Ročník: 1

3

apríl 2007

JEDNOU VETOU
Vážení občania,
využite obdobie jari
a prispejte aj Vy
ku skrášleniu našej
obce.
Ján Kerekanič, starosta obce

Prajeme Vám krásne prežitie
veľkonočných sviatkov.
Nech Váš dom je plný pokoja,
stôl hýri hojnosťou a srdcia
blízkych sú naplnené láskou
a porozumením.

Šibi, ryby, mastné ryby,
dávaj vajcia, vymieňaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka,
daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.

Obecný úrad,
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
a redakčná rada Stakčínskych novín.

VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Z rokovania obecného
zastupiteľstva
Dňa 28.2.2007 sa v zasadačke obecného
úradu uskutočnilo 3. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prejednávalo:
- schválenie plánu práce OZ na rok 2007,
- schválenie štatútu obce Stakčín,
- voľbu hlavného kontrolóra obce Stakčín,
- plnenie rozpočtu obce za rok 2006:
■ príjmy - 18 777 tis. Sk
■ výdavky - 18 591 tis. Sk
- rozpočet ZŠ s MŠ za rok 2006 vo výške
11. 681 tis. Sk,
- žiadosti prijaté na obecný úrad.
Starosta informoval OZ o postupe prác
pri adaptácii hotela Park na Obecný dom
s návrhom na ďalšie financovanie. OZ
schválilo uzatvorenie úverovej zmluvy
s DEXIA bankou vo výške 2 mil. Sk na
financovanie adaptácie hotela Park na
Obecný dom.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili
predložené materiály s pripomienkami. OZ
taktiež schválilo odpredaj časti pozemku
číslo 314/17 p. Jaroslavovi Grundzovi, č. d.
703 a odpredaj budovy na ulici Čsl. armády,
č. d. 90 (budova starého kina) spoločnosti
COOP Jednota Humenné a p. Dane
Bilíkovej. OZ schválilo žiadosť o poskytnutie
opatrovateľskej služby.
Za hlavného kontrolóra obce bol zvolený
p. Mikuláš Čornanič z ulice Ševčenkovej,
č. d. 619.
Do rady školy obecné zastupiteľstvo deleguje
týchto poslancov: Ing. Ján Sochanič, Miroslav
Sochanič a Sergej Cilip.
Anna Švábová - OcÚ Stakčín

Veľkonočné sviatky patria k najstarším
sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou
z dôb predkresťanských bolo vítanie jari,
v prenesenom slova zmysle víťazstvo života
nad smrťou. Veľká noc je pohyblivý sviatok,
pre kresťanov jeden z najvýznamnejších.
Predchádza mu dlhý čas príprav štyridsaťdňový pôst, ktorý sa dodržiava už
celé stáročia. Nevzťahoval sa len na jedlo,
ale na celý spôsob života. Prestali tanečné
zábavy, veselé spoločenské večierky,
na vidieku sa skončili priadky a páračky.
V čase pôstu každá žena priadla doma
sama, umĺkol spev a ozývali sa len vážne
pôstne piesne. Muži odložili fajku a celú
dobu sa nedotkli alkoholu. Zo ženského
kroja zmizli pestré farby a bohato zdobené
súčasti. Predveľkonočný pôst, ktorý
vystriedal obdobie vianočného hodovania
a fašiangovej nestriedmosti, od základu
zmenil stravovanie našich predkov. Ešte na
prelome 19. a 20. storočia sa v niektorých
oblastiach dôkladne vymyli hrnce,
v ktorých sa varili tučné jedlá a dočasne
sa vyniesli na povalu. V rodinách dokonca
vymenili riad, z ktorého jedli a kovové
lyžice nahradili drevenými. V čase pôstu

sa často mastilo len rastlinným olejom,
zväčša konopným alebo ľanovým, menej
už maslom. Strava bola veľmi jednoduchá.
Skladala sa z rôznych múčnych jedál, kaší,
zemiakov, strukovín, sušeného ovocia.
Varili sa jednoduché polievky a omáčky,
veľmi sa využívala kvasená kapusta,
ktorá sa jedávala aj surová s krajcom
suchého chleba (z dnešného pohľadu
ideálna kombinácia pre zdravú výživu
a redukčnú diétu) nielen ako desiatu či
olovrant, ale aj ako hlavné jedlo (obyčajne
večera). Dospelým sa odporúčalo celkovo
obmedzovať množstvo stravy počas dňa, až
večer sa zjedlo trochu kyslej kapusty alebo
ovocie a chlieb. Dnes by sme to považovali
za ideálne kontrastné odľahčovacie dni po
vianočnom a novoročnom hodovaní.
K radu ďalších vinšovníkov
aj ja podľa dobrých zvykov
pripojiť sa chcem - keď nie inšie aspoň skromné vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.
Pokračovanie na 3. strane

Gratulujeme!

Baníci, lekári, učitelia, všetky tieto na prvý
pohľad odlišné skupiny ľudí majú niečo
spoločné. Jedenkrát do roka oslavujú ten svoj
deň, tzv. Svetový deň. Poštári samozrejme
nie sú výnimkou a ich Svetovým dňom je 9.
október. Možno ste prekvapení, prečo o tom
píšeme v apríli. Slovenská pošta pri tejto
príležitosti zorganizovala v októbri minulého
roku vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora
Tajovského slávnostný galavečer, na ktorom
ocenila 21 najlepších zamestnancov.

Z rúk generálneho riaditeľa Slovenskej pošty
Ing. Libora Chrásta prevzala titul zaslúžilý
zamestnanec aj Stakčínčanka p. Jolana
Berešová. Ako sa hovorí „neskoro, ale
predsa“: Gratulujeme Vám, p. Berešová,
a želáme Vám ešte veľa pracovného elánu,
zdravia a radosti zo života.
Sme radi, že aj v tejto oblasti máme
významnú rodáčku, a preto si zaslúži, aby
sme jej úspech zverejnili v našich novinách,
aj keď v menšom časovom sklze.

Prestavba
obecného domu

Prestavba bývalého hotela Park na
Obecný dom rýchlo napreduje. Za posledné tri mesiace začína naberať reálnu
podobu aj napriek mnohým nedostatkom
v projektovej dokumentácii. Starosta obce
ďakuje všetkým Stakčínčanom pracujúcim
na aktivačných prácach za úsilie, ktoré
vynakladajú pri stavebných prácach.
Obecný dom bude slúžiť nám všetkým,
preto im právom patrí veľká vďaka.

Otázniky
V minulom čísle sme písali o pravidlách pri
podávaní ruky a o tom, kto sa kedy zdraví ako
prvý. Táto rubrika mala pozitívny čitateľský
ohlas, preto pokračujeme v našej malej
spoločenskej škole.
V reštaurácii
Pri vstupe do reštaurácie vždy vchádza prvý
pán. Ak ide o väčšiu spoločnosť,
idú za pánom všetky dámy a za nimi potom
ostatní muži. Spoločensky menej významná
osoba je povinná starať sa o osobu
významnejšiu. To platí po celý čas pobytu
v reštaurácii. Kvôli prehľadnosti hovorme
o mužovi a žene. Muž teda vstúpi prvý, aby
ženu uviedol do cudzieho prostredia. V šatni
jej pomôže vyzliecť kabát a postará sa o jeho
uloženie. Ak s ním ide viac žien, pomôže
len tej najstaršej (najváženejšej), ostatné
nečakajú a postarajú sa o seba samy. Do
samotného lokálu nikdy nevstupujú muž
so ženou do seba zavesení. Muž nájde
miesto pri stole, na čo je niekoľko možných
spôsobov: buď prechádza miestnosťou
s partnerkou, ktorá sa vyjadrí, či jej miesto
vyhovuje, alebo ho nájde sám a pre partnerku
sa vráti. V o všetkých lepších reštauráciách,

baroch či vinárňach sa o prichádzajúcich
stará čašník, ktorý ich k stolu uvedie. Ak
nie je v miestnosti voľný stôl, vyhľadáme si
vhodný stôl napoly obsadený, kde sediacich
najskôr pozdravíme, požiadame o dovolenie,
či si môžeme prisadnúť (očakávame, že budú
súhlasiť) a za súhlas sa poďakujeme. Čestné
miesta pri stole v reštaurácii sú tie, ktoré sú
chránené pred prevádzkou, a z ktorých je
dobrý výhľad po miestnosti. Pri sadaní k stolu
muž odsunie stoličku od stola a potom ju
prisunie späť tak, aby si žena mohla sadnúť.
V prípade, že k stolu uvádza čašník, preberá
túto povinnosť on vo svojej funkcii zástupcu
hostiteľa. Muž si potom sadne oproti žene
alebo po jej ľavej strane (čo je výhodné najmä
v boxoch alebo laviciach). Ak prichádza muž
so ženou k stolu, kde sedia ich známi, mali
by muži pri stole povstať a po vzájomných
pozdravoch s prípadným podaním ruky znovu
si sadnúť až po žene. Galantný muž znalý
pravidiel slušného správania, aké sa diktovali
kedysi, povstane aj v prípade, keď si k jeho
stolu prídu sadnúť neznámi ľudia. Ak ide
o dve ženy, môže im pomôcť pri usadení. Ak
ide do reštaurácie muž sám, nikdy by si nemal
vyberať miesto pri stole, kde sedí sama žena.
A naopak samotná dáma prijme miesto pri
stole, kde sedia iba muži len v tom prípade,
ak nikde inde nie je voľné.

I N Z E R ÁT Y

Postrehy občana

Ďakujeme občanovi obce p. Jánovi
Fejsakovi za to, že upratal a vyčistil
nedovolenú skládku odpadu tvoriacu sa
na ,,Lúčkach“ smerom k úľom. Upozornil
na neporiadok v tejto časti obce, kam
ľudia hádžu uhynuté zvieratá a odpad.
V tejto lokalite sa často hrajú deti a môže
sa ľahko stať, že dôjde k nejakej infekcii.
Starosta obce dal rozmiestniť po obci
veľkorozmerné kontajnery, len aby sme
si zachovali čisté prostredie, v ktorom
žijeme. Na odstránenie divokých skládok
míňa obecný úrad veľa peňazí, ale zdá
sa, že niektorých našich občanov to vôbec
netrápi a naďalej nám znepríjemňujú
život. Kiež by sme mal viac takých
poriadkumilovných
a ohľaduplných
ľudí ako p. Fejsak. Ďakujeme Vám za
všetkých, veľkých i malých Stakčínčanov.

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.
§ 141 Dôležité osobné prekážky v práci
(2) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
pracovné voľno s náhradou mzdy v sume
jeho priemerného zárobku alebo bez náhrady
mzdy najmä z týchto dôvodov a najmenej
v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca
v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa
poskytne na nevyhnutne potrebný čas,
najviac na sedem dní v kalendárnom roku,
ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné
vykonať mimo pracovného času,

Predám:
►Sony Erikson T 610, 1800Sk, 0915
609 220.
►Š 105 v dobrom stave, 30.11.08, EK do
15.6.07, cena dohodou, 7692281.
►Wartburg 353, bez korózie, pluh na Teru
nový, 7692340.
►Zásuvkovú mrazničku Aretic - 4 zásuvkovú,
2 500 Sk, 0908 314391.
►Š.
Š. Octávia 1,8 SLXi benzín, r.v. 98,
150 000 km, el. výbava, centrál, alarm
0907 931 791.
►Š. Favorit 135 LS, r.v.91,ťažné, STK – 8/
2007, 27 000 Sk, 0918466521.
►Staršiu mrazničku - 3 zásuv., menšiu
chladničku Calex, plechy Rova červené
15 ks - š.118cm, dl. 110-200 cm, 2 ks
plynové bomby, 0904 041 527.
►Dom v Jalovej , 150 000Sk, 0907 275 136.
►Detský bicykel pre 4-7 r. dieťa, značne
zachovalý, cena 1600 Sk, 0905 308 468.
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy
sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas,
ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné
vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa
poskytne na nevyhnutne potrebný čas na
preventívne lekárske prehliadky súvisiace
s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie
nebolo možné vykonať mimo pracovného
času.
b) narodenie dieťaťa manželke zamestnanca,
pracovné voľno s náhradou
mzdy sa
poskytne na nevyhnutne potrebný čas
na prevoz manželky do zdravotníckeho
zariadenia a späť.

VEĽKONOČNÉ
SVIATKY

Pokračovanie z 1. strany
V tomto roku je Veľká noc v našej obci
o to väčším sviatkom, že sa bude sláviť vo
všetkých troch božích chrámoch súčasne.
Požiadali sme preto o krátky pozdrav
duchovných všetkých troch cirkví pôsobiacich
v našej obci:
„Toto je deň, ktorý stvoril Hospodin.
Radujme sa v ňom a jasajme.“ (Ž. 117,24)
Týmito slovami žalmu Vás, drahí bratia
a sestry, milí spoluobčania, chcem uviesť
do najradostnejšieho sviatku sviatkov
– svetlého Christovho vzkriesenia. Tento
veľký a radostný deň stvorený Hospodinom je
začiatkom „iného, večného života“.
Dovoľujem si Vás preto všetkých úprimne
pozdraviť so svetlým Christovým vzkriesením
a popriať Vám prekrásne a milostiplné dni
prežité v duchovnej radosti. Nech sú Vaše
duše, ako aj celé bytie, naplnené svetlom
blahodate, ktorá žiari z prázdneho hrobu
spasiteľa Christa. Nech nebeský nehmotný
oheň, ktorý v čase Božieho zmŕtvychvstania
zapaľuje v pravoslávnom chráme Christovho
vzkriesenia v Jeruzaleme a jeho okolí sviece
a lampady, zapáli aj v našich dušiach oheň
viery, lásky, vzájomnej úcty a tolerancie.
Tohto roku je naša radosť umocnená
skutočnosťou, že všetci kresťania, nielen

SÚŤAŽ
Milí čitatelia!
Súčasťou našich novín je aj
súťaž. V každom čísle uverejníme
najzaujímavejší kuchársky recept, ktorý
odmeníme vecnou cenou. Na konci roka
ohodnotíme najlepší recept ako recept
roka a oceníme ho zaujímavou cenou.

RECEPTY
Veľkonočný perový koláč
2 kg polohrubej múky, 10 dkg cukru, 9-10 ks
sacharínu, 13 dkg Sunaru, 10 dkg droždia,
1 ks vanilky, 1 prášok do pečiva, 10 dkg
margarínu, 7-8 dcl mlieka (podľa potreby).
Urobíme kvások a všetky prísady spolu
vymiesime. Miesime asi ľ hodiny. Cesto
potom necháme vykysnúť. Plechy vymastíme
a plníme iba do polovice výšky plechu. Cesto
necháme na plechu ešte najmenej pol hodiny
odpočívať. Pečieme zo začiatku prudšie,
keď koláč chytí farbu, uberieme teplotu
a pomaly dopekáme. Hotový koláč vyklopíme
a prikryjeme utierkou.
Recept zaslala p. Mária Čičváková.

v našej obci, ale aj na celom svete, oslavujú
tento sviatok spoločne.
S radosťou preto všetci volajme: CHRISTOS
VOSKRESE – VOISTINU VOSKRESE!
S láskou v Christu
ThMgr. Prot. Ján Gliganič CSc.
Drahí bratia a sestry v Kristovi!
Koľkokrát sme už vo svojom živote
zakúsili ohraničenosť našich ľudských
síl, naše slabosti a nedokonalosti. Vďaka
požehnanému času Veľkého pôstu sme
ochotní prehodnotiť aj náš život podľa slov
svätého apoštola Pavla, ktorý pokorne
vyznáva: „Veď nerobím dobro, ktoré chcem,
ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím
to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech,
ktorý vo mne sídli. Badám teda taký zákon, že
keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa
vnútorného človeka s radosťou súhlasím
s Božím zákonom; ale vo svojich údoch
pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu
mojej mysle a robí ma zajatcom zákona
hriechu, ktorý je v mojich údoch“. Apoštol
ďalej volá a kladie otázku: „Ja nešťastný
človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti?“
Vzápätí však ponúka aj radostnú zvesť do
tejto situácie: „Ale nech je Bohu vďaka skrze
Ježiša Krista, nášho Pána!“
Ježiš Kristus je ten, ktorý nás predchádza
svojou zachraňujúcou mocou. Sviatky Paschy
sú oslavou živého Krista, ktorý stojí uprostred
zhromaždeného Božieho ľudu. Vstupuje do
nášho konkrétneho života, aby nás vyslobodil,
Prvý recept nám poslala p. Ľuba Kotlárová
Vargová. Recept na krabí šalát, ktorý nám
zaslala sme vyskúšali a bol naozaj vynikajúci.
Autorku sme ocenili kuchynskou váhou.
Srdečne jej k výhre gratulujeme a veríme, že
pomocou svojej výhry napečie a navarí ďalšie
dobroty.
Vaše príspevky čakáme v predajni
p. Bobera najneskôr do 23.4.2007. Verím,
že ďalšie ocenenie bude práve Vaše.

aby „tým, čo sú v hroboch, život daroval“. On
dáva nášmu životu nový rozmer, lebo má moc
nad našou telesnou i duchovnou smrťou.
V ňom je naša nádej!
Želám Vám a Vašim blízkym, aby ste zakúsili
túto moc Zmŕtvychvstalého Pána a zároveň
Vám vyprosujem požehnanú a radostnú
Paschu!
Christos voskrese!
o. Mgr. Juraj Voroňák,
farár gréckokatolíckej farnosti v Stakčíne
„Vy hľadáte Ježiša Krista, ukrižovaného.
Vstal z mŕtvych, niet ho tu.“ (Mk 16,6)
Takto sa Boží posol, odetý svetlom, prihovára
ženám, hľadajúcim v hrobe Ježišovo telo.
To isté evanjelista zvestuje i nám. Ježiš nie
je osobnosťou z minulosti. On žije, a ako
taký kráča pred nami; volá nás, aby sme
nasledovali Jeho, ktorý žije, a tak našli i my
cestu skutočného života.
Požehnanú Veľkú noc želá Ján Dudič.

KAM ZA KULTÚROU

Divadlo je od Stakčína ďaleko, v kine premietajú už len málokde, preto sme sa rozhodli priblížiť Vám kultúrne podujatia, ktoré
organizuje Mestské kultúrne stredisko v Snine.
Dúfame, že Vám neujde predstavenie divadla
Jonáša Záborského z Prešova, a že nedeľné
divadielko poteší Vaše deti, ktoré majú tiež
právo na radosť a kultúrne zážitky, ako ich
prežívajú deti z väčších miest.
Mestské kultúrne stredisko v Snine
PROGRAM podujatí
pre verejnosť v apríli 2007
♣
13. 04.
Statky-zmätky
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
kinosála, 19.00 hod., vstupné: 100,- Sk

♣
16. 04.
Vedieťviac

beseda o prevencii rakoviny
s onkologičkou MUDr. Brigitou Timuľákovou
spoločenská sála, 17.00 hod., vstup zdarma

♣
27. 04.
Sninské divadelné revy

prehliadka amatérskych divadiel
Hosť: divadelný súbor Východná Európa
z Popradu
kinosála, 15.30 hod., vstupné: dobrovoľné

♣
27. 04.
Gladiator & P. S., Petr Bende

koncert hudobných skupín a českej SuperStar
športová hala, 19.00 hod.,
vstupné: 99,- Sk v predpredaji
150,- Sk v deň koncertu

♣
30. 04.
Vítanie jari tancom a spevom

program folklórneho súboru Šiňava
námestie, 16.00 hod.
tel. č. MsKS 057/7623635,
e-mail: msks@snina.sk, www.snina.sk

ŠPORT
IV. LIGA SEVER
17. kolo:
Stakčín - Svidník 3 : 0 /2 : 0/
Góly: Valkučák, Beták, Ondík
Žltá karta: Fedor
Rozhodoval: Michalík Vladimír
Zostava OFK: Behun, Švigár, Maliňak,
Paraska, Beták, Bešák, Fedor, Valkučák,
Obšatník, Tabaka, Chalčák
Ostatné výsledky:
Snina - Nižná Šebastová
1 :1
Raslavice - Nižný Hrušov
0:4
Čierne - Fintice
1:0
Jasenov - Kežmarok
2:0

Kľušov - Breznica
1:3
Ľubica - Medzilaborce
5:0
Ľubotice - Kračúnovce
4:1
18. kolo:
Nižná Šebastová - Stakčín 0 : 1 /0 : 1/
Góly: Valkučák
Žltá karta: Ondík,Valkučák, Chalčák
Rozhodoval: Juhás Cyril
Zostava OFK: Behun, Maliňak, Kubalík,
Paraska, Beták, Bešák, Chalčák, Valkučák,
Obšatník, Ondík; Tabaka
Ostatné výsledky:
Svidník - Ľubotice
6:1
Kračúnovce - Ľubica
2:0
Medzilaborce - Kľušov
0:1
Breznica - Jasenov
2:1
Kežmarok - Čierne
2:1
Fintice - Raslavice
1:1

Nižný Hrušov - Snina
Tabuľka po 18. kole:
1. Svidník
2. Stakčín
3. Snina
4. Ľubotice
5. Nižná Šebastová
6. Ľubica
7. Fintice
8. Kežmarok
9. Kračúnovce
10. Nižný Hrušov
11. Kľušov
12. Jasenov
13. Breznica
14. Raslavice
15. Medzilaborce
16. Čierne

2:3
41 + 14
40 + 13
39 + 12
29 + 2
28 + 1
28 + 1
28 + 1
26 - 1
25 - 2
24 - 3
23 - 4
20 - 7
19 - 8
16 - 11
13 - 14
11 - 16

Majstrovstvá Stakčína v kartách - disciplína ,,Fiľo“

Dňa 31.3.2007 sa uskutočnil v hostinci ,,U Cvana“
1. ročník kartárskeho turnaja. Nálada bola výborná.
20 súťažiacich sa snažilo o získanie titulu majstra
v kartárskej hre ,,Fiľo“.
Víťazi boli ocenení diplomom a fľašou ,,moku“.
V závere si všetci pochutili na vynikajúcom guláši
p. Jakubka a ako inak, zapili ho dobrým pivom.
Výsledky turnaja:
1. Bober – Šebák. 2. Suč – Bilík. 3. Kerekanič
– Čornanič

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
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