Veľa vône, koláčikov,
V našej obci už niektorí
Keď jarné kvety kvitnú a slnko
pritom
mnoho
korbáčikov,
veľkonočné sviatky mali
teplo hreje, tak príroda
čistú vodu zo studničky,
a iní sa na ne ešte len
svoju náruč každému dopraje.
dobré vínko do skleničky.
pripravujú.
Želáme Vám krásne
Veríme, že ich prežili
Veľkonočné sviatky
K novej jari veľa sily,
v láske a radosti
a radosť z každého
by ste v zdraví dlho žili,
a krátkymi vinšmi želáme Na Veľkú noc všetkého dosť,
prežitého jarného dňa.
radosť, pohodu, spokojnosť.
ostatným to isté.
(red.)

Prezident SR Ivan Gašparovič sa stretol s občanmi v Stakčíne
Dňa 13.3 2009 prijal starosta obce Stakčín J. Kerekanič na OÚ
vzácnu návštevu - prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorého
sprevádzal poslanec NR SR Michal Lukša. Obradná miestnosť
obecného úradu bola plná očakávajúcich obyvateľov obce. Pred
budovou postávali deti z materskej školy, základnej školy, ale
aj zvedaví občania. Hneď po jeho príchode ho íspevom privítal
súbor Beskyd. V diskusii s občanmi ocenil lojalitu občanov
rusínskej národnosti k Slovenskej republike. Prezident Gašparovič
skonštatoval, že národnostná politika na Slovensku je na vysokej
úrovni, o čom ho presvedčili aj predstavitelia menšín žijúcich na
Slovensku. Diskusia by trvala omnoho dlhšie, keby nebol čas
návštevy vzácneho hosťa ohraničený. Po ukončení diskusie všetci
prítomní vstali a spontánne zaspievali hosťovi miestnu zdravicu
,,Na mnohaja i blahaja lit“.
Občania čakajúci pred budovou len tak ľahko prezidenta nepustili.
Zaujímali ich jeho názory na široký okruh problémov dnešnej
ťažkej krízovej doby. Deti si vypýtali autogramy, iní sa chceli
odfotiť. Aj keď bolo v ten deň piatok trinásteho, pre mnohých
Stakčínčanov to bol šťastný a zaujímavý deň.

Ako sme volili
prezidenta SR?
1. kolo:
Počet oprávnených voličov zapísaných do
zoznamu voličov: 1942
Počet oprávnených voličov, ktorým boli
vydané obálky: 726
Počet platných hlasov: 724
Počet platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov:
1. Bollová Dagmar, PaedDr.....................5
2. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc...544
3. MartInáková Zuzana..........................38
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc........18
5. Mikloško František, RNDr.................16
6. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD......91
7. Sidor Milan, PhDr., CSc....................12
2. kolo:
Počet oprávnených voličov zapísaných do
zoznamu voličov: 1930
Počet oprávnených voličov, ktorým boli
vydané obálky: 904
Počet platných hlasov: 903
Počet platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov:
1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. .....
.............................................789 (87,4%)
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.
.............................................114 (12,6%)

Dna 7.marca 2009 usporiadala ZO Únie žien Slovenska
v Stakčíne v spolupráci s obecným úradom v spoločenskej sále základnej školy oslavy pri príležitosti MDŽ.
Na úvod sviatočného stretnutia privítala všetkých predsedníčka ZO Marta Gavurová a pozdravila všetky ženy. Po
úvodnom slove vystúpili deti zo ZŠ a MŠ a miestny súbor Beskyd. Peknou pesničkou
zaujal aj Kamil Roško. Sviatok žien prišla pozdraviť aj poslankyňa OZ PaedDr. Jana
Kandriková, ktorá všetkým ženám popriala veľa šťastia, zdravia, ako aj osobných
a pracovných úspechov. Predsedníčka ZO UZS v Stakčíne spolu s PaedDr. Janou
Kandrikovou odovzdali ďakovné listy svojim členkám a kytičku kvetov ženám, ktoré
sa toho roku dožili, alebo sa dožijú svojho okrúhleho výročia narodenia. Slávnostné
stretnutie prebiehalo v príjemnej priateľskej atmosfére. Pri dobrej káve a zákusku sa
ženy vzájomne porozprávali, posťažovali sa, vymenili si svoje názory. Domov odchádzali s radosťou, že stretli svoje známe, ale aj s pocitom, že dnešný deň prežili trochu
inak, sviatočne. Karafiát vo váze, ktorý každá žena dostala, im určite dlho pripomínal
príjemné chvíle z tohto dňa. Úprimné poďakovanie patrí sponzorom slávnostného
stretnutia, ktorými boli Obecný úrad v Stakčíne a Agrifop a.s. Stakčín.
Mária Dereninová

MDŽ

Stakčínski
volejbalisti
v Poľsku
Dňa 14.3.2009 sa v našej
družobnej obci Lutowiska
v Poľsku uskutočnil volejbalový turnaj o Pohár
starostu obce. Pozvanie
dostali aj stakčínski volejbalisti ako jediné zahraničné družstvo. Turnaja

sa zúčastnilo 6 družstiev.
Stakčínske družstvo svojou
hrou a vystupovaním vzbudilo sympatie u poľských
divákov. Záujem o turnaj
prejavila široká verejnosť,
ale aj poľské média. Naši
volejbalisti pod vedením
poslanca OZ Sergreja Cilipa
nám neurobili hanbu a po
veľmi dobrých výkonoch
v turnaji zvíťazili. Domov
priviezli pekný pohár a pozvanie na ďalšie turnaje.
Sergej Cilip

OZNAM
Vážení občania! Oznamujeme Vám, že
v obci STAKČÍN je možnosť pripojenia
sa do siete vysokorýchlostného internetu prostredníctvom firmy LEKOS.
Táto firma momentálne poskytuje pripojenie pre niekoľko tisíc domácností
na východnom Slovensku. Služby pripojenia poskytuje aj v obciach ako sú
UBĽA, STAKČÍNSKA ROZTOKA, KOLONICA, KLENOVÁ, KALNÁ ROZTOKA
a teraz už aj v STAKČÍNE. Pripojenie je
veľmi výhodné vzhľadom na to, že Vaše
mesačné náklady za INTERNET budú
stále rovnaké, aj keby ste boli pripojení akokoľvek dlho a preniesli akékoľvek
množstvo dát.
Na pripojenie klientov používa najnovšiu technológiu, ktorá umožňuje
pripájať klientov až s trojnásobne vyššími rýchlosťami INTERNETU než obvykle. Mesačný poplatok za neobmedzený
INTERNET je od 350,- Sk (11,62 eur)
pri rýchlosti až 1500 kbit/s. Poplatok
za zavedenie INTERNETU je len 1,- Sk
pri programe s viazanosťou. Reklamné letáky s kompletnou ponukou cien
a rýchlosti boli roznesené v rámci celej
obce. V prípade záujmu je možné ich
dostať aj na obecnom úrade. Pre objednanie INTERNETU, alebo získanie viac
informácií volajte na telefónne čísla
0907948008 alebo 056 6982 660.
Lasanda / LEKOS

MDŽ v KC
Komunitné centrum v Stakčíne, pod vedením PhDr. Jarmily Kotlárovej v spolupráci
s obecným úradom, usporiadalo 8. marca 2009 v Stakčíne pre rómske ženy nad
50 rokov oslavy MDŽ.
V kultúrnom programe vystúpil žiak
1. ročníka ZŠ s MŠ Adrián Ďuri a detičky
z MŠ. Peknou pesničkou pozdravil prítomné dámy Kamil Roško.
Veľkým prekvapením pre účinkujúcich boli
hodnotné darčeky, ktoré venovala PhDr.
Jarmila Kotlárová. Po občerstvení a peknom programe odchádzali aj tieto ženičky
s kytičkou na pamiatku na pekne prežité
popoludnie.
Marta Gavurová

Slavonice

včera, dnes a zajtra
V dňoch 2.5. – 17.5.2009
bude v priestoroch
Obecného úradu
v Stakčíne inštalovaná
výstava fotografií
z družobného mesta
Slavonice.

Jedným z najpodstatnejších činiteľov
zachovania zdravia a dožitia sa dlhého veku
človeka je okrem dedičných predpokladov
aj výživa.
Okrem toho, že naša strava musí byť
pestrá a chutná, musí obsahovať všetky
živiny nevyhnutné pre zdravie. Dôležitou
súčasťou našej stravy by mal byť med
nielen preto, že obsahuje mnohé významné
výživové a liečive zložky, ale aj preto, že
je vlastne hotovou živinou, ktorú tráviaci
systém bez zložitého tráviaceho procesu
rozposiela krvou k jednotlivým orgánom,
najmä na posilnenie srdca.
Organizované včelárenie v našej doline
vzniklo v roku 1953. Dovtedy, aj keď už
včelstvá existovali, nebola založená žiadna
organizácia, ktorá by včelárov podchytila.
V roku 1953 bol založený Zväz včelárov
združením Sniny, Stakčína a UličskoUbľanskej doliny. V tomto združení bolo
zaregistrovaných okolo 70 členov. Prvým
predsedom bol Vasiľ Minčič a tajomníkom
Eliáš Turik.
V roku 1957 sa organizácia rozdelila na
ZO–SZV v Snine a ZO–SZV v Stakčíne.
Tento systém rozdelenia existuje dodnes.
Po predsedovi p. Minčičovi sa v ZO
–SZV Stakčín vystriedali v tejto funkcii
Štefan Zubaľ, Eliáš Turik, Ján Rosič
a Mikuláš Sekerec, ktorý je predsedom
aj v súčasnosti. V ZO-SZV Stakčín sa
v tomto období združuje 51 včelárov,
ktorí majú po 5 až 20 včelstiev, spolu
746. ZO obhospodaruje celú UličskoUbľanskú dolinu vrátane Národného

parku Poloniny. Svojim členom
sa snaží pomáhať materiálne
a odborne podľa svojich možností.
Zabezpečuje školenie členov,
liečivá, veterinárnu starostlivosť
a materiálnu pomoc.
V rokoch 1970 – 1971 zaniklo
v
Uličsko-Ubľanskej
doline
takmer všetko včelstvo kvôli
klieštikom, lebo v tomto období
neboli takmer žiadne liečivá proti
týmto parazitom.
V súčasnosti sú v našej ZO SZV
organizovaní včelári zo Stakčína,
Uličskej a Ubľanskej doliny. Výbor ZO
pracuje v tomto zložení: predseda M.
Sekerec, tajomník P. Šebák, hospodár Ing.
M. Sičák a členovia J. Kočán a J. Macík.
Výbor pracuje podľa vopred vypracovaného
plánu a podľa potreby a naliehavosti úloh.
Členovia výboru absolvovali kurz „Včelár
– odborná príprava inšpektorov zdravia
včiel“. Chodia pravidelne na kontrolu
včelstiev. Kontrolujú zdravotný stav včiel,
hygienu a počty rodín včiel. Pravidelne,
podľa plánu, konajú členské schôdze
v Stakčíne a v Uliči. Na členské schôdze
pozývajú odborníkov, ktorí prednášajú
o včelárstve. Aj v tomto roku sa ich členskej
schôdze zúčastnil predseda ústrednej
a kontrolnej komisie pri SZ včelárov pán
Foťko z Bratislavy.
Finančná podpora, ktorá je poskytovaná
vo forme dotácií na národnej úrovni
z ministerstva poľnohospodárstva na
opeľovaciu činnosť na jedno prezimované
včelstvo, je podľa počtu včelstiev
v centrálnej evidencii k 15. máju
kalendárneho roka. Tieto dotácie, ktoré
včelár dostáva, sú nedostačujúce pre chov
včiel. Prínos, ktorým včelár so svojimi
včelami prispieva pre výživu a zdravie
človeka, je nedocenený. Opeľovaním
rastlín včely vplývajú až na 76% výroby
potravín určených pre ľudskú spotrebu,
84% rastlinných druhov pestovaných
v Európe je závislých od opeľovania.
Z celkovej hodnoty produkcie včiel,
ktorú získava naša spoločnosť, si včelár
prisvojuje iba 10% a spoločnosť až 90%.
Včelári chovom včiel spoločnosti dávajú

Viete že...
7. december je sviatok Svätého Ambróza, ktorý sa ako svätec
stal patrónom včelárov a včiel. „Z múdrych kníh“ sa o tomto
svätcovi dočítame:
Legenda hovorí, že ako malý chlapec spal vonku v kolíske.
Prilietajúci roj mu sadol na tvár, do úst mu včely vložili med
a bez jediného uštipnutia roj jednoducho odletel. Práca včiel
sa preňho stala symbolom usilovnosti. Jeho životným krédom
sa stali pracovitosť, cnosť a svedomitosť, pravdepodobne podmienené prácou včeličiek.
Táto legenda so včelím rojom sa spája s touto udalosťou.
Týmto bol sv. Ambróz predurčený stať sa patrónom včelárov.
Jeho podobizeň je často zobrazovaná na včelích úľoch.

oveľa viac, ako za svoju prácu dostávajú.
Slávny vedec Albert Einstein povedal: „Keď
uhynie posledná včela, ľudstvu nezostanú
viac ako štyri roky života“. Nebolo by
kvetov, nebolo by medu, ani veľmi
dôležitých včelích produktov, nebolo by
krásy, len smútok pre naše oči a náš život.
Včely sú výrazom životnej energie prírody
a človeka. Einsteinove zlé predtuchy sa
v súčasnosti napĺňajú nielen v celosvetovom
meradle, ale aj na Slovensku.
Kým v roku 1981 bolo na Slovensku 36
300 včelárov, ktorí chovali vyše 376 tisíc
rodín včiel, dnes sa tieto údaje znížili na
14 tisíc včelárov a vyše 200 tisíc včelstiev.
V niektorých okresoch vyhynulo okolo
25 - 50% včelstiev. V Česku vyhynulo
okolo 30% včelstiev. Podobná situácia je
aj v ďalších okolitých krajinách. Aj naša
organizácia v tomto roku zaznamenala
úbytok včelstiev, zvlášť v Ubľanskej doline.
Kým sme v roku 2007 mali 990 včelstiev
a 57 včelárov, v roku 2008 to bolo už len
746 včelstiev a 51 včelárov. Ubudlo nám
teda 6 včelárov a uhynulo 244 včelstiev.
Masové úbytky včiel šokovali aj Ameriku.
V celej krajine hynú včely, úle plné medu
zostávajú prázdne, včely miznú bez stopy.
Hlavnou príčinou úhynu sú choroby ako
napríklad mor včelieho plodu, hniloba
včelieho plodu, roztočová nákaza,
klieštiková nákaza, atď.
Na liečenie sa používajú rôzne liečivá,
ktorými sa tlmia choroby. V poslednom
čase bol vyvinutý prístroj na liečenie
včelstiev v každom ročnom období –
aerosólový prístroj VAT-1. Pre jeho vysokú
cenu si ho naša organizácia zo svojich
prostriedkov nemôže dovoliť zakúpiť.
Preto sa obraciame na vás všetkých,
obecné úrady, podnikateľov i občanov, ak
chcete, aby naše polia, záhrady, sady kvitli
a prinášali úžitok a zdravie nás všetkých,
pomôžte nám aj malým finančným darom.
Finančné príspevky zasielajte na náš účet:
SLSP, a.s., číslo 0462541258/0900.
Aj touto cestou ďakujeme Obecnému úradu
v Stakčíne, ktorý nám poskytol finančnú
podporu vo výške 100,- € na zakúpenie
tohto prístroja. Všetkým ďakuje výbor ZOSZV Stakčín a včelári nášho regiónu.
Ing. Michal Sičák

Int erne t

pre každého zdarma
Starosta obce pozýva deti, mládež
a dospelých do novozriadenej internetovej
klubovne, ktorá sa nachádza v starej
budove materskej školy. Internet je
prístupný pre všetkých zdarma každý deň
od 15.00 do 19.00 hod.

ŠPORT
Medzinárodný turnaj „Veľká cena
Plzne“ v zápasení voľným štýlom

Koncom februára usporiadala TJ Lokomotíva Plzeň – oddiel zápasenia medzinárodný turnaj „Veľká cena Plzne“ v zápasení
voľným štýlom v kategóriách prípravka,
mladší a starší žiaci, kadeti juniori a seniori. Na turnaji štartovalo 125 pretekárov
z 18 družstiev – 2 družstvá zo Slovenska

a jedno z Nemecka. Zápasnícky klub Slávia Snina na tomto turnaji reprezentovalo
15 pretekárov vo všetkých vekových kategóriách, z toho boli aj štyria zápasníci
zo Základnej školy s Materskou školou
v Stakčíne, ktorých trénuje učiteľ telesnej
výchovy a bývalý československý reprezentant v zápasení voľným štýlom Mgr.
Hudák Marián.
Cestou do Plzne sa športová výprava zastavila v Prahe, kde im tréneri urobili krátku prehliadku Prahy – Václavské námestie,
Staromestské námestie – Orloj, Karlov
most, Pražský hrad a chrám sv. Víta.
Turnaj mal dobrú medzinárodnú úroveň
a zápasníci z našej základnej školy podali
dobré výkony, čím prispeli k celkovému
prvému miestu v hodnotení družstiev.
Umiestnenie žiakov Základnej školy s Materskou školou v Stakčíne:
Kategória prípravka: 31 kg – Banický Matúš – 3. miesto, 37 kg – Pitlanič Jaroslav
– 3. miesto. Kategória mladší žiaci: 52 kg
– Gezo Peter – 2. miesto. Kategória starší
žiaci: 66. kg - Miňo Jakub – 3. miesto
V celkovom hodnotení družstiev bolo nasledujúce poradie:
1. ZK Slávia Snina – 83 bodov
2. Lokomotíva Plzeň – 56 bodov
3. ZK Hradec Králové – 38 bodov
/jž/ Židzik Ján

Majstrovstvá Stakčína v kartách

disciplína
„FIĽO“

Účastníci majstrovstiev

Dňa 14.03.2009 sa v hostinci „U Cvana“
uskutočnil 3. ročník kartárskeho turnaja.
Osemnásť súťažiacich, čiže deväť dvojíc,
ozaj veľmi urputne bojovalo o získanie
titulu v kartárskej hre „FIĽO“. Hralo sa
systémom každý s každým, takže každá
dvojica odohrala osem ťažkých zápasov,
lebo hráčske dvojice boli veľmi vyrovnané.
Ešte v záverečných zápasoch mohlo dôjsť
k zmenám vo výslednom poradí, preto
boli súboje napínavé, podobne ako rok
predtým. Víťazi boli už tradične odmenení
diplomom a fľašou „moku“. Po chutnej večeri a občerstvení boli nakoniec vyhlásené
tieto výsledky:

Napínavé rozhodovanie
1. miesto: J. Sochanič - M. Zubaľ
2. miesto: J. Bilík - M. Sűč
3. miesto: J. Keleman - R . Keleman
Ing. Sochanič Ján

VÝSLEDKY NAŠICH
FUTBALOVÝCH MUŽSTIEV
DOSPELÍ:
17. kolo: Stakčín – Svit 2:1
góly: Čerňa (2)
18. kolo: Kľušov – Stakčín 0:2
góly: Čerňa (2)
19. kolo: Nižná Šebastová – Stakčín 2:0
20. kolo: Stakčín – Ľubica 3:0
góly: Bešák, Fedor 11 m, Chudina
Po 20. kole je OFK Agrifop Stakčín na
3. mieste. Po skončení súťaže nám odpočítajú 3 body.
DORAST:
15. kolo: Ľubica – Stakčín
3:0 kontumačne
16. kolo: Stakčín – Veľký Šariš 1:4
gól: Peľo J.
ŽIACI:
14. kolo: Stakčín - Udavské odložené
15. kolo: Modrá n/Cir. – Stakčín 1:4
16. kolo: Stakčín – Dlhé n/Cir. 3:0

Žiacke mužstvo

OFK Agrifop nám robí radosť
Chcete vidieť, ako
vyzerá radosť a odhodlanie? Tak príďte na tréning alebo
zápas stakčínskeho
žiackeho mužstva.
Títo malí futbalisti hrajú 1. triedu a po
jesennej časti sú na 5. mieste. Trénuje
ich Janko Peľo, ktorý predtým postúpil do V. ligy so seniormi OFK Ubľa.
Zimnú prípravu zahájili žiaci netradične
už v januári. Trénujú trikrát do týždňa
buď v telocvični alebo na viacúčelovom
ihrisku. V rámci prípravy sa zúčastnili halových turnajov v Humennom
a v Snine. Vo februári odohrali dvojzápas s mladšími žiakmi Sniny. Prípravu absolvujú títo hráči: Jakub Biľanský,
Tomáš Telehanič, František Keleš, Peter
Grundza, Daniel Iskajc, Matej Zubiček,
Rasťo Hreha, Ivo Vasko, Matej Sochanič, Tomáš Karaščák, Emil Dudy- Koťo,
Tomáš Budi, Matej Mandzák, Peter Lelko, Dominik Bzyski, Maroš Iskajc, Erik
Gezanič, Miroslav Janočko, Miroslav
Kožuškanič, Jakub Kurej, Patrik Piteľ
a Daniel Kocik. V prípravke sú títo
chlapci: Viktor Roško, Jaroslav Pitlanič,
Dávid Koban, Ján Gezanič, Ján Husťák,
Martin Timko, Matúš Plevka, Patrik
Červeňak, Vladimír Godla, Roman Bajza, Maroš Keleman a Rudolf Ferenc.
Výbor OFK Agrifop venuje príprave dorastencov a žiakov na jarnú časť ročníka 2008/2009 veľkú pozornosť.
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