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Starosta ďakuje
Ďakujem členom
Dobrovoľného hasičského zboru
v Stakčíne p. Františkovi Kočanovi
a p. Vasiľovi Iskajcovi za záchranárske
práce, ktoré vykonali pri povodni dňa
24.1.2007 na ul. Mieru v Stakčíne.
Ján Kerekanič, starosta obce

Únia žien Slovenska, ZO-Stakčín

POZVÁNKA
Základná organizácia
Únie žien Slovenska v Stakčíne
si dovoľuje pozvať všetky členky únie
na oslavu MDŽ, ktorá sa uskutoční dňa:
10.3.2007 (sobota) o 15.00 hod.
v spoločenskej sále budovy
ZŠ v Stakčíne.
| ||
V rámci programu vystúpia deti
materskej školy a súbor BESKYD.
Tešíme sa na Vás!
Marta Gavurová, predsedníčka ZO

Škola pre občanov

Vo svojej predvolebnej kampani starosta
obce sľuboval, že i Stakčínčania budú mať
voľný prístup k internetu.
V rámci projektu Infovek - Otvorená škola
a v spolupráci s OcÚ Stakčín, ZŠ s MŠ
Stakčín umožňuje bezplatný prístup
širokej verejnosti k internetovým službám.
Pre verejnosť bude počítačová miestnosť
v škole k dispozícii každú stredu v čase
od 17.00 – 19.00 hod. Je však potrebné,
aby sa záujemcovia v počte minimálne
5 účastníkov
prihlásili aspoň deň
vopred u správcu počítačovej učebne
p. Sochaniča osobne v škole, alebo
telefonicky na čísle: 0915 640 255.
Verejnosti bude k dispozícii taktiež
telocvičňa, a to organizovaným skupinám
po dohode s vedením školy.

MDŽ
Pri príležitosti oslavy

M DŽ

prajeme všetkým ženám
obce Stakčín veľa zdravia,
rodinnej pohody
a trpezlivosti
s nami.
muži Stakčína

Dňom 1. januára 2002, s výnimkou vybraných
ustanovení, nadobudol účinnosť zákon č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobnostíz orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Podľa ustanovenia § 2 písm. f/ prešlina obce
aj pôsobnosti na úseku ochrany prírody. V súvislosti so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny ide o výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody.
Dňom 1. januára 2003 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon č.
543/2002 Z.z., ktorý priniesol oproti dovtedy platnému zákonu niekoľko zmien. V súvislosti
s nimi považujeme za potrebné osloviť občanov a ponúknuť pomoc prostredníctvom tohto
článku. V zmysle § 2 písm. f/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky na úseku ochrany prírody prešli na
obce tieto pôsobnosti:
- vykonávanie štátnej správy v prvom stupni ochrany drevín - ukladanie nevyhnutných opatrení
na ozdravenie dreviny vlastníkom pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej
vyrúbaní - prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia
zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku - zabezpečovanie úloh na
úseku náhradnej výsadby. Ochrana drevín podľa zákona o ochrane prírody sa vzťahuje na
dreviny rastúce mimo lesa. Drevinou rastúcou mimo lesa je strom alebo ker vrátane jeho
koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.
Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody,a to
formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnomkonaní.
Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydaniesúhlasu na
výrub dreviny. Pokračovanie na 2. strane

OCHRANA DREVÍN

OCHRANA DREVÍN
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
dreviny obsahuje tieto náležitosti:
a/ meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo
názov a obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania žiadateľa,
b/ katastrálne územie, parcelné číslo
a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad
umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c/ súhlas vlastníka, správcu, prípadne
nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie,
ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom,
e/ odôvodnenie žiadosti.
Podľa položky 160 sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov, sa spoplatňuje
podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo
zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane
prírody nasledovne:
1. fyzická osoba.................................200.- Sk
2. právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, ktorej predmet
činnosti súvisí s podanou žiadosťou
.......................................................2 000.- Sk.
Súhlas na výrub dreviny sa podľa zákona
o ochrane prírody nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40cm,
meraným vo výške 130cm nad zemou
a krovité porasty s výmerou do 10m2 (§ 47
ods. 4 písm. a/ zákona o ochrane prírody),
b) pri obnove produkčných ovocných
drevín, ak sa výsadba nových ovocných
drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo
dňa výrubu (§ 47 ods. 4 písm. b/ zákona
o ochrane prírody),
c/ pri bezprostrednom ohrození zdravia
alebo života človeka, alebo značnej škody
na majetku (§ 47 ods. 4 písm. c/ zákona
o ochrane prírody).
Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je
povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a
zároveň preukázať splnenie podmienok na
výrub drevín orgánu ochrany prírody - obci
najneskôr do piatich dní od uskutočnenia
výrubu.
Pod bezprostredným ohrozením zdravia
alebo života človeka alebo značnej škody
majetku sa rozumie stav bezprostredného
ohrozenia, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou
udalosťou. Ide najmä o úder blesku, povodeň,
zemetrasenie, zosuv pôdy, ako aj o suché
a odumreté stromy nachádzajúce sa na
miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo
život človeka alebo spôsobiť značnú škodu
na majetku.
Uvedené zákony upravujú právne pomery
z hľadiska osobitných a verejných záujmov.
Preto požiadavky týchto zákonov a zákonov
o ochrane prírody pri uplatňovaní v praxi
nemožno obchádzať a stávať proti sebe.
Anna Švábová - OcÚ Stakčín

Otázniky
redaktorky
Na ulici, kde bývam, dosť často vidieť
muža v podnapitom stave. Poviete si,
že to nie je nič zvláštne. Cestou z krčmy
domov si čosi nahlas rozpráva, prihovára
sa deťom, ktoré s ním družne diskutujú.
Nikomu neubližuje, nikoho neuráža,
ba naopak, každému koho stretne, sa
pozdraví. Keď sa nad tým zamyslíme,
zistíme, že mnohí naši susedia alebo
známi sa nevedia pozdraviť ani keď sú
triezvi, alebo nepovažujú za potrebné
zdraviť sa niekomu a čakajú, kým sa im
pozdravia iní.
Nie je preto na škodu zopakovať si
základné pravidlá slušného správania:

***

Muž zdraví ženu, mladší zdraví staršieho,
podriadený nadriadeného a spoločensky
nižšie postavený vyššie postaveného.

***

Pri podávaní ruky platí presne opačné
poradie ako pri pozdrave:
Ruku ako prvá podáva vždy osoba
spoločensky významnejšia, starší človek
podáva ruku mladšiemu, nadriadený
podriadenému, žena podáva ruku mužovi.

Viete že...
V dnešnej dobe sa legislatíva mení rýchlo.
Neznalosť zákona však neospravedlňuje,
preto Vám prinášame základné právne rady
zo zákonníka práce, ktoré možno pomôžu
vyriešiť aj Váš problém.

Pracovná zmluva
§ 42

(1) Pracovný pomer sa zakladá
písomnou pracovnou zmluvou medzi
zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno
písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je
zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

§ 43

(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ
povinný so zamestnancom dohodnúť
podstatné náležitosti, ktorými sú:
b) druh práce, na ktorý sa zamestnanec
prijíma, a jeho stručná charakteristika,
f) miesto výkonu práce(obec a organizačnú
časť alebo inak určené miesto),
g) deň nástupu do práce,
h) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté
v kolektívnej zmluve.
(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie
okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie
pracovné podmienky, a to výplatné termíny,
pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku
výpovednej doby.

Noví občania obce

Od Nového roka 2007 máme v obci nových
obyvateľov. Detský domov v Hostoviciach
kúpil pre svojich zverencov rodinný dom
pri základnej škole. Domov tu našlo 8 detí
a som rada, že ich sťahovanie sa do našej
obce nesprevádzali také negatívne
prejavy, aké boli pri snahe detského
domova kúpiť takýto dom v Snine.
Starosta obce ich hneď po presťahovaní
navštívil. Niektorých z nich predtým učil,
má k takýmto deťom vzťah a otvorené
srdce. Všetky deti majú právo na svoje
miesto na svete, nie je preto správne
odsudzovať ich pobyt dopredu tak, ako to
urobili Sninčania.
Svoje poďakovanie vyjadril aj riaditeľ
Detského domova v Hostoviciach Mgr.
Vladimír Suchanič. V mene všetkých
zamestnancov DD ďakuje susedom jeho
zverencov, občanom obce a starostovi
obce za úprimné prijatie opustených detí,
ktoré potrebujú lásku a pohladenie nás
všetkých.

I N Z E R ÁT Y
PREDAJ

►Favorit 135 L/1992 vo výbornom stave,
35 000 Sk + dohoda: 0907 496 304
2 ks váľandy s matracmi, 400.-Sk/ks: 0915
609 220
►Automatickú práčku Whirpool C9 560, 500
ot./min.,1400 Sk, 0915 609 220
Mobil Sony Erikson T 610,1 800 Sk: 0915
609 220
►Na traktor RS 09 dvoj valec , valce, piesty
- nové : 0905483551
►5 l plynový prietokový ohrievač vody:
0905483551
►Fiat Tipo 1,9 TD, 1989,121 000 km, 35 000
Sk, platné STK: 0903 453

KÚPA

► Cirkulárku v dobrom stave: 0907 639 068
►Kúpim seno: 7692546.

Užitočné linky
● Základná škola: 7692118
Zdravotné stredisko:
● MUDr: Bôžik 7692700
● MUDr. Haničáková: 7692344
● MUDr. Kelly: 7692701
● Lekáreň: 758 37 40
●Polícia Stakčín: 057/ 767 44 33
● Pošta Stakčín: 057/767 43 08

Slávnostný
zápis detí
do
1. ročníka
Základnej
školy
v Stakčíne
Na stredu 8. februára 2006 určite nezabudnú
malí predškoláci, ktorí sa v predpoludňajších
hodinách prišli zapísať do 1. ročníka ZŠ s MŠ
Stakčín, okres Snina.
Pani zástupkyňa Mgr. Iveta Piteľová
v spolupráci s učiteľkami I. stupňa Mgr. Janou
Morongovou a Mgr. Tatianou Sochaničovou
zaviedli deti a rodičov do zázračnej
rozprávkovej krajiny, kde ich čakala kráľovná
a lesné víly. Múdrej kráľovnej sa podarilo
všetkých vtiahnuť do popletenej rozprávky.
Úlohou detí bolo popletené rozprávkové
postavičky nahradiť správnymi. Plnili pritom

rôzne úlohy: pomenovávali farby balónov,
počítali vtáčikov, triedili kocky podľa farieb,
stavali komíny, kreslili slniečka a spievali.
Pekne zvládli aj pohybové cvičenie. Nakoniec
kráľovná pomocou čarovného klobúka
vyčarovala zo všetkých detí budúcich
prvákov.
Z rúk pani zástupkyne Mgr. Ivety Piteľovej
prijali deti pamätné listy na tento slávnostný
deň. Okrem iného si zo zápisu odniesli aj
malé darčeky a pekné zážitky. Poďakovanie
patrí aj žiakom l. ročníka, ktorí svojich
budúcich kamarátov privítali pekným

programom. Príjemnú atmosféru dotvára
a krásne vyzdobená trieda.
V deň zápisu sa prišlo do 1. ročníka základnej
školy zapísať 14 detí. Zo zdravotných
dôvodov na slávnostnom zápise chýbali
3 deti. Celkom by malo 1. ročník základnej
školy v školskom roku 2006/2007 navštevovať
19 detí.
Snahou pedagógov bolo, aby tento
netradičný slávnostný akt priaznivo naladil
pohľad budúcich školákov na školu, a aby
tak „zjemnil” ich prechod z bezstarostného
detstva do školských povinností.

SÚŤAŽ

v chladničke. Je vynikajúcim predjedlom
alebo ľahkou večerou s pečivom.
Recept poslala p. Ľuba Kotlárová-Vargová

Členovia FS Beskyd bilancovali

Florida šalát

Milí čitatelia!

Súčasťou našich novín je aj
súťaž. V každom čísle uverejníme
najzaujímavejší
kuchársky
recept, ktorý odmeníme vecnou
cenou. Na konci roka ohodnotíme
najzaujímavejší uverejnený recept
a výherca získa ako cenu večeru pre
dvoch v hoteli Armales.

RECEPTY
Krabí šalát
1/2 čínskej kapusty, 1 balíček krabích
tyčiniek (alebo Surimi tyčinky, cena asi 21
Sk), konzervovaná kukurica, 1 pór, 4 lyžice
tatárskej omáčky, 1 dcl. mlieka.
Kapustu nakrájame na drobno, pridáme
pokrájaný pór a polovicu plechovky kukurice.
Pridáme krabie tyčinky, ktoré mierne
rozmrazené pokrájame na kolieska. Všetko
zmiešame s tatárskou omáčkou a mliekom.
Šalát nesolíme. Necháme odležať asi hodinu

1/2 čínskej kapusty, 3 paradajky, 1 čerstvá
uhorka, 1 cibuľa, 1 kuracie prsia, 40 dkg
balkánskeho syra alebo syra Niva, oregano,
horčica.
Kuracie prsia pokrájame na kocky, ochutíme
podľa chuti a udusíme do mäkka.
Kapustu nakrájame na drobno, paradajky
a uhorky na kolieska, cibuľu na tenké
polkruhy. Syr pokrájame na tenké plátky.
Pripravíme si 4 väčšie misky alebo hlboké
taniere a začíname vrstviť ingrediencie.
Na dno uložíme čínsku kapustu, potom
paradajky, uhorky a cibuľu, trochu kremžskej
horčice. Na to uložíme plátky syra, posypeme
oreganom a naložíme kuracie mäso.
Navrch dáme opäť kapustu, syr a oregano.
Šalát zalejeme horúcou šťavou z mäsa
a podávame s teplým chlebom (nakrájaný
chlieb dáme do mikroténového vrecka na 1
min. do mikrovlnnej rúry).
Šalát je sýtny a veľmi chutný, príprava
je jednoduchá. Je vhodné dať si k nemu
pohár bieleho suchého vína, zapáliť sviečku
a osláviť možno MDŽ so svojím partnerom.
(tento recept je nesúťažný)
Vaše príspevky čakáme v predajni p.
Bobera najneskôr do 27.3.2007. Verím, že
prvé ocenenie bude práve Vaše.

Koncom januára 2007 hodnotili členovia FS
Beskyd činnosť skupiny za predchádzajúce
obdobie. 28.marca tohto roku oslávia
4.výročie svojho vzniku, za čo vrele ďakujú
p. Slávkovi Koribaničovi, ktorý zrod tohto
súboru financoval.
Súbor sa aktívne podieľa na kultúrnom
a spoločenskom živote obce. Približuje
mládeži dávne tradície pri rôznych
sviatkoch, reprezentuje obec nielen
na domácich, ale aj na zahraničných
pódiách. Zvlášť úspešné sú ich rusínske
silvestrovské
plesy.
Ľudia
z nich
odchádzajú až ráno a ešte dlho debatujú
o dobrej nálade a atmosfére plesu.
V roku 2006 mala skupina 26 vystúpení.
Obec im ročne prispievala sumou 20 000
Sk. V tomto roku im obecné zastupiteľstvo
schválilo finančné prostriedky na rok
2007 vo výške 20 000 ako odmenu pre
umeleckého vedúceho p. Ivana Stebilu,
10 000 Sk na cestovné náklady a 7 000 Sk
na ušitie nových nohavíc.
Ako uvádza vedúca skupiny p. Mária
Kapráľová, niečo si vedia zarobiť aj sami.
Z peňazí, ktoré si zarobili, si dali ušiť 10
párov čižiem v hodnote 14 000 Sk.
P. Mária Kapráľová ďakuje v mene
celého súboru všetkým sponzorom, ktorí
pomáhajú FS Beskyd šíriť naše folklórne
tradície a zároveň šíriť dobré meno našej
obce.
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Ý PLES NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Dňa 1. februára 2007 bolo na našej
základnej škole veselo - v spoločenskej
miestnosť sa konal maškarný ples Po

dlhšom období karnevalov došlo v tomto
školskom roku k zmene Namiesto tradičných
masiek sa triedni učitelia dohodli so svojimi

žiakmi na spoločných maskách Atak
z prvého ročníka vychádzali králi, princezné
a rytieri, z druhého indiáni z tretieho malé
bábätká, zo štvrtého samí duchovia Piataci
boli futbalistami a mažoretkami šiestaci
sa prezliekli za tenistov a bezdomovcov,
siedmaci predstavovali mafiánov, ôsmaci
s, predviedli ako policajti a s hip-hopery
a deviataci vystupovali ako vedci
Maškarný ples otvorila riaditeľka školy Mgr.
Tatiana Kapraľová. Začiatok plesa spríjemnili
dievčatá vyšších ročníkov, ktoré vystúpili
s hip-hopovým tancom Potom všetci žiaci
zaplnili parket a predvádzali svoje tanečné
umenie Triedy, ktorých masky najviac zaujali
a ktoré sa najpútavejšie zabávali, dostali
darčekové koše, ostatní boli odmena sladkými
balíčkami Radosť mnohým žiakom urobilo
aj losovanie tomboly a 32 krásnych cien.
O občerstvenie žiakov sa starali predavačky
z predajne COOP JEDNOTA
Maškarný ples sprevádzala dobrá hudba
a vynikajúca nálada až do neskorých
popoludňajších hodín.

ŠPORT
Začala zimná sezóna
futbalistov
OFK – Agrifop Stakčín
Dňa 9.1.2007 sa
začala pre naše
mužstvo
zimná
príprava pod vedením
dvojice: tréner p.
Fedor Jozef a vedúci
mužstva p. Husťák
Ján ml. Mužstvo na tréning využíva telocvičňu
základnej školy a školské ihrisko. Tréning
absolvujú a prípravné stretnutia hrajú títo
hráči:
■ brankári: Behun, Jenčík
■ obrancovia: Maliňák,
Steco, Kuznecov,
Kubalík, Mandzák,
Švigár, Beták
■ záložníci: Obšatník,
Fedor, Tabaka, Jankaj,
Vajdanič, Guľak, Kapráľ
■ útočníci: Chalčák, Paraska, Bešák, Ondík,
Jelínek, Hromádka, Melník
Mužstvo už odohralo tieto stretnutia:
Stakčín – Sobrance
0:4
turnaj
Stakčín – Lastomír
3:1
turnaj
Stakčín – Strážske
4:3
turnaj
Hanušovce – Stakčín
0:2
turnaj
Stakčín – Radvaň n/Lab. 3:0
príprava
Stakčín – Hanušovce
6:1
príprava

Turnaj v stolnom tenise
Dňa 19.02.07 sa uskutočnil v našej obci turnaj v stolnom tenise, ktorý usporiadal obecný úrad
v spolupráci so ZŠ s MŠ Stakčín. Turnaj pre žiakov sa konal doobeda od 9.00 hod. a zúčastnilo
sa ho 17 žiakov. Prví traja v poradí Cinkanič Ľ., Karapin P. a Palasiewicz M. boli odmenení
peknými vecnými cenami. Všetci zúčastnení si po urputnom boji oddýchli pri párkoch v školskej
kuchyni.
Poobede sa turnaja zúčastnilo 16 dospelých účastníkov. V kategórii dospelých zvíťazil Lukša
M., druhý skončil Sochanič M. a tretí Vohár V. V kategórii seniorov boli prví traja v poradí Onufer
P., Zboraj J., Cilip S. Všetci víťazi boli odmenení vecnými cenami. Prekvapujúce boli hlavne
výkony prvých dvoch umiestnených seniorov a pána Roška J.
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