Vinšujem Vám v novom roku požehnania na každom kroku.
Do práce zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše milosti, do srdca radosti,
pokoj nech s Vami prebýva a láska nech s Vami spočíva... (red.)

V ítan ie
Nového
roka

Spoločné vítanie Nového roka

Starosta obce pozval všetkých Stakčínčanov na vítanie
Nového roka pred Obecný dom.
Jeho pozvanie prijalo množstvo ľudí. Niektorí
(vrátane starostu a jeho manželky) pribehli pred
polnocou zo silvestrovského plesu v hoteli Armales.
Ľudia sa vzájomne zvítavali, gratulovali si, pripíjali
šampanským a teplým rumovým čajom (alebo čajovým
rumom), ktorý pre všetkých zabezpečil starosta obce.
Náladu spríjemňovali hudobní seniori p. Keleman
a p. Varga.
Súbor Beskyd nemohol chýbať a svojím spevom
dotváral radostnú atmosféru nového roku. Peknou
piesňou potešil prítomných Kamil Roško a na pomoc
mu pribehla speváčka z hudobnej skupiny Flash.
Hudba p. Kelemana a p. Vargu ľudí pred kultúrnym
domom roztancovala. Vítanie Nového roku sa
samozrejme nezaobišlo bez krásneho ohňostroja.
A na to všetko začalo prekrásne snežiť.

Hostiteľ starosta

Radosť prítomných

Spievajúca mládež

Z rokovania obecného zastupiteľstva

Občerstvovacia komisia

Rodinné foto

Súbor Beskyd v zimných krojoch
Vedúca občerstvovacej komisie

OBEC
STAKČÍN
ĎAKUJE

V utorok 18.12.2007 sa uskutočnilo 10. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva, ktoré prerokovalo nasledovné materiály:
- vyhlásilo nástup Mgr. Igora Petruňáka na uvoľnený mandát
poslanca Obecného zastupiteľstva,
- prerokovalo a schválilo koncepciu kontrolnej činnosti v obci Stakčín
na r. 2008, ktorú predložil hlavný kontrolór obce p. Čornanič,
- prerokovalo a schválilo rozpočet obce na rok 2008 a roky 2009,
2010; rozpočet obce na rok 2008 počíta s príjmami vo výške
12 715 000,- Sk, bežné výdavky by mali byť vo výške 9 422 000,- Sk
a kapitálové výdavky vo výške 3 160 000,- Sk; splátka leasingu za
verejné osvetlenie vo výške 133 000,- Sk.
- prerokovalo a schválilo rozpočet ZŠ s MŠ Stakčín na rok 2008,
- prerokovalo a schválilo zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Stakčín na rok
2007,
- prerokovalo a schválilo rozpočtové opatrenie č. 04/2007 zo dňa
12.12.2007,
- prerokovalo a schválilo plán práce Obecného zastupiteľstva na
r. 2008,
- prerokovalo a zobralo na vedomie správu komisie pre výstavbu
a územný plán za rok 2007,
- prerokovalo a schválilo novú organizačnú štruktúru Obecného
úradu Stakčín,
- prerokovalo a zobralo na vedomie žiadosť firmy ARIKO s.r.o.
Stakčín o rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Čsl. armády
a vybudovanie chodníka k ich firme,
- schválilo poplatok za ubytovanie v turistickej ubytovni na viac ako
15 dní vo výške 100,- Sk/ 1 noc/ 1 osoba,
- rozšírilo okruh činnosti zástupcu starostu o podpisovanie príkazov
na vykonanie a vyúčtovanie služobných ciest starostu obce,
- súhlasilo s realizáciou a spolufinancovaním projektu rekonštrukcia
ZŠ s MŠ Stakčín vo výške minimálne 5 % nákladov projektu,
- schválilo rozdelenie finančných dotácií vo výške 22,- Sk na jedného
veriaceho príslušnej cirkvi podľa posledného sčítania ľudu z roku
2001,
Pravoslávna cirkevná obec - finančná dotácia vo výške 35 000,- Sk		
Gréckokatolícka cirkev - finančná dotácia vo výške 7 500,- Sk
Rímskokatolícka cirkev - finančná dotácia vo výške 7500,- Sk
- schválilo výšku nájomného za prenájom nehnuteľností, ktoré
sú majetkom obce Stakčín; oproti minulosti sa zvyšuje nájomné za
pozemky slúžiace na poľnohospodárske účely z 0,50 Sk/ 1 m2 na
1,. Sk/ 1 m2.
V rámci interpelácie poslancov najviac pripomienok bolo vznesených
na voľne pobehujúcich psov v obci. Starosta obce informoval
poslancov o pripravovanej inventúre psov, ktorá sa uskutoční
v januári r. 2008. Majitelia takýchto psov budú písomne upozornení
o porušovaní VZN o chove a držaní psov. Poslanec Cilip upozornil
na posyp chodníkov, p.Kandríková na úpravu rigolov, p.Sochanič M.
na vandalizmus v autobusovej búdke oproti pravoslávnemu chrámu.
Poslanec Kresila vyjadril v rámci interpelácii názor, že obyvatelia
obce by mali vandalizmus ktorého sú svedkom sami nahlásiť miestnej
polícii, lebo prípadne rozčuľovanie sa doma nemá žiaden pozitívny
efekt. Starosta obce písomne požiada miestnu políciu o spoluprácu pri
minimalizácii vandalizmu v obci.
Ján Kerekanič, starosta obce

Traktor je výrazným pomocníkom v živote občanov obce. V lete pomáha pri orbách,
preprave rôzneho materiálu a pod. Život bez traktora v zime, keď napadne veľa snehu,
by bol tiež zložitý. Predstavte si tú kalamitu, keď sa ráno ponáhľate do práce a zistíte, že
nemôžete vyjsť z dvora, alebo že sa sanitka ponáhľa k ťažko chorému a zapadne v snehu.
Jeho život je ohrozený len preto, že niekto ukradol obecný traktor...
Obec Stakčín ĎAKUJE Okresnému riaditeľstvu PZ v Humennom a Obvodnému
oddeleniu PZ v Stakčíne za to, že vo veľmi krátkom čase objasnili krádež obecného
traktora.

V Stakčíne
bol Mikuláš
Starosta obce sa rozhodol, že dňa
19.12. 2007 pozve o 16.00 hod.
pred
budovu
Obecného
domu
Mikuláša. Mikuláš pozvanie prijal
a nezabudol pre istotu zobrať so
sebou aj čerta. Detí prišlo neúrekom
a starosta začal rozmýšľať, či objednal
dosť darčekov pre toľko malých
poslušných Stakčínčanov, ktorí si prišli po
balíčky.
Mikuláš bol štedrý, pretože mu pekne
zaspievali deti z materskej školy. Radosť
detí bola o to väčšia, keď starosta obce
,,zázračne rozsvietil“obrovskú jedličku
pred obecným domom.

POZVÁNKA

NOVOROČNÝ
FUTBALOVÝ ZÁPAS

Dňa 4.1.2008 sa v telocvični ZŠ
uskutočnil futbalový zápas medzi
mužstvami Old Boss Buldoci a FK
Elán Stakčín. V dramatickom stretnutí
napokon zvíťazil FK Elán Stakčín
v pomere 12 : 11.

I N Z E R ÁT Y
► Ponúkame na prenájom miestnosti
v budove bývalého obecného úradu,
starej školy a okolitý hospodársky
areál. Nehnuteľnosti sú vhodné aj na
podnikateľské účely.
Kontakt: Gréckokatolícky farský úrad,
Švermova 148, Stakčín. Telefón: 76 74
154

Súbor Beskyd v Stakčíne Vás srdečne pozýva na

Rusnacký silvestrovský ples 12.1.2008
so začiatkom o 19. 00 hod. v spoločenskej miestnosti
ZŠ v Stakčíne. Hrá skupina DASS.

OZNAM

Hľadá sa poľovnícky pes – Štajerský
durič (fena), svetlohnedej farby,
vysoký asi 30 – 40 cm. Poslúcha na
meno TARA. Veľmi chýba dievčaťu,
ktoré je naň naviazané, ktoré za
ním neskutočne smúti. Prosíme
všetkých, ktorí psíka videli, alebo
majú informácie o tom, kde sa
zdržiava, nech to oznámia na tel.
č. 0905 626 012, alebo v predajni
p.Bobera. Nálezca dostane patričnú
odmenu.

Užitočné linky
ZŠ: 769 21 18, zdravotné stredisko:
MUDr. Bôžik 769 27 00,
MUDr. Haničáková 769 23 44,
MUDr. Kelly 769 27 01,
lekáreň: 758 37 40
polícia Stakčín: 057/767 44 33,
pošta Stakčín: 767 43 08
Gréckokatolícka Cirkev Farnosť Ochrany
Presvätej Bohorodičky v Stakčíne:
767 41 54
Pravoslávny farský úrad: 767 41 11

Vydáva: Obecný úrad Stakčín, Čsl. armády 140/70, 067 61 Stakčín, tel.: starosta +fax: 057/767 43 09, 767 43 07, 758 26 20,
matrika: 7674305, oustakcin@stonline.sk, www.stakcin.eu. Redaktorka: PaedDr. Jana Kandríková, kontakt: 0905 308 468.
Grafika: J. T. - Takton. Tlač: Dom Matice slovenskej v Snine.

Postrehy občanov
Život je dlhý dosť, keď vieš ako ho prežiť. Život
meriame skutkami a nie časom.
(Seneca)

Suseda

V našej obci býva veľa významných občanov, na ktorých sme hrdí.
Píše sa o nich v novinách, prezentujú sa na rôznych podujatiach.
Sú však aj iní vzácni ľudia. Nikde sa o nich nepíše, svoju vzácnosť
nikde neprezentujú, ale tichučko ju odovzdávajú tým, ktorí ju najviac
potrebujú. Tou vzácnosťou je ich obetavosť, láskavosť a ľudskosť.
K takým ľuďom patrí p. Mária Plavková z ulice SNP. Je ťažko
mobilná pre svoje zdravotné postihnutie dolných končatín a aj
napriek tomu pomáha svojej susede, starej pani Levkaničovej,
ktorá už nevládze chodiť do obchodu na každodenný nákup.
Napriek svojmu zdravotnému stavu jej tieto nákupy robí pani Mária
Plavková.
Suseda z jej ulice nás upozornila na túto obetavú žienku a týmto
spôsobom jej chce poďakovať za nás všetkých.
Vážená p. Plavková! Ďakujeme Vám za Vašu obetavosť a želáme
Vám, aby ste aj Vy stretávali takých obetavých ľudí, ako ste Vy sama
a aby ste v zdraví prežili medzi nami ešte veľa pekných rokov.
Suseda.

Snehuliak

Presne opačnú skúsenosť má iný občan našej obce.
V čase vianočných sviatkov si ľudia ozdobujú svoje okná, záhradky,
stromčeky, balkóny...
Podobne sa v tomto roku rozhodol urobiť aj jeden obyvateľ našej
obce zo Sadovej ulice. Tohtoročnú výzdobu si však spestril
obrovským snehuliakom, na ktorého si šetril celý rok, aby svojim
vnukom urobil radosť. Zvlášť sa mu tešil dvojročný Dominik, ktorý
mu každý večer posielal pusu a každé ránu utekal k oknu, aby
veľkého snehuliaka pod domom pozdravil.
Snehuliak však rozdával radosť všetkým deťom z ulice. Mamičky
k nemu chodili na prechádzku so svojimi ratolesťami, deti sa s ním
fotili, kývali mu. Dedo bol šťastný, že snehuliak v jeho záhrade
rozdáva potešenie toľkým deťom v obci. Pred týždňom malý vnúčik
Dominik spustil ráno obrovský plač, keď „spľasnutý“ snehuliak ležal
v záhradke na zemi.
Akási ,,dobrá duša“ hodila do snehuliaka obrovský kameň.
Snehuliak sa roztrhol a všetci v dome nechápavo krútili hlavami.
Koľko zloby musí byť v človeku, aby sa zabával tak, že zoberie
radosť iným?
Snehuliakovi prišili záplatu, opäť stojí a malý Dominik každé ráno
pribehne k oknu a veselo zakričí: „Tu je!“

Pravoslávni koledníci
Každý rok na Vianoce, keď sme si už rozdali darčeky
a oddychujeme po bohatej večeri, očakávame príchod koledníkov.
Často mávame v ten deň
hostí z rôznych kútov
Slovenska. Je to pre
nich prekrásny zážitok
a pre nás a naše deti tiež.
Ďakujeme im za to, že
naše tradície nevymierajú,
že obetujú svoj čas, ktorý
môžu venovať v tak vzácny
večer svojim rodinám,
a že prinášajú do našich
domácností vianočné čaro
.
(red.)

Drahí bratia a sestry!
Stojíme na prahu nového roku 2008. Prežívajme ho s veľkou nádejou
v srdci. Nedajme sa oklamať duchom tohto sveta. Sústreďme sa na
to podstatné v živote, na živú vieru v Boha, ktorá nám ponúka veľkú
nádej spásy. Všimnime si Pannu Máriu, ktorú Cirkev pozdravuje ako
hviezdu nádeje. Spoznávajme Boha stále viac a viac cez Sväté písmo
a cez osobnú modlitbu a spoznáme aj spôsob, ako my kresťania máme
plniť vôľu Božiu v konkrétnych situáciách života. Otvorme Ježišovi
svoje srdce a On sa stane našim najväčším pokladom.
K tomu Vám zo srdca vyprosujem Božie požehnanie.
o. Mgr. Juraj Voroňák
farár Gréckokatolíckej farnosti v Stakčíne

Vianoce – sviatky narodenia Pána
Opäť sme vstúpili po roku do okruhu vianočného tajomstva.
Vianoce sú sviatky, na ktoré sa iste tešíme všetci, pretože sú to
sviatky radosti. Ale aj my veriaci si musíme znova odpovedať na
otázku, čím sú pre nás Vianoce. Možno si niekto v duchu povie:
A prečo táto otázka, veď to predsa vieme. Slávime deň narodenia
Ježiša Krista . Svet však nezobral na vedomie túto pravdu v jej hĺbke
a absolútnej dôležitosti pre záchranu človeka. Je dosť pokrstených
vlažných kresťanov, ktorí svetácky prežívajú Vianoce. Starosť o to,
čo najlepšie obdarovať svojich blízkych, aby nám nič nechýbalo
na vianočnom stole, aby sme mali dostatok zábavy z televízie.
U nás, dobrých kresťanov ešte ide o to, aby sme zaskočili do kostola.
Nechcem protestovať proti tomu, čo ešte do istej miery patrí
k vonkajšiemu prežívaniu Vianoc, ale ako veriaci kresťania, musíme
zájsť na hlbinu tajomstva našej spásy. Musíme prežiť stretnutie
s Bohom, ktorý sa stal človekom tiež kvôli mne. Stretnúť sa
s Ježišom v jeho slove a v Eucharistii, v láske svojich bratov a sestier,
lebo ináč sa prispôsobíme svetu a budeme sláviť Vianoce bez Boha.
Otvorme sa preto naplno radosti, ktorá nás naplňuje v deň slávnosti
Narodenia Pána. Prijmime s úprimným srdcom posolstvo Vianoc:
Dnes sa Vám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Prajem Vám, aby Vás viac
priťahovalo kresťanské posolstvo Vianoc, ako vonkajšia oslava plná
umelých a svetských pôžitkov. My potrebujeme k dobrému životu
trvalú radosť a tú nám dá jedine Boh.
Ján Dudič

CHRISTOS RAŽDAJETSJA ! SLAVITE JEHO !
Vážení spoluobčania v Betlehemskom dieťati - Christovi, milí
bratia a sestry.
V atmosfére duchovnej radosti sviatkov mieru, pokoja a lásky, Vás
veľmi srdečne pozdravujem so želaním, aby nebeský pokoj, anjelská
radosť a láska, ktorá sa rodí v Betlehemských jasličkách, naplnila Vaše
srdcia a prebývala vo Vašej duši . V novom roku Vám prajem Božiu
Blahodať, ktorá schádza na Jordáne, aby upevňovala Vaše duchovné
a telesné sily pre blaho a spásu Vašich duší.
Mitr. Prot. Mgr. Ján Gliganič, CSc.
správca Pravoslávnej cirkevnej obce Stakčín

Plán práce Obecného zastupiteľstva
v Stakčíne na rok 2008
■ FEBRUÁR
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Správa o plnení rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za
rok 2007
3. Správa o činnosti obecného futbalového
klubu za rok 2007 a úlohy na rok 2008
4. Plány prác komisií pri OcÚ na rok 2008
5. Aktuálne úlohy
6. D i s k u s i a
- interpelácia poslancov obecného 		
zastupiteľstva
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
■ APRÍL
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za
1. štvrťrok 2008
3. Správa o činnosti obecnej knižnice a DHZ za
rok 2007 a úlohy na rok 2008
4. Schválenie záverečného účtu obce Stakčín
5. Návšteva obce poslancami z družobného
mesta Slavonice
6. Aktuálne úlohy
7. D i s k u s i a
- interpelácia poslancov obecného
zastupiteľstva
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
■ JÚN
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Príprava stakčínskeho festivalu
3. Správa o činnosti mediálnej komisie pri OcÚ
4. Aktuálne úlohy
5. D i s k u s i a
- interpelácia poslancov obecného
zastupiteľstva
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
■ AUGUST
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za polrok
2008
3. Správa o investičnom rozvoji obce v roku
2008
4. Aktuálne úlohy
5. D i s k u s i a
- interpelácia poslancov obecného 		
zastupiteľstva
6. Návrh na uznesenie
7. Záver				
■ OKTÓBER
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za
3. štvrťrok 2008
3. Správa o činnosti komisie pre kultúru
a šport
4. Informácia o dodržiavaní cintorínskeho
poriadku
5. Aktuálne úlohy
6. D i s k u s i a
- interpelácia poslancov obecného 		
zastupiteľstva
7. Záver
■ NOVEMBER
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Schválenie VZN obce Stakčín na rok 2009
3. Správa o činnosti komisie pre životné
prostredie
4. Aktuálne úlohy
5. D i s k u s i a
- interpelácia poslancov obecného 		
zastupiteľstva
6. Záver
■ DECEMBER
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení

2. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2009
3. Správa o činnosti komisie pre investičný
rozvoj a ÚP
4. Aktuálne úlohy
5. D i s k u s i a
- interpelácia poslancov obecného 		
zastupiteľstva
6. Záver
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2008 v súlade s
§ 18 písm. d, f, zákona NR SR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
■ JANUÁR
1. Kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva za rok 2007
2. Kontrola vymáhania nedoplatkov a penále za
daň z nehnuteľnosti PO a FO za rok 2007.
3. Kontrola čerpania rozpočtu obce a rozpočtu
ZŠ s MŠ za rok 2007.
■ FEBRUÁR
1. Kontrola účtovných dokladov, vecná, číselná
a formálna správnosť vedenia a účtovania
dokladov v súlade so zákonom NR SR
č. 431/2002 Z. z. a vnútornou smernicou
o obehu účtovných dokladov obecného
úradu a ZŠ s MŠ (faktúry, objednávky,
zmluvy, výpisy z banky, príkazy na úhradu,
priebežná finančná kontrola).
2. Príprava odborného stanoviska
k záverečnému účtu obce Stakčín.
3. Kontrola
prevedenej
inventarizácie,
zoznamov na vyradenie.
■ MAREC
1. Kontrola všeobecne záväzných nariadení
obce v súvislosti s miestnymi poplatkami a
daňami.
2. Kontrola vybavovania podaných sťažností
a petícií v zmysle zákona č. 152/1998 Z.
z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Z. z
v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
o petičnom práve.
3. Kontrola inventarizácie pokladne k 31.3.2008 (§
29, ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve)
a štvrťročná kontrola pokladničnej knihy
a účtovných dokladov k pokladničnej knihe.
■ APRÍL
1. Kontrola plnenia uznesení a zápisníc zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva za
I. štvrťrok 2008.
2. Kontrola čerpania rozpočtu za I. štvrťrok
2008 (obec, ZŠ s MŠ).
3. Kontrola hospodárenia za I. štvrťrok
2008 v rozpočtovej organizácii s právnou
subjektivitou – ZŠ s MŠ.
■ MÁJ
1. Kontrola uhrádzania dane z nehnuteľnosti
a poplatkov za TKO a psov na rok 2008.
2. Kontrola vybavovania podaných sťažností
a petícií v zmysle zákona č. 152/1998 Z.
z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb.
v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
o petičnom práve.
3. Kontrola stavu pohľadávok obce k
31.5.2008.
■ JÚN
1. Kontrola čerpania rozpočtu za I. polrok 2008
(obec, ZŠ s MŠ).
2. Kontrola hospodárenia s majetkom obce
(nájomné zmluvy).
3. Polročná kontrola pokladničnej knihy,
účtovných dokladov k pokladničnej knihe,
polročné uzatvorenie pokladničnej knihy
(§ 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve), kontrola pokladničnej
hotovosti.
Mikuláš Čornanič, hlavný kontrolór obce

Správa ZO Únie žien v Stakčíne

Naša základná organizácia pracuje ako
jedna z najlepších organizácií v našom
okrese. Veľký podiel na tomto hodnotiacom
výsledku majú členky jedenásťčlenného
výboru, ktorý vedie predsedníčka ZO
p. Marta Gavurová. Výbor pracuje
v tomto zložení: Zuzana Vohárová, Mária
Dereninová, Anna Tarandová, Zuzana
Telehaničová, Helena Kováčová, Mária
Čornaničová, Anna Serdulová, Mária
Kerekaničová, Marta Sochaničová a Mária
Petruňáková.
V tomto roku sa nám podarilo získať
niekoľko nových členiek, ale na druhej
strane aj niekoľko starších odišlo.
V novom roku by sme chceli rozšíriť naše
kruhy o viac rómskych žien. V roku 2007
sa náš výbor zišiel 6 krát. Okrem riešenia
problémov v rámci organizácie sme
aktívne pomáhali aj pri rôznych podujatiach
organizovaných obcou. Jednou z tradične
najkrajších akcií minulého roku boli oslavy
MDŽ. Pri dobrom kultúrnom programe
si naše členky príjemne posedeli
a porozprávali sa. V apríli sa uskutočnila
okresná súťaž v prednese poézie
a prózy - 40. ročník ,,Vansovej Lomničky“.
Na poprednom mieste tejto súťaže sa
umiestnila naša členka Iveta Buraľová.
Ďalšou každoročnou akciou našej
organizácie je oslava MDD v Materskej
škole v Stakčíne. Spolu s deťmi opekáme
klobásky, deti nám spievajú pesničky
a my ich za to obdarujeme sladkosťami, na
ktoré sa tak tešia.
V júli naša organizácia pomáhala obci
pri upratovaní nového obecného domu
pred jeho slávnostným otvorením.
V novom obecnom dome máme aj my
svoju kanceláriu, za čo starostovi obce
p. Jánovi Kerekaničovi pekne ďakujeme.
V lete sme organizovali jednodňové
zájazdy do Maďarska a Poľska.
Dopoludnia sme si urobili nákupy na
miestnych trhoviskách a popoludní sme
zregenerovali svoje telá v termálnych
kúpaliskách. Koncom júla dostali naše
členky ponuku spoznávať krásy Talianska.
Tohto zájazdu, ktorý organizovala ZO
v Snine, sa zúčastnili tri naše členky. Od
20.11.2007 sa ženy schádzajú každý
utorok od 18.00 hod. v telocvični základnej
školy, kde pod vedením p. učiteľky
Nadeždy Šotovej cvičia nenáročné cviky.
Touto cestou jej ďakujeme a zároveň
pozývame na cvičenie ďalšie ženy, ktoré
majú záujem rozhýbať svoje telo.
Za dobrú spoluprácu chceme poďakovať
Červenému krížu, obecnému úradu,
starostovi obce, súboru Beskyd, ZŠ s MŠ
v Stakčíne. Poďakovanie patrí aj nášmu
dlhoročnému sponzorovi, a to firme AGRI
FOP a.s. Stakčín
Marta Gavurová
predsedníčka ZO ÚŽS v Stakčíne

Počet obyvateľov obce
k 31.12.2007: 2412
Narodení od 16.6.2007 do 31.12.2007:
● júl
Alexandra Hirjaková
● august
Tamara Sochaničová
● september
Petra Rosičová
Dominika Rosičová
Viktória Roháčová
● október
Vilma Olachová
● november
Adriana Bajzová
Martin Draškovič
● december
Alex Verbický
Richard Keleman

Zomrelí od 16.6.2007 do 31.12.2007:
Anna Glotková,
zomr. 31.7.2007 vo veku 73 rokov
Ján Čokyna,
zomr. 9.8.2007 vo veku 76 rokov
Mária Deňová,
zomr. 2.9.2007 vo veku 95 rokov
Vasiľ Sisak,
zomr. 19.9.2007 vo veku 79 rokov
Mikuláš Kuzma,
zomr. 27.9.2007 vo veku 78 rokov
Vilma Olachová,
zomr. 7.10.2007 vo veku 51 rokov
Katarína Kurejová,
zomr. 9.10.2007 vo veku 71 rokov
Vasiľ Kapraľ,
zomr. 3.11.2007 vo veku 66 rokov
Ján Mandzák,
zomr. 10.11.2007 vo veku 70 rokov
Mária Prislupská,
zomr. 12.11.2007 vo veku 82 rokov
Jozef Verbický,
zomr. 6.12.2007 vo veku 83 rokov
Mikuláš Demjan,
zomr. 13.12.2007 vo veku 75 rokov
Eliáš Kofira,
zomr. 15.12.2007vo veku 70 rokov
Mária Mikerová,
zomr. 21.12.2007 vo veku 81 rokov
V období od 16.6.2007 do 31.12.2007
sa na trvalý pobyt v našej obci prihlásilo
20 občanov.
Z trvalého pobytu sa od 16.6.2007 do
31.12.2007 odhlásilo 11 občanov.

Schengen
V poslednej dobe sa často používa slovo
„Schengen“. Po aktuálnych zmenách na
ukrajinsko-slovenskej
hranici,
niektorí
Schengen chvália, iní sa začali sťažovať
a pociťovať diskrimináciu, pretože nové
obmedzenia dovozu tovaru z Ukrajiny sa
Sniny a Jalovej už netýkajú.
Mnoho občanov však stále nevie, čo vlastne
slovo Schengen znamená a prečo hovoríme
o Schengenskej hranici.
Schengen je malé vinárske mesto a komúna
v juhovýchodnom Luxembursku, blízko hraníc
s Nemeckom a Francúzskom.
V roku 2005 tu žilo 425 obyvateľov.
Mesto je známe tým, že 14. júna 1985 tu bola
podpísaná Schengenská dohoda.
Schengenská dohoda dostala svoj názov
podľa obci v Luxembursku. Jej základom je
spolupráca niektorých členských krajín EÚ,
ktorú podpísali práve v Schengene 14.6.1985.
Cieľom bolo postupné uvoľňovanie hraníc
a odstraňovanie hraničných kontrol. Pri
zrode dohody boli: Francúzsko, Belgicko,
Holandsko, Luxembursko, SRN.
Schengenská dohoda bola len rámcovým
dokumentom, deklarujúcim súhlas signatárov
so spomínanými opatreniami. Preto bol prijatý
Vykonávací dohovor k Schengenskej dohode,
ktorý obsahuje podrobný postup a pravidlá
krokov. Celý schengenský systém začal
fungovať 26.3.1995.
Prelomovým
bodom
bolo
prijatie
Amsterdamskej zmluvy 17.6.1997 a ktorá
platí od 1. mája 1999. Táto zmluva zaviedla
schengenský systém do právneho systému
EÚ/ES. Len Veľká Británia a Írsko si vyjednali
trvalú výnimku a zostali mimo Schengenu.
Schengenský priestor sa postupne rozšíril na
nasledujúce krajiny: Francúzsko, Belgicko,
Holandsko, Luxembursko, SRN, Taliansko,
Španielsko, Portugalsko, Grécko, Rakúsko,
Dánsko, Švédsko, Fínsko a aj nečlenské štáty:
Nórsko, Island, ktoré sú členmi Nordickej
pasovej únie. K Schengenskému systému
pristúpilo v nedeľu 5.6.2005 aj Švajčiarsko,
potom ako to odsúhlasili v referende jeho
občania.
Pri vstupe do EÚ alebo odchode z EÚ budete
na vonkajších hraniciach potrebovať platný
cestovný pas alebo občiansky preukaz. Aby
ste mohli vstúpiť do krajiny svojej destinácie,
budete samozrejme pri odchode z EÚ
potrebovať cestovný pas.
Pri cestovaní v EÚ je najlepšie mať cestovný
pas alebo občiansky preukaz, pretože vás
môžu požiadať, aby ste preukázali svoju
totožnosť. Ak to vyžaduje verejný poriadok
alebo vnútroštátna bezpečnosť, môžu sa
na vnútorných hraniciach zaviesť dočasné
kontroly.
Uistite sa, či deti, ktoré s vami cestujú,
majú buď svoj vlastný cestovný pas, alebo

občiansky preukaz, alebo sú zapísané vo
vašom doklade.
Nezabudnite na svoje doklady o cestovnom
poistení, zdravotnom poistení a poistení
vášho motorového vozidla.
Symboly EÚ:
Ústavná zmluva menuje v článku I-8
nasledujúce symboly Európskej únie:
Vlajka s kruhom dvanástich zlatých hviezd na
modrom pozadí
Hymna, ktorá vychádza z „Ódy na radosť“
z Deviatej symfónie Ludwiga van
Beethovena
Heslo „Zjednotení v rozmanitosti“
Deň Európy, 9. mája
Mena euro (€)

Predstavujeme poslancov
OZ v Stakčíne
Ing. Ján Kresila
Aký je Váš rodinný stav?
Ženatý.
Ako dlho ste poslancom OZ?
Som tzv. služobníkom obce od roku 1980,
s výnimkou r. 1990-1994.
Striedavo som vykonával funkciu poslanca,
tajomníka MNV, starostu.
Aké je Vaše povolanie?
Povolaním som strojný inžinier, toho času
som nezamestnaný.
Čo sa Vám v našej obci páči?
Je toho veľa, ale najviac sa mi páči:
- prírodná scenéria v ktorej leží naša
obec,
- pracovitosť a usilovnosť našich ľudí,
- pekné
kvetinové
predzáhradky,
pestované trávniky pri rodinných
domoch,
- slušná životná úroveň našich Rómov.
Čo by ste v obci zmenili?
Dedinský charakter obce na mestský,
t. j. obec bez miestnych priekop
a odvodňovacích rigolov, ale obec
s chodníkmi a cyklistickými trasami,
resp. zelenými pásmi a s odvodnenými
miestnymi komunikáciami a štátnymi
cestami.
Aké je Vaše obľúbené jedlo?
Ryby na každý spôsob.
Kde najradšej oddychujete?
V okolitej prírode, resp. v NP Poloniny
v prostredí nad VN Starina.

