Z rokovania
obecného zastupiteľstva
Dňa 30.04.2009 sa uskutočnilo 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tieto materiály:
∙ zobralo na vedomie kontrolnú správu
o plnení uznesení z februárového zasadnutia OZ
∙ zobralo na vedomie plnenie rozpočtu
obce za 1. štvrťrok 2009
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu
ZŠ s MŠ
∙ schválilo rozpočtové opatrenie č. 2 ZŠ
s MŠ
∙ zobralo na vedomie správu o činnosti
obecnej knižnice za rok 2008 a úlohy na
rok 2009
∙ zobralo na vedomie správu o činnosti
DHZ za rok 2008 a úlohy na rok 2009
∙ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o príprave návštevy delegácií
zo Slavoníc a Lutowiska
∙ prerokovalo žiadosť p. Petra Kelemana
o odkúpenie časti parcely KN č. 149/44
a túto ponecháva v evidencii. Požiadalo
starostu obce, aby zabezpečil uvedenú
parcelu rozdeliť GO plánom na stavebné pozemky o výmere cca. 400 - 500
m2 a zároveň preveriť možnosť napojenia týchto parciel na inžinierske siete.
∙ zobralo na vedomie žiadosť Ing. Michala Sirku o poskytovaní sociálnych služieb a súhlasilo iba s odpredajom budovy bývalého OZS za cenu 99 581,76
Eur, ktorá bude uhradená jednorázovo.
Toto uznesenie je platné od 1.05.2009
do 1.07.2009.
∙ schválilo žiadosť Agentúry RR Poloniny
o prenájom kancelárskych priestorov
v budove Obecného domu.
∙ schválilo žiadosť ZŠ s MŠ o dotáciu na
spolufinancovanie projektu „Elektronizácia a revitalizácia MŠ 2009“
∙ schválilo žiadosť ZŠ s MŠ o dotáciu na
spolufinancovanie projektu „Enviroprojekt 2009“
∙ schválilo žiadosť ZŠ s MŠ o dotáciu na
spolufinancovanie „Zdravie v školách“
∙ schválilo predloženie žiadosti o NFP v
rámci výzvy ROP - 4.1a- 2009/01 ROP
za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia centra obce Stakčín“, ktorého

Stakčín – Slavonice – Lutowiska
V dňoch 15.- 17. mája 2009 navštívili
našu obec delegácie z Českej republiky, z mesta Slavonice a z Poľska, z gminy Lutowiska. Po príchode návštevy
vo večerných hodinách sa uskutočnilo
slávnostné prijatie na pôde obecného
domu. Súbor Beskyd pripravil tradičné
stakčínske občerstvenie a svojím spevom zahájil trojdňové slávnosti. Nasledujúci deň dopoludnia navštívili hostia
úpravňu vody v Stakčíne. V sobotu popoludní sa k 41-člennej českej delegácii pripojili 5 hostia z gminy Lutowiska
z Poľska.
O 15. hod. v parku pred Domom kultúry nasledovalo kultúrne a spoločenské podujatie pri príležitosti návštevy
družobných miest. Počasie bolo premenlivé, ale prekrásne hlasy českého
speváckeho zboru Viva la bella zahnali
všetky zbiehajúce sa mraky nad parkom. V programe vystúpili súbory Beskyd, Zaričanka a Dukát. Starosta obce
pozval na pódium vedúceho delegácie
zo Slavoníc, starostu Luboše Kryzana
s manželkou a vedúcu poľskej delegácie
p. Zofiu Bacior - Michalsku, zástupkyňu
wójta gminy Lutowiska. Obaja hostia
pozdravili všetkých prítomných a vyjadrili spokojnosť s priateľskými vzťahmi
s predstaviteľmi našej obce.
Spolupráca s mestom Slavonice začala oficiálne v roku 2001 a od roku 2007
sa stretávame so zástupcami gminy Lutowiska. Vytvorili sa vzťahy, ktoré môžeme nazvať priateľské a srdečné. Starosta
obce vo svojom príhovore uviedol, že
sme pri výbere partnerov mali šťastnú
ruku.
Myšlienka na spoluprácu medzi Slavonicami a Stakčínom sa zrodila v hlave
MUDr. Zdeňka Krajíčka. V roku 2001
navštívil náš región, a keďže krása tunajšej prírody naňho silne zapôsobila,
prišiel s myšlienkou vytvoriť dohodu
o spolupráci, ktorá svetlo sveta uzrela
v Slavonicach dňa 18.5.2001. Z tohto dôvodu sa starosta obce rozhodol na tomto
podujatí odovzdať MUDr. Z. Krajíčkovi
Cenu starostu obce. Za mimoriadny prínos k rozvoju spolupráce medzi gminou
Lutowiska a obcou Stakčín udelil Cenu
starostu obce Mgr. Inž. Wlodzimierzovi
Podymovi.
Pokračovanie

Cena starostu obce MUDr. Krajíčkovi zo
Slavoníc

Zofia Bacior - Michalska

Luboš Kryzan s manželkou
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ciele sú v súlade s platným ÚP obce
Stakčín a platným PHaSR.
schválilo výrobu pódia na účely kultúrnych a spoločenských podujatí
schválilo zošrotovanie a vyradenie
osobného auta Škoda Felícia ev. č. SV
097AE a kúpu nového auta pre potreby
obce za max. 17 000,- Eur včítane šrotovného
neschválilo vstup obce Stakčín do projektu MAS Poloniny
schválilo predloženie projektu „Športujeme pre radosť a zdravie“, ktorý bude
realizovaný pre ZŠ s MŠ a spolufinancovanie do výšky min. 5%
schválilo predloženie projektu „ Stakčín
Lutowiskam, Lutowiska Stakčínu, so
spolufinancovaním vo výške min. 5%
Ján Kerekanič, starosta obce

Novinka v Stakčíne
V budove starej školy pri Minimarkete
Mäsna, zriadil Ing. Jozef Chomanič Turisticko - informačnú kanceláriu (TIK)
a internetový klub s podávaním občerstvenia a zmrzliny.
Otváracia doba je každý deň od 14.00
do 22.00 hod. Priestory sú vkusne
a celkom príjemne upravené. Môžete si
tu v čistom ,,nekrčmovom“ prostredí
vypiť kávu s dobrou zmrzlinou a zároveň hľadať potrebné informácie na internete. Ing. Chomanič by okrem iného
rád poskytoval informácie turistom,
ktorí zavítajú do nášho regiónu. Cieľom
TIK je oboznamovať turistov s informáciami, kde sa môžu stravovať a ubytovať, ako sa dostať do želaného cieľa,
prípadne im zabezpečiť odborný sprievod. V TIK si turisti môžu zasurfovať na
internete, na čo slúži 6 počítačov a taktiež si tu môžu kúpiť malé spomienkové
predmety, suveníry a pohľadnice.
Ing. Chomanič má záujem o spoluprácu
so samosprávou obce Stakčín a mikroregiónmi Uličskej a Ublianskej doliny.
Hlavným poslaním jeho informačnej
kancelárie je dosiahnuť spoluprácu
jednotlivých obcí pri rozvoji turistického ruchu a zlepšovaní podmienok pre
jeho rozvoj napr.: ubytovanie v súkromí, príprava regionálnych turistických
atrakcií, príprava propagačných materiálov vhodných na propagáciu našich
regiónov v zahraničí, ale aj na celom
Slovensku.
Dúfame, že sa novému zariadeniu
v obci bude dariť, a že prichádzajúci turisti získajú dostatok potrebných informácií na spoznávanie nášho krásneho
kraja. Dobrá zmrzlina ich po ceste určite osvieži a cez internet môžu domov
poslať správu, že sú v poriadku.

7. apríl - Svetový deň zdravia
Tak ako každoročne, aj v tomto roku pripadol na 7. apríla Svetový deň zdravia.
Tento sviatok, vyhlasovaný pod záštitou
OSN Svetovou zdravotníckou organizáciou na výročie jej vzniku už od roku 1950,
sa opakovane stáva príležitosťou pripomenúť si význam zdravia pre spoločnosť i pre
jednotlivca. Už tradične býva sprevádzaný
radom podujatí.
Vychádzajúc z plánu práce Metodického
združenia 1. – 4. ročníkov ZŠ a pri príležitosti SDZ triedne učiteľky 1. stupňa ZŠ
pripravili paletu aktivít, ktorej cieľom bolo
ponúknuť malým žiakom urobiť niečo pre
svoje fyzické či duševné zdravie. Aktivity
pre jednotlivé ročníky nazvali takto:
1. ročník: Pohyb v každom veku – 5 minútové ranné cvičenia pre prvákov posilňujúce mladý organizmus
2. ročník: Kráľovstvo špinavých rúk – vychádzky plné hier a súťaží zamerané na
hygienu a zdravie
3. ročník: Zúbky, zúbky, zubiská – beseda
o ústnej hygiene
4. ročník: Komunikácia je hra – relaxačné
techniky s využitím dramaterapie, komunikácia a kontakt s ľuďmi
Žiaci 1. stupňa ZŠ si spolu s triednymi

Recitácia

v cudzích jazykoch
Dňa 24. 4. 2009 sa v našej škole uskutočnila recitácia v cudzích jazykoch. Prednesu
poézie a prózy z francúzskeho, nemeckého a ruského jazyka sa zúčastnilo 9 žiakov
z 5. – 9. ročníka. Porota v zložení: Mgr.
A. Dubjaková, Mgr. M. Zubaľ a žiačok Kofirová, Haburajová, Dubjaková a Fedinová
udelila tieto miesta:
Francúzsky jazyk:
1. miesto – Zuzana Muchová, 5.A
2. miesto – Dominika Kuchtaninová
a Kristína Teľvaková, 7.A
3. miesto – Katarína Husťaková, 8.A
Nemecký jazyk:
1. miesto – Alexandra Piteľová, 8.B
Ruský jazyk:
1. miesto – Simona Sedláčková, 7.B
Mgr. A. Dubjaková

učiteľkami SDZ spríjemnili aj cez veľkú
prestávku prípravou chutnej a zdravej desiaty. Z vlastnoručne vypestovanej cibuľky v črepníkoch si ochutili chlieb a rožky
s nadrobno nakrájanou cibuľkou a pažítkou. Desiata im veľmi chutila už aj preto,
že si ju pripravili sami so svojimi učiteľkami, o čom svedčia aj fotografie. Žiaci si
doniesli aj iné zdravé potraviny: jogurty,
mliečne výrobky, ovocie a zeleninu a sladké nápoje zamenili za čistú pitnú vodu.
Z čerstvého ovocia a zeleniny vytvorili krásne obrázky, ktorým sa veľmi tešili.
Pekný obraz vytvorili žiaci 2. ročníka, najmä žiaci Martin Morong a Radoslav Mitro,
ale nedali sa zahanbiť ani žiaci 3. ročníka.
Na hodinách výtvarnej výchovy a na tried
nických hodinách si žiaci 1. stupňa pripomenuli tento deň aj výtvarnými prácami
s témou: Namaľuj si svoje zdravie.
Je potrebné si neustále pripomínať SDZ
už aj z dôvodu čisto ľudského. K ochrane
zdravia, ako aj ku všetkým žijúcim organizmom, sa učme správať s rešpektom
a čistou mysľou. Každý človek má iba jedno zdravie a to si musí každý chrániť sám
a zodpovedne.
Mgr. A. Piteľová

Krstilo sa vodou z Cirochy, vodou z Koloničky a vodou z Oľchovca, lebo podľa legendy názov obce Stakčín mohol vzniknúť zo slova „STIKATY“ - stiekať.
Deň plný zaujímavých a významných udalostí pokračoval pri
grilovaní klobásky a dobrej hudbe a zábave. Veríme, že sme
našim partnerom pripravili príjemné chvíle v našom regióne,
a že bližšie spoznali naše zvyky a kultúru. Spoločné podujatia upevňujú vzťahy, ale zároveň vytvárajú predpoklady pre
bližšiu spoluprácu, tvorbu vzájomných rozvojových projektov,
ktoré pomáhajú pri rozvoji našich regiónov. Starosta obce ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách tohto významného podujatia.

Krst knihy

Patričnú noblesu celému podujatiu dodala aj prítomnosť poslancov NR SR p. Michala Lukšu a Moniky Smolkovej, starostky mestskej časti Košice. Ďalším bodom programu bol krst
knižnej publikácie Stakčín - prírodné, kultúrno - historické
zaujímavosti a turistické možnosti. Táto knižka vychádza po
40. rokoch, keď bola vydaná kniha pod názvom Stakčín. Autorom publikácie je Ing. Miroslav Buraľ. Starosta obce sľúbil po
jednej publikácii do každej rodiny. Krst publikácie spolu s autorom uskutočnili krstní rodičia starostka obce Ubľa Nadežda
Sirková a obaja poslanci NR SR.

Vernisáž fotografií

Dňa 2.5.2009 sa v priestoroch zdravotného strediska Obecného
domu v Stakčíne uskutočnila vernisáž výstavy fotografií z družobného českého mesta Slavonice. Výstavu otvoril starosta obce Ján
Kerekanič, následne odovzdal slovo poslancovi mestského zastupiteľstva Slavoníc, MUDr. Zdeňkovi Krajíčkovi. Prítomných oboznámil s myšlienkou výstavy riaditeľ kultúrneho strediska Slavoníc p.
Miroslav Palán. Výstava prezentovala unikátne historické pamiatky
tohto mesta, napr. kostol Nanebevzatia panny Márie, mestskú kamennú vežu, Jemnickú a Dačickú bránu, renesančné sgrafitá fasád
meštianskych domov. Výstava bola pilotným podujatím pred príchodom delegácie zo Slavoníc.

Deň Zeme
22. apríl je deň, kedy si obyvatelia našej planéty pripomínajú
Deň Zeme. Prvý krát sa oslavy Dňa Zeme uskutočnili 22.4.1970
v USA. Iniciátormi boli predovšetkým študenti, ktorí začali ľudí
upozorňovať na vznikajúce environmentálne problémy.
Každoročne si túto ekologicky zameranú akciu pripomínajú
a organizujú aj učitelia so žiakmi na našej škole. Triedne učiteľky
na 1. stupni a vyučujúce učiteľky prírodovedy a vlastivedy k tejto
príležitosti vybrali rôzne environmentálne aktivity, do ktorých sa
žiaci aktívne zapájali. Takto strávili príjemné popoludnie, ktorého
cieľom bolo hravou formou a tvorivou aktivitou pripomínať
žiakom rôzne vzťahy k prírode, uvedomovať si i problémy, ktoré
ohrozujú Zem, poukázať na problém znečisťovania životného
prostredia vyhadzovaním odpadkov nielen v okolí školy, ale aj do
voľnej prírody, riek či lesov.
Žiaci 1. ročníka poznávali prírodniny všetkými zmyslami.
Zbieraním odpadkov vyčistili a skrášlili okolie školy. Žiaci 2.
ročníka písali odkazy pre Matku Zem. V práci sa predbiehali
a nápadom nebolo konca. Žiaci 3. ročníka okopávali a odborne
ošetrovali dreviny a okrasnú zeleň, ktorú v minulom roku zasadili
žiaci našej školy s fundovanými pracovníkmi LS v Hlivištiach, OZ
Sobrance. Žiaci 4. ročníka triedili odpad a rozprávali sa o tom,
aký závažný je problém odpadov na našej Zemi. Na počítačoch
si prezreli recykláciu plastov, skla a papiera. Výtvarne vyjadrili

obrazy krásnej zelenej a čistej krajiny a obrazy človekom
ovplyvnenej krajiny. Na záver mohol každý žiak odovzdať svoj
symbolický dar pre Matku Zem.
Žiaci aktívne oslávili Deň Zeme, poznávali prírodniny, ošetrovali
dreviny, recyklovali odpad, odľahčili životné prostredie od
odpadkov a v neposlednej miere sa stali živým príkladom možno
aj pre tých skôr narodených.
Mgr. A. Piteľová

Druhá májová
nedeľa
Je spojená s oslavou Dňa matiek,
ale v Stakčíne bola spojená aj so
sviatkom MEDZINÁRODNÉHO DŇA
ČERVENÉHO KRÍŽA A ČERVENÉHO
POLMESIACA.
Dňa 12. mája sa uskutočnila v budove ZŠ
výročná členská schôdza SČK v Stakčíne.
Ako hostia boli pozvaní MUDr. B. Kupčová
a A. Pavlíková, predsedníčka OV SČK
v Snine.
Na úvod zaznela nádherná báseň v podaní
pani M. Riskalčíkovej. Súbory Beskyd
a Zaričanka sa postarali svojimi piesňami
o dobrú náladu. Veľký potlesk si vyslúžili
najmä malé členky Zaričanky, ktoré nielen
spievali, ale aj pekne recitovali.
Predsedníčka SČK v Stakčíne, pani M.
Neuschwädtnerová, prečítala hodnotiacu
správu, v ktorej vyhodnotila činnosť
našej organizácie za uplynulé obdobie.
Zrealizovali sme najmä tieto akcie: zájazdy
na termálne kúpalisko do Maďarska, zájazd
do Poľska, slávnostné prijatie darcov krvi,
ako aj patronát nad hliadkou mladých
zdravotníkov, ktorá pracuje pri tunajšej
ZŠ. Z nových úloh je možné spomenúť

ŠPORT
Výsledky našich
futbalových mužstiev
IV. liga skupina Sever:
21. kolo: Fintice - Stakčín
2:0
22. kolo: Stakčín - Raslavice
3:2
góly: Čerňa 2, Chudina
23. kolo: Jasenov - Stakčín
3:0
24. kolo: Stakčín - Kračúnovce
2:2
góly: Čerňa, Chudina
25. kolo: Dl. Klčovo - Stakčín
1:1
góly: Chalčák
26. kolo: Stakčín - Breznica
3:0
góly: Chudina, Bešák, Melník
OFK Agrifop Stakčín je v tabuľke na 4.
mieste so 45 bodmi (+6) a so skóre 53:38.
Po skončení ročníka 2008/2009 nám odrátajú 3 body.
Dorast IV. liga skupina Sever:
17. kolo: Kračúnovce - Stakčín
6:0
18. kolo: Stakčín - Raslavice
0:2
19. kolo: Bystré - Stakčín
7:1
20. kolo: Stakčín - Medzilaborce
0:7

Humánny čin roka 2009 a pomoc sociálne
slabším rodinám.
Ďakovné listy a k tomu červený karafiát boli
odovzdané 11 členom. Odmeneným sme
všetci zaspievali Mnohaja lita. Nádherné
perníkové srdiečka potešili všetkých
prítomných.
V diskusii vystúpili pozvaní hostia
a pani M. Gavurová, predsedníčka Únie
21. kolo: Stakčín - Fintice
0:1
22. kolo: Levoča - Stakčín
7:2
Dorastenci sú na 14. mieste s 3 bodmi a
skóre 20:112.
Žiaci I. trieda:
17. kolo: Stakčín - voľno
18. kolo: Kamenica n/Cir. - Stakčín 1:7
19. kolo: Stakčín - Papin
5:1
20. kolo: Stakčín - Udavské
1:3
21. kolo:Jasenov - Stakčín
2:1
22. kolo: Stakčín - Belá n/Cir.
2:0
23. kolo: Radvaň n/Lab.- Stakčín
3:3
Žiaci sú na 4. mieste s počtom bodov 39
a so skóre 62:21.
Milan Súč, tajomník OFK

žien v Stakčíne, poďakovala pani M.
Neuschwädtnerovej za jej doterajšiu prácu
nielen slovami, ale aj kyticou kvetov.
Potom nás čakalo chutné pohostenie,
ktoré pre nás pripravili kuchárky ŠJ.
Táto vydarená akcia sa mohla uskutočniť
aj vďaka sponzorom a Obecnému úradu
v Stakčíne, za ktoré im patrí úprimné
poďakovanie.
Výbor SČK

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
pošta Stakčín: 767 43 08
Gréckokatolícka Cirkev Farnosť
Ochrany Presvätej Bohorodičky
v Stakčíne: 767 41 54
Pravoslávny farský úrad: 767 41 11

Kontakt na správcu cintorína:
Ján Zubaľ – 0907275136
v prípade neprítomnosti ho zastupuje
Jaroslav Mandzák – 0911610396
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