Cena
obce Stakčín

doval na Duchovanej akadémii v SanktPeterburgu (Leningrad). Svoju duchovnú činnosť začal 30. novembra 1975,
kedy bol vysvätený za diakona v Nižnej
Rybnici. 8. decembra 1975 bol vysvätený na kňaza v katedrálnom chráme
v Michalovciach.
Od januára 1976 obsluhuje farnosti
Pichne, Kalnú Roztoku a Stakčín. Od
1.8.1977 bol oficiálne dekrétom ustanovený za správcu pravoslávnej cirkevnej obce Stakčín. Možno že vtedy
sám nevedel, na ako dlho, ale dnes
je to už 32 rokov, čo pôsobí v našej
obci. Okrem duchovných povinností
sa podieľal aj na samosprávnej činnosti
ako poslanec obecného zastupiteľstva
a zástupca starostu obce. Jeho snahu
a ochotu naslúchať a pomáhať ľuďom
oceňujú mnohí Stakčínčania rôzneho
vierovyznania. Pri tejto príležitosti obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne
návrh starostu obce na jeho ocenenie
Cenou obce Stakčín. Toto významné ocenenie si prevzal 10.9.2009
v obradnej miestnosti Obecného domu. Súbor Beskyd umocnil
slávnostné podujatie sakrálnymi piesňami.
V mene občanov obce by sme mu chceli aj touto cestou poďakovať za jeho prácu, ľudskosť a obetavosť pomáhať iným a k jeho
sviatku zaslať pozdravný vinš:
Je nám veľkým potešením, želať Vám v deň narodenín veľa zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá, veľa lásky, spokojnosti
v celej ďalšej budúcnosti. Úsmev v tvári, radosť v oku, úspech
v každom žitia kroku.
Na mnohaja i blahaja lit...

V týchto dňoch oslávil pravoslávny
duchovný, Mitroforný protojerej,
Mgr. Ján Gliganič CSc. svoje prekrásne životné jubileum - 60 rokov. Ján
Gliganič patrí k výrazným osobnostiam našej obce. Narodil sa 4.8. 1949
v Nižnej Rybnici, okres Sobrance,
kde absolvoval základnú školu. Stredoškolské časy prežil na SPTŠ v Sobranciach.
Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Bohosloveckej fakulte v Prešove.
V rokoch 1971 -1974 štu-

∙
Dňa 27.08.2009 sa uskutočnilo 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo tieto materiály:
∙ zobralo na vedomie plnenie rozpočtu za
1. polrok 2009 ZŠ s MŠ a schválilo rozpočtové opatrenie č.3/2009, požiadalo
starostu obce, aby na najbližšom rokovaní predložil analýzu spotreby plynu,
vody a el. energie v ZŠ a MŠ
∙ zobralo na vedomie plnenie rozpočtu
obce za 1. polrok 2009
∙ zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie č.1/2009, ktoré vykonal starosta
obce a schválilo rozpočtové opatrenie
č. 2/2009
∙ zobralo na vedomie správu starostu

∙

∙

∙

∙

obce o investičnom rozvoji obce za
1. polrok 2009
schválilo VZN č. 4/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci
Stakčín
schválilo žiadosť firmy Armales a. s.
o odkúpenie pozemku č. KN 375/8 vo
výmere 1124 m2 . Určilo cenu za 1 m2
pozemku vo výške 5,- €.
schválilo žiadosť p. Iliška o odkúpenie
pozemku č. KN 1486 vo výmere 74 m².
Cena bude vypočítaná na základe uznesenia č. 196/2008 zo dňa 24.04.2008.
presunulo žiadosť p. Ďuriho o odkúpenie časti parcely CKN č. 149/44 na zasadnutie OZ až potom, keď sa uvedená
parcela GP rozdelí na stavebné pozemky
neschválilo žiadosť p. Mgr. Kvety Halá-
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∙

∙
∙
∙
∙

sovej o sponzorský príspevok na vydanie knihy
neschválilo žiadosť p. Gunára o finančnú podporu na vydanie CD
schválilo príspevok obce vo výške
150,- € na oslavy 100. výročia prevádzky železničnej trate Humenné - Stakčín,
ktoré sa uskutočnia 10.10.2009
úhlasilo so zaradením územia obce
Stakčín do pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva MAS - Poloniny
súhlasilo s prenájmom parciel č. 638/7,
638/8 a 638/9 od PSK
udelilo Cenu obce Stakčín p. Mgr. Jánovi Gliganičovi CSc za rozvoj obce
a jej propagáciu doma a v zahraničí
schválilo exkluzívnu dohodu s firmou
Tatranet Real s. r. o. o sprostredkovaní
odpredaja budovy bývalého OZS a priľahlých pozemkov.
Ján Kerekanič

Informácia o investičnom rozvoji
obce v roku 2009

· Dňa 29.07.2009 sme odovzdali na SORO
pre ROP v Prešove projekt „Rekonštrukcia
centra obce Stakčín“. Celkové náklady na
realizáciu tohto projektu sú 755 063,80 €.
V prípade, že budeme úspešní, rieši tento projekt opravu miestnych komunikácií
v dĺžke cca 1500 m, opravu chodníkov
na ul. SNP a pri ZŠ, opravu chodníkov
v parku, výmenu lavičiek v parku, obnovu
fontány, výmenu autobusových čakární
a rekonštrukciu osvetlenia na ul. Duchnovičovej. · Od 1.7.2009 sa začala rekonštrukcia ZŠ v celkovej výške cca
900 000,- €. Potrvá do konca apríla 2010.
· Momentálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa na stavbu ČOV
a kanalizácie - VI. a VII. etapa. · Na futbalovom ihrisku sa položila dlažba v šatni
a pred sociálnou budovou. · K viacúčelovému ihrisku sa urobil chodník a vydláždil
sa priestor pri ihrisku. · V areáli MŠ sa
urobil chodník. · V budove MŠ sa zrekonštruovali toalety a kuchynky. · Vyrobilo sa
prenosné pódium na kultúrne programy.
· Do konca roku chceme dokončiť rekonštrukciu elektrických rozvodov a vybudovať nové vykurovanie v dome kultúry.
Ján Kerekanič, starosta obce

Nový vzhľad ZŠ

Pozostalí Jána Vaculika z Moravy
našli hrob pradeda v Stakčíne
po 94 rokoch
Po neuveriteľných 94 rokoch sa podarilo
Pavlovi Zapletalovi z Moravy nájsť hrob
svojho pradeda v Stakčíne. Jeho pradedo Ján Vaculik bol pochovaný ako vojak
na stakčínskom vojenskom cintoríne. Na
začiatku hľadania bol list adresovaný vojenskému archívu v Prahe, odkiaľ prišla
skromná odpoveď: „Domobranecký pešiak, príslušník 25. domobraneckého pluku
Jan Vaculik, nar. 21.9.1878 vo Vápenicích,
zomrel dňa 25. 4. 1915 v poľnej nemocnici 1/8 v Stakčíne v Zemplínskej župe na
východnom Slovensku. Pochovaný bol
26. 4. 1915 v Stakčíne na vrchu severne
od rieky Chotinka“. Nasledovala internetová komunikácia so znalcami problematiky
a túžba po zistení miesta posledného odpočinku pradeda slávila úspech. Dozvedel
sa, že jeho pradedo bol zranený pri bojoch
v obci Zvala a prevezený do poľnej nemocnice, ktorá sa nachádzala na stakčínskej
píle. Pochovaný bol na blízkom cintoríne, odkiaľ boli jeho ostatky exhumované
v roku 1917 a uložené do nového vojenského cintorína, do hrobu číslo 440.
Hrob 440 by však nebolo možné identifikovať, keby dnes už neexistoval záchytný
bod. Tým sa stal rozpadávajúci náhrobný pomníček s číslom 509, z ktorého sa
podarilo pred rokmi ešte prečítať, že tam
odpočíva Ján Kušnier z Veľkého Lomu.
Jemu dali príbuzní ešte za prvej republiky
namiesto dreveného kríža postaviť skromný pomník. Niet pochýb, že sa obaja Jánovia dobre poznali, veď spolu bojovali
v 25. domobraneckom pluku. A tak si ešte
raz, hoc nevedomky, po dlhých 94 rokoch
pomohli pri vzájomnej identifikácii hrobov pre príbuzných. Vďaka torzu hrobu
č. 509 je možné na stakčínskom vojenskom cintoríne identifikovať hrob každého
tu pochovaného vojaka.
Zhodou všetkých týchto okolnosti mohol

Rodina Pavla Zapletala pri hrobe svojho
predka Jána Vaculika
Pavel Zapletal s rodinou dňa 29. augusta
2009 znovu osadiť na hrob svojho pradeda drevený dubový kríž. Kríž dal vyrobiť
Obecný úrad v Stakčíne a Pavel doniesol
náhrobnú ceduľku. Na pradedov hrob doniesol i kus vápenickej zeme spod buka,
kde rád odpočíval po práci a vysadil semienka bielych kvetov, podľa ktorých rodina vždy nájde tento hrob svojho predka.
Z dobovej tlače sa dozvedáme o tom, že
v Stakčíne by sa mal nachádzať i hrob
neznámeho vojaka. V roku 1934 bola
uverejnená nasledujúca správa: „Stakčín,
11. apríl. 1934. – Záslužný čin previedol
dorast Čs. Červeného kríža na štátnej ľudovej škole v Stakčíne. V lese naďaleko
Stakčína bol objavený hrob vojaka padlého
na začiatku svetovej vojny za vpádu Rusov
do tohto kraja. Od vtedy sa o hrob nik ne
staral, takže bol zarastený do nepoznania.
Stolár Macháč ochotne zrobil dubový kríž
a tabuľku, na ktorej bol tento text: „Neznámy vojak. Padol 25.-26. novembra 1914.“
postavil dorast Čs. Červeného kríža na št.
ľudovej škole v Stakčíne. Kríž bol k upravenému hrobu postavený za početnej účasti
tamojšieho občianstva a na hrobe bolo zaspievaných niekoľko piesní a prednesené
recitácie. Smútočná slávnosť pôsobila na
prítomných mohutným dojmom“. Obecný
úrad v Stakčíne by uvítal akékoľvek informácie od občanov obce týkajúcich sa
tohto zabudnutého hrobu vojaka, ktoré by
pomohli pri jeho lokalizácii.
Ing. Miroslav Buraľ

Výstava fotografií Daniely Kapráľovej
Posledné úpravy interiérov ZŠ

Rekonštrukcia MŠ

Súčasťou Festivalu
ľudového
umenia bola vernisáž
výstavy fotografií
pod názvom „Zuzanka“. Vernisáž
mala
úspech.
Ľudia sa snažili
dostať počas festivalu do Obecného domu, aby si prezreli fotografie našej
rodáčky. Toto podujatie spestrilo festival,
predstavilo ľudový námet inou formou,
na akú sme zvyknutí a zároveň poukázalo na to, že aj v Stakčíne máme nadaných

ľudí, ktorí svojou tvorbou vyjadrujú lásku
k svojej rodine a k domovine. Tešíme sa
na pokračovanie a ďakujeme pani Daniela
Kapráľová!

Dňa 11.7.2009 sa v našej obci uskutočnil Festival ľudového umenia. Miestne a okolité folklórne skupiny predviedli svoj talent a lásku k ľudovému umeniu
a k rodnej piesni. Hosťom festivalu bola prešovská kapela Žobráci. Ich country hudba roztancovala nôžky prítomných divákov.
Večer nasledovala zábava. Skupina DASS vytvorila veselú atmosféru v parku pred kultúrnym domom. Efektné
svetlá, výborné počasie a dobrá hudba roztancovali veľkých i malých, mladých aj starých. O polnoci bola zábava v plnom prúde a veru niektorí malí, ale aj starší ešte
stále krepčili pred Obecným domom. Tak to má byť, veď
bol festival ľudového umenia, ku ktorému neodmysliteľne patrí hudba a spev.

Spevácka budúcnosť

Dukát

FESTIVAL
MENIA
ĽUDOVÉHO U

J. Laurič

Starosta stihol aj diskusie s občanmi
Júnové dievčatá vedia strhnúť do spevu aj divákov na
chodníku...

ŠPORT
Do športového života našej obce už
neodmysliteľne patrí tradičné futbalové stretnutie stakčínskych rodákov
(domorodcov) s Pristášmi. Aj tento rok
22.8.2009 o 16.00 hod. sa na ihrisku OFK
Agrifop Stakčín zišlo mnoho futbalových
nadšencov, aby zvádzali nekompromisné osobné súboje a predvádzali pekné
futbalové momenty, na ktoré sa naozaj
dalo pozerať. Aj keď sa na ihrisku niekedy zaiskrilo, po zápase si súperi pri
občerstvení všetko vyjasnili. Debatovalo sa o priebehu hry a zároveň sa hráči
priateľsky potľapkávali po pleciach. Výsledok 2:1 v prospech Pristášov nie je
dôležitý. Dôležitejšie je to, že zase budú
futbaloví nadšenci mať celý rok o čom
rozprávať a vzájomne sa doberať. Za
túto peknú športovú akciu treba poďakovať v prvom rade hlavnému organizátorovi týchto stretnutí Jánovi Ľachovi
a hlavnému sponzorovi Obecnému úradu na čele so starostom obce. Poďakovanie patrí aj ďalším sponzorom – Jánovi
Husťákovi, firme Agrifop a firme Elaut
- Baumont. Veľké poďakovanie patrí
hlavným kuchárom - J. Lukackovi a S.
Cilipovi, ktorí pre hráčov a organizátorov
navarili vynikajúci guláš.
Mgr. Sergej Cilip

Pristáši

Rodáci - Pristáši 1:2
Rodáci

100 rokov železnice
Humenné – Stakčín
Klub priateľov železníc Východného Slovenska organizuje oslavu storočnice našej železnice. Pri tejto príležitosti sa uskutoční
slávnostná jazda parného vlaku 10.10.2009 v smere Humenné –
Stakčín a opačnom smere pôjde historická motorová jednotka.
Program osláv:
Zo železničnej stanice Humenné do železničnej stanice Stakčín
a späť bude vypravený mimoriadny vlak ťahaný parným rušňom.
Zo železničnej stanice Stakčín bude naproti parnému vlaku vypravený mimoriadny historický motorový vlak. Vlaky sa stretnú
v železničnej stanici Dlhé nad Cirochou, kde sa spoja a ďalej pokračujú v jazde ako jeden vlak. Na zastávke Snina mesto a na
železničnej stanici Stakčín budú slávnostne odhalené pamätné
tabule. Pripravený je aj kultúrny program. Vstup do parného
a motorového vlaku je možný po zakúpení vstupenky vo vlaku.
Vstupné je 2 eurá pre dospelých, deti do 15 rokov majú vstup
zdarma. Počas zastávky v staniciach si môžu záujemcovia prezrieť parný rušeň.
Na železničnej stanici v Humennom bude pre verejnosť sprístupnený vozeň s modelovou železničkou, pristavený na prvej koľaji.
Krátka história železnice: Koncesia pre výstavbu a prevádzku
trate vychádzajúcej zo stanice v Humennom a smerujúcej cez
Dlhé nad Cirochou do Stakčína, bola udelená nariadením MO
č. 78587/908.IX.12 dr. Eugenovi Rudnyanszkému a stavebnej firme Gfrerer, Schoch a Grossmann z Budapešti. Uvažovalo sa pritom aj o predĺžení trate po Ruské v dĺžke 28 km. Na trase predĺženia sa v roku 1910 vykonala verejnoprávna obchôdzka a v roku
1913 došlo dokonca i k jej úprave. V dôsledku 1. svetovej vojny
sa však stavba nerealizovala. Výstavba 26,9 km dlhej železnice si

nevyžiadala väčšie zemné práce (oblúky tvorili iba 26 % jej trasy),
bolo však potrebné vybudovať 86 mostov a priepustov v celkovej
dĺžke 289 m. Na trati, ktorú križovalo 52 úrovňových priecestí bez závor, bolo 5 strážnych stanovíšť, 2 zastávky a 4 stanice
s výpravnými budovami resp. čakárňami a skladmi. Prevádzka
železnice sa začala 30.11.1909.
Ing. Marián Križan, v. r., predseda organizačného výboru

Spoluobčan

O vypaľovaní trávy sa už písalo v mnohých novinách a veľakrát,
ale toto bolo fakt zaujímavé. V jednu chvíľu som si myslela,
že je už po dedovi, ale stále sa z obrovského dymu vynoril.
O nejakej ohľaduplnosti tu niet ani chýru ani slychu ....

Toto nie je požiarnik, ale podpaľač, aj takých máme spoluobčanov, len aby ste práve nemali vyvesené prádlo......
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