Voľby do orgánov samosprávy obcí
Dňa 27. 11.2010 (sobota) sa uskutočnia
voľby do orgánov samosprávy obcí. Voľby
začínajú o 7,00 hod. a končia o 20,00 hod.
Volebné miestnosti budú v triedach ZŠ.
V našej obci volíme starostu obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva.

VYHLÁSENIE
KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce
v Stakčíne 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Stakčíne podľa
§ 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby starostu obce zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Ján Kerekanič, 52 r., majster OV, Stakčín, ul. Mieru 222/51, SMER - sociálna demokracia
2. Ján Kresila, Ing., 58 r., technik, Stakčín, ul. Švermova 709/17, nezávislý kandidát
3. Juraj Telehanič, Ing., 58 r., štátny zamestnanec, Stakčín, ul. Záhradná 639/6a,
nezávislý kandidát
4. Vladimír Telehanič, Ing., 41 r., ekonóm, Stakčín, ul. Sadová 605/36, Slovenská demokra tická a kresťanská únia - Demokratická strana
V Stakčíne, 13.10.2010			
Ján Keleman, predseda MVK

VYHLÁSENIE
KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného
zastupiteľstva v Stakčíne
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Stakčíne podľa
§ 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľ-

bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Marek Belcik, Ing., 26 r., konštruktér,
Stakčín, ul. Dlhá 636, SDKÚ-DS
2. Miroslav Bober, 45 r., živnostník,
Stakčín, ul. SNP 457/47, SMER
3. Miroslav Buraľ, Ing., 43 r., lesný inžinier, Stakčín, ul. Sadová 615/45A, SMER
4. Sergej Cilip, 55 r., učiteľ, Stakčín, ul.
Duchnovičova 299/17, SMER
5. Jozef Denaluc, Ing., 52 r., SZČO, Stakčín, ul. Mieru 253/19, nezávislý kandidát
6. Miroslav Drančak, Ing., 41 r., geodet,
Stakčín, ul. Čsl. armády 46, ÚSVIT
7. Marta Gavurová, 56 r., administratívna pracovníčka, Stakčín, Sadová 608/39,
nezávislý kandidát
8. Michal Grodza, 42 r., SZČO, Stakčín,
ul. SNP 486/76, nezávislý kandidát
9. Andrej Hodovanec, JUDr., 52 r., živnostník, Stakčín, Čsl. armády 700, nezávislý kandidát
10. Juraj Hudák, 54 r., živnostník, Stakčín, ul. Čsl. armády 689/25A, SMER
11. Ján Hulaj, 47 r., vedúci prevádzky,
Stakčín, ul. Duklianska 118/2, SaS
12. Zdenek Iliško, 56 r., robotník, Stakčín, ul. Dlhá 677, ÚSVIT
13. Mária Janičová, 63 r., dôchodkyňa,
Stakčín, ul. Duchnovičova 322, KDH
14. Anna Júnová, 52 r., koordinátorka,
Stakčín, ul. Záhradná 690, ĽS-HZDS
15. Jana Kandriková, PaedDr., 41 r., riaditeľka OUI, Stakčín, ul. Sadová 615/45A,
SMER
16. Juraj Kapraľ, 62 r., vedúci strediska,
Stakčín, ul. Ševčenkova 402/10, nezávislý
kandidát
17. Miroslav Kapraľ, 48 r., stolár, Stakčín, ul. Dlhá 715/44A, SDĽ

Mesiac úcty k starším

18. Vladimír Kapraľ, Ing., 50 r., manažér,
Stakčín, ul. Dlhá 522/76, SMER

19. Maroš Keleman, 37 r., živnostník,

Stakčín, ul. Lesná 23/21, nezávislý kandidát
20. Paľo Keleš, 25 r., učiteľ, Stakčín, ul.
Ševčenkova 670, SRK
21. Slávka Kerekaničová, PaedDr., 31 r.,
učiteľka, Stakčín, ul. Dlhá 680/33, SMER
22. Mária Kruľová, 54 r., zdravotná sestra, Stakčín, ul. Duklianska 644/18, nezávislý kandidát
23. Marián Levkanič, PhDr., 37 r., redaktor, Stakčín, ul. Dlhá 158/13, nezávislý
kandidát
24. Miroslav Marko, 33 r., výpravca,
Stakčín, ul. Švermova 541/1, SMER
25. Vladimír Mruz, 37 r., fyzioterapeut,
Stakčín, ul. SNP 411/4, nezávislý kandidát
26. Vladimír Palasiewicz, 49 r., robotník, Stakčín, ul. Čsl. armády 130/60, KSS
27. Ján Piteľ, 50 r., lesník, Stakčín, ul. Fučíkova 96/7, nezávislý kandidát
28. Valéria Prokopová, 43 r., administratívna pracovníčka, Stakčín, Čsl. armády
125/56, nezávislý kandidát
29. Sergej Rosič, 49 r., robotník, Stakčín,
ul. Sadová 592/42, nezávislý kandidát
30. Juraj Roško, 71 r., dôchodca, Stakčín, ul. Sadová 601, ĽS-HZDS
31. Xénia Sičáková, Ing., 46 r., učiteľka,
Stakčín, ul. Sadová 578/4, Náš kraj
32. Ján Sochanič, Ing., 41 r., učiteľ,
Stakčín, ul. SNP 484/75, SMER
33. Miroslav Sochanič, 39 r., živnostník,
Stakčín, ul. Sadová 615/45A, SDĽ
34. Pavol Šebák, 64 r., dôchodca, Stakčín, ul. Sadová 602, ĽS-HZDS
V Stakčíne, 13.10.2010
Ján Keleman, predseda MVK

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným,
ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými
životnými múdrosťami.
Členovia predmetových komisií Umenie a kultúra a Človek a hodnoty si
so žiakmi základnej školy uctili najstarších občanov v našej obci.
Žiaci s kytičkou a vlastnoručne vyrobenou pohľadnicou dňa 13.10.2010
navštívili najstarších občanov našej obce: Andreja Teľváka (1917),
Jána Bilíka (1919), Eliáša Turíka (1919), Jána Kolcuna (1921) a Máriu
Roškovú (1921). Naši spoluobčania s veľkou vďačnosťou a láskavosťou prijali pozornosť od žiakov a zaželali im veľa zdravia a úspechov
v škole.
Na prejav úcty nestačí len mesiac október. Na túto úctu by sa však nemalo zabúdať počas celého roka. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí
sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si preto čas na
vľúdne slovo a úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra.
Mgr. Anna Dubjaková
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Úvodné príhovory starostu obce a p. Wojta W. Podymu

Slovensko-poľská spolupráca

Medzinárodné trhy
cestovného ruchu
v Stakčíne

Nový stan, bude slúžiť občanom obce, na rôzne podujatia

Dukát

Hudba roztancovala všetky vekové kategórie

Beskyd spieval, ale aj varil miestne dobroty

Obecné zastupiteľstvo
schválilo na začiatku uplynulého
volebného obdobia

Priority obce
Stakčín
na roky 2007- 2010

Orgány obce budú v rokoch 2007-2010
presadzovať a podporovať investičné akcie
a činnosti, ktoré budú viesť k rozvoju obce
Stakčín, k uzatváraniu a ochrane životného
prostredia a zdravého spôsobu života v záujme zabezpečovania potrieb obyvateľov obce.
Priority vychádzajú z volebných programov
strany SMER-SD a strany HZDS-ĽS, ktoré boli
predložené počas predvolebnej kampane.

1. Oblasť investičnej výstavby a rozvoja obce:

Budeme presadzovať:
- urýchlené dokončenie rekonštrukcie budovy
hotela PARK
- bežné opravy budovy Domu kultúry
- rekonštrukciu centra obce
- výstavbu kanalizačných zberačov
- výstavbu chodníkov v obci
- opravu miestnych komunikácií
- opravu školských ihrísk a vybudovanie nových ihrísk
- rekonštrukciu budovy ZŠ
- výstavbu nájomných bytov
- vybudovanie rozvodov káblovej televízie
- dokončenie výstavby tribún na ihrisku FK
- opravu rigolu na ulici Lesnej
- prekrytie obecného amfiteátru
- rekonštrukciu Domu smútku

2. Oblasť životného prostredia:

Budeme presadzovať:
- vypracovanie takého systému nakladania
s odpadmi, aby nevznikali ďalšie čierne skládky
- personálne a technické vybavenie správy
obecného cintorína a pohrebných služieb

3. Oblasť školstva a vzdelávania:

Budeme presadzovať:
- zvyšovanie úrovne ZŠ a MŠ
- voľný prístup občanov k internetu

4. Oblasť kultúry, športu, spoločenských
organizácií a cirkví:

Budeme podporovať:
- všetky aktivity občanov obce v kultúre, športe
a spoločenskej činnosti
- tradíciu obecných festivalov
- obecný futbalový klub
- spoluprácu s družobnými mestami
- vhodné podmienky pre činnosť obecnej knižnice
- vhodné podmienky pre činnosť Dobrovoľného
hasičského zboru v obci
- vhodné podmienky pre činnosť mimovládnych
organizácií
- podľa možnosti finančné a materiálne príspevky cirkvám

5. Sociálna oblasť a oblasť podnikateľskej
činnosti

Budeme podporovať:
- pomoc občanom obce, ktorí sú na to odkázaní

- vytváranie vhodných podmienok na podnikanie v obci s dôrazom na zvyšovanie zamestnanosti a skvalitnenie služieb občanom
Január 2007. Vypracoval: Ján Kerekanič, starosta obce Stakčín

-

Vyhodnotenie priorít
obce Stakčín
za roky 2007 - 2010
A. Oblasť investičnej výstavby a rozvoja obce

- 07.07.2007 sme slávnostne odovzdali do užívania Obecný dom
- začali sme opravovať Dom kultúry - spoločenskú miestnosť, dokončená bude v roku 2012
- začali sme realizovať projekt „Rekonštrukcia
centra obce Stakčín“, v rámci tohto projektu
budú realizované tieto aktivity: oprava miestnych komunikácií (časť ul. Dlhej, ul. Švermova,
ul. Fučíkova, ul. Cirkevná a časť ul. Ševčenkovej, z rozpočtu obce sa opravia časti ul. Dlhej,
ul. Sadovej a ul. Dobrianskeho), vybudujú sa
chodníky, autobusové čakárne, verejné osvetlenie okolo parku, vybuduje sa fontána v parku
a ošetria sa stromy, projekt bude dokončený
v auguste 2011
- v marci 2010 sme začali realizovať projekt
„ČOV a kanalizácia Stakčín - VI. a VII. etapa,
dokončený bude v auguste 2011, v rámci tohto projektu sa vybudujú chodníky na ul. SNP
- v roku 2008 sme opravili Dom smútku, v roku
2009 bola opravená cesta na cintoríne, vybudované nové parkovisko, v roku 2010 sme
zakúpili nové lavice do Domu smútku
- v roku 2008 bolo vybudované viacúčelové
ihrisko pri budove ZŠ
- v apríli roku 2010 bola dokončená rekonštrukcia budovy ZŠ
- v roku 2009 sme začali rekonštrukciu budovy
MŠ, dokončená bude v roku 2011
- vybudovali sa nové rozvody miestneho rozhlasu
- opravili sme pamätníky obetiam I. a II. svetovej vojny
- vybudovali sme verejné osvetlenie na ulici Parkovej
- obec si dala vyrobiť montovateľné pódium na
kultúrne akcie, 50 ks lavíc, zakúpila veľkorozmerný stan o rozmeroch 10 x 50 m, v ktorom
sa môžu robiť aj kultúrne a spoločenské akcie

B. Oblasť životného prostredia

- hoci sme vypracovali systém nakladania s odpadom - TKO sa vyváža 26x do roka (predtým
to bolo iba 17 krát), 2x do roka sa vyvážajú
veľkorozmerné kontajnery a v obci sa separuje odpad, nedokázali sme zabrániť vzniku
ďalších divokých skládok
- viac sa nám darilo pri zabezpečovaní poriadku na cintoríne, pravidelne bol vykášaný
(5x ročne), zlikvidovali sme na ňom skládky
a zlepšil sa aj vzťah občanov k cintorínu, o poriadok na cintoríne sa stará správca cintorína
a Domu smútku, pohrebné služby zabezpečuje
súkromný podnikateľ

C.Oblasť školstva a vzdelávania

- z finančných prostriedkov EÚ sa nakúpili nové

-

Medzinárodné trhy cestovného ruchu
v Stakčíne

školské pomôcky, vedenie školy sa úspešne
zapájalo do projektov, žiaci ZŠ úspešne reprezentovali školu na rôznych súťažiach
opravili sme aj budovu MŠ a tým skvalitnili
výchovno-vzdelávací proces
rozpočet pre ZŠ s MŠ bol zabezpečovaný na
požadovanej úrovní
občania majú prístup k internetu cez WIFI
v miestnom parku
obec prispievala aj na mimoškolskú činnosť
žiakov

D.Oblasť kultúry a športu

- bola podporovaná záujmová a umelecká činnosť súborov a jednotlivcov
- tradične sa organizovali obecné festivaly
- dva roky sa u nás konal záverečný koncert
speváckej súťaže „Spevy môjho rodu“
- Stakčínske plesy sa organizovali každý rok
- z rozpočtu obce sa každoročne nakupovali
knihy do knižnice, od roku 2008 sa knižnica
v zime vyhrievala
- športové podujatia pre občanov obce sa organizovali s výdatnou finančnou pomocou obce
(turnaj v stolnom tenise, turnaj v hre Fiľo, futbalový zápas rodáci - pristaši, futbalové turnaje Rómov, futbalové turnaje učiteľov, futbalové
turnaje žiakov a dorastencov...)
- obec podporovala aj OFK Agrifop Stakčín
- okrem mesta Slavonice z ČR sme začali spoluprácu aj s gminou Lutowiska z Poľska
- s finančnou podporou obce sa realizovali oslavy MDŽ, MDD, Vítanie nového roku, Mikuláš
v Stakčíne, Vianočný koncert, Deň učiteľov...
- vydali sme knižku o Stakčíne, vytvorila sa
nová internetová stránka obce Stakčín, ktorá
bola pravidelne aktualizovaná, pokračovali
sme vo vydávaní Stakčínskych novín, vydali
sme sprievodcu „Stakčín - Lutowiskám...“
- pripravili sme Medzinárodné trhy cestovného
ruchu a stretnutie mládeže v Ruskom sedle
- DHZ bol vyzbrojený novou technikou, obec
investovala aj do údržby techniky a činnosti
DHZ

E. Sociálna oblasť

- obec vyplácala jednorazové sociálne dávky
občanom v hmotnej núdzi a na likvidovanie
následkov živelných pohrôm
- obec poskytovala opatrovateľskú službu klientom, ktorí ju potrebovali, úspešne sa zrealizovali aj požiadavky zákona o sociálnych
službách
- občanom obce, ktorí poberali dávky v hmotnej
núdzi, sme umožnili zúčastňovať sa aktivačnej
činnosti alebo menších obecných služieb

F. Oblasť cirkví, národností a mimovládnych organizácií

- je potrebné oceniť tolerantný a priateľský
vzťah medzi veriacimi jednotlivých cirkví, ktoré pôsobia v našej obci, naša vďaka patrí veriacim, ale hlavne predstaviteľom jednotlivých
cirkví; k spokojnému spolužitiu prispeli aj návštevy vrcholných predstaviteľov jednotlivých
cirkví v našej obci; aj vedenie obce prispelo
na činnosť cirkví svojím skromným podielom,
či už finančnými prostriedkami alebo inou
pomocou
- z obecného rozpočtu boli pravidelne podporované aj ÚŽS, SČK, ZŤP, ale aj združenia, ktoré
organizovali stretnutia rodákov v bývalých vysťahovaných obciach
V Stakčíne 28.10.2010. Predkladá: Ján Kerekanič, starosta obce, Stakčín

Historickí šermiari zo Sniny
 J. Laurič
Š. Barančík prekvapil krásnou country hudbou a spevom 

Poľský folklór

Stakčínske talenty

Neviete ako ďalej
po prepustení
z nemocnice?
Potrebujete
starostlivosť
zdravotnej sestry?

Agentúra Domácej Ošetrovateľskej
Starostlivosti JANA Vám ponúka
pomoc doma:





podávanie injekcií, infúzií
ošetrovanie rán, preležanín
starostlivosť o ležiacich chorých
starostlivosť o kolostómiu, tracheostómiu, žalúdočnú sondu (PEG)

 starostlivosť o onkologicky chorých

odber krvi a biologického materiálu

Výkony sú hradené zdravotnou
poisťovňou.
0917 755 643
Vycestujeme za Vami a Vašimi príbuznými
a blízkymi aj do okolitých dedín.

Z ROKOVA N IA OBEC N ÉHO ZAS TU PITEĽS T VA
Dňa 28.10.2010 sa uskutočnilo 28. zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo tieto
materiály:

- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ
za 1-9/2010
schválilo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ
č. 4/2010 a 5/2010
- schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010 v ZŠ s MŠ
- schválilo poskytnutie príspevku z rozpočtu
obce na stravu pre deti v MŠ v roku 2011 vo
výške 0,05 €/ 1 hlavné jedlo/1 dieťa
- určilo výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku za pobyt dieťaťa v MŠ
v sume 4 €
- určilo výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť ŠKD v sume
2€
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce za
1 - 9/2010
- súhlasilo, aby starosta obce vykonal rozpočtové opatrenia v potrebnej výške a informoval
o tom na najbližšom zasadnutí OZ
- zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie obce
6/2010, ktoré vykonal starosta obce

- schválilo rozpočtové opatrenie obce č. 7/2010
- zhodnotilo volebné obdobie 2006 - 2010, vyslovilo spokojnosť s plnením priorít obce za
roky 2007 - 2010 a konštatovalo, že väčšina
priorít obce bola splnená alebo sa plní a je vytvorená dobrá východisková pozícia pre rozvoj
obce aj pre budúce volebné obdobie
- zobralo na vedomie správu HK obce za 1. polrok 2010
- preložilo prerokovanie žiadosti p. Marcela Roháča, Mieru č. 233 o prenájom nebytových
priestorov v bývalom Klube dôchodcov
- schválilo zmluvu o výkone správy majetku
obce (VI. a VII. etapa kanalizácie) s prevádzkovateľom VVS a. s. Košice
- zobralo na vedomie Organizačnú štruktúru OÚ
Stakčín platnú od 01.10.2010
- schválilo prenájom nebytových priestorov
p. Jozefovi Varchoľakovi, Švermova 638/1
- schválilo odkúpenie parcely č. KN 987/3
o výmere 66 m2, vytvorenej GP 3700745914/2010 od p. Mareka Čokinu do majetku
obce (na uvedenej parcele je miestna komunikácia)
- schválilo materiál k voľbám do orgánov samosprávy obce:

OZ zakazuje:

- vysielať volebnú kampaň v miestnom rozhlase
okrem oznamu o čase a mieste konania predvolebného stretnutia s občanmi.
- umiestňovať plagátov na verejných priestranstvách obce okrem plôch na to určených - betónové rúry pri autobusových čakárňach.

OZ určuje:

- spoločenskú miestnosť ZŠ na uskutočňovanie predvolebných stretnutí kandidátov
s občanmi, obecný úrad zabezpečí vybavenie
miestností stolmi a stoličkami.
- termíny predvolebných stretnutí v spoločenskej miestnosti takto: piatok 12.11.2010 od
17,00 hod., sobota 13.11.2010 od 16,00
hod., nedeľa 14.11.2010 od 14,00 hod., piatok
19.11.2010 od 17,00 hod., sobota 20.11.2010
od 16,00 hod., nedeľa 21.11.2010 od 14,00
hod. Kandidáti, ktorí majú záujem uskutočniť
predvolebné stretnutie s občanmi, sa musia
prihlásiť písomne na obecnom úrade v termíne do 08.11.2010 do 14,00 hod. Termín
im bude určený žrebom za prítomnosti predsedu a podpredsedu MVK dňa 08.11.2010
o 15,00 hod.
Ján Kerekanič, starosta obce

