deti Z mŠ a ZŠ Stakčín
beSkYd/
picHOnčanka
StaRinčanka/
RUňanka
HeligOnkáR laURič/pčOlinčanka
ZaRičanka/eRik gUnáR
Z Ulič. kRivéHO

Obec Stakčín a RR ZRUSR v HUmennOm
váS pOZývajú na

StakčínSkY

kandRačOvci / Od 15,30 HOd. dO 16,40 HOd.
iRŠavSka ROdina - HOSť Z UkRajinY
dUO petRaŠOvSkýcH
tRiO magUROvýcH
pajtaŠe/čikO - baRančik

cHemlOn

gitaROvé tRiO vOkal

FeStival

ĽUdOvéHO Umenia
ktORý Sa USkUtOční dňa 9.7.2011 Od 13,00 HOd.
v mieStnOm paRkU.

ĽUdOvá veSelica/ Od 21,00 HOd.
2. ROČN ÍK C HARITAT ÍV N E J
C YKLOJA ZDY PRE DETI

Dňa 18.06.2011 prechádzali obcou Stakčín cyklisti 2. ročníka
charitatívnej cyklojazdy pre deti z onkológie naprieč Slovenskom a Českom. Naša obec sa do tohto projektu, ktorý organizovalo Občianske združenie Deťom pre život zapojila a finančne
prispela na charitatívnu akciu. Okolo 14.00 hod. dorazil pelotón
cyklistov do obce, kde ich privítal starosta Ján Kerekanič a organizátorom – zástupcom OZ Deťom pre život odovzdal symbolický šek v hodnote 300,- EUR. Celú akciu sme niekoľkokrát
prezentovali aj v miestnom rozhlase, čím sme chceli vyjadriť
spoluúčasť a potrebu pomôcť deťom, ktoré postihla tak zákerná

pRe deti bUde pRipRavená aj jaZda na kOni.
FeStival pOdpORili:
el aUt baUmOnt S.R.O. Snina - RekOS S.R.O. Snina - SkanSka Sk a.S. bRatiSl ava - agRiFOp a.S. Stakčín
cHemkOStav a. S. micHalOvce - ekOStav a. S. micHalOvce - StavOmOnt Sp S.R.O. Snina

choroba, ako je rakovina, a ktorej liečba ich poznamená na celý
život. Do projektu sa v jednotlivých etapách zapojili aj viacerí
známi športovci a herci. V Stakčíne medzi cyklistami nechýbali
Martin Babjak (operný spevák) a Josef Zimovčák (mnohonásobný majster sveta v jazde na vysokom bicykli - velocipede).
Známe i menej známe tváre cyklistov tak prešli trasu z mesta
Aš (ČR) až do najvýchodnejšej slovenskej obce Nová Sedlica,
ktorá bola rozdelená na 11. etáp.

Z ROKOVANIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
23.06.2011
Uznesenie č. 51/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne prerokovalo kontrolnú správu o plnení uznesení
z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 28.04.2011 a túto berie na ve domie.
Uznesenie č. 52/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
schvaľuje záverečný účet obce za rok 2010 s výrokom – celoročné hospodárenie obce Stakčín bez výhrad.
Uznesenie č. 53/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
súhlasí s vysporiadaním schodku vo výške – 187 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
z rezervného fondu. Celkový schodok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu je 286 169 €.
Cez príjmové finančné operácie bol v roku 2010 vysporiadaný schodok vo výške 285 982 €.
Uznesenie č. 54/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne prerokovalo Výročnú správu obce za rok 2010
a túto berie na vedomie.
Uznesenie č. 55/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
berie na vedomie
a/ stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za
rok 2010,
b/ správu nezávislého audítora za rok 2010.
Uznesenie č. 56/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo správu o vykonanej inventarizácii majetku obce
a vyradenie majetku obce k 31.12.2010 a túto schvaľuje.
Uznesenie č. 57/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo návrh VZN č. 5/2011, ktorým sa určujú miesta
a podmienky pre vylepovanie plagátov na území obce Stak-

čín a tento schvaľuje.
Uznesenie č. 58/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo správu starostu obce o investičnom rozvoji
obce za 1. polrok 2011 a informáciu o nutnosti prijať úver
na financovanie projektov v rámci OP ŽP na stavbu ČOV
a kanalizácia Stakčín – VI. a VII. etapa, v rámci ROP na stavbu
Rekonštrukcia centra obce Stakčín na základe zmlúv o NFP
a na investičnú akciu Rekonštrukcia jestvujúceho objektu
kultúrneho domu (kaštieľ) Stakčín.
Uznesenie č. 59/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, vypracované na základe § 17 zákona č. 583/2004 Z.
z. v platnom znení – prijatie úveru na financovanie projektov v rámci OP ŽP na stavbu ČOV a kanalizácia Stakčín – Vi.
a VII. etapa, v rámci ROP na stavbu Rekonštrukcia centra
obce Stakčín (financované z rozpočtov EÚ a SR) na financovanie investičného projektu Rekonštrukcia jestvujúceho
objektu kultúrneho domu (kaštieľ) Stakčín.
Uznesenie č. 60/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a Štatútu obce Stakčín
schvaľuje prijatie úverov poskytnutých zo strany Dexia banka
Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve takto:
1/ v rámci zmluvy o NFP na projekt „ČOV a kanalizácia Stakčín – VI. a VII. etapa“ vo výške 126 000 € so splatnosťou do
jedného roka.
2/ v rámci zmluvy o NFP na projekt „Rekonštrukcia centra
obce Stakčín“ vo výške 40 000 € so splatnosťou do jedného
roka.
3/ v rámci financovania investičného projektu Rekonštrukcia
jestvujúceho objektu kultúrneho domu (kaštieľ) Stakčín vo
výške 100 000 € so splatnosťou do 8 rokov a so začiatkom
splácania od 1/2012
schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatých
úverov, poveruje starostu obce, p. Jána Kerekaniča, vybavením uvedených úverov.
Uznesenie č. 61/2011- Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo informáciu starostu obce o príprave stakčínskeho festivalu a túto berie na vedomie.

Vráťme mená neznámym!
Ôsmy máj je významným dňom nielen z hľadiska
ukončenia 2. svetovej vojny, ale pre okres Snina
je aj významným výročím 1. svetovej vojny. Ôsmeho mája 1915 totiž ruské vojská opustili okres
Snina cez Ruské sedlo, čím sa pre tento región
skončili vojnové útrapy trvajúce dlhé tri mesiace.
Tieto boje vstúpili do európskej vojenskej histórie
pod názvom „Veľkonočná bitka v Karpatoch“ a ruská vojenská historiografia ich označuje ako „Tretiu
karpatskú bitku“. Krutosť týchto bojov najlepšie
dokumentujú slová vojaka 15. trenčianskeho pluku
Artúra Šimka, ktorý vo svojich spomienkach uviedol: „Prežil som v Karpatoch asi dvadsať dní (bo-

Slávnostné salvy v dobových uniformách

joval na Kučalatej pri Veľkej Poľane – poznámka
autora) takého strádania, zimy a hladu, že ďalších
šestnásť mesiacov, ktoré som strávil na fronte, by
som bol snáď ešte raz vydržal, ale tých dvadsať
dní v Karpatoch veru nie.“
Poslednými svedkami týchto krvavých bojov je
v súčasnosti tridsať vojnových cintorínov v okrese
Snina. Je na nich pochovaných takmer 8 000 vojakov, z ktorých presne jedna tretina sa nachádza
v chotári obce Stakčín. Na desiatich stakčínskych
cintorínoch je pochovaných o 1000 viac vojakov,
ako má v súčasnosti obyvateľov samotná obec. Pri
príležitosti ukončenia bojov Veľkonočnej bitky v Karpatoch bola zameraná akcia, ktorá sa uskutočnila
14. mája 2011 na Ústrednom vojnovom cintoríne
v Stakčíne – pietny akt kladenia vencov k pomníku
padlých vojakov v 1. svetovej vojne. Kladenie vencov zorganizovali kluby vojnovej histórie zo Sniny (KVH Karpaty) a Humenného (KVH Beskydy)
v dobových uniformách vojakov rakúsko-uhorskej
a ruskej armády. Týmto nadviazali na zabudnuté
celookresné pietne akty kladenia vencov, ktoré
sa na tomto cintoríne uskutočňovali každoročne
v období prvej Československej republiky. Tento
pietny akt bol zároveň odrazovým bodom k začatiu
rekonštrukcie Ústredného vojnového cintorína

Uznesenie č. 62/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
schvaľuje odpredaj pozemku parcelné č. C KN 149/61 o výmere 731 m² za cenu 3,32 €/m² (spolu za cenu 2426,92 €) p.
Rudolfovi Kelemanikovi, ul. Čsl. armády č. 124/51 berúc do
úvahy osobitný zreteľ, že obecné zastupiteľstvo uznesením
č. 434/2010 zo dňa 29.04.2010 určilo uvedenú parcelu záujemcom na výstavbu rodinných domov z marginalizovaných
rómskych komunít, čo žiadateľ spĺňa. Platnosť uznesenia je
do 60 dní odo dňa prijatia.
Uznesenie č. 63/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne prerokovalo nájomnú zmluvu č. NZ/542/AF s firmou
AGRIFOP, a.s. Stakčín a túto schvaľuje.
Uznesenie č. 64/2011- Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ o prípadné spolufinancovanie
projektu „Nebudeme sa predsa učiť o moderných veciach
nemoderným spôsobom“ vo výške 5% po dobu piatich rokov
podľa predloženej tabuľky.
Uznesenie č. 65/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
schvaľuje použitie finančných zdrojov z rezervného fondu na
financovanie bežných výdavkov rozpočtu obce s tým, že do
konca roka 2011 budú vrátené do rezervného fondu.
Uznesenie č. 66/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne berie na vedomie informáciu starostu obce o 2. ročníku charitatívnej cyklojazdy pre
deti z onkológie naprieč SR a ČR. Peletón sa dňa 18.06.2011
zastavil v našej obci a pri tejto príležitosti bol odovzdaný
symbolický šek na účet OZ deťom pre život vo výške 300 €.
Uznesenie č. 67/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
berie na vedomie informáciu o zrušení združenia Poloniny
a požaduje vysporiadanie všetkých záväzkov združenia voči
obci.
Uznesenie č. 68/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo návrh zástupcu starostu obce, p. Miroslava
Bobera, na zvýšenie platu starostu obce o 20% a tento
schvaľuje od 01.06.2011.
Uznesenie č. 69/2011 - Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
berie na vedomie informáciu o 75. výročí založenia futbalového klubu v obci Stakčín a žiada starostu obce, aby
v spolupráci s OFK Stakčín pripravil dôstojné oslavy 75.
výročia založenia FK v obci Stakčín. Obecné zastupiteľstvo
schvaľu je dotáciu na oslavy 75. výročia založenia FK vo výške
1 500 €.
Zapísala Anna Švábová, referentka OcÚ
v Stakčíne, kde je pochovaných 960 vojakov.
V tomto roku Obecný úrad v Stakčíne získal mimoriadnu dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške
13 000 € na začatie jeho obnovy. Financie budú
použité na opravu centrálneho pomníka, zrekonštruuje sa vchodové schodisko a budú osadené
drevené náhrobné kríže s menami padlých vojakov
na prvých 200 hroboch. Po tejto obnove budú práce pokračovať označovaním ďalších takmer 400
hrobov vojakov, na ktoré by mali finančne prispieť
rakúsky Čierny kríž a české Ministerstvo národnej
obrany. Veríme, že sa tomuto cintorínu vráti zašlá sláva a úcta, že budú vrátené mená všetkým
známym tu padlým vojakom. Aby na tomto mieste
mohli v roku 2014 prebehnúť dôstojné oslavy storočnice od začiatku prvej svetovej vojny.
Miroslav Buraľ

Spoločné foto pred pomníkom

Obvodná súťaž
Dobrovoľného hasičského zboru

V nedeľu, 26. 6. 2011, sa v Stakčíne na ihrisku pri ZŠ
uskutočnila obvodná súťaž DHZ. Súťaže sa zúčastnili
ženské družstvá zo Zboja a Uliča a družstvá mužov zo
Zboja, Uliča, Kalnej Roztoky, Uble a Stakčína.
Súťaž zahájil p. Miroslav Čerevík, riaditeľ OV DPO
z Humenného. Súťažiacich pozdravil aj starosta obce,
Ján Kerekanič. Po slávnostných príhovoroch sa začala
súťaž. Bolo vidno, že všetky družstvá sa na túto súťaž

zodpovedne pripravovali. Ich snahu ocenili povzbudzovaním aj diváci.
V kategórii žien zvíťazili hasičky zo Zboja a v mužskej
kategórii hasiči zo Stakčína. Po oficiálnom vyhlásení
výsledkov sa pri pive a guláši rozoberali podrobností
z pretekov. Bolo o čom rozprávať, ale všetci sa zhodli
na tom, že obvodná súťaž bola pripravená veľmi dobre a ocenili prácu vedenia a členov DHZ v Stakčíne.
František Kočan

Výročná schôdza
ZO Únie žien Slovenska
v Stakčíne

V nedeľu, 22. mája, sa v Stakčíne konala výročná schôdza
základnej organizácie Únie žien Slovenska (ÚŽS). Schôdze
sa zúčastnilo 52 zo 132 členiek a hosťom bola Emília Litvajová, predsedníčka okresnej organizácie ÚŽS. Schôdzu viedla
dlhoročná predsedníčka miestnej organizácie Marta Gavurová, ktorá zhodnotila prácu základnej organizácie za uplynulý rok a svoje poďakovanie adresovala aj nášmu starostovi,
J. Kerekaničovi, za podporu ÚŽS pri uskutočňovaní jej aktivít. Členky výboru predniesli správu o hospodárení a správu
o činnosti a následne predstavili plán práce na 1. polrok 2011.
Po diskusii nasledoval posledný bod programu – voľba nového výboru, keďže sa takmer všetky členky pôvodného výboru
rozhodli po svojom dlhoročnom pôsobení z neho odstúpiť
a odovzdať žezlo mladším ženám. Nový výbor bude pracovať v tomto zložení: Mgr. Jana Boberová, Daniela Dundová,
Jarmila Miková, Andrea Pčolová, Mgr. Anna Piteľová, Marta
Sochaničová, Svetlana Sochaničová a za predsedníčku bola
zvolená Ing. Xénia Sičáková.
Mgr. Boberová Jana

Š P O RT

FK Agrifop Stakčín

KONEČNÁ TABUĽKA V. LIGA SEVEROVÝCHOD
1. JASENOV
30 20 5 5 73:26 66 +21
2. UDAVSKÉ
30 16 6 8 61:38 54 +9
3. KALNIŠTE
30 17 2 11 72:54 53 +8
4. SEČ.POLIANKA
30 15 4 11 63:35 49 +4
5. BELÁ n/Cir.
30 15 4 11 45:48 49 +4
6. STAKČÍN
30 14 5 11 45:40 47 +2
7. RADVAŇ n/Lab.
30 14 4 12 52:45 46 +1
8. SOĽ
30 14 3 13 49:37 45 0
9. ZAMUTOV
30 13 5 12 47:50 44 - 1
10. ČIERNE n/Top.
30 13 3 14 49:39 42 - 3
11. VECHEC
30 12 6 12 50:53 42 - 3
12. UBĽA
30 12 5 13 44:56 41 - 4
13. SAČUROV
30 9 7 14 51:50 34 - 11
14. KAMENICA n/Cir.
30 7 8 15 29:52 29 - 16
15. HUMENNÉ
30 7 4 19 33:73 25 - 20
16. HOLČÍKOVCE
30 6 1 23 37:104 19 - 26
Výbor OFK Agrifop hodnotí skončenú sezónu ako uspokojivú.
Podarilo sa zachrániť V. ligu a 6. miesto je prísľubom dobrej práce pre nasledujúcu sezónu, ktorá sa začína 07.09.2011. Výbor
sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým hráčom a trénerom
za príkladnú reprezentáciu klubu a obce Stakčín. Poďakovať
sa chceme aj sponzorom. Bez dobrej spolupráce sa futbal hrať
nedá, preto poďakovanie patrí vedeniu obce, firmám: ElautBaumont s.r.o, REKOS s.r.o., Agrifop a.s. a Masna Příbram.
Letná príprava sa začne 01.07.2011. Po reorganizácii súťaže
budeme hrať VI. ligu so 14. účastníkmi.

KONEČNÁ TABUĽKA DORAST V. LIGA
1. DLHÉ n/Cir.
14 10 2 2 39:12		 32
2. PAKOSTOV
14 8 2 4 35:26		 26
3. STAKČÍN
14 8 1 5 43:43		 25
4. KAMENICA n/Cir.
14 6 2 6 35:20		 20
5. UDAVSKÉ
14 6 1 7 39:36		 19
6. KOŠKOVCE
14 5 1 8 31:40		 16
7. JASENOV
14 5 1 8 27:40		 16
8. KOCHANOVCE
14 2 2 10 21:53		 8
Družstvo dorastu po reorganizácii bude mať v súťaži 14 mužstiev, čo pre hráčov znamená viac zápasov a kvalitnejšiu súťaž.
KONEČNÁ TABUĽKA ŽIACI 1 TRIEDA
1. KAMENICA n/Cir.
14 10 2 2 52:13		 32
2. BELÁ n/Cir.
14 9 4 1 43:10		 31
3. PTIČIE
14 8 2 4 37:16		 26
4. DLHÉ n/Cir.
14 7 3 4 39:23		 24
5. STAKČÍN
14 7
1
6 51:23		 22
6. JASENOV
14 4 1 9 26:32		 13
7. UDAVSKÉ
14 2 2 10 23:62		 8
8. KOCHANOVCE
14 1 1 12 6:98		 4
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