Z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 28.02.2008 zvolal starosta obce 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tieto materiály:
• zobralo na vedomie kontrolnú správu
o plnení uznesení z decembrového zasadnutia obecného zastupiteľstva,
• zobralo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k plneniu uznesení za rok
2007,
• schválilo súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za december 2007,
• zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za rok 2007,
• zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2007,
• schválilo zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ na rok
2008 takto:
• a/ prenesené kompetencie – 7 782 000.Sk (ZŠ)
• b/ originálne kompetencie – 3 400 000.- Sk
(MŠ, ŠJ, ŠKD),
• schválilo plány práce komisií pri OZ,
• zobralo na vedomie správu o činnosti OFK
AGRIFOP (futbalový klub) za rok 2007
a úlohy na rok 2008,
• schválilo Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v obci Stakčín na roky
2008-2013
• schválilo žiadosť firmy MEDOMEX, s.r.o.
o prenájom priestorov v budove Obecného
domu (suterén) na zriadenie gynekologickej ambulancie,
• schválilo žiadosť p. Ireny Pavlišakovej
o odkúpenie parcely číslo KN 1983,
• zobralo na vedomie žiadosť p. Heleny
Teľvakovej o sociálnu pomoc a požiadalo
starostu obce, aby sledoval sociálnu situáciu menovanej prostredníctvom komunitných pracovníkov obce,

Únia žien Slovenska,
ZO Stakčín

Pozvánka

• zrušilo uznesenie OZ č. 392/2006 zo dňa
10.11.2006 vo veci odpredaja pozemkov
číslo KN 375/1 a KN 323 a schválilo žiadosť firmy ARMALES, a.s. Stakčín o odkúpenie stavebného pozemku číslo KN
375/1 s tým, že na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva firma ARMALES
predloží GO plán s presnou výmerou uvedenej  parcely,
• schválilo nákup kosačky na kosenie rovných plôch (ihriska) do výšky cca 72 000.Sk,
• schválilo termín návštevy delegácie zo
Slavoníc na dni 16. - 18.05.2008 v počte
32 členov,
• súhlasilo s výrobou 50 kusov drevených
lavíc v dĺžke 3m v hodnote cca 125 000.Sk (na kultúrne, športové a spoločenské
akcie),
• schválilo doplnenie   VZN č. 5/2007 „prevádzkový poriadok pohrebiska“ v bode
miestne poplatky spojené so službami
zabezpečujúcimi pohreb (článok 5) o text:
„cena za výkop jamy pre hrobku vo výške
3 000.- Sk“,
• schválilo pracovný úväzok pre hlavného
kontrolóra obce na 60 hodín mesačne,
• schválilo žiadosť firmy H+J na prenájom
miestnosti v Dome smútku o ploche 18m2
na sklad truhiel,
• na podnet hlavného kontrolóra obce upravilo uznesenia z roku 2007, aby boli adresné a jasné,
• schválilo výšku vecného daru k Cene starostu obce na sumu 2 000.- Sk,
• schválilo zvolanie verejného zhromaždenia občanov tak, aby sa uskutočnilo
v 1. polroku 2008,
• schválilo odmenu starostovi obce vo výške
20%.
Základná
organizácia
Únie žien
Slovenska
v Stakčíne,
si Vás
dovoľuje
pozvať na

Oslávenec
V tomto roku máme v obci
viac významných jubilantov.
Medzi nich patrí aj starosta
obce. Dovolili sme si preto
zaslať mu cestou novín
riadky gratulácie.

Milý pán starosta:
Veľa ďalších rokov, veľa
šťastných krokov, veľa
dobrých vecí želáme
Ti všetci....
K narodeninám Ti prajeme
všetko, čo radosť vzbudí,
prajeme Ti lásku, pretože
spája ľudí, prajeme Ti
priateľov, čo dokážu pre Teba
žiť, prajeme Ti milovať
a milovaný byť.

oslavu MDŽ,
ktorá sa uskutoční dňa:

8.3.2008 o 14.30 hod.
(sobota)

v spoločenskej sále
budovy ZŠ v Stakčíne.
Marta Gavurová,
predsedníčka ZO

Čo nového v obci
Vo februári 2008 bola dokončená
rekonštrukcia obecného rozhlasu, ktorá
stála viac ako jeden milión Sk.
Pripravuje sa publikácia o obci Stakčín,
ktorá by mala byť vytlačená v máji 2008.
Pokračujú práce na rekonštrukcii Domu
smútku.
Pripravuje sa projekt rekonštrukcie ZŠ
a MŠ v celkovej výške 34 miliónov Sk.

Deň vody v Stakčíne

Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, Úpravňa vody Stakčín,
oznamuje občanom obce, že dňa
22.3.2008 sa uskutoční Deň vody. V rámci
dňa otvorených dverí si môžu občania
prezrieť priestory úpravne a bezplatne
dať preveriť kvalitu vody z vlastných
studní. Bližšie informácie budú zverejnené
v miestnom rozhlase.

Oznamy
Riaditeľka ZŠ s MŠ v Stakčíne oznamuje,
že zápis detí do materskej školy na šk.
r. 2008/09 prebieha od 15. februára do
15. marca 2008. Do materskej školy
môžu rodičia zapísať deti vo veku od 2 do
6 rokov. Prihlášku si môžu vyzdvihnúť
u zástupkyne riaditeľky pre materskú
školu.
Obecný úrad zakúpil KUKA nádoby. Ak má
niekto KUKA nádobu staršiu než 10 rokov,
môže si novú zakúpiť na OÚ za 450 Sk.
V mesiaci marec budú po obci rozmiestnené veľkorozmerné kontajnery. Prosíme teda občanov, aby odpad
z jarného upratovania  nevynášali do prírody a okolia. Presný dátum rozmiestnenia
veľkorozmerných kontajnerov OÚ oznámi
v miestnom rozhlase.   

Predstavujeme poslancov
OZ v Stakčíne
V tom to čísle Vám predstavíme nového
poslanca OZ

Mgr. Igora Petruňáka

Návšteva z Poľska

Dňa 31.1.2008 bola v Stakčíne podpísaná dohoda medzi obcou Lutowiska a obcou Stakčín
vo veci partnerstva v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská
republika (2007 - 2013).
Poľskú delegáciu viedol starosta Lutowiska p. Wlodzimierz Podyma. Dúfame, že ciele
projektu budú prospešné pre obyvateľov oboch obcí a krajín.

Aký je Váš rodinný stav?
Ženatý.
Ako dlho ste poslancom OZ?
Poslancom
som
od
posledného
minuloročného (decembrového) zasadnutia OZ.
Aké je Vaše povolanie?
Som súkromný podnikateľ od roku
1993. Zaoberám sa výrobou drevených
eurookien.
Čo sa Vám v našej obci páči?
Páči sa mi, že občania rôzneho
vierovyznania po rokoch osočovania
a vzájomného napádania žijú vedľa seba
pokojne a rešpektujú sa. Páči sa mi, že
obec Stakčín má konečne novú budovu
obecného úradu, ktorá korešponduje
s postavením našej obce ako strediskovej
obce.
Čo by ste v obci zmenili?
Určite by som sa snažil vylepšiť služby
a infraštruktúru. V súvislosti s tým by
som dobre zvažoval odpredaj obecného
nehnuteľného majetku.
Aké je Vaše obľúbené jedlo?
Moje obľúbené jedlá sú tie, ktoré sú
chutne pripravené. Manželka je výborná
kuchárka.
Kde najradšej oddychujete?
Najradšej oddychujem doma v kruhu
svojich najbližších.

Stakčínsky

novoročný ples

Dňa 12.1.2008 usporiadal súbor Beskyd už tradičný Stakčínsky
rusínsky ples. Škoda, že sa spoločenská miestnosť miestnej
základnej školy nedala nafúknuť, pretože záujem o zábavu na tomto
plese je každoročne veľký. Svedčí o tom aj fakt, že pravidelnými

návštevníkmi sú aj občania z Klenovej, ale aj z Kalinova a Prešova.
V tomto roku ples navštívilo 150 hostí. Do   rytmu hrala skupina
DASS, ktorej počas prestávok spevácky vypomáhal najaktívnejší
hosť plesu a člen súboru Beskyd p. Bereš. Súbor Beskyd pripravil
pekný program a veľmi zaujímavú a zábavnú tombolu. Ceny venovali
sponzori a nechýbal medzi nimi vysávač, darčekový kôš, torta,
životné poistenie, alebo balíček prežitia od starostu obce. Všetkým
sponzorom súbor Beskyd ďakuje, pretože tombola hostí zabávala
tak dobre a tak dlho, že skoro všetci prítomní nestihli ohňostroj,
ktorý dotváral atmosféru Stakčínskeho rusnáckeho plesu. Hostia
odchádzali až ráno. Ďakujeme súboru Beskyd za skvelú   náladu
a zábavu   a veríme, že v ďalšom roku sa všetci zídeme opäť na
tradičnom ,,Beskydskom plese“.   

,,Roždestvenné posedenie
pri koľadke“

Cena starostu obce
Pri príležitosti 60. životného jubilea odovzdal starosta obce Cenu
starostu obce p. Jánovi Husťákovi (Cvanovi) za jeho celoživotný
prínos do športového diania v obci. Futbalu venoval dlhé roky mnoho
svojich síl a osobného voľna, za čo mu v mene obce, všetkých
futbalových fanúšikov a športovcov veľmi pekne ďakujeme. P. Ján
Husťák je okrem iného úspešný podnikateľ v našej obci. Želáme
mu hlavne veľa zdravia, rodinnej pohody, pracovných úspechov
a Božského požehnania.

Už samotný názov znie rečovo zmiešane. Také bolo aj vianočné
posedenie detí troch náboženských konfesií - rímskokatolíckej,
gréckokatolíckej a pravoslávnej.
Prekrásny večer náboženskej tolerancie v obci zorganizoval súbor
Beskyd. Bohatý program detí a súboru Beskyd  spestrilo vystúpenie
súboru Starinčanka zo Sniny.
Vianočná a novoročná atmosféra spojila v kultúrnom programe
všetky cirkvi pôsobiace v našej obci. Aj toto je príklad, ako umenie
a tradície spájajú srdcia ľudí bez rozdielu náboženstva a národnosti.
Toto prekrásne popoludnie v Stakčíne by mohlo byť vzorom
tolerancie pre mnohé mestá a dediny nielen na Slovensku.

Múdroty mojej mamy
„Hev peň, tu peň, taj pušóv deň.“   Deň za dňom, rok za rokom.
Detstvo pred mladosťou, dospelosť za ňou. Nevzbudzuje to vo mne
pocit strachu. Ani smrť, ani chudoba, ani tá obludná nerozumnosť
ľudí. Všetky tieto pozemské zlá. Zrazu to má takú skutočnú chuť:
Sladké je sladké, horké je horké, to, čo je voňavé, je voňavé, to,
čo zapácha, zapácha. Bojím sa hádam azda zdĺhavej choroby a
neoprávneného poníženia.
Čas, hlboko sa skláňam pred tvojou nehlučnou výsosťou. Možno
ľudstvo raz precíti tvoju celistvosť a cez ňu aj potrebu úplnosti duše a
citu. To je môj novoročný vinš.
A ešte darček od spisovateľa Sándora Máraia. „Dotváraj a ošetruj
svoju dušu ako nejakú záhradu, dbaj na ročné obdobia života, na

čas, keď treba plieť burinu a zbierať plevel, hnojiť a na iný čas, keď smrť
bielymi rubášmi všetko zakryje a zasype. Rozkvitaj a hyň ako záhrada:
lebo všetko je v Tebe. Uvedom si: Ty si záhrada i záhradník zároveň.“
Tam horást, de nejé nas a de my, tam je dosť bidý.
Vun máje chosén a ja suchýj rožén.
Ráz býti kózi na tórzi.
Byv ňa, voločív ňa, no šo chotív ne na vučív ňa.
Ráda by dušá do ráju, keď hrichý ne dajúť.
De chóču, tam skóču.
Muj vuz bez dýšľa.
Šo sa Bóhu móľu, Boh mení ne dóľu.
Aj dérevo pláče, keď ho vlástnym klýnom koľať.
Ej prjádu ja prjádu, taj do lády kládu,
keď kólo ňoj zájdu, nič u ňuj nenájdu.        PaedDr. Daniela Kapráľová

Turnaj v stolnom tenise

o cenu obce Stakčín

Dňa 23.02.2008 sa uskutočnil turnaj v stolnom tenise o cenu obce
Stakčín, ktorý organizoval OÚ Stakčín v spolupráci so ZŠ s MŠ Stakčín. Doobeda o 9.00 začali svoje zápasy hrať žiaci. Po tvrdých bojoch
v dvoch skupinách si oddýchli pri varených párkoch. Takto posilnení
ďalej hrali prví dvaja z každej skupiny   systémom každý s každým
až do   záverečných zápasov. Prvé miesto z minulého roka obhájil
Ľ. Cinkanič, druhý bol J. Biľanský a z tretieho miesta sa tešil F. Kalanin.
Všetci boli ocenení peknými vecnými cenami a diplomami. Škoda, že
sa turnaja zúčastnilo menej detí ako minulý rok. Určite k tomu prispelo
aj nie veľmi vydarené počasie v doobedňajších hodinách. Potešilo, že
prišli aj dve dievčatá - A. Biľanská a I. Mirilovičová. Svojimi výkonmi
určite nijako nezaostávali za chlapcami, a preto si zaslúžili odmenu
v podobe sladkej čokolády.
V poobedňajších hodinách turnaj pokračoval súťažou seniorov. Hráči
vytvorili opäť dve skupiny. Bohužiaľ seniorov nad 50 rokov bolo málo,
takže sa zúčastnili hlavnej súťaže. Svojimi výkonmi V. Sura a J. Mandzák určite nezaostávali ani za omnoho mladšími hráčmi.

Chodíme cvičiť

Každý utorok od šiestej do siedmej večer
je telocvičňa našej základnej školy vyhradená pre nás, ktorí máme chuť si zacvičiť
a popri všetkých našich  povinnostiach si
na to dokážeme nájsť čas. Pod vedením
pani Šóthovej vzdycháme do rytmu ABBY
pri posilňovacích cvičeniach zameraných
predovšetkým na svalstvo nôh, rúk a
chrbtice. Aj napriek tomu, že z telocvične
odchádzame unavené ako po okopávaní
zemiakov, záujem je veľký. Tomu, kto sa
zúčastňoval cvičení aj po minulé roky,
určite neušiel fakt, že aj po niekoľkých
mesiacoch aktívneho cvičenia počet žien
neklesol, ba naopak. V súčasnosti je nás
20 – 22.
Na záver sa chcem za nás všetky poďakovať organizátorom – ZO Únie žien
Slovenska a obecnému úradu, ale predovšetkým našej cvičiteľke a nám popriať veľa chuti a výdrže do ďalšieho, bohužiaľ však možno posledného mesiaca.
Mgr. Boberová Jana

Nakoniec sa po ťažkých vylučovacích bojoch dospelo k takýmto
výsledkom. Prvé miesto medzi seniormi patrilo V. Husťakovi, druhý
skončil J. Piteľ a tretí J. Husťak. Ocenení neboli len víťazi, ale aj už
spomínaní seniori nad 50 rokov V. Sura a J. Mandzák.
Chcel by som sa osobitne poďakovať J. Mandzákovi za jeho pomoc pri
príprave turnaja.                                                       Ing. Sochanič Ján

FK Agrifop Stakčín

V stakčínskom futbale došlo k mnohým personálnym zmenám. Nový výkonný výbor
pracuje v tomto zložení: prezident: Radovan
Morochovič, predseda: Miroslav Sochanič,
podpredseda: Pavol Rohaľ, tajomník a pokladník: Milan Suč, členovia: Jozef Kapráľ,
Jozef Bobrik, Sergej Cilip, Viktor Kuriljuk, Juraj Hudák.
Zmena nastala aj v zložení realizačného tímu
,, A“ mužstva: tréner: Jozef Ondik, vedúci
mužstva: Ján Husťák ml., masér: Ján Bilík.
Hráčsky káder: Ľ. Maliňák, L. Behún, J. Maliňák, J. Valkučak, L. Kubalik, T. Švigar, J. Kapráľ, J. Fedor, M. Bešak, P. Kolnik, R. Chalčak,
M. Mandzák, M. Gavaľa, J. Pčola, J. Ondik,
M. Palasiewicz, p. Jenčík
Z hosťovania sa vracia p. Teľvák (Ulič). V štádiu riešenia sú aj prestupy týchto hráčov: M.
Jelínek (Kochanovce), P. Ontkoc, V. Chudina
(Brekov).

I N Z E R ÁT Y
► Predám Peugeot  307 SW 1,6 r. v. 2002,
ako nový,  230 000.- Sk.
► Predám Peugeot 306 1,4, r. v.1999, plná
výbava, 125 000.- Sk, obidva prvý majiteľ,
dohoda možná, tel.: 0903 907 486.
► Predám Opel Vectra 1,6 r. v. 91, el. okná,
elektróny, plná výbava, dobrý stav, 35 000.Sk, dohoda možná, tel.: 0903 264522.
► Škoda 125, 5-rýchlostná po GO motora,
30 000 km, dobrý stav, bez korózie,
dohoda možná, 13 000.- Sk,   tel.: 0903
264522.
► Predám ohrievač vody Tatramat 80 l, skoro
nový, 2000.- Sk, tel.: 0915 922 132.

Veľkou posilou pre Stakčín je návrat V. Grundzu z Humenného.
Zimná príprava sa začala 10.1.2008. Odohrali
sa už tieto prípravné zápasy:
Stakčín – Lastomír   2 : 2, Stakčín – Nižný
Hrušov  0 : 8, Stakčín – Ubľa  3 : 5, Stakčín –
Jasenov  6 : 3

Odveta

Dňa 25.1. 2008 sa uskutočnila odveta novoročného zápasu medzi mužstvami Old Boss
Buldoci a FK Elán Stakčín, v ktorom FK Elán
zvíťazil ,,tesne“ 12 : 2.

Majstrovstvá Stakčína

v kartách - disciplína „Fiľo“
Dňa 15.03.2008 sa uskutočnia 2. majstrovstvá
Stakčína v kartách - disciplína „Fiľo“ v hostinci
„U Cvana“. V prípade záujmu sa môžu prihlásiť dvojice u p. Bobera v jeho obchode „Farby
- laky“. Usporiadatelia sľubujú dobrú náladu,
chutné občerstvenie a pekné ceny.

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
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