Prvé zasadnutie novozvoleného OZ
Vážené dámy, vážení páni!
Vítam Vás na prvom zasadaní obecného zastupiteľstva. Dňa
27.11.2010 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Vo voľbách
sa rozhodovalo, kto povedie budúce štyri roky obce a mestá na Slovensku. V našej obci občania svojimi hlasmi zvolili starostu obce a deväť poslancov OZ. Dostali sme mandát, ale svojich funkcií sa ujmeme,
až keď zložíme sľub. Blahoželám Vám k zvoleniu za poslancov OZ.
Ďakujem poslancom predchádzajúceho OZ za prácu, ktorú vykonali
v prospech našej obce.
Ďakujem miestnej volebnej komisii a okrskovým volebným komisiám,
že zabezpečili, aby voľby do orgánov samosprávy obce prebehli v súlade so zákonom.
Ďakujem všetkým kandidátom, ktorí kandidovali buď na starostu obce alebo na poslancov OZ za korektnú predvolebnú kampaň
a za odvahu vôbec kandidovať. Tým, že človek kandiduje, stáva sa
objektom záujmu voličov a protikandidátov, stáva sa stredobodom pozornosti a reakcie môžu byť aj nepríjemné.
Ďakujem všetkým občanom obce, ktorí boli voliť. Týmto dokázali, že
im na Stakčíne záleží.

Na najbližšie rokovanie OZ takisto predložím aj plán práce OZ
a novelu Štatútu obce Stakčín. Počítam, že do konca apríla pripravíme
pre každého poslanca zviazané základné dokumenty obce tak, aby
ste mohli svoju prácu vykonávať čo najlepšie.
Zatiaľ nebudem predkladať návrh na zriadenie stálych komisií pri OZ.
Práca takýchto komisií bola skôr formálna. Ale do konca februára sa
môže situácia zmeniť a komisie sa môžu zriadiť.
Teším sa na našu spoločnú prácu.
Ján Kerekanič, starosta obce

Staronový poslanec M. Bober

Sľub skladali poslanci a starosta predsedovi volebnej komisie J. Kelemanovi

Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci!
Zložením sľubu sme sa podľa zákona ujali svojich funkcií. Budúce štyri
roky budeme spoločne viesť našu obec. Občania obce veria, že zodpovedne a v ich prospech. Verím, že ich nesklameme.
Blahoželám Vám ešte raz k zvoleniu a prajem Vám veľa správnych
rozhodnutí.
V tomto volebnom období nás čaká mnoho práce. Preto na najbližšie
zasadnutie OZ (počítam, že koncom februára 2011) predložím návrh
priorít na roky 2011 až 2014. Budem pritom vychádzať z volebného
programu strany Smer, ale nebudem sa brániť zahrnúť do priorít aj iné
návrhy. Pripravte si ich na rokovanie OZ.

SOBOTA
12. FEBRUÁR 2011 o 19.00 HOD.
SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ ZŠ
HRÁ SKUPINA

DASS

VSTUPNÉ: 13 Eur
Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Anny Tarandovej,
č. t. 0908 631 282

Mikuláš v Stakčíne

Starosta túžobne očakával príchod mikuláša

Dňa 18.12.2010 o 16.00 hod. na pozvanie nášho starostu navštívil našu obec Mikuláš. Pred obecným domom sa zišlo niekoľko
stoviek detí a rodičov a očakávali príchod Mikuláša. Tento krát ho
priviezli jeho dva koníky a na voze okrem Mikuláša boli aj obrovské
vrecia s darčekmi. Hneď, ako rozsvietil obrovský strom pred Obecným domom, začal s obdarúvaním detí. Tí smelší mu zaspievali
alebo aj zarecitovali báseň. Niektorým sa podarilo posedieť si na
jeho voze, alebo sa s ním odfotografovať. Krásu a radosť celého
podujatia dozdobil husto padajúci sneh, ktorý určite tiež zabezpečil
Mikuláš.
Na príchod Mikuláša čakali hlavne najmenší

Ešte jedna na
pamiatku, o rok
príde možno
o zas
(aj Mikuláš
aj chlapček)

Základná škola s materskou školou,
SNP 412, Stakčín

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, SNP 4122, Stakčín
pozýva rodičov a budúcich prvákov
na zápis do 1. ročníka ZŠ v školskom
roku 2011/2012, ktorý bude prebiehať od
15.01.2011 do 15.02.2011 denne v pracovných dňoch na sekretariáte školy od 7,30
hod. do 15,30 hod.
Slávnostný zápis budúcich prvákov sa
uskutoční 10. februára 2011 (štvrtok) o
15,00 hod. v priestoroch spoločenskej
miestnosti základnej školy.
K zápisu je potrebné predložiť rodný list
dieťaťa.
Koncepčné zameranie školy:
• poloha našej školy v blízkosti NP Poloniny a vodnej nádrže Starina predurčujú

Konečne Mikuláš prišiel na
svojich saniach

Foto s Mikulášom-to už je niečo!

environmentálne a regionálne zameranie
výchovno-vzdelávacieho procesu; rozvíjať v deťoch aktívny záujem o prostredie,
v ktorom žijú, spoznávať a chrániť ho
• prostredníctvom pohybových aktivít vytvoriť podmienky pre aktívne využívanie
školských športových objektov a rozvíjať
u žiakov schopnosť a pripravenosť na
pravidelnú pohybovú a športovú aktivitu,
viesť ich k poznaniu, že primeraná pohybová aktivita má pozitívny vplyv na zdravie
človeka.
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín ponúka:
• vyučovanie v zrekonštruovaných priestoroch školy,
• vyučovanie jednotlivých predmetov v odborných učebniach pre vyučovanie prírodovedných predmetov a dvoch učebniach IKT
s interaktívnou tabuľou a dataprojektormi,
• vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,

• učebňu environmentálnej výchovy,
• nové viacúčelové ihrisko s umelou trávou, s oplotením a osvetlením pre loptové hry
• posilňovňu,
• plavecký výcvik od 3. ročníka,
• lyžiarsky výcvik od 7. ročníka,
• získavanie zručností v práci s počítačom v dvoch počítačových učebniach
s pripojením na internet,
• zabezpečenie starostlivosti o deti po vyučovaní v školskom klube detí,
• vytváranie podmienok pre záujmovú
činnosť žiakov podľa ich záujmu a požiadaviek so športovým, umeleckým
i vzdelávacím zameraním.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete
kontaktovať na tel. čísle 057/7692118 alebo
prostredníctvom e-mailu: skola@zsstakcin.
edu.sk.
Mgr. Tatiana Kapraľová, riaditeľka školy

Prvé zasadnutie novozvoleného OZ
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa:
22.12.2010.
U z n e s e n i e č. 1/2010
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B. k o n š t a t u j e, že
1. zvolený starosta obce p. Ján Kerekanič zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Bober Miroslav, Buraľ Miroslav, Ing., Cilip Sergej, Gavurová Marta,
Hudák Juraj, Kerekaničová Slávka, PaedDr., Krúľová Mária, Piteľ Ján,
Sochanič Ján, Ing.
C. b e r i e n a v e d o m i e
poverenie poslanca obecného zastupiteľstva p. Miroslava Bobera zastupovaním starostu obce v rozsahu určenom starostom obce písomným poverením.
D. u r č u j e
poslancov obecného zastupiteľstva p. Miroslava Bobera a p. Ing. Miroslava Buraľa na vykonávanie obradov /sobášiacich/

Každoročne pripravuje súbor
Beskyd v spolupráci s Obecným
úradom v Stakčíne kultúrny program pripomínajúci vianočné tradície našich starých rodičov. Aj
v tomto roku usporiadali počas
sviatočných vianočných chvíľ prekrásne popoludnie, kde vystúpili
aj žiaci materskej a základnej
školy. Pozdraviť hostí pri príležitosti vianočných sviatkov prišiel
aj súbor Starinčanka a duchovní
všetkých troch cirkvi v našej obci.
Naši ľudia si už na toto podujatie

U z n e s e n i e č. 2/2010
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2011,
schvaľuje
„ viacročný rozpočet obce na roky 2011, 2012, 2013 „
U z n e s e n i e č. 3/2010
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
schvaľuje
„ prílohu č. 2 k VZN č. 7/2009 – o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Stakčín „
U z n e s e n i e č. 4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
schvaľuje
„ rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2011 „
U z n e s e n i e č. 5/2010
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stakčín na rok 2011
a
poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti.
Ján Kerekanič, starosta obce

Vianočný koncert

zvykli a náboženská tolerancia
nie je pre Stakčínčanov nič cudzie. Mnohí rodičia a starí rodičia
prídu povzbudiť svoje ratolesti
a, ale aj slávnostne prežiť sviatočné popoludnie, stretnúť
svojich priateľov a susedov. Organizátorom v mene občanov
ďakujeme a veľké poďakovanie
patrí aj členom súboru Beskyd,
ktorí svoj voľný čas obetujú nám
ostatným, aby sme nezabudli na
naše zvyky a aby sme spoločne
oslávili najkrajšie sviatky v roku.

Jednou z najkrajších tradícií nášho starostu je
spoločné vítanie Nového roku. Už od 22.00 hod.
sa začali pred Obecným domom schádzať občania obce. Muzikantské duo Keleman – Varga
hralo a spievalo, súbor Beskyd tradične zabezpečoval občerstvovaciu komisiu, ale aj dobrú
zábavu. V ponuke mali tohto roku aj ,,rusnacký hamburger“- chlieb s masťou a s cibuľou.
Vôkol rozvoniaval čaj s Umom (rumom). Pred
polnocou tu už vládla veselá nálada, hudba, tance. Množstvo ľudí
prišlo gratulovať aj z neďalekého Armalesu, kde sa konal silvestrovský ples. Po najkrajšom obecnom ohňostroji, aký sme tu kedy mali,
starosta obce všetkým zavinšoval všetkého dobrého v novom roku.
Ľudia si vzájomne gratulovali, pripíjali a tešili sa zo spoločného vítania nového roku. Veríme, že všetky priania sa do bodky splnia, a že
sa takto pred Obecným domom stretneme aj na konci tohto roku.

Vítanie
Nového
roka
2011

Novoročná tradičná hudobná partia Varkel

Malí silvestrovskí vytrvalci

Týždeň
boja
proti
drogám

Tretí novembrový týždeň je venovaný Európskemu týždňu boja proti
drogám. V tomto týždni sme pre žiakov našej školy pripravili rôzne
športové súťaže. Žiaci sa riadili heslom: „Zober loptu a nie drogu.“
Športový program tohto týždňa bol zostavený zo súťaží: futbal - mladší
žiaci (4., 5. a 6. ročník), futbal – starší žiaci (7., 8. a 9. ročník), vybíjaná
- dievčatá (5., 6. a 7. ročník), stolný tenis (dievčatá a chlapci), šach výber žiakov 5. - 9. ročníka.

Užitočné
linky

Pohľady na najkrajší ohňostroj

Novoročné prípitky

Vyhodnotenie:
Futbal – mladší žiaci: 1. miesto - 6. ročník, 2. miesto - 5. ročník,
3. miesto - 4. ročník. Futbal – starší žiaci: 1. miesto - 9. ročník, 2.
miesto - 7. ročník, 3. miesto - 8. ročník. Futbal – mladší žiaci: 1.
miesto - 6. ročník, 2. miesto - 5. ročník, 3. miesto - 4. ročník. Vybíjaná:
1. miesto - 7. ročník, 2. miesto - 6. ročník, 3. miesto - 5. ročník. Stolný
tenis - chlapci: 1. miesto - Patrik Kuzma (IX.A), 2. miesto - Marián
Badida (VI.A), 3. miesto - Ján Timko (VIII.B). Stolný tenis – dievčatá:
1. miesto - Ivana Mirilovičová (IX.A), 2. miesto - Timea Dubjaková (IX.B),
3. miesto - Nikola Fedinová (IX.B). Šach: 1. miesto - Branislav Piteľ
(VII.B) a Marián Badida (VI.A), 2. miesto - Filip Sochanič (III.A) a Peter
Glogovský (VI.A), 3. miesto - Marek Sentivan (VI.A)
Žiaci 1.- 4. ročníka svoj negatívny postoj k drogám vyjadrili maľovaním
a rôznymi ručnými prácami. Aj oni pochopili, že fajčenie a pitie alkoholu zle vplýva na organizmus človeka. Svojimi maľbami prezentovali
zdravý životný štýl, peknú a čistú prírodu a hlavne svoju rodinu.
Za organizáciu, priebeh a vyhodnotenie celého podujatia patrí poďakovanie vyučujúcemu telesnej výchovy Mgr. Mariánovi Hudákovi,
Ing. Jánovi Sochaničovi, Mgr. Nadežde Kerekaničovej a vyučujúcim na
I. stupni.
Týmito podujatiami sa nekončí boj proti drogám. Aj v ďalších mesiacoch našich žiakov čakajú zaujímavé aktivity.
Mgr. Anna Dubjaková, koordinátor PDZ
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