Milí čitatelia!

Vianočný koncert 2009

Prichádza k Vám novoročné číslo Stakčínskych
novín, v ktorom Vám fotografiami chceme priblížiť
bohatú nádielku kultúrnych a spoločenských
podujatí počas sviatočných dní v našej obci. Keďže je
to novoročné číslo, dovolím si Vám ešte raz zaželať
novom roku veľa pohody, šťastné náhody, žiadne
nehody, významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie
života výhody.
(red.)

M i k ul áš
Vianočné sviatky začínajú pre všetky deti príchodom sv. Mikuláša. Aj k nám pricestoval 19.12.2008. Keďže ho vítalo daždivé
počasie, darčeky rozdával v kultúrnom dome, aby množstvo detí
a ich rodičia, ktorí ho očakávali, nezmokli.

Aj v tomto roku lesk sviatočných dní doplnil Vianočný koncert
v kultúrnom dome. Opäť sa stretli veriaci všetkých troch obecných
farností a v spolupráci so súborom Beskyd pripravili príjemné
sviatočné popoludnie oslavujúce radosť vianočných sviatkov.

Pokračovanie na 2. strane

Pokračovanie z 1. strany. Dňa 8.1.2009 v čase od 15:00
zneli v kultúrnom dome vianočné koledy, piesne, oživili sa miestne tradície a zvyky. Preplnená sála kultúrneho domu naznačuje, že aj tradícia Vianočného koncertu
v našej obci má svoje korene. Každý rok obyvatelia Stakčína týmto emotívnym podujatím prezentujú vzájomnú úctu, toleranciu
a potrebu sa stretávať.



hudbu



polnočné občerstvenie


Výzva Slovenského červeného kríža v Stakčíne

HUMÁNNY ČIN ROKA 2008
Zapojte sa a podporte dobré skutky svojich známych, susedov
ako aj ostatných občanov Stakčína. Motivujte ich k tomu, aby
sa podelili so svojimi skúsenosťami a činmi. Určite sú medzi
nami ľudia, ktorí vedeli podať prvú pomoc, pomohli v krízovej
situácii, či vedeli pochopiť hodnotu ľudského života.
Ak viete o takýchto ľuďoch, oznámte to osobne alebo písomne
predsedníčke SČK p. Márii Neuschwändtnerovej alebo Mgr.
Nadežde Kerekaničovej (ZŠ Stakčín). Výbor SČK v Stakčíne

Vítanie nového roka


Hostiteľ pripravil

tanec



pre všetkých Stakčínčanov pred Obecným domom, aby spolu
privítali rok 2009

Stakčínsky ples
2009
Tradičným plesom v našej obci je Stakčínsky ples, ktorý
organizuje súbor Beskyd a OÚ v Stakčíne. Tohtoročný ples
navštívilo približne 120 hostí. O dobrú zábavu sa postarala
miestna skupina DASS. Sponzormi plesu boli firma ELAUT –
BAUMONT, REKOS, Ján Husťák a iní, za čo im usporiadatelia
srdečne ďakujú.
Osobitne treba poďakovať organizátorom plesu za ich obetavosť
a ochotu pripraviť ľuďom chvíle zábavy a oddychu.
O prijemnú plesovú atmosféru a zábavu sa postarala hudobná
skupina DASS

Hostia-poslanec NR SR M. Lukša s manželkou a manželia
Petriščákovi

Z rokovania
obecného zastupiteľstva
Dňa 18.12.2008 sa uskutočnilo 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tieto
materiály:
∙ zobralo na vedomie kontrolu uznesení
z minulého zasadnutia OZ
∙ so zmenami schválilo rozpočet obce
Stakčín na rok 2009 a roky 2010
a 2011
∙ schválilo rozpočtové opatrenie obce
Stakčín č. 6/2008
∙ schválilo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ
č. 4/2008
∙ zobralo na vedomie správu o činnosti
komisie pre IR a ÚP
∙ schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Stakčín na

Obecné zastupiteľstvo
schválilo rozpočet obce
na rok 2009
a roky 2010 a 2011
Obecné zastupiteľstvo dňa 18.12.2008
schválilo rozpočet obce na rok 2009
a roky 2010 a 2011. Rozpočet na rok 2009
je záväzný, rozpočty na roky 2010 a 2011

1. polrok 2009
∙ poverilo hlavného kontrolóra obce
Stakčín na vykonanie následných kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2009
∙ neschválilo žiadosť p. Jána Grundzu
na odkúpenie parcely C KN č. 1343/33
z GO plánu 37007459-15/2008, lebo
uvedená parcela nie je majetkom obce
Stakčín
∙ preložilo prerokovanie žiadosti p. Juraja Andrejka o odkúpenie parcely C KN
č. 314/9 o výmere 273 m2 na najbližšie
rokovanie OZ, lebo žiadosť nebola kompletná
∙ vymenovalo starostu obce Jána Kerekaniča za predsedu všetkých komisií na
vyhodnocovanie ponúk v rámci verejného obstarávania na dodanie zákaziek,
na uskutočňovanie stavebných prác
a zákaziek, na poskytovanie služieb
∙ s platnosťou od 1.1.2009 zrušilo uzne-

senie č. 123/2007 zo dňa 31.10.2007
o odpredaji pozemkov p. Babjakovi
∙ schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 10% zo súčtu platov
za rok 2008
∙ požiadalo starostu obce, aby s OFK
Agrifop uzatvoril zmluvu o správe majetku obce Stakčín
∙ rozdelilo dotácie vo výške 35 000,- SKK
(1161,79 Eur) pre jednotlivé cirkvi, ktoré pôsobia v obci Stakčín takto:
- pravoslávna cirkev - 24 600,- SKK
(816,57 Eur)
- rímskokatolícka cirkev - 5 300,- SKK
(175,93 Eur)
- gréckokatolícka cirkev - 5 100,- SKK
(169,29 Eur)
Rozdelenie dotácie bolo prepočítané na
počty veriacich podľa sčítania ľudí v roku
2001.
Ján Kerekanič, starosta obce

sú orientačné. Pred rozpravou o návrhu
rozpočtu vystúpil hlavný kontrolór obce
Mikuláš Čornanič so svojím odborným
stanoviskom, v ktorom skonštatoval, že
rozpočet obce bol pripravený v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi
a odporučil ho poslancom obecného zastupiteľstva schváliť.
Príjmová časť rozpočtu:
- obec 18 807 000,- SKK (624 279 Eur)
- ZŠ s MŠ 12 251 000,- SKK
(406 659 Eur)

Výdajová časť rozpočtu:
- bežné výdavky obce 11 087 000,- SKK
(368 022 Eur)
- kapitálové výdavky obce 7 090 000,SKK (235 345 Eur)
- finančné operácie obce 630 000,- SKK
(20 912 Eur)
Rozpočet je zverejnený na internetovej
stránke obce Stakčín.
Ján Kerekanič, starosta obce

ŠPORT
Dňa 13. decembra štartovali športovci
zápasníckeho klubu Slávia Snina na prvom
ročníku memoriálu Mikuláša Atanasova
v zápasení voľným štýlom prípravkárov
a mladších žiakov v Košiciach.. Na turnaji
štartovalo 108 pretekárov zo 4 oddielov
z východoslovenskej oblasti. Za zápasnícky
klub Slávia štartovali aj žiaci Základnej
školy s materskou školou v Stakčíne,

Zápis detí
do prvého ročníka
Jedným z významných období v živote
dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je
to prechod z obdobia „hier“ do obdobia
„povinností“.
Podrobnosti o plnení povinnej školskej
dochádzky a zápise dieťaťa do prvého
ročníka ustanovuje § 20 zákona č.
245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len školský zákon).
V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona
je zákonný zástupca dieťaťa povinný
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Miesto a čas
zápisu dieťaťa do prvého ročníka určuje
obec (§20 ods. 3 školského zákona).
Na základe všeobecne záväzného
nariadenia obce, ktorým sa určuje miesto
a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktoré
bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Stakčíne dňa 27.11.2008 pod č. 9/2008,
sa zápis detí do prvého ročníka uskutoční
v priestoroch základnej školy v Stakčíne
v čase od 1. do 15. februára 2009 (čl. 4
ods. 1).
Slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ
v Stakčíne sa uskutoční dňa 5. februára

ktorých trénuje Mgr. Marián Hudák, učiteľ
telesnej výchovy a bývalý československý
reprezentant v zápasení voľným štýlom.
Umiestnenie žiakov Základnej školy
s materskou školou v Stakčíne:
- kategória prípravka:
22 kg – Hučko Peter – 1. miesto
30 kg – Banický Maroš – 1. miesto
30 kg – Pitlanič Peter – 4. miesto
34 kg – Pitlanič Jaroslav – 4. miesto
38 kg – Piteľ Tomáš – 5. miesto

2009 (štvrtok) o 15,00 hod. v budove
základnej školy na prízemí č. dv. 16.
Rodičia, ktorí sa nezúčastnia slávnostného
zápisu, môžu svoje dieťa zapísať do
1. ročníka v termíne od 1. februára 2009
do 15. februára 2009 v čase od 8.00 hod.
do 15.00 hod. v budove ZŠ, č. dv 7. Zápis
do prvého ročníka sa vzťahuje aj na deti,
ktoré mali odloženú povinnú školskú
dochádzku v školskom roku 2008/2009.
V súlade s čl. 4 ods. 3 VZN obce Stakčín
č. 9/2008, je zákonný zástupca povinný
predložiť pri zápise rodný list dieťaťa,
podľa potreby preukázateľný doklad
o zdravotnom stave dieťaťa, občiansky
preukaz a zápisné 5 € na zakúpenie
pracovných zošitov pre budúcich prvákov
Mgr. I. Piteľová

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
pošta Stakčín: 767 43 08
Gréckokatolícka Cirkev Farnosť
Ochrany Presvätej Bohorodičky
v Stakčíne: 767 41 54
Pravoslávny farský úrad: 767 41 11

38 kg – Mruz Daniel – 6. miesto
+46 kg – Kacarabčin Jakub – 5. miesto
- kategória mladší žiaci:
35 kg – Sentivan Jozef – 5. miesto
47 kg – Roškanin Dominik – 7. miesto
47 kg – Stanko Patrik – 9. miesto
53 kg – Oláh Martin – 4. miesto
53 kg – Oláh Ján – 5. miesto
53 kg – Gezo Peter – 10. miesto
66 kg – Miňo Jakub – 3. miesto
V celkovom hodnotení družstiev bolo
nasledovné poradie:
1. Lokomotíva Košice
2. Vihorlat Snina
3. Slávia Snina
4. Juno Šport Stará Ľubovňa
Najväčším zážitkom pre mladých
zápasníkov bola spoločná fotografia
s majstrom sveta v zápasení Jozefom
Lohyňom.
Zápasnícky klub Slávia v Snine chce
touto cestou poďakovať trénerovi žiakov
základnej školy Mgr. Mariánovi Hudákovi
a riaditeľke základnej školy Mgr. Tatiane
Kapráľovej za to, že vytvorili veľmi dobré
podmienky na trénovanie, a že sa okrem
futbalu začína v Stakčíne aj s trénovaním
zápasenia.
Ján Židzik, tréner ZK Slávia Snina
ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE
V období od 01.07.2008 do 31.12.2008
bolo:
- narodených 11 detí:
- zomrelo 12 občanov
- na trvalý pobyt sa prihlásilo 30 občanov
- odhlásilo sa z trvalého pobytu
14 občanov
- počet obyvateľov k 31.12.2008 - 2427
Narodenie detí:
júl: Romana Grundzová
august: Petra Palešáková, Marián Šokyra,
Daniel Verbický
september: Boris Ceľuch, Mária
Palešáková
október: Nikola Petrovajová, Kristián
Koribanič
november: Dominik Salák, Peter Čopík
december: Samuel Rudy
Úmrtie:
júl: Mária Hrivňáková, nar. 1937
august: Michal Omasta, nar. 1938;
Ján Habušta, nar. 1922
september: Katarína Varchoľáková,
nar. 1935; Mikuláš Roško, nar. 1950
október: Juraj Holubka, nar. 1942;
Michal Paraska, nar. 1930; Šimon Minčič,
nar. 1921
november: Anna Fanfarová, nar. 1925;
Katarína Kušnírová, nar. 1925
december: Anna Kelemanová, nar. 1953;
Peter Kudlač, nar. 1925
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