Z rokovania
obecného zastupiteľstva
Dňa 24.09.2008 sa uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tieto materiály:
• schválilo odpredaj budovy bývalého
Obecného zdravotného strediska s. č. 264
a parciel CKN 1122, 1123 a 1124/1 firme
Pediacaré za 3 000 000,-SK(99 581,76
Eur)
• spresnilo uznesenie 231/2008 zo dňa
18.07.2008 o odpredaji pozemkov vlastníkov 2 x 4bj na ul. Dlhej
• schválilo uznesenie ako povinnú prílohu
k žiadosti o NFP v rámci výzvy k prioritnej osi, operačný cieľ 1.2- odvádzanie a
čistenie   komunálnych odpadových vôd
v zmysle záväzkov SR voči EŪ ( Projekt
ČOV a kanalizácia Stakčín - VI. a VII etapa).
• požiadalo Mgr. Dušana Kurillu, aby dal
opraviť GO- plán na parcelu KN č. 370/3
podľa pokynov obecného úradu. Stanovilo
cenu v prípade odpredaja tejto parcely za
1 m2 vo výške 100Sk(3,32Eur)
• schválilo sprostredkovanie odpredaja budovy Staničnej reštaurácie a pozemkov
realitnou kanceláriou Tatranet Real s. r. o.
tak, aby min. cena za uvedené nehnuteľnosti bola 3 300 000,-Sk( 109 539,93 Eur)
bez provízie pre sprostredkovateľa.
• schválilo žiadosť   OFK Agrifop o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
100 000,-Sk
Ján Kerekanič, starosta obce

Hodnotenie prvej polovice
volebného obdobia 2006-2010
Blíži sa koniec roku 2008 a končí sa aj prvý
polčas volebného obdobia 2006-2010. Na
deň 19.10.2008 obecné zastupiteľstvo zvolalo verejné zhromaždenie s cieľom zhodnotiť uplynulé obdobie a vytýčiť priority na rok
2009.
V roku 2007 si vedenie obce vytýčilo základnú úlohu- dokončiť adaptáciu hotela Park na
Obecný dom. Všetko bolo podriadené tomu,
aby sa v lete mohlo do novej budovy presťahovať zdravotné stredisko a obecný úrad. Dňa
7.7.2007 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
Obecného domu. V roku 2007 sa na adaptáciu použilo 6 092 000,-Sk, celá akcia stala
obec cca 14 000 000,-Sk.
V roku 2007 sa urobilo verejné osvetlenie na
ul. Parkovej za 95 000,-Sk a osadila sa tribúna na futbalovom ihrisku za 92 000,-Sk.
V minulom roku sme začali rekonštrukciu
budovy Domu smútku. Preinvestovalo sa
490 000,-Sk. Z toho nám 390 000,-Sk poskytlo MF SR.
Na zariadenie obradnej miestnosti prispelo
MV SR 200 000,-Sk.
Na projektovú dokumentáciu sme dali
216 000,-Sk.
Celkové sa na kapitálové výdavky vyčerpalo
6 985 000,-Sk.
V roku 2008 sme dokončili rekonštrukciu
Domu smútku za celkových 4 300 000,-Sk.
Kompletne sa vymenila strecha na celej budove, objekt sa zateplil, vymenili sa okna
a dvere, urobili sa nové vnútorné a vonkajšie
omietky, nová elektroinštalácia, nové rozvody

Priority obce Stakčín
na rok 2009

Ak budú schválené projekty, ktoré sme predložili v roku 2008,
väčšina finančných prostriedkov pôjde na spolufinancovanie týchto projektov. Na projekt Rekonštrukcia ŽŠ a MŠ je miera spolufinancovania viac ako 1 800 000,-Sk, na projekt kanalizácie cca
3 500 000,-Sk. Finančne náročná je projektová dokumentácia.
Návrh priorít na rok 2009:
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ
Kanalizácia VI. a VII. etapa
Drobná oprava Domu kultúry
Drobná oprava ihriska na Parinku
Príprava projektu v rámci ROP- Regenerácia sídiel.
Ján Kerekanič, starosta obce

vody a nová kanalizácia. Položila sa nová
dlažba a nové obklady. Sú tam nové toalety.
Na rekonštrukciu Domu smútku prispel aj
predseda vlády SR čiastkou 150 000,-Sk.
V prvej polovici tohto roku sa urobila aj rekonštrukcia miestneho rozhlasu za cca
1 070 000,-Sk.
Počas prázdnin sa v areáli ZŠ postavilo viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, ktoré
bude slúžiť hlavne deťom a mládeži. Celkové
náklady na ihrisko boli cca 2 700 000,-Sk.
Predseda vlády SR a Nadácia SPP prispeli
sumou 1 200 000,-Sk, z obecného rozpočtu
sa doplatilo 1 500 000,-Sk. Rozmery ihriska
sú 20x40m, ihrisko je oplotené a osvetlené.
Dňa 24.06.2008 sme na MV a RR odovzdali projekt “Rekonštrukcia ZŠ a MŠ” za cca
34 500 000,-Sk. Náš projekt sa bude posudzovať v prvej polovici októbra.
Momentálne pripravujeme predloženie projektu na MŽP “ ČOV a kanalizácia StakčínVI. a VII. etapa,” za cca 66 000 000,-Sk.
Pred dokončením je technický projekt “Rekonštrukcia starej MŠ na turistickú ubytovňu”.
Do konca októbra by sme chceli spolu
s poľskými priateľmi z gminy Lutowiska
podať skompletizovanú žiadosť v rámci
programu Poľsko-Slovenskej spolupráce.
Kreslia sa technické projekty na opravu
miestnych komunikácií, opravu chodníkov,
revitalizáciu historického parku a výmenu autobusových  čakárni v rámci ROP- Regenerácia sídiel. Výzva by mala byť zverejnená vo
februári budúceho roku.
Ján Kerekanič, starosta obce

Euromobil
na cestách
Dňa 26.10.2008 od 12,00 hod. do 15,00 hod. bude v našej
obci pre Domom kultúry pristavený Euromobil. Projekt Euromobil na cestách sa realizuje pre MF SR a NBS. Cieľom je
informovať občanov o zmenách súvisiacich s procesom zavedenia novej meny na Slovensku. Okrem toho, že Euromobil
privezie veľké množstvo darčekových predmetov, občania
budú mať možnosť v krátkych kvízoch a súťažiach získať zaujímavé ceny.
1 Euro= 30,1260SK.0

JABLKO
V tomto roku sa urodilo oproti minulému roku
množstvo jabĺk. Jablko má svoj opodstatnený
význam ešte od čias Adama a Evy. Je to dar
prírody, a preto Vám o jeho účinkoch prinášame viac informácií:
Účinky: Jablká takmer neobsahujú bielkoviny, majú však vysoký obsah vody, málo sacharidov a v šupke nepatrné množstvo vody.
Mimoriadne bohaté sú na vitamíny a stopové

prvky. Jablká majú vysoký obsah draslíka.
Jablko obsahuje až 30% vlákniny. Regenerujú a očisťujú organizmus, znižujú hladinu
cholesterolu a cukru v krvi. Sú účinné aj pri
bolestiach hlavy a závratoch. Pomáhajú pri
hnačke a zápche. Proti hnačke pomáhajú
sladké jablká, pri zápche zasa kyslé, ktoré
povzbudzujú činnosť čriev. Sú osvedčený
prostriedok pri ťažkostiach s kĺbmi. Podporujú odolnosť proti chorobám. Jablká pôsobia
ako vynikajúca omladzovacia kúra. Zo šupky
a dužiny, ktoré chránia jadrovník, sa v ľudskom organizme uvoľňujú látky s liečivým
i preventívnym účinkom. Odvar z jabloňových
kvetov má upokojujúce účinky a zmierňuje
záchvaty kašľa. Pri chrípke a kašli sa osvedčilo pitie šťavy z jabĺk. Jemne nastrúhané
jablko i so šupkou konzumované večer viaže
v črevách toxické látky.
Množstvo: Viaceré výskumy potvrdili, že kon-

zumácia jedného jablka ráno a večer regeneruje a očisťuje organizmus.
K nedoceneným malým “zázrakom” patrí aj
jablčný ocot, ktorý je bohatý na vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, aminokyseliny,
enzýmy, pektín a beta-karotén. Jablčný ocot
podporuje látkovú výmenu, aktivuje spaľovanie tukových zásob a napomáha prirodzenému úbytku hmotnosti. V tejto súvislosti sa
odporúča piť nalačno pohár vody s trochou
jablčného octu a medu (polievkovou lyžicou
octu a lyžičkou medu). Nápoj z jablčného octu
tiež ochráni aktívnych športovcov a manuálne
pracujúcich pred kŕčmi a svalovými problémami. Obkladom z neriedeného jablčného
octu môžete zmierniť bolesť pri modrinách
a podliatinách. A nakoniec jednoduchý recept,
ktorý zjemní a vyhladí slnkom a slanou vodou
vysušené vlasy: umyté vlasy opakovane preplachujte zriedeným jablčným octom.

udomácňovať aj také hríby, ktoré bežne nepoznáme. Na taký jeden, ktorý nevyzerá najkrajšie, ale vraj výborne chutí,  nás upozornil
Milan Dubjak zo Sadovej ulice.

nej strane hnedočierny, neskôr čiernosivý až
čierny.

Lievik trúbkovitý

Opakom úrodnosti jabĺk je hríbová sezóna.
Hríbov je málo a hubári sú už dosť nervózni.
Možno práve preto, sa v našom kraji začínajú

Recept do zbierky
Hubovník

4 až 5 rožkov rozmočíme v mlieku tak, aby
boli úplne mokré (rozmočené)
Huby (bedle, alebo šampiňóny alebo iné
čerstvé huby) nasekáme a udusíme na cibuli. Cibule by malo byť podstatne viac ako
húb. Všetko premiešame, pridáme 4 vajcia,
cesnak podľa chuti, majoránku, soľ a čierne
korenie. Ešte raz dobre všetko premiešame
a vysypeme  do vymastenej, strúhankou vysypanej zapekacej misy.
Hubový koláč je vynikajúci ako teplý, ale aj
ako chod studenej kuchyne.

Káva
V jemenských horách pri Červenom mori si už
pred viac ako tisíc rokmi všimli pastieri zvláštny
nepokoj kôz, ktoré predtým konzumovali kríky
so zelenými a bielymi plodmi. Trvalo stáročia,
kým sa prišlo na to, že tieto plody nazvané
po náhornej africkej plošine Kaffa, obsahujú
alkaloid kofeín, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém stimulačne, teda ako “života budič” odstraňuje pocit únavy a zlepšuje náladu.
Veľkými ctiteľmi kávy sa stali Turci a po
ich vzore vznikli v Európe prvé kaviarne
v Londýne a v Paríži. Zaujímavou cestou
sa káva dostala do strednej Európy. Keď

Craterellus cornucopioides (L.ex Fr.) Pers.
Stroček trubkovitý
Výborná jedlá huba
Hlavné obdobie rastu: VIII. - XI.
Klobúk/Plodnica:
Klobúk má 30-80 mm v priemere, je trúbkovite lievikovitý, s prehnutým okrajom, ktorý býva
v dospelosti vlnitý alebo laločnatý, na vnútorsa dlhé obliehanie Viedne Turkmi skončilo
v roku 1683 ich katastrofálnou porážkou,
pri bezhlavom ústupe zanechali v okolí
Viedne obrovské množstvo kávy, ktorá si
potom našla cestu aj do blízkej Bratislavy.
Káva obsahuje asi ako jedinú farmakologicky účinnú látku kofeín a okrem neho celý rad
voňavých aromatických látok. Jedna bežná
porcia kávy obsahuje okolo 85 mg kofeínu.
Táto látka sa však nachádza aj v čaji,  v kakau, kokakole a v pepsikole.

POZVÁNKA
NA KÁVU

Hotel Armales
Vás v týchto dňoch pozýva na
novú exotickú kávu rôznych
príchutí.

Výskyt: rastie od augusta do novembra, najčastejšie v listnatých a zmiešaných lesoch, zriedkavo aj v ihličnatých lesoch. Za priaznivých
podmienok sa plodnice objavujú vo veľkých húfoch a v bohatých trsoch. Je rozšírený v celom
miernom pásme severnej pologule a v Austrálii.
Je to veľmi dobrá huba aj napriek svojmu
nevzhľadnému zovňajšku. Je vhodná najmä
do polievok, omáčok a na sušenie. Usušené
a rozdrvené plodnice možno použiť ako korenie do rozličných jedál.

Kino v Snine Vás pozýva
na dlho očakávaný muzikál:
18. október, sobota
o 19.30 hod.

Mamma mia!
(MAMMA MIA!)

Mladučká Sophie (Amanda Seyfried)
žije s mierne šialenou matkou Donnou
(Meryl Streep) na gréckom ostrovčeku
Kalokairi, kde vedú ľahko uvädajúci
hotelík. Ani s jednou sa nedá vydržať,
pretože Sophia sa onedlho bude vydávať. Pokiaľ si Donna robí v tejto súvislosti iba praktické starosti, Sophia
rieši jediný problém – kto ju odvedie
k oltáru. Nájdený matkin denník totiž
odhalil, že sa Donna v kritickej dobe
blízkej Sophiinmu počatiu spustila hneď
s tromi chlapcami. Podnikavé dievča,
ktoré zdedilo matkinu excentrickosť, nelení a všetkých troch pozve na svadbu.
Muzikál, USA, 2008, 108 min., MN
12, slovenské titulky, 60,- Sk

Pripravujeme sa na euro

Slovensko sa pripravuje na zavedenie spoločnej európskej meny - eura. Slovenský deň
eura má nastať 1.januára 2009. Vtedy sa Slovensko zaradí ku krajinám eurozóny a Slováci sa priradia k vyše 320 miliónom Európanov,
ktorí euro nazývajú svojou menou.
Informácie pre občanov
• Euro ako Národná mena by sa na Slovensku malo zaviesť 1.januára 2009
Slovenskými   korunami bude možné platiť
v hotovosti do 16. januára 2009
- po tomto termíne bude možné platiť už len
eurami
• Ešte pred zavedením eura si budeme
môcť kúpiť štartovacie balíčky
• počas decembra 2008 sa budú predávať
tzv. štartovacie balíčky – euromince v hodnote 500 Sk s cieľom oboznámiť sa s novou
menou vopred
• Slovenské koruny sa odporúča vložiť
na účty do bánk ešte pred zavedením eura
- občan sa tak vyhne očakávaným náporom
záujemcov o výmenu slovenských korún po
1. januári 2009
• Najneskôr začiatkom decembra je vhodné
uložiť si do bánk prebytočnú hotovosť, hlavne

mince (vysypať všetky prasiatka a pokladničky).  
• Finančné prostriedky uložené v banke
budú automaticky prepočítané na eurá – bez
poplatkov alebo nutnosti prísť do banky
• Čísla účtov sa nezmenia, rovnako   ani
čísla vkladných knižiek a termínovaných vkladov
• Poplatky za bankové služby sa v súvislosti
so zavedením eura nebudú zvyšovať.
• Dohodnutá výška úrokových sadzieb sa
zavedením eura nezmení
• Platobné karty po zavedení eura zostanú
v platnosti a nie je potrebné ich meniť
• Výmena mincí a bankoviek bude bezplatná
– banky budú vymieňať slovenské korunové
mince  6 mesiacov a bankovky 12 mesiacov
po zavedení eura

Informácia o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
z Fondu sociálneho rozvoja
V auguste tohto roku bola našej obci
schválená žiadosť o nenávratný f nančný príspevok v rámci Operačn ho
programu zamestnanosť a sociálna
inklúzia pod názvom Komunitná sociálna práca Stakčín. Z Fondu sociálneho rozvoja dostaneme 1 379780,-Sk
(45 800,31 Eur) a naša miera spolufinancovania je 72 606,- SK (2410,1 Eur). Tento
projekt sa bude realizovať od 01.04.2008
do 31.3.2010. Cieľom projektu je podporiť
sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením, prostredníctvom rozvoja
služieb s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Ciele projektu
budú zabezpečovať jedna terénna sociálna pracovníčka a dve asistentky. Z rozpočtu projektu budú hradené mzdy a odvody,
faktúry za telefón, za stravné, cestovné,
náklady na propagáciu projektu a na vedenie účtovníctva.
Ján Kerekanič, starosta obce

ZO ŽIACKÉHO FUTBALOVÉHO TURNAJA

Víťazi-žiaci z Lutowiska

2. miesto - žiaci zo Stakčína

3.miesto - žiaci z Uble

4.miesto - žiaci z Klenovej

ŠPORT - FUTBAL
Futbalový
turnaj žiakov
základných škôl
v Stakčíne
Dňa 30. septembra 2008
sa v Stakčíne uskutočnil
futbalový turnaj žiakov
základných škôl. Turnaj
organizovala Obec Stakčín v spolupráci s Obecným futbalovým klubom
Agrifop Stakčín a ZŠ
s MŠ, SNP 412, Stakčín  
na  ihrisku s umelým povrchom.
Turnaja sa zúčastnili žiaci zo štyroch základných škôl - ZŠ s MŠ Ubľa,
ZŠ s MŠ Klenová, ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín
a Zespól szkól Gimnazjum w Lutowiskach.
Turnaj otvoril starosta obce Stakčín p. Ján
Kerekanič, ktorý privítal všetkých účastníkov. Zvlášť srdečne privítal žiakov z Lutowisk
z Poľska. Všetkým účastníkom zaželal veľa
športových úspechov a zážitkov.
Futbalový turnaj sa niesol v súťaživej, ale priateľskej atmosfére. Vyniklo mužstvo z Poľska,
ktoré bolo aj fyzicky najzdatnejšie. Avšak ani
ostatné mužstvá nezaostávali v bojovnosti
a podali výborné výkony. Víťazom turnaja sa
stalo mužstvo z poľskej školy Zespól szkól
Gimnazjum w Lutowiskach, na peknom druhom mieste sa umiestnili žiaci ZŠ s MŠ, SNP
412, Stakčín a tretie miesto získali žiaci ZŠ
s MŠ Ubľa. Za najlepšieho hráča turnaja bol
vyhlásený Rastislav Hreha (ZŠ s MŠ Kleno-

vá).  Najlepším strelcom turnaja sa stal Patryk
Fundakowski z Poľska (7 gólov), no veľmi za
ním nezaostal ani žiak zo stakčínskej základnej školy Ľubomír Cinkanič (6 gólov). Najlepším brankárom turnaja sa stal Radoslav Gezo
(ZŠ s MŠ Ubľa). Najlepšie mužstvá i jednotlivci boli odmenení vecnými cenami, ktoré
zakúpila Obec Stakčín. Všetci účastníci futbalového turnaja si domov odniesli prekrásne
športové zážitky.
K výbornej športovej atmosfére prispelo aj to,
že sa zápasy odohrali na novovybudovanom

viacúčelovom ihrisku s umelou trávou, ktoré
sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ v Stakčíne.
Našim cieľom je prostredníctvom pohybových
aktivít vytvoriť podmienky pre aktívne využívanie školského viacúčelového ihriska s umelou
trávou a rozvíjať u žiakov, ale aj obyvateľov
obce schopnosť a pripravenosť na pravidelnú
pohybovú a športovú aktivitu, ktorá má pozitívny vplyv na zdravie človeka.
Želali by sme si, aby podobné športové podujatia otvorili tradíciu priateľských stretnutí  
medzi regiónmi susedných štátov.
Mgr. T. Kapraľová

Užitočné linky
ZŠ: 769 21 18, zdravotné stredisko: MUDr.
Bôžik 769 27 00,  
MUDr. Haničáková 769 23 44,
MUDr. Kelly 769 27 01,
lekáreň: 758 37 40  
polícia Stakčín: 057/767 44 33,
pošta Stakčín: 767 43 08
Gréckokatolícka  Cirkev Farnosť Ochrany
Presvätej Bohorodičky v Stakčíne:
767 41 54
Pravoslávny farský úrad: 767 41 11

Kontakt na správcu cintorína:
Ján  Zubaľ – 0907275136
v prípade neprítomnosti ho
zastupuje  Jaroslav  Mandzák
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