Dňa 29.10.2009 sa uskutočnilo 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo tieto materiály:
· zobralo na vedomie plnenie rozpočtu
ZŠ s MŠ za 1-9/2009
· schválilo rozpočtové opatrenie č.
4/2009 ZŠ s MŠ
· požiadalo riaditeľku ZŠ s MŠ, aby prijala opatrenia na zníženie spotreby plynu,
el. energie a vody v ZŠ a MŠ
· požiadalo riaditeľku ZŠ s MŠ, aby s prenajímateľmi, ktorí používajú priestory
ZŠ, uzatvorila nájomné zmluvy
· schválilo správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2008/2009
· zobralo na vedomie plnenie rozpočtu
obce za 1-9/2009
· schválilo rozpočtové opatrenie obce č.
3/2009
· zobralo na vedomie informáciu starostu obce o dodržiavaní cintorínskeho
poriadku
· zobralo na vedomie smernicu starostu
obce č. 1/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
· zobralo na vedomie žiadosť p. Keleša J.
o odstránenie stĺpu z parcely č. 1640/15
a odporúča mu, aby sa obrátil na VSE a
SPF
· neschválilo žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov, SNP 411/4 o finančný
príspevok na vodovodnú prípojku a odporúča im, aby sa obrátili na VVS a. s.
Košice
Ján Kerekanič, starosta obce

Október
mesiac úcty k starším
Členovia PK ,,Umenie a kultúra a Človek
a hodnoty“ so žiakmi našej základnej
školy si uctili najstarších občanov v našej obci. Žiaci s karafiátom a vlastnoručne vyrobenou pohľadnicou navštívili
našich najstarších občanov:
Jána Bilíka nar. v roku 1919, Máriu Demjanovú (1919), Jána Kolcuna (1921), Má-

Slávnostná jazda parného vlaku 10.10.2009 v smere Humenné – Stakčín

100 ROKOV ŽELEZNICE HUMENNÉ - STAKČÍN

Oslavy storočnice našej železničky priviedli do našej obce množstvo zvedavých ľudí
z Vranova nad Topľou, z Prešova, Michaloviec, z okolitých dedín a miest. Na obed
bolo počuť na stanici spev, deti sa fotili pri starej mašinke, delegácie poslancov a politikov pozdravovali občanov. Z tejto slávnosti Vám prinášame zopár fotografických
momentov
riu Levandovskú (1920), Máriu Piteľovú
(1919), Máriu Roškovú (1921), Eliáša
Turíka (1919) a najstaršieho občana našej obce Andreja Teľváka (1917).
Naši spoluobčania prijali s veľkou vďačnosťou pozornosť od žiakov a zaželali im
veľa úspechov v škole.
My želáme našim najstarším obyvateľom
veľa úcty a zdravia nie len v mesiaci
októbri, ale počas všetkých mesiacov
v roku.
Mgr.Anna Dubjaková, vedúca predmetovej komisie

Čo je to MAS Poloniny?
Je to Občianske združenie Miestna akčná skupina Poloniny, ktorá bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa
14.12.2007.
Čo bolo dôvodom vzniku takéhoto občianskeho združenia v regióne Poloniny?
Určite to bola ekonomická situácia na území Uličskej, Ubľanskej a Pčolinskej doliny.
Nezanedbateľným faktom bolo tiež riešenie nezamestnanosti v regióne, sociálny
aspekt, ktorý v súčasnosti rezonuje snáď
najviac u občanov a v neposlednom rade
tu ide o snahu riešiť rozdiely medzi jednotlivými regiónmi aktivitami podporujúcimi
rozvoj vidieka.
Podmienkou funkčnosti Občianskeho
združenia MAS Poloniny bolo ucelené územie, ktoré by zahŕňalo vyše 10 000 obyvateľov a podnikateľské subjekty, ktoré by
mali záujem participovať na rozvoji regiónu. Akčným výborom MAS Poloniny boli
oslovení starostovia obcí Ubľanskej, Uličskej a Pčolinskej doliny s ponukou členstva v občianskom združení MAS Poloniny
a postupne sú oslovené aj podnikateľské
subjekty, ktoré v tomto regióne pôsobia
a vykonávajú svoju činnosť.
Starostovia obcí informovali na svojich zastupiteľstvách poslancov obecných zastupiteľstiev o hlavnom zámere Občianskeho
združenia MAS Poloniny a následne prijatím uznesení o zaradení územia obcí do
územia verejno-súkromného partnerstva
MAS-Poloniny potvrdili svoje členstvo
v uvedenom občianskom združení. Je dôležité poznamenať, že obecné zastupiteľstvá a starostovia obcí majú veľký záujem
na rozvoji regiónu a hľadajú riešenia, akým
spôsobom a akým postupom by sa dala

zmierniť ekonomická a sociálna situácia
v regióne.
V súčasnosti je členom Občianskeho
združenia Miestna akčná skupina 30 obcí,
z ktorých počet obyvateľov presahuje
10 000. Občianske združenie MAS Poloniny má svoj akčný výbor, ktorý zastupuje
všetkých členov. Predsedom akčného výboru je Ing. Jaroslav Regec a jeho členmi
sú: Mgr. Nadežda Sirková, Ing. Svätoslav
Husťák, Michal Šesták, Ján Holinka, Ján
Dzoba a PhDr. Dušan Hirjak. Členovia Občianskeho združenia MAS Poloniny prijali
uznesením v zmysle integrovanej stratégie
rozvoja územia zámer realizovať aktivity
v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom osi 4 Leader, v ktorom budú implementované opatrenia MAS Poloniny
z osi 3 Programu rozvoja vidieka a to Cieľ
I. – Vytváranie pracovných príležitostí na
vidieku so špecifickým cieľom: Budovanie
kapacít a infraštruktúry a typom opatrenia
313, podpora činnosti v oblasti cestovného ruchu, kde bol schválený 55% objem
financií z celkovej plánovanej hodnoty
projektu. Cieľ II. Podpora vzdelávania so
špecifickým cieľom – vzdelávanie a informovanie a typom opatrenia 331, odborné
vzdelávanie a informovanie hospodárskych subjektov v oblastiach, na ktoré sa
vzťahuje os 3, kde bol schválený 15% objem financií z celkovej plánovanej hodnoty
projektu. Cieľ III. Obnova a rozvoj obcí so
špecifickým cieľom revitalizácia jadrového
územia obcí a typom opatrenia 322 – obnova a rozvoj dedín, kde bol schválený
30% objem financií z celkovej plánovanej
hodnoty projektu. Aj z tohto dôvodu akčný
výbor MAS Poloniny písomnou žiadosťou
zo dňa 24.09.2009 požiadal Prešovský
samosprávny kraj o spolufinancovanie

pripravovaných aktivít pre rozvoj vidieka
v programe Leader v oblasti cestovného
ruchu. Prečo práve cestovný ruch? Pretože máme prekrásne územie v regióne,
chránené krajinné oblasti. Spomeňme
napríklad Národný park Poloniny, Medzinárodnú biosférickú rezerváciu UNESCO
Východné Karpaty, chránenú krajinnú oblasť Vihorlat a ďalšie. Ide o územie, ktoré
má obrovský potenciál v oblasti cestovného ruchu a je málo využitý. Samozrejme
je dôležité brať do úvahy aj skutočnosť, že
ide o chránené územia, a preto aj forma
cestovného ruchu bude zohľadňovať skutočnosti súvisiace s chráneným územím.
Pre realizáciu aktivít pri rozvoji územia
regiónu Poloniny MAS spracovala finančný plán, ktorý zahŕňa spolufinancovanie
projektov z rozpočtov miestnej a regionálnej samosprávy. To znamená, že obce,
ktoré sú zaradené do pólov rastu by mali
spolufinancovať 5% z celkového rozpočtu
projektu a obce, ktoré nie sú zaradené do
pólov rastu by mali spolufinancovať 1%
z celkového rozpočtu projektu samozrejme
za predpokladu, že Prešovský samosprávny kraj pristúpi a bude akceptovať žiadosť
Občianskeho združenia MAS Poloniny
a bude spolufinancovať plánovaný projekt
piatimi percentami.
Dúfajme, že úsilie starostov ako zástupcov
členských obcí a akčného výboru Občianskeho združenia MAS Poloniny bude odmenené úspešným projektom a následne
úspešnou realizáciou, ktorá skrášli, spríjemní a spropaguje nádherné územie,
v ktorom sme sa narodili, v ktorom žijeme, a bez ktorého by sme možno nevedeli
existovať.
Mgr. Nadežda Sirková,
starostka obce Ubľa

Nový panel na cintoríne
V 6. čísle tohtoročných Stakčínskych novín vyšiel článok o tom, ako
rodina Zapletalových z Vápenic u Starého Hrozenkova na Morave
našla na stakčínskom vojenskom cintoríne svojho predka – pradeda Jana Vaculíka. Na základe tejto udalosti sa do popredia dostala
otázka zlepšenia informovanosti občanov obce a jej návštevníkov
o vojenských cintorínoch. Z financií určených na údržbu vojenských cintorínov bola navrhnutá výroba informačného panelu. Po
súhlase starostu obce Jána Kerekaniča zhotovil stolár Miroslav
Kapráľ drevený panel, texty k panelu napísal Ing. Miroslav Buraľ
a samotnú tabuľu vyhotovila firma Siettex vo Vranove n/T. Panel
bol inštalovaný dňa 23. októbra 2009 vo vstupnej časti vojenského
cintorína vedľa vchodovej brány pracovníkmi obecného úradu.
Domáci i „cezpoľní“ sa tak majú možnosť dozvedieť genézu vzniku a osud oboch stakčínskych cintorínov:
- vojenského cintorína na Pánskej hore, kde je pochovaných
takmer 960 vojakov,
- vojenského cintorína zo Stariny, kde je pochovaných 117 vojakov, a ktorý bol v roku 1986 prenesený do Stakčína kvôli výstavbe Vodárenskej nádrže Starina.
Text na paneli je doplnený obrazovými materiálmi z Vojenského
historického archívu v Bratislave a dobovými fotografiami, ktoré
boli použité v knihe Stakčín – prírodné, kultúrno-historické a turistické možnosti (autor Ing. Miroslav Buraľ).
Ing. Miroslav Buraľ

Voľby 2009
Voľby 2. júla vyhlásil predseda parlamentu Pavol Paška, ktorý požiadal občanov
o väčšiu účasť ako pri predchádzajúcich
dvoch hlasovaniach. Pripomenul, že presun kompetencií zo štátu na samosprávu
pokročil a kraje disponujú rozsiahlymi
právami a miliardami korún. Preto by ľudia
mali prísť rozhodnúť, kto bude ovplyvňovať život v ich regióne.
Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby
do zastupiteľstiev samosprávnych krajov
a voľby predsedov samosprávnych krajov
a určil deň konania volieb.
Dňa 14. novembra 2009 sa uskutočnia
voľby poslancov a predsedu Prešovského
samosprávneho kraja.
V prípade potreby sa dňa 28. novembra
uskutoční 2. kolo voľby predsedu PSK.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOV

pre voľby do zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja
14. novembra 2009
Volebný obvod číslo 9
Kandidáti:

1. Ján Alušík, MVDr., 53r., veterinárny lekár,
Snina, SNP 2560/87,
Sloboda a Solidarita
2. Ladislav Alušík, JUDr., 59r., právnik, Snina,
SNP 25,
Sloboda a Solidarita
3. Ján Bajus, 38r., predseda humanitnej
organizácie, Snina, Svätoplukova 1152/7,
Demokratická únia Slovenska
4. Miroslav Buraľ, Ing., 42r., lesný inžinier,
Stakčín, Sadová 615/45A,
Nezávislý kandidát
5. Ľubomír Fečík, 51r., robotník, Snina,
Strojárska 1831/92,
ÚSVIT
6. Jozef Gajdoš, Ing., 64r., starosta obce,
Zemplínske Hámre, Hlavná 73/111, Nezávislý
kandidát
7. Zita Greňová, Ing., 35r., projektantka,
Snina, Študentská 1445/8,
Sloboda a Solidarita
8. Žaneta Grundzová, 35r., sociálna
pracovníčka, Snina, Štúrova 777/137, Strana
rómskej koalície - SRK
9. Ján Holinka, 42r., starosta, Ulič, 102,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská únia -

Demokratická strana
10. Ján Hreha, Ing., 55r., poľnohosp. ing.,
Belá nad Cirochou, Komenského 128/26,
Slovenská národná strana
11. Kristián Huňara, Bc., 37r., živnostník,
Stakčínska Roztoka, 80,
Nezávislý kandidát
12. Mária Jaňovková, 53r., ekonómka, Snina,
Kukučínova 2040/1,
Strana demokratickej ľavice
13. Jaroslav Kirňák, Bc., 47r., živnostník,
Snina, 1. mája 2052/4,
Nezávislý kandidát
14. Ján Kníž, Ing., 47r., starosta obce,
Dlhé nad Cirochou, 53,
SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
15. Marián Kníž, Ing., 52r., poľnohosp.ing.,
Snina, 1. mája 2050,
Slovenská národná strana
16. Juraj Kovaľ, 44r., živnostník, Snina,
1. mája 2050/2,
Agrárna strana vidieka
17. Nadežda Kovaľová, 45r., ekonomická
riaditeľka, Snina, 1. mája 2050/2,
Demokratická únia Slovenska
18. Miroslav Kulik, JUDr., 54r., podnikateľ,
Snina, Pčolinská 14,
Komunistická strana Slovenska
19. Vlasta Kupicová, 46r., čašníčka, Snina,
Palárikova 1623/22,
Združenie robotníkov Slovenska
20. Ľubica Lattová, 48r., matrikárka,
Pčoliné 132,
Nezávislý kandidát
21. Miroslav Magura, 48r., živnostník,
Topoľa, 37,
Združenie robotníkov Slovenska
22. Adriana Mandríková, 26r., poisťovacia
poradkyňa, Snina, Kukučínova 2044/5,
Strana zelených Slovenska
23. Ján Paľovčík, JUDr., 47r., právnik, Snina,
Študentská 1454,
SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
24. Mikuláš Petriščák, PhDr., 51r., školský
psychológ, Runina, 72,
Nezávislý kandidát
25. Milan Polačko, 44r., elektromontér,
Snina, Komenského 2652/2,
Združenie robotníkov Slovenska
26. Jaroslav Regec, Ing., 46r., lesný inžinier,
Snina, Gen. Svobodu 2457/11,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská únia
Demokratická strana
27. Monika Rybakovová, MUDr., 45r.,
lekárka, Snina, Komenského 2665/5,
MOSTHÍD
28. Jozef Savka, Ing., 56r., dôstojník vo
výslužbe, Snina, Rastislavova 1837/39,
Hnutie za demokraciu
29. Nadežda Sirková, Mgr., 47r., starostka
obce, Ubľa, 363,

SPIEVA CELÁ RODINA

Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Prešove a základná organizácia Únie žien Slovenska v Chotči (okres Stropkov)
usporiadali 11. novembra 2009 v poradí už 5. ročník regionálnej súťaže „Spieva celá rodina“. Do tejto súťaže sa prihlásilo desať rodín z Prešovského kraja. Náš región reprezentovala rodina Júnových (Zaričanka) zo Stakčína, ktorá v Chotči zožala
veľký úspech a stala sa laureátom súťaže, teda obsadila 1. miesto. Patrí im veľké poďakovanie od obce Stakčín a Únie žien
v Stakčíne, ktorú reprezentovali. Prajeme im veľa úspechov v ďalšej
reprezentácii.
Marta Gavurová, predsedníčka ZO ÚŽS v Stakčíne

SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
30. Juraj Skrip, Mgr., 38r., riaditeľ školy,
Snina, Študentská 1440,
Nezávislý kandidát
31. Alexander Sura, 25r., zápasník, Snina,
Študentská 2048/41,
Demokratická únia Slovenska
32. Michal Vajda, Ing., 28r., št.zamestnanec,
Belá nad Cirochou, 577/61,
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
33. Anton Vass, 44r., manažér, Snina,
Komenského 2654, Kresťanskodemokratické
hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu
Prešovského samosprávneho kraja
14. novembra 2009

1. Ján Bajus, 38r., predseda humanitnej
organizácie, Snina, Svätoplukova 1152/7,
Demokratická únia Slovenska
2. Ján Blaščák, 47r., riaditeľ, Štrba, Tatranská
Štrba, Štúrova 66/9,
Nezávislý kandidát
3. Pavel Hagyari, JUDr., 52r., primátor,
Prešov, Hlavná 59/2900,
Slobodné Fórum, NOVÁ DEMOKRACIA,
Strana zelených, LIGA, občiansko-liberálna
strana
4. Ján Hudacký, Ing., 50r., manažér, Prešov,
Švábska 76, Kresťanskodemokratické
hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita
5. Peter Chudík, MUDr., 48r., predseda
Prešovského samosprávneho kraja,
Sabinov, Generála Svobodu 27, SMER sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko,
Hnutie za demokraciu,
Strana zelených Slovenska
6. Ľuba Kráľová, PhDr., Ph.D., 50r.,
vysokoškolská učiteľka, Zlatá Baňa, 158,
Nezávislý kandidát
7. Milan Kručay, PhDr., CSc., 73r., VŠ
pedagóg, Ľubotice, Tekeľova 4,
MOST - HÍD
8. Kvetoslava Supuková, MVDr., 50r.,
starostka, Vyšný Žipov, 72,
Nezávislý kandidát
9. Fedor Šandor, MUDr., 59r., lekár,
Humenné, Mierová 1901/58,
ÚSVIT
10. Radoslav Ščuka, 35r., zamestnanec
samosprávy, Jurské, č.59,
Rómska iniciatíva Slovenska
V Prešove dňa 22.10.2009
Ing. Jozef Leško
predseda volebnej komisie

 Niekoľko tipov na kultúru 
8.11.2009 - 14:00 hod. - kinosála DK v Snine
Festival duchovnej piesne - XIX. ročník tradičného podujatia rozvíjania kresťanských národných tradícií.
15.11.2009 - 19:00 hod. - kinosála DK v Snine
Koncert skupiny THE BACKWARDS.
Predskokan: a´ capella FUN VOICES.
Vstupné: 5 Eur /150,63 Sk/ Predpredaj vstupeniek v pokladni kina:
v utorky: 17.00 - 19.00 hod., v piatky: 10.30 - 11.30, 13.00 - 15.00 hod.

Zabráňme nude v Snine - hudobný koncert na oslavu Dňa študentov
16.11. 2009 o 19.00 hod. - spoločenská sála Domu kultúry v Snine
vstupné 1,99€ (Smola a Hrušky, Nikka Karch, Recent Fate)

ŠPORT

Vyhral každý,
kto prišiel
Pod takýmto heslom sa v polovici septembra tohto roku uskutočnilo v obci
Stakčín tradičné priateľské, spoločenské
a športové stretnutie zamestnancov škôl
troch susediacich krajín Poľska, Ukrajiny
a Slovenska.
Ako býva už tradične zvykom pri takýchto podujatiach, malo toto stretnutie spoločenskú časť a športovú časť.
V rámci športovej časti stretnutia, ktoré prebehlo v dopoludňajších hodinách,
odohrali učitelia futbalový turnaj. Poľsko
reprezentovali učitelia z okresu Lesko,
Ukrajinu učitelia z okresov Veľké Berezné a Chust a Slovensko bolo zastúpené
učiteľmi z okresu Snina.
Ako zástupcovia usporiadateľskej obce
sa tohto stretnutia zúčastnili aj futbaloví
veteráni obce Stakčín.
V odpoludňajších hodinách boli v priestoroch školskej jedálne Základnej školy v Stakčíne počas spoločenskej časti
stretnutia všetky mužstvá za svoje výkony ocenené. Aj keď sa jednotlivé zápasy
hrali s veľkým nasadením, počítali sa aj
strelené góly a jednotlivé víťazstvá, nebol
pri oceňovaní vyhlásený konečný víťaz.
Zmyslom celého podujatia bolo vzájomné stretnutie, a preto bol za víťaza považovaný každý, kto sa tohto podujatia
zúčastnil.

V spoločenskej časti stretnutia si učitelia jednotlivých krajín pri veľmi dobrom jedle, ktoré pre účastníkov pripravili zamestnankyne ŠJ pri ZŠ Stakčín, vymieňali svoje
skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania. Všetci aktéri tohto podujatia si vzájomne
veľmi dobre rozumeli.
Organizátorom tohto podujatia bola Okresná rada Slovenskej asociácie športu na
školách v Snine za finančnej podpory Mestského úradu mesta Snina a Obecného úradu v Stakčíne.
Všetkým, ktorí sa na tomto vydarenom podujatí aktívne zúčastnili, patrí naše veľké
poďakovanie. Veríme, že v tradícii spoločných stretnutí učiteľov troch susediacich
štátov budeme pokračovať aj na budúci rok, a že aj v ďalšom období nájdeme v Stakčíne rovnako pekné, príjemné a priaznivé prostredie ako tohto roku.
PhDr. Mikuláš Petriščák, školský psychológ
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