvá – parkoviská pred kostolom a základnou školou, vstup do materskej školy,
prístupovú cestu a plochu pred domom smútku, miestne komunikácie U Hatali, Kožákov, Za Bahanou a od Veselku
po autobusovú zastávku U Mravcov. V obci zarezonovala otázka, či financovať asfaltovanie miestnych komunikácií
v okrajových častiach obce prostredníctvom úveru, alebo či ich vôbec asfaltovať. Diskutovať o tom, či v dnešnej
dobe má niekto právo sa dostať k svojmu domu po slušnej ceste, či už býva v tej alebo onej časti obce, je
nedôstojné. Skôr môžeme premýšľať ako úpravu nespevnených miestnych komunikácií financovať. Získať na
tento účel dotácie, pokiaľ sú pozemky pod cestami vlastnícky nevysporiadané, nie je možné. Vykupovať pozemky
pod cesty v extraviláne obce by nebolo rozumné, nakoľko v procese veľkých pozemkových úprav tieto pozemky
prejdú automaticky do vlastníctva obce a za peniaze, za ktoré by sme pozemky vykúpili, je možné cesty
vyasfaltovať. V intraviláne je situácia iná, lebo pozemkové úpravy sa ho netýkajú. Každý rok obec opravuje
a dosypáva nespevnené cesty a pri výdatných dažďoch sú opäť poškodené, čo nás tak isto stojí nemalé finančné
prostriedky. Na výber veľmi nemáme. Buď obmedziť všetky ostatné investície a opravy obecného majetku a šetriť
na asfaltovanie ciest niekoľko rokov a stále opravovať nespevnené cesty, alebo si pomôcť úverom, prípadne
predajom majetku obce. Túto dilemu bude riešiť i nové zastupiteľstvo, lebo nie všetky naše cesty už majú
zodpovedajúcu povrchovú úpravu. V týchto dňoch Technický podnik ukončuje vonkajšie práce na rekonštrukcii
štítovej steny telocvične základnej školy a zostanú už len malé úpravy v interiéri. Práce majú byť ukončené do
polovice decembra 2014. Obec bola úspešná a získala dotáciu 9000 Ä na vybudovanie kamerového systému
v centre obce, ktorý má byť zrealizovaný do júla 2015.
Prešli štyri roky môjho pôsobenia vo funkcii starostu obce, je čas hodnotenia uplynulého obdobia. Za všetky naše
aktivity a zrealizované projekty spomeniem: rekonštrukciu strechy budovy OÚ a tribúny futbalového štadióna,
rozšírenie miestneho rozhlasu, postupné asfaltovanie miestnych komunikácii, stavebné úpravy na cintoríne,
vybudovanie parkovacích plôch pred budovou pošty, základnou školou, cintorínom a kostolom, z prostriedkov
európskych fondov - rekonštrukciu priestorov kultúrneho domu a vybudovanie turisticko-náučneho chodníka
s detským ihriskom, zavedenie rozvozu stravy pre seniorov, zriadenie centra voľného času, obnovenie činnosti
technického podniku. Nie všetko, čo som si predsavzal, sa podarilo i zrealizovať. Na realizáciu niektorých zámerov
sa nepodarilo získať finančné prostriedky napriek tomu, že sme podali množstvo rôznych žiadostí a projektov
v rámci dostupných dotačných systémov a európskych fondov. Na niektoré naše potreby ani nebola možnosť
o dotáciu sa uchádzať. Verím, že v rámci nového programovacieho obdobia 2014-2020 využijeme všetky ponúkané
možnosti z európskych fondov. Plánov na roky 2014-2018 je veľa – chodníky okolo hlavnej cesty, nový polyfunkčný
dom s bytmi a nebytovými priestormi, zateplenie a výmena okien obecných budov, úprava priestranstva pred
obecným úradom, postupné asfaltovanie miestnych komunikácií, rekonštrukcia verejného osvetlenia,
dobudovanie miestneho rozhlasu v celej obci, využívanie všetkých dotačných systémov a eurofondov. Ak sa
s týmito zámermi stotožnia aj novozvolení poslanci, ich realizácia je reálna.
Záverom chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a obecných
organizácií, členom zložiek pôsobiacich v obci a všetkým Staškovčanom za dôveru a spoluprácu v rokoch
2010-2014.

S úctou
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Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Výsledky Komunálnych volieb 2014 v Staškove
Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Ladislav Šimčisko
Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Peter Fuček
Ján Belko
Mgr. Iveta Bartusková
Ing. Milan Veselovský
Ján Janošec

JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
Pavol Ďurkáč

Uznesenie č. 8/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 31.10.2014
Obecné zastupiteľstvo v Staškove

A/ SCHVAĽUJE:
Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia č. 7/2014
4. Centrum voľného času Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok
2013/2014
5. Obecný technický podnik – úprava rozpočtu č. 1/2014
6. Základná škola Staškov -správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a podmienkach za školský rok 2013/2014
7. Základná škola Staškov - správa o hospodárení k 30.6.2014
8. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2014
9. Základná škola Staškov – návrh na vyradenie majetku k 27.10. 2014
10. Obec Staškov – plnenie rozpočtu k 30.9.2014
11. Obec Staškov – úprava rozpočtu
12. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov
13. Prenájom majetku obce Staškov -nebytové priestory- bývalé mäsiarstvo, podmienky verejno – obchodnej
súťaže
14. Predaj majetku obce – schválenie zámeru
15. Schválenie inventarizačných komisií
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Jozef Latka
členovia: MDDr. Ladislav Čulman, Pavol Ďurkáč
overovatelia: Ján Belko, Ing. Šimon Kožák PhD.,
Hlasovanie: za:7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Kontrolu uznesenia č. 7/2014 zo zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
4. Centrum voľného času Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej činnosti
a jej výsledkoch za školský rok 2013/2014
Hlasovanie: za:7, Zdržal sa: 0, Proti:0
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5. Obecný technický podnik – úprava rozpočtu č. 1/2014
Hlasovanie: za:7, Zdržal sa: 0, Proti:0
6. Základná škola Staškov - správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a podmienkach za školský rok 2013/2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
7. Základná škola Staškov - správa o hospodárení k 30.6.2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
8. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
9. Základná škola Staškov – vyradenie majetku k 27.10. 2014 v sume 1 988,26 Ä
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
10. Obec Staškov – plnenie rozpočtu k 30.9.2014
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0
11. Obec Staškov – úprava rozpočtu, vrátane odmien zamestnancom cca 2 000 Ä z kapitoly miezd.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
12. Obec Staškov – vyradenie majetku k 27.10. 2014 v sume 3 160,98 Ä
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
13. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502-nebytové priestory - telocvičňu v priestoroch Základnej školy, Staškov č. 502 pánovi Miroslavovi Michalikovi, bytom
Staškov v sume 4 Ä /hod. v letných mesiacoch a 10 Ä /hod. v zimných mesiacoch v období od 1.11.2014 do 30.6.2015
v súlade s § 9a ods.9 písm.c/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa umožní občanom športová činnosť- futbal.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
14. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502-nebytové priestory - telocvičňu v priestoroch Základnej školy Staškov č. 502 pánovi Ladislavovi Nekorancovi, bytom
Staškov v sume 4 Ä /hod. v letných mesiacoch a 10 Ä /hod. v zimných mesiacoch v období od 1.11.2014 do 30.6.2015
v súlade s § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa umožní občanom športová činnosť – futbal.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
15. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502-nebytové priestory - telocvičňu v priestoroch Základnej školy Staškov č. 502 Telovýchovnej jednote Olešná v sume
4Ä/hod. v letných mesiacoch a v sume 10 Ä /hod. v zimných mesiacoch v období od 1.11.2014 do 30.6.2015 v súlade s §
9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa poskytnú priestory na športovú činnosť – futbal.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
16. Členov inventarizačnej komisie pre obec Staškov:
predseda: Veselovská Mária
členovia: Ing. Jozeková Jana, Ing. Kubánková Anna, Mgr. Balážová Jana, Bc. Hurinová Milka, Mravcová Eva
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
Členov inventarizačnej komisie pre Základnú školu Staškov:
predseda: Mgr. Izabela Chrobáková
členovia: Mgr. Anna Bukovanová, Mgr. Vlasta Perďochová
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
Členov inventarizačnej komisie pre Materskú školu Staškov:
predseda: Anna Dlhopolčeková
členovia : Zuzana Nekorancová, Erika Sadleková
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
Členov inventarizačnej komisie Centra voľného času Staškov č. 588:
predseda: Hejčíková Ivona
členovia: Urbaníková Michaela, Brisudová Katarína, Bc. Mário Koňušík
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
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Členov inventarizačnej komisie Obecného technického podniku Staškov:
predseda: Vyrobík Peter
členovia: Perďoch Ladislav, Oškrobaný Marián , Cudrák Ladislav, Urbaníková Michaela
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
17 . Prebytočný majetok obce – nebytové priestory objektu v Polyfunkčnom bytovom dome č. 858 o výmere
66,4 m2 - bývalá predajňa mäsa, zapísanom na liste vlastníctva č. 1179 vedeného Okresným úradom Čadca,
katastrálnym odborom.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
18. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce:
17. 1. Prenájom majetku obce – nebytové priestory objektu v Polyfunkčnom bytovom dome č. 858 o výmere 66,4 m2 bývalá predajňa mäsa, zapísanom na liste vlastníctva č. 1179 vedeného Okresným úradom Čadca, katastrálnym
odborom, ako prebytočný majetok obce, formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a zákona č. 138/ 1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a použitím §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. súťaž sa začína dňom 12.11. 2014 t.j. dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Staškov, na internetovej stránke
obce Staškov www.staskov.sk, v regionálnej tlači – v týždenníku KYSUCE
2. návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu účastníka,
meno, adresu vyhlasovateľa a označenie Obchodná verejná súťaž
„ PRENÁJOM“ - neotvárať v termíne do 28.11.2014 do 8:00 hod.
V obálke účastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnosť účastníka: fyzická osoba – kópiu občianskeho preukazu, fyzická osoba podnikateľ –
kópiu občianskeho preukazu a výpisu zo živnostenského alebo iného registra, právnická osoba - originál, resp. overenú
kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace
b) písomný súhlas záujemcu o použití osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade Staškov u Mgr.
Jany Balážovej, č. t. 041/4302729 a predkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ)
c ) písomný súhlas účastníka s podmienkami súťaže (je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade
Staškov u Mgr. Jany Balážovej, č. t. 041/4302729)
Ďalšie podmienky:
- účel nájmu – predaj mäsa a základných potravín,
- nájom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace
- nájomca je povinný uhradiť 6 mesačné nájomné vopred na účet prenajímateľa
- nájomca je povinný platiť služby spojené s užívaním nebytových priestorov nasledovne:
- dodávka elektrickej energie – vlastný odber,
- dodávka plynu na vykurovanie – vlastný odber,
- odvoz TKO – bude uhrádzané obci na základe platobného výmeru na prevádzku,
- vodné a stočné - bude fakturované podľa podružného merania.
Nájomca je povinný si uhradiť náklady spojené so zabezpečením vlastného odberu elektrickej energie a plynu.
- výška nájmu sa každoročne pomerne zvyšuje o výšku inflácie
Predložené návrhy nájomnej zmluvy musia byť datované a podpísané oprávnenou osobou.
3. účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné
4. hlavným kritériom súťaže bude celkovácena nájmu za nebytové priestory, minimálna cena nájmu je 57,75 Ä/m2/
rok.
5. obálka musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu: Obec Staškov, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, cez
podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr v posledný deň určený na predkladanie súťažných
ponúk t.j. 28.11.2014 do 08:00 hod
6. do súťaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespĺňa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej súťaže, alebo bol
predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže
7. vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 28.11.2014 o 09:00 hod
8. oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačov do 30 dní od vyhodnotenia
súťaže
9. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
a) odmietnuť všetky predložené návrhy
b) súťaž zrušiť
c) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže
Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrhy ceny, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov,
len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
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10. za úspešného účastníka bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu cenu za
ponúkané nebytové priestory
11. obhliadka nehnuteľnosti na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po
telefonickom dohovore na č.t. 0905 863031 u p. Ing. Šimčiska
12. účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži
13. súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej 1 súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže
14. v prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom rozhodne skorší termín doručenia návrhu vyhlasovateľovi
15. Obec Staškov nie je platcom DPH
Hlasovanie za:7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
19. a) Zámer predaja prebytočného majetku obce
– pozemok parc. CKN č.111/28 o výmere 26 m2 za cenu 10 Ä / m2 zastavaná plocha, zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve
obce v k.ú. obce Staškov Miroslavovi Turiakovi a manželke Alžbete, rod. Kajánkovej, bytom Staškov a pozemok parc.
CKN č.111/27 o výmere 26 m2 za cenu 10 Ä/m2 zastavaná plocha, zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce
Staškov Kožákovi Ľubomírovi a manželke Zuzane Kožákovej, rod. Harničárovej, bytom Staškov v súlade s § 9a ods.8
písm.e zákona SNR č.138/1991Zb. majetkuobci v znenízmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý
spočívav tom, žesa jedná o pozemok, ktorý obec nevyužíva. Pozemok sa nachádza pred prízemnými bytmi žiadateľov /
bytového domu č. 878- priamy vchod na uvedený pozemok z obývacích miestnosti/ a budú ho využívať ako terasu
k obidvom bytom, každý osobitne.
b) Uvedené pozemky – prebytočný majetok obce .
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
20. Finančnú výpomoc pre p. Kubačákovú Janu, Staškov vo výške 300 Ä, pre p. Pupíkovú Milenu, Staškov vo výške
100 Ä.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
21. Obecné zastupiteľstvo v Staškove schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o FP v rámci OP v rámci cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 za účelom realizácie
projektu „ Cesta nás tam povedie „ 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 celkovým oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 2 202,43 Ä.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
22. Podmienku dohody s Družstvom vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov ohľadne užívania miestnych
komunikácií Lazy a za Bahanou:
- dĺžka dopravnej súpravy maximálne 10 metrov aj s nákladom vzhľadom na polomer a šírku komunikácie
- aj naďalej sa bude Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov podieľať na oprave a údržbe pri poškodení
predmetných miestnych komunikácii.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
23. Žiadosť o udelenie súhlasu na vykonanie stavebných prác nájomcovi ADELA spol. s.r.o. - - Lekáreň Arnika,
Staškov s tým, že nájomca do budúcna nebude požadovať úhradu vynaložených nákladov na stavebné úpravy.
Hlasovanie za: 7 , Zdržal sa: 0, Proti: 0
24. Žiadosť Pohrebnej služby Bytčánkových, Jašíkova, Turzovka o umiestnenie reklamnej tabule na oplotení
cintorína.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
25. Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia v zmysle žiadosti Červenka Tomáš a manž. Andrea, Staškov –
zapracovať do nového rozpočtu.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
26. Žiadosť poslanca pána Mgr. Jozefa Latku na zapracovanie zmeny do Územného plánu obce Staškov parcele: CKN 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1417, 2481/1, 2482, 2483, 2484/2, 2485, 2486/2, 574, 575, 576, 577, 578,
pozemky určené na výstavbu rodinných domov.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0

B/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu jednať s p. Furdanom Michalom, bytom Staškov o prevode jeho vlastníckeho podielu
pozemkov na Obec Staškov. Pozemky sú využívané ako prístupová miestna komunikácia na nižnom konci obce Staškov.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
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2. Obecnému úradu preveriť osadenie vhodných dopravných značiek na novovybudované miestne
komunikácie.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Stavebnej komisii vykonať obhliadku odvodňovacieho kanála v zmysle žiadosti Petra Kopera a manž.
Danky, Okružná, Čadca.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0

C/BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu schválených a uložených uznesení OZ obce Staškov za rok 2011 predložené kontrolórkou obce.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Kontrolu schválených a uložených uznesení OZ obce Staškov za rok 2012 predložené kontrolórkou obce.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Kontrolu plnenia uznesenia pri úprave rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Staškov
predložené kontrolórkou obce.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Analýzu v Školskej jedálni pri ZŠ Staškov predloženú ZŠ Staškov.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Podnet p. Antona Kadelu, Staškov o riešenie zatápania záhrady.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Ján Belko
I. overovateľ

Ing. Kožák Šimon PhD.
II. overovateľ
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Deň úcty k starším
Jeseň života je dar...
Poď, starká moja, vyjdeme spolu na Grúnik,
pohľadom blysneš po doline, zaspomínaš na časy minulé.
Pamätáš? Tvoje zodraté ruky,
ohnutý chrbát, kŕčovité nohy
by vedeli o tom rozprávať.
Prišla však jeseň tvojho života.
Čas rýchlo uteká, akoby rýchle nohy mal.
Nebuď smutná, starká, tvoje vnúčatá poznajú zašlú minulosť,
milujú ťa, môžeš sa na nich spoľahnúť.
Poď, starký môj , vyjdeme hore na Kýčeru tvoju.
Už zďaleka nie je taká,
opustila ju farebná krása.
Spomínaš? Chodieval si sem pravidelne po palivo,
brodil sa studenou Kysucou,
aby denne oheň sálal teplo
našou detskou izbicou.
Príroda je však veľká umelkyňa.
Maľuje nielen okolitú prírodu,
ale maľuje i tvoju tvár láskavú.
Nech nám ona ešte dlho žiari
radosťou, nesmiernou láskavosťou
a tvojou dobrotou.
Usmej sa starký, pôjdeme spoločne i so starkou na Kýčeru.
Obzrieť si prírodu, nájsť vašu mladosť,
ktorú nech nikdy nedobehne starosť.

Je pravdivé konštatovanie, že jeseň ľudského života je Božím darom, pretože nie každý má to životné šťastie dožiť sa
vyššieho ľudského veku – teda jesene života. Stalo sa už krásnou tradíciou, že v priebehu mesiaca október organizuje
Obecný úrad v Staškove slávnostné posedenie s jubilujúcimi občanmi spojené s kultúrnym programom a pohostením
vo výstavných priestoroch kultúrneho domu Jozefa Kronera.
Október sme si teda osvojili ako Mesiac úcty k starším. V nedeľu 19. októbra sa zišli v menovanom kultúrnom dome
nielen starší, ale aj mladší ľudia a mohli sme tak prežiť slávnostné chvíle všetci spoločne. V úvode slávnostného
popoludnia zazneli uvedené verše plné lásky, venované starkým v podaní Nikolaska Hejčíka a Nikolky Kicošovej, ktorí sú
členmi krúžku pri CVČ – Hráme sa na hercov pod vedením J. Poláčikovej.
Po recitácii sa ujal slova moderátor Ladislav Maslík, ktorý nielenže zdôraznil význam tohto spomínaného dňa, ale
upozornil i na obyčajnú úctu k starším, ktorá je tak potrebná v dnešnom živote. Po jeho slovách sa prihovoril všetkým
prítomným starosta obce pán Ing. L. Šimčisko. Nezabudol pripomenúť, že starší ľudia zo všetkého najviac potrebujú
dobré slovo, potrebujú cítiť dobré medziľudské vzťahy či už vo vlastných rodinách, v pľacoch, ale v celej dedine. A to už
bol čas na premietnutie dokumentu Staré časy – nové pohľady, ktorý bol premietnutý pri oslavách 400. výročia prvej
písomnej zmienky o obci, ale nie všetci ho mohli vidieť. Moderátor položil prítomným otázku: „Všimli ste si, vážení
prítomní, tú pokoru našich vzácnych „starkých“ v tom dokumente? Máme sa čo od nich my, mladí, učiť!“
Prítomní súhlasili. V nasledujúcich minútach dostala svoj priestor na javisku hudobná skupina Kortina, známa zo Šláger
Tv. Vyše hodinový maratón slova a hudby ukončil prvú čas oslavy. Prítomní sa presunuli do výstavných priestorov OÚ,
kde si prezreli výstavu fotografií s rovnomenným názvom Staré časy – nové pohľady. Súbežne s obhliadkou sa pohostili
chutnými „kachličkami“, výbornými štrúdľami a pohárom vínka. Tohtoroční jubilanti pokračovali stretnutím v miestnej
reštaurácii, kde sa zapísali do pamätnej knihy, prijali starostovu gratuláciu s prianím dlhého životného veku, naplneného
radosťami v rodine i z napredovania obce.
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Bola som prítomná na tomto vzácnom podujatí a odchádzala som s pocitom radosti, úľavy a vďaky, že sa podarilo
uskutočniť niečo krásne, príjemné nielen pre starších, pre jubilantov, ale i pre ostatných prítomných. Odchádzali sme
spokojní, že sme tieto vzácne chvíle ich jesene života mohli prežiť všetci spolu v nádherne vyzdobenom prostredí, ktoré
dopĺňalo túto sviatočnú atmosféru.

Mgr. Iveta Bartúsková
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Poďakovanie
Vážení občania!
Ako ste už iste boli informovaní z rôznych masmédií, naša obec v dňoch 29. a 30. októbra 2014 zažila niečo netradičné,
našťastie so šťastným koncom.
Dovoľte nám, aby sme Vám v mene rodičov Jozefa Kováčika a Zuzany Kováčikovej tlmočili čo najúprimnejšie
poďakovanie za statočnosť, súdržnosť, ktorú ste prejavili v dňoch 29. a 30. októbra pri hľadaní ich dvoch maloletých
detí 9-ročnej Anitky a 7-ročnej Sabinky, ktoré sa prekvapivo vzdialili od svojho domova a neprišli načas zo školy domov.
Šťastie však stálo na ich strane a všetko dobre skončilo v ich prospech, v prospech rodičov, v prospech celej dediny.
Rodičia sa tešia z toho, že ich maloleté deti zachovali rozvahu. Vyjadrujú celej obci a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o ich záchranu srdečné poďakovanie.
Vážení občania! Dovoľte, aby sa k tomuto poďakovaniu pripojilo i celé vedenie obce a OZ a poďakovalo sa Vám všetkým
za súdržnosť, ochotu pomôcť, ktorú ste prejavili pri hľadaní týchto dvoch maloletých detí. Obecný úrad si váži to, že v
prípade nešťastia sa dokáže naša obec zmobilizovať bleskurýchle zachovať rozvahu aj v tých najneočakávanejších
situáciách.
Ešte raz srdečne ďakujeme!

Turistika

Všetkých záujemcov o turistiku pozývame na spoločné akcie, ktoré začnú 26.12.2014,

" 3. ročníkom prechodu okolo Kýčery".
Podrobnejšie informácie budú vo výveske Obecného úradu alebo na telefónnom čísle 0915 837 589. Vítaní sú aktívni
i sviatoční turisti, bez ohľadu na vek. Ak máte radi prírodu a pobyt v nej, zoberte celé rodiny a určite príďte. Spoločne
strávený čas pomôže upevniť a utužiť Vaše vzájomné vzťahy a možno takto vznikne v obci nová spoločná aktivita
všetkých, ktorí v nej žijú.

Tešia sa Zbončákovci
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Stretneme sa pri jedličke
CvČ v Staškove v spolupráci s OÚ pozýva deti, rodičov i občanov na stretnutie s Mikulášom,
ktoré sa uskutoční 5. decembra 2014 pred OÚ o 18.00 hodine.
Program:
- príchod Mikuláša (o 18. 00 hodine)
- privítanie Mikuláša
- príhovor Mikuláša
- rozdávanie sladkostí
- zasvietenie vianočného stromčeka pred OÚ
- záver, ukončenie
Pozývame všetkých na milé stretnutie s Mikulášom a tešíme sa na Vás!

VIANOCE – ČAS POKOJA, MIERU, LÁSKY A POHODY

CvČ v spolupráci s OÚ, ZŠ a MŠ v Staškove srdečne pozývajú deti, rodičov, ich
starých rodičov a známych na vianočné posedenie s kultúrnym programom, ktoré
sa uskutoční 14. decembra 2014 o 14. 00 hod v kultúrnom dome Jozefa Kronera.

Program vyplnia Staškovienka, folklórna skupina Staškovanka, žiaci ZŠ a MŠ.
Nájdite si čas pre spríjemnenie nedeľného popoludnia, na ktorom všetci spoločne chceme
vytvoriť sviatočnú atmosféru k blížiacim sa vianočným sviatkom a vianočnému obdobiu.
Uprostred vyzdobenej nádhery si všetci spoločne pripomenieme skutočný význam a cieľ
týchto sviatkov. Tešíme sa na Vás všetkých!

Pozvánka na oslavu SILVESTRA 2014
Vážení občania! Blíži sa záver roku 2014. Obec Staškov Vás aj touto cestou srdečne
pozýva na obecnú oslavu Silvestra 2014, ktorá sa uskutoční:

31. decembra 2014 o 17.00 h, pri Obecnom úrade v Staškove
Chýbať nebude silvestrovský punč. O dobrú náladu sa postará FS Staškovanka.
Oslava bude ukončená o 18.00 hod už tradičným ohňostrojom.
Príďte s nami osláviť posledný deň v roku 2014!
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Šarkaniáda – tanec šarkaních motýľov
Akáže by to bola jeseň bez šarkanov? V stredu 29. októbra o 14.00 hodine sa zaplnilo ihrisko pri ZŠ v Staškove s jediným
cieľom – ukázať prítomným ten najkrajší, najväčší alebo najzaujímavejší vytvorený šarkan. Na ihrisku sa zišli deti
z tvorivých krúžkov pri CVČ a pani učiteľky s deťmi zo Školského klubu detí pri ZŠ v Staškove. Samozrejme, nechýbali ani
niektoré mamičky s deťmi, ktoré sú na materskej dovolenke. Po privítaní a úvodných slovách sa začala promenáda
motýlích šarkanov, ktoré vzlietli k čistej slnečnej oblohe a začal sa obdivuhodný tanec nad školským ihriskom. Deti boli
pyšné na svoje vytvorené šarkany, pri výrobe ktorých možno asistovali aj ich rodičia, starí rodičia, alebo vedúci krúžkov.
Porota zložená z organizátorov nemala ľahké rozhodovanie. Všetkým úprimne poďakovala za účasť a krásne lietajúce
výtvory. Napokon vyhodnotila 3 najkrajšie šarkany a odovzdala diplomy s vecnými cenami.
Umiestnenie bolo nasledujúce:
1. miesto : Kolektívna práca ŠKD pri ZŠ v Staškove
2. miesto: Rebeka Smrečková
3. miesto: Andrej Perďoch
Počas celého popoludnia vládla na ihrisku príjemná nálada, pretože všetky deti dostali sladké odmeny a tešili sa nielen
zo slnečného dňa, ale i zo svojich lietajúcich „motýľov“, ktoré ich nesklamali. Víťazmi boli všetky prítomné deti.
Obdivovali sme ich umenie a radosť, ktorá bola neopísateľná.
Chcem sa za CVČ v obci úprimne poďakovať za organizátorskú pomoc Michaele Urbaníkovej, Márii Kicošovej, Kataríne
Brisudovej, Miroslave Laufíkovej a p. uč. Konkolovej.
Dúfam, že sa nám vydaria aj budúce spoločné akcie, ktoré máme na CVČ naplánované.

Mgr. Poláčiková Jozefína
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Staškovské mažoretky bodovali, priviezli si z Majstrovstiev Európy
a Majstrovstiev sveta drahocenný BRONZ
Posledný predlžený augustový víkend privítalo mesto Poreč v Chorvátsku viac ako 3000 mažoretiek. Konal sa tu v rámci
maž. as. IMA 1. ročník Majstrovstiev sveta a 11. ročník Majstrovstiev Európy.
Svoje sily si prišlo zmerať 98 súborov zo 14 štátov Európy, Ázie a Južnej Afriky.
Samotné slávnostné zahájenie vo veľkej športovej hale Žatika zanechalo v každom neopakovateľný zážitok. V priebehu
4 dní diváci videli množstvo choreografií s paličkou, strapcami, zástavami, bubny a inými rekvizitami. V rámci
jednotlivých kategórií prebiehalo 2x hodnotenie a oceňovanie na úrovni Európy a na úrovni sveta. Súťažné zápolenie
bolo ukončené posledný deň slávnostným poďakovaním a prisľúbením organizáciou budúcoročných majstrovstiev
v Čechách v Brne.
Staškovské mažoretky súťažili celkom v 4 disciplínách s pompom. Kategórie boli silné s minimálne 15 súťažiacimi.
Trému a strach zahodili staškovské s prvými takty pesničiek a svoje kvality potvrdili aj na tak veľkej súťaži.
Najcennejšie 3. miesto vybojovala miniformácia 7 kadetiek s choreografiou Semafor pod vedením trénerky Eriky
Jurgovej. Boli to Lenka Pakošová, Miška Zajacová, Radka Hnidková,
Monika Škorvánková, Miška Cyprichová, Paťka Kriščáková, Barborka Zahatlanová
5. miesto získala 17- členná skupina kadetiek v zložení Lenka Pakošová, Miška Zajacová, Radka Hnidková,Monika
Škorvánková, Miška Cyprichová, Paťka Kriščáková, Barborka Zahatlanová, Anetka Trnková, Janka Kubačáková,
Veronika Barnošáková, Sabínka Pošteková, Natálka Zbončáková, Sárika Ondrušková, Lenka Balalová, Lenka Ligocká,
Lucka Šamajová, Deniska Slováková. 6. miesto získalo trio kadetiek Lenka Pakošová, Barborka Zahatlanová, Monika
Škorvánková a 7. miesto miniformácia junioriek Kristínka Hrušková, Janka Neckárová, Natálka Zbončáková, Lenka
Balalová, Lenka Ligocká.
Mažoretky si svoj pobyt aj náležite vychutnali. Slnko, teplo a vytúžené more boli ich odmenou za celoročnú prácu.
Krásne zážitky, spomienky a množstvo fotografií zostanú dlho zapísané v mažoretkových srdiečkach.
Všetkým mažoretkám blahoželám za krásne umiestnenia a ďakujem za výbornú reprezentáciu za hranicami Slovenska.
Ďakujem trénerkám Danke Letkovej, Erike Jurgovej, Veronike Kvašňovskej a Katke Zajacovej. Veľké ďakujem patrí aj
rodičom, ktorí sa zodpovedne starali o všetky deti v priebehu celého pobytu, aj tým, ktorí zájazd pomohli pripraviť.
Ďakujem sponzorom, bez ktorých by bol zájazd ťažko realizovateľný. Zaslúžili sa o to zastupiteľstvo OÚ Staškov,
p. Šperka, firma Slovacom s.r.o., Coop Jednota Tempo v Čadci, Coop Jednota Olešná, p. Sabela, p. Lašut, starosta obce
Olešná a Podvysoká, futbalový klub Slávia Staškov a ďalší, ktorí nám podali pomocnú ruku. Ďakujeme.

Poďakovanie
Rada by som za celý náš mažoretkový súbor vyjadrila poďakovanie prestaviteľom našej obce a p. Jurgovi za milé
ďakovné slová, ktorých sa naším mažoretkám v nedeľu dňa 26.10. na ihrisku Slávia dostalo. Aj medailové ocenenie za
vzornú reprezentáciu obce Staškov potešilo všetky naše mažoretkové srdiečka. Veľmi si toho vážime.
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Staškovské mažoretky úspešné na Morave aj v Púchove
Dřevohostická medaile 2014
V sobotu dňa 11.10. sa v Dřevohosticích u Přerova uskutočnil 2. ročník nepostupovej medzinárodnej súťaže
sóloformácií, ktorú zorganizoval Tanečný súbor Tadomi Dřevohostice. Prihlásených bolo 14 mažoretkových súborov
z Čiech, Moravy a 1 súbor zo Slovenska. Odborná porota ohodnotila 100 choreografií v rámci všetkých vekových
kategórií s náčiním baton(palička) aj pompom(strapce). Staškovské mažoretky získali 2-krát zlato a 6-krát
striebro.
Zlatú medailu si vybojovalo s pompom duo kadetiek a miniformácia 7 senioriek - Barborka Zahatlanová, Lenka
Pakošová, Janka Neckárová, Kristínka Hrušková, Simonka Pakošová, Simonka Škulaviková, Veronika Kvašňovská,
Danka Letková a Erika Jurgová.
Strieborná bola s pompom miniformácia kadetiek Barborka Zahatlanová, Lenka Pakošová, Miška Zajacová, Miška
Cyprichová, Radka Hnidková, Pätka Kriščaková .
S rovnakým náčiním a rovnako úspešné boli aj juniorky - sólistka Lenka Balalová, trio Lenka Balalová, Sárika
Ondrušková, Darinka Hrušková a miniformácia v zložení Lenky Balalovej, Sáriky Ondruškovej, Darinky Hruškovej,
Kristínky Hruškovej a Janky Neckárovej.
S paličkou sa na 2. mieste umiestnili seniorky - sólistka Simonka Škulaviková a trio Simonka Pakošová, Janka Neckárová
a Simonka Škulaviková. Okrem medailí si mažoretky odnášali aj malé darčeky, ktorými organizátori obdarovali každú
súťažiacu mažoretku.

Memoriál Janky Jakubíkovej v Púchove
O týždeň neskôr v sobotu 18.10. naše mažoretky opäť víťazili, tento raz v Púchove. Vybojovali 2-krát zlato, 1-krát
striebro, 3-krát bronz.
V sTC Aréne sa konal 2. ročník Memoriálu JJ organizovaný Slovenskou asociáciou maž. sportu AMaS. Súťažné disciplíny
- sóloformácie a celé formácie boli doplnené novou kategóriou mamičiek nad 25 rokov – Happy moms. Celkom 18
súborov predviedlo 151 choreografií s náčiním baton aj pompom.
Už medzi prvými súťažiacimi sa s chor. Bob a Bobek zviditeľnilo duo našich najmladších - Julky Belkovej a Lenky
Jánošíkovej. V kat. deti získali striebornú medailu. Bronzové a veľmi úspešné bolo trio kadetiek Monika Škorvánková,
Lenka Pakošová a Barborka Zahatlanová. V silnej konkurencii si svoje prvenstvo z majstrovstiev Slovenska opäť obhájila
miniformácia kadetiek so svojou chor. s názvom Semafor. S obrovskou radosťou nás všetkých si zlatý pohár a medaile
prevzali - Päťka Kriščáková, Radka Hnidková, Miška Zajacová, Miška Cyprichová, Monika Škorvánková, Lenka
Pakošová a Barborka Zahatlanová. Slzičky šťastia sa objavili aj pri vyhlasovaní výsledkov v seniorských kategóriach
s paličkou. Bronzová sólistka Simonka Škulaviková a bronzové trio – Simonka Pakošová, Terezka Mravcová a Simonka
Škulaviková veľmi milo prekvapili.
Táto súťaž bola výnimočná tým, že sa na ňu pripravovali aj naše mamičky. Ich posledná kategória Happy moms bola ako
čerešnička na torte a celý súťažný memoriál ukončila. Mamičky svoj tanček úspešne zvládli a za silnej podpory
vlastného klubu si prevzali svoj prvý zlatý pohár. Na vlastnej koži si uvedomili, že to naše deti nemajú vôbec tak
jednoduché ako sa zdá, a že s každým vystúpením treba mať aj riadnu dávku odvahy vystúpiť pred tak širokým
obecenstvom.
Ďakujem všetkým zúčastneným mažoretkám, mamičkám a ich trénerkám Veronike Kvašňovskej, Danke Letkovej
a Erike Jurgovej za veľmi úspešnú reprezentáciu Staškova.

RNDr. Sabelová Edita
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Hodnotenie futbalovej sezóny 2014/2015 - muži,jesenná časť
Prvá polovica prebiehajúcej sezóny sa nadmieru vydarila. "A" mužstvo našlo premožiteľa v 13 -tich odohratých
majstrovských zápasoch len 1-krát (tesná prehra v 5.kole na Skalitom 1:2).Od tejto prehry sme odohrali šnúru 8
víťazných stretnutí po sebe, čo neviem, či ešte v niektorej nami hranej súťaži prekonáme.
V tejto časti V.ligy, skupiny "A" sa nám darilo ako na domácom štadióne, tak aj na ihriskách súperov. Tu nám naši
fanúšikovia vytvárali skoro až domáce prostredie, za čom im patrí veľká vďaka.
Na domácom ihrisku sme odohrali 7 zápasov,6-krát sme vyhrali,1-krát remizovali, skóre 20:7,počet bodov:19.
Vonku sme odohrali 6 zápasov,5-krát sme vyhrali,1-krát prehrali, skóre 14:7,počet bodov: 15.
Celkovo sme odohrali 13 zápasov,11-krát vyhrali,1-krát remizovali,1-krát prehrali, celkové skóre 34:14,počet bodov 34.
Najlepším strelcom bol už tradične Ľuboš Červenec, autor 14-tich jesenných gólov.(Celkovo za 1,5 ročné pôsobenie
v domácich farbách Slávie vsietil už úctyhodných 40 gólov v 39 zápasoch !!! ).
Veľké poďakovanie patrí najmä hráčom, ktorí aj v amatérskych podmienkach dokázali pracovať naplno a potešili veľké
množstvo našich priaznivcov. Všetci vieme, že nie je jednoduché skĺbiť školské, pracovné a rodinné povinnosti. Futbal a
celkovo šport je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, ale hlavne zdravie a pohoda v rodine je dôležitejšia.
Bez pomoci OÚ Staškov, ako hlavného sponzora, by futbal ako taký v obci nemohol fungovať. Vďaka patrí aj všetkých
dobrovoľníkom, ktorí venujú futbalu v obci svoj voľný čas, trénerom mládeže, ktorá dosahuje kvalitné výsledky,
hospodárke Ľ. Krížekovej, p. J. Fučekovi a J. Michalíkovi (ktorí sa vzorne starajú o kvalitu trávnika) a mnohým ďalším.
Myslím si, že tento súťažný ročník je najúspešnejší v histórii futbalu na Staškove.

Patrik Gottwald
člen výboru FK Slávia
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MATRIKA INFORMUJE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA MESIAC SEPTEMBER A OKTÓBER 2014

MANŽELSTVO UZAVRELI
Radoslav Kajánek a Janka Gajdičiarová – v mesiaci august
Jozef Pohančeník a Mária Ponková
Martin Kortiš a Marta Hanuliaková

Bc. Miroslav Palubiak
a Emília Jakubíková

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

NARODENÉ DETI
Stanislav Machovčák

Srdečne vítame v našej obci najmenšieho občana
a rodičom prajeme veľa zdravia, úspechov
a trpezlivosti jeho výchove.

BLAHOŽELÁME K JUBILEU

60

60

Krištofík Milan

Šupola Miroslav

70

60

Kamenišťak Peter

70

65

Fučková Anna

75

80

65

Urbanková Mária

65 rokov
Frolo Marián
Červeník Pavol
Cudráková Anna

70 rokov
Mravcová Anna

Hlubinová Mária

Cudráková Veronika

75 rokov 80 rokov 90 rokov
Letková Irena

Smreček Pavol
Šperková Rozália

Urbaník Pavol

OPUSTILI NÁS
Anna Bolková
Štefánia Oboňová
Ing. Štefánia Gajdošíková

Cudrák Štefan

Cisáriková Oľga
Padychová Anna

Všetkým uvedeným jubilantom z celého
srdca blahoželáme a prajeme im, nech ich
zdravie nezradí a teplé slniečko im dušu
pohladí. Nech šťastie spŕchne na ich dom
a láska vždy nech prebýva v ňom.

SPOMÍNAME
Ján Šinal
32. výročie

Žofia Šinalová
20. výročie

Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi!
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