„Vyčistime si Slovensko“
V piatok 22. apríla 2011 si ľudia na celom svete pripomenuli
Svetový deň Zeme. Neoddeliteľnou súčasťou nášho života
a nevyhnutnou podmienkou nášho prežitia je prostredie, v ktorom žijeme. Človek je iba jedným z mnohých živočíšnych druhov
obývajúcich Zem. Zatiaľ čo živé bytosti žijú na Zemi už približne
3,5 miliardy rokov, história súčasného človeka netrvá dlhšie ako
1 milión rokov. Aj takéto krátke obdobie mu však stačilo na to,
aby spôsobil veľké zmeny svetového životného prostredia.
Dennodenne môžeme sledovať zmeny a výkyvy počasia či rôzne prírodné katastrofy a nešťastia, ktoré sú ukážkou obrovskej
sily prírody. Vplyvom globálneho otepľovania sa naša planéta
Zem mení. Je nezvratné, že ku globálnemu otepľovaniu prispievajú nielen energetické a priemyselné spoločnosti, ale aj samotní ľudia.
Pri príležitosti Svetového dňa Zeme vyzvalo Ministerstvo životného prostredia SR triedy základných a stredných škôl na
Slovensku k zapojeniu sa do celoslovenskej akcie „Vyčistime si
Slovensko“. Všetci, ktorým leží na srdci čistota našej prírody a
stav životného prostredia, sa mohli zapojiť do akcie zameranej
na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iných aktivít s cieľom
zvýšenia ekologického povedomia mladých.
Do tejto celoslovenskej akcie sa zapojili aj žiaci 5. – 9. ročníka
našej základnej školy po veľkonočných prázdninách v stredu
27. apríla 2011. Piataci a šiestaci v rámci tejto akcie čistili priestory v objekte základnej školy. Žiaci 7. ročníka sa zapojili do
čistenia okolia materskej školy. Najťažšie to mali naši ôsmaci

a deviataci, ktorí so svojimi učiteľmi čistili brehy Cirochy, zbierali
odpad a odstraňovali čierne skládky pri brehoch Cirochy. Žiaci
zbierali fľaše, handry, ale aj stoličky, hrnce, použité plienky, trus
v taškách... Počas tejto akcie vyzbierali žiaci základnej školy
5 kontajnerov odpadu.
Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do tejto akcie zapojili, patrí
úprimné poďakovanie a čo sa týka nás dospelých, mali by sme
si už konečne uvedomiť potrebu zachovania kvalitného životného prostredia aj pre budúce generácie, mali by sme si uvedomiť,
že riešenie nahromadených ekologických problémov je nevyhnutné z hľadiska zachovania života na Zemi. Nemôžeme mať
predsa čisté domy a záhrady a všetok odpad vyvážať za svoj
pozemok a znečisťovať tak verejné priestranstvá.
Verím, že Svetový deň Zeme nezostane bez povšimnutia...
Mgr. Tatiana Kapraľová, riad. ZŠ s MŠ
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Vedeli ste o tom, že aj tu, v najvýchodnejšom cípe Slovenska,
máme prales, ktorý bol v roku 2007 zapísaný do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO?
Toto, ale aj mnoho iných zaujímavostí sa mohli žiaci 4. a 5.

ročníka dozvedieť na besede pri príležitosti Dňa Zeme. Boli
veľmi vďačnými poslucháčmi, často sa zapájali do debaty
a kládli nespočetné otázky. Mgr. Iveta Buraľová, pracovníčka
NP Poloniny, nenechala ani jednu otázku bez odpovede. Z jej
rozprávania, ale aj z prezentácie obrázkov sa žiaci dozvedeli
o práci ochranárov, o vzácnych rastlinách a živočíchoch, ktoré žijú v tomto chránenom území. Priniesla so sebou aj plný
batoh prírodnín a deti si mohli poprezerať i dotknúť sa lebky
vlka i líšky, parohov, klov diviaka, vajíčok vtákov i hadov. Telá
uhorených živočíchov zo zhoreniska si prezerali so smútkom
a ľútosťou na tvári. Zhorené telo dážďovky či kuklu motýľa si
budú pamätať určite lepšie ako nejaký slovný zákaz vypaľovania trávy.
Pekné kvety, motýle, veľké šelmy, ale aj majestátne až 300-ročné buky a jedle... To je súhra rastlín a živočíchov, všetkého
živého aj neživého. To je NP Poloniny.
Môžeme byť radi, že sme súčasťou takej krásnej prírody. Treba ju však chrániť a to musíme naučiť aj našu mladú generáciu. Myslím, že aj táto prednáška vďaka pani Buraľovej zasiala
malé zrnko poznania.
Mgr. N. Kerekaničová

Z ROKOVANIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.04.2011
Uznesenie č. 35/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo kontrolnú správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 24.02.2011 a túto
schvaľuje a súhlasí.
Uznesenie č. 36/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ
za 1. štvrťrok 2011 a toto berie na vedomie.
Uznesenie č. 37/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo rozpočtové opatrenie ZŠ
s MŠ č. 1/2011-31.03.2011, ktoré vykonal starosta obce a toto berie na vedomie.
Uznesenie č. 38/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne - prerokovalo plnenie rozpočtu obce za
1. štvrťrok 2011 a toto berie na vedomie.
Uznesenie č. 39/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo rozpočtové opatrenie obce
č. 1/2011-31.03.2011, ktoré vykonal starosta
obce a toto berie na vedomie.
Uznesenie č. 40/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo správu o činnosti obecnej
knižnice za rok 2010 a úlohy na rok 2011 a túto
berie na vedomie.
Uznesenie č. 41/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru za rok 2010 a úlohy na
rok 2011a túto berie na vedomie.
Uznesenie č. 42/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo VZN č. 4/2011 o spôsobe
vykonania miestneho referenda v obci Stakčín
a toto schvaľuje.

Uznesenie č. 43/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo Zásady, ktorými sa stanovujú podmienky verejného obstarávania obcou
Stakčín a tieto schvaľuje.
Uznesenie č. 44/2011 - Obecné zastupiteľstvo
Stakčíne prerokovalo Organizačný poriadok Obecného úradu Stakčín a tento berie na vedomie.
Uznesenie č. 45/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo žiadosť p. Rudolfa Kelemanika, Stakčín, č. d. 124/51 o odkúpenie parcely
č. CKN 149/61 a predbežne súhlasí s odpredajom
uvedenej parcely berúc do úvahy osobitný zreteľ,
že parcela je určená na IBV pre marginalizované
rómske komunity podľa uznesenia č. 434/2010
a žiada starostu obce, aby zámer odpredať uvedenú parcelu zverejnil v súlade s VZN č. 2/2011
a potom predložil žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 46/201 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo žiadosť p. Dalibora Bajzu,
Stakčín, č. d. 24/22 o odkúpenie parcely č. CKN
149/81 o výmere 273 m², ktorá bola vytvorená
GP č. 37007459-7/2011 z parcely č. CKN 149/71
a túto schvaľuje a súhlasí s odpredajom pozemku č. CKN 149/81 o výmere 273 m² za cenu
3,32 €/m² berúc do úvahy osobitný zreteľ, že záujemca splnil podmienky uznesenia č. 434/2010.
Uznesenie č. 47/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne prerokovalo žiadosť LPM, š. p. Ulič
o odkúpenie parciel č. CKN 698/3 o výmere
187 m², CKN 698/4 o výmere 114 m² a parcela CKN
699 o výmere 436 m² a túto schvaľuje a súhlasí
s odpredajom uvedených parciel za cenu
3,32 €/m² berúc do úvahy osobitný zreteľ, že na
uvedených parcelách sú postavené budovy žiadateľa.
Uznesenie č. 48/2011 - Obecné zastupiteľstvo

Zaujímavosti našej obce

Na začiatku februára 2011 vyhlásili vyučujúce dejepisu pre
žiakov 2. stupňa súťaž pod názvom Zaujímavosti našej obce.
Úlohou žiakov bolo výtvarne a literárne priblížiť našu obec z
rôznych pohľadov. Do súťaže sa zapojili všetky triedy od piateho po deviaty ročník. Vo svojich prácach poukázali nielen

v Stakčíne prerokovalo žiadosť p. Kataríny Moravcovej o odpustenie pokuty a túto berie na
vedomie konštatuje, že rozhodnutie Obce Stakčín
o uložení pokuty potvrdil aj OÚ ŽP v Humennom,
na ktorý sa p. Moravcová odvolala.
Uznesenie č. 49/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne oceňuje všetkých učiteľov a žiakov ZŠ,
ktorí sa zapojili do projektu „Zaujímavosti našej
obce“ a žiada starostu obce, aby odmenil všetkých žiakov, ktorí sa zapojili do projektu a najlepší
projekt, ktorý žiaci vytvorili, odmenil zvlášť na
oslavách MDD, zároveň odporúča riaditeľke ZŠ
a MŠ odmeniť pedagógov, ktorí sa zapojili do
uvedeného projektu.
Uznesenie č. 50/2011 - Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne schvaľuje a súhlasí
1/ informáciu starostu obce o „Programe revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodí SR 2011“
2/ informáciu o tom, že obec Stakčín zahájila
verejné obstarávanie na výber dodávateľa prác
a súhlasí, aby sa obec Stakčín prihlásila do II. kola
uvedeného programu.
Zapísala: Anna Švábová, pracovníčka OcÚ

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať p. Kerekaničovi, starostovi obce Stakčín a všetkým
jeho zamestnancom za príkladnú ústretovosť
a pochopenie pri riešení problémov občanov.
Zároveň sa chcem poďakovať aj susedom –
Štofíkovým, Romanovým a takisto p. Boberovi
za ochotu vždy mi pomôcť, keď potrebujem.
Ešte raz srdečná vďaka.
M. Olexová, Snina

na to, čo je v našej obci pekné, ale spomenuli aj jej nedostatky, napr. znečisťovanie jej okolia. Súťaž vyhodnotili poslanci
obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 28. apríla
2011. Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu, budú ocenení 1. júna
2011 pri príležitosti MDD. V súčasnosti sú práce vystavené
v priestoroch obecného úradu.
Nadežda Šothová, vedúca PK Človek a spoločnosť

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
V máji 2011 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Je to štatistické
zisťovanie, ktoré sa v SR vykonáva raz za
10 rokov. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch EÚ pri
využití rovnakých resp. porovnateľných
definícií zisťovaných údajov. Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia
mimoriadneho významu, ktorá sa vykoná
k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 20. mája 2011
na sobotu 21. mája 2011.
Čas sčítania je ustanovením vlády SR
vymedzený od 13. mája 2011 do 6. júna
2011.
 Formuláre v listinnej podobe sa budú
vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna
2011.
 Formuláre v elektronickej forme sa
budú zisťovať od 21. mája 2011 do 29.
mája 2011.
Čas sčítania je obdobie, počas ktorého
sčítací komisári budú navštevovať všetky
domácnosti vo svojom sčítacom obvode,
kde rozdajú sčítacie tlačivá, poučia obyvateľov o spôsobe ich vyplnenia, odpovedia na ich otázky a pod. Bez súhlasu
obyvateľov domu sčítací komisár nemôže
vstúpiť do Vášho domu, pokiaľ ho sami
nevyzvete. Sčítacie formuláre zostanú aj
po vyplnení anonymné. Ak sa definitívne
rozhodnete vyplniť tlačivá elektronicky,
ste povinní o tom informovať sčítacieho
komisára. Elektronické sčítanie umožní
tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýznamové,
náhodne vygenerované číslo, ktoré kaž-

dej osobe doručí sčítací komisár spolu
s overovacím heslom. Sčítací komisári
budú cez monitorovací systém informovaní o počte formulárov vyplnených v
elektronickej forme. Obyvatelia vyplnia
sčítacie tlačivá podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k polnoci 20.
mája 2011.
Každá domácnosť bude požiadaná o vyplnenie sčítacích tlačív, ktorými sú nasledovné formuláre:
 formulár A – údaje o obyvateľovi
 formulár B – údaje o byte
 formulár C – údaje o dome.
Údaje sa budú zisťovať metódou samosčítania, keď obyvatelia sami vypĺňajú
sčítacie tlačivá. Sčítací komisári budú
povinní preukazovať sa počas výkonu
činnosti osobitným poverením, ktoré im
vydá starosta obce. V našej obci budú
sčítacími komisármi:
1. Kamila Polačková - sčítací obvod č.
709036, kde patria ulice:
- Mieru, Partizánska, Parková, SNP – č.
d. 410, Záhradná
2. Jarmila Timková - sčítací obvod č.
709037: - Lesná

Š P O RT

FK Agrifop Stakčín
TABUĽKA V. LIGA SEVEROVÝCHOD
1. JASENOV
23 15 4
2. KALNIŠTE
23 14 2
3. UDAVSKÉ
23 12 6
4. STAKČÍN
23 12 3
5. BELÁ n/Cir.
23 12 2
6. RADVAŇ n/Lab.
23 11 2
7. SEČ.POLIANKA
23 10 3
8. ČIERNE n/Top.
23 10 2
9. SOĽ
23 10 2
10. UBĽA
23 9 5
11. VECHEC
23 9 5
12. SAČUROV
23 7 6
13. ZAMUTOV
23 7 5
14. HUMENNÉ
23 7 4
15. KAMENICA n/Cir.
23 5 6
16. HOLČÍKOVCE
23 5 1
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56:19 49
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22:39 21
28:66 16
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3. Ing. Miroslav Drančak - sčítací obvod
č. 709039:
- Čsl. armády, Dlhá - časť ulice, Duklianska, Fučíkova, Švermová - časť ulice
4. Mgr. Viera Kapraľová – sčítací obvod
č. 709041:
- Cirkevná, Dlhá - časť ulice, Sadová časť ulice, SNP - č. d. 412 a 411, Švermova - časť ulice
5. Mgr. Nadežda Kerekaničová – sčítací
obvod č. 709042:
- Dlhá - časť ulice, Dobrianska - časť ulice, Sadová - časť ulice, SNP - časť ulice
6. Ing. Natália Harvanová – sčítací obvod č. 709071:
- Dobrianska - časť ulice, Duchnovičova časť ulice, SNP - časť ulice, Ševčenkova
Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od 13. mája 2011. Sčítacie tlačivá sa musia vypisovať modrým alebo
čiernym perom.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi domácnosť,
pričom pomôže vyplniť sčítacie tlačivá
osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby vyzve obyvateľa o doplnenie, prípadne
upresnenie údajov a vyzbiera správne vyplnené sčítacie tlačivá.
Podľa zákona č. 263/2008 § 7 ods. 4
písm. h o sčítaní obyvateľov, domov a
bytov v znení neskorších predpisov sú
sčítací komisári povinní zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámia pri sčítaní.

DORAST V. LIGA SEVEROVÝCHOD
8. kolo: Stakčín – Kamenica n/Cir.
9. kolo: Stakčín – Koškovce
ŽIACI 1. TRIEDA
8. kolo: Stakčín – Kamenica n/Cir.
9. kolo: Stakčín – Ptičie
JAR 2011 DOSPELÍ V. LIGA SEVEROVÝCHOD
17. kolo: Kamenica n/Cir. – Stakčín
Gól – Rohach
18. kolo: Stakčín – Sečovská Polianka
Gól – Kapraľ-11 m, Jelínek
19. kolo: Sačurov – Stakčín
Góly – Matiko, Lacko
20. kolo: Stakčín – Vechec
Gól – Kuznecov-11m
21. kolo: Ubľa – Stakčín
Góly – Čus, Matiko, Rohach
22. kolo: Stakčín – Čierne
Góly – Čus, Kapraľ-11m
23. kolo: Radvaň n/Lab. – Stakčín
Gól - Kuznecov
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Stakčínsky aerobik maratón

V nedeľu 1. mája 2011 si do telocvične ZŠ Stakčín prišlo zatancovať 60 žien a dievčat zo Stakčína a blízkeho okolia. 1. ročník
SAM – stakčínskeho aerobik maratónu sa konal pod záštitou
starostu obce J. Kerekaniča. Na prítomné dámy čakali 3 hodiny
zumby, aerobiku a kick-box aerobiku, 3 hodiny zábavy a skvelej atmosféry. Tá sa vytvorila hlavne vďaka cvičiteľom – Monike
Sičovej, Monike Kurillovej a Braňovi Kapraľovi, ktorí sa počas
maratónu striedali na pódiu. Zároveň „fungovali“ aj ako porotcovia tanečných výkonov. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách.

Doplnenie energie počas prestávky

Starosta v športovom

Cvičitelia plní energie

Víťazky víťazov

Medailu si odniesli:
1. Kategória do 35 rokov: 1. Dereninová Lucia, 2. Dziurová
Petra, 3. Kacurová Miriama
2. Kategória 35-50 rokov: 1. Grodzová Mariana, 2. Kapraľová
Dorota, 3. Grundzová Alena
3.Kategória nad 50 rokov: 1. Kapraľová Tatiana, 2. Dereninová Mária, 3. Gramatová Valeria
Víťazom bol však každý, kto sa zúčastnil tohto pekného podujatia a vytancoval si radosť zo života.
S. Kerekaničová

Víťazky 1. kategórie

Víťazky 2. kategórie

Spoločné foto účastníkov
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