 
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku.
Prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a zároveň želáme mnoho osobných a pracovných úspechov
v Novom roku 2008.
Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce Stakčín, Ján Kerekanič

 
Vážení spoluobčania,
Rok 2007 sa pomaly končí. Končí sa aj prvý rok volebného
obdobia nového obecného zastupiteľstva a nového starostu
obce.
V roku 2007 bola dokončená adaptácia hotela Park na
Obecný dom. Táto akcia bola prioritná, stála vedenie obce
veľa námahy a finančných prostriedkov. Tohto roku bola
tiež zrealizovaná výstavba verejného osvetlenia na ul.
Parkovej, výstavba chodníka na úseku od autobusovej čakárne
k Obecnému domu a začala sa rekonštrukcia Domu smútku.
Pripravili sme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
budovy základnej školy, materskej školy a miestnych
komunikácii a na VII. etapu kanalizácie.
Vedenie obce sľúbilo, že sa bude venovať celkovému
poriadku v obci a hlavne na cintoríne. Vy musíte posúdiť či sa
naše zámery darí plniť alebo nie.
Na rok 2008 schválilo obecné zastupiteľstvo plán
investičných akcií. V lete roku 2008 chceme ukončiť
rekonštrukciu Domu smútku a v jarných mesiacoch ukončiť

rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Enviromentálnemu fondu
sme predložili žiadosť na financovanie časti VI. etapy kanalizácie
(ul. Ševčenkova a ul. SNP).
V 49. týždni tohto roku som poslal žiadosť na Úrad vlády
SR na dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska s umelou
trávou. Verím, že táto žiadosť bude úspešná. Okrem toho
počítame s výstavbou chodníkov a údržbou verejnej zelene
v obci.
Rok 2008 bude aj rokom výziev v rámci Národného
referenčného rámca (Projekty na financie z EÚ).
Tento proces musíme riadiť tak, aby sme získali čo najviac
financií na rekonštrukciu budovy základnej školy, budovy
materskej školy, na opravu miestnych komunikácií, chodníkov,
výmenu autobusových čakární a výstavbu kanalizácie časti
obce (VII. etapa). Celkove by obec mohla získať viac ako
70 miliónov korún.
Záverom chcem poďakovať p. Ľubici Roškovej a p. Michalovi
Lukšovi, poslancom NR SR, za ich angažovanie sa v prospech
našej obce.
Ján Kerekanič, starosta obce

Vážení spoluobčania,
na novembrovom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo
štyri Všeobecne záväzné nariadenia. Vo VZN č. 1/2008 o dani
z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2008 je oproti VZN platnému na
rok 2007 zmena iba v § 6, kde sa hovorí o tom, kto je oslobodený
od dane a komu sa daň znižuje, pretože v minulosti sa hlavne
v bode - komu sa daň znižuje - vyskytovali nejednoznačné výklady.
Vo VZN č. 2/20008 o miestnych daniach sa hovorí o dani za psa,
o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie,
o dani za predajné automaty. Pozastavím sa pri dani za psa. Zmena
oproti roku 2007 je iba v tom, že aj za ďalšieho psa sa platí 200 Sk/ za
rok a nie 250 Sk/ za rok.
Vo VZN č. 3/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je zmena v sadzbe poplatku. Na rok
2008 bude platiť sadzba 0,55 Sk/deň, čo je 200 Sk/ 1 osoba
za rok. Predtým bola sadzba poplatku 0,37 Sk/ deň (139 Sk/
1 osoba za rok). Zvýšenie tohto poplatku zapríčinil každoročný rast
cien za vývoz a uskladňovanie odpadu. Len v budúcom roku sa
ceny zvýšia v priemere o 20 %. Ak predpokladáme, že výber tohto
poplatku v roku 2008 bude cca 450 000,- Sk, vo výdajovej časti
rozpočtu na likvidáciu týchto odpadov počítame s čiastkou vyššou
ako 850 000,- Sk. Za samotný vývoz obec zaplatí 650 000,- Sk, asi
100 000,- Sk bude potrebných na likvidáciu čiernych skládok a na
vývoz veľkorozmerných kontajnerov a za 100 000,- Sk chce obec
kúpiť 1 100 l kontajnery a KUKA nádoby. V roku 2008 sa vyvezie
odpad 17 x. O týchto skutočnostiach sa hovorí vo VZN č. 4/2008
o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO.
Okrem prijatých VZN, OZ prejednávalo mandát náhradného
poslanca OZ, keďže p. M. Gavurová sa ako zamestnankyňa
obce svojho mandátu musela vzdať. Ďalším kandidátom, ktorý
získal vo voľbách najviac hlasov po zvolených poslancoch bol
Ing.Miroslav Drančák. Ten svoj mandát neprijal z dôvodu, že je
tiež zamestnancom obce. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu
obce pozvať na najbližšie zastupiteľstvo nasledujúceho kandidáta
v poradí. V ďalšom bode programu komisia pre životné prostredie
obce podala správu a svojej činnosti. Žiadosť o prenájom priestorov
v budove obecného domu schválilo obecné zastupiteľstvo
p.J.Andrejčíkovej. Uznesením č.135/2007 OZ schválilo žiadosť
E.Marjančika o prenájom časti pozemku, ako aj ďalším uznesením
schválilo žiadosť p.J.Hudáka o prenájme časti priestoru budovy
Staničnej reštaurácie.
OZ prerokovalo návrh starostu obce o odkúpenie parcely od
p. M.Telehaničovej a zároveň ho poverila jednaním o kúpnej cene
pozemku. V ďalšom bode programu bol schválený členský príspevok
na ZMOS vo výške 3, - Sk na jedného občana obce. Posledným
unesením novembrového zasadnutia OZ sa schválila odmena
hlavnému kontrolórovi obce za rok 2007 vo výške 10 % zo súčtu jeho
platov.
V diskusii poslanec obce Ing.Kresila kritizoval akciu ,,Vyčisti obec a
vyhraj!,“ kde žiaci zbierali a triedili odpad obce. Spomínanú akciu pojal
ako návrat do komunistickej minulosti.
Ján Kerekanič, starosta obce

Analýza školského roka 2006/2007
V školskom roku 2006/2007 ZŠ s MŠ v Stakčíne navštevovalo 266
žiakov, z toho 85 žiakov 1.-4. ročníka v štyroch triedach a 181 žiakov 5.-9.
ročníka v desiatich triedach. Z celkového počtu žiakov prospelo celkom
262 žiakov. Neprospeli 2 žiaci 6. ročníka. Dve žiačky základnej školy
neboli klasifikované, nakoľko plnia povinnú školskú dochádzku mimo
územia SR.
Čo sa týka dochádzky za celý školský rok žiaci vymeškali celkom
30 909 hodín, z toho bolo 30 776 hodín ospravedlnených a 133 hodín
neospravedlnených. Priemer ospravedlnených hodín na 1 žiaka za
celý školský rok je 115,70 a neospravedlnených hodín 0,50 hodín Je to
obrovské množstvo vymeškaných hodín, ktoré sa určite podpísalo pod
výchovno-vzdelávacie výsledky mnohých žiakov.
Za porušovanie školského poriadku bolo na konci školského roka
2006/2007 udelené napomenutie od triedneho učiteľa 22 žiakom,

pokarhanie od triedneho učiteľa 19 žiakom a pokarhanie od riaditeľa
školy 6 žiakom. Po prerokovaní v pedagogickej rade bola 3 žiakom školy
schválená znížená známka zo správania o jeden stupeň za opakované
porušovanie školského poriadku a vysoký počet neospravedlnených
hodín.
Na škole sa vyučovalo 6 nepovinných predmetov, a to anglický jazyk,
rusínsky jazyk, pohybová príprava, cvičenia zo slovenského jazyka
a cvičenia z matematiky pri dvoch ročníkoch Aj v uplynulom školskom
roku žiaci našej školy úspešne reprezentovali školu a získali prvé miesta
v okresných kolách súťaží a olympiád a boli úspešnými riešiteľmi aj
v krajských kolách. K najvýznamnejším úspechom našich žiakov
patria prvé miesta v týchto olympiádach a súťažiach v okresnom
kole: biologická, chemická a geografická olympiáda, NP Poloniny
v 101 otázkach a odpovediach, Literárne talenty v rusínskom jazyku,
prvé miesta v mnohých výtvarných súťažiach, zo športových súťaží
vo vybíjanej dievčat a v zápasení voľným štýlom. V krajských kolách
súťaží a olympiád nás úspešne reprezentovali žiaci v chemickej
olympiáde a olympiáde v ruskom jazyku. Tradične vynikajúce
umiestnenia majú naši žiaci v súťažiach v prednese poézie a prózy
v ukrajinskom a rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov a Duchnovičov
pamätník. V celoslovenskom kole získali žiaci našej školy po dve
1. miesta v svojich kategóriách. V Biblickej súťaži žiaci, ktorí navštevujú
gréckokatolícke náboženstvo získali dve 1. miesta v kategórii A a B.
Aj v uplynulom školskom roku sa realizovalo záujmové vzdelávanie
žiakov. Jednotlivé záujmové útvary pracovali v čase mimo vyučovania. Na
základe odovzdaných vzdelávacích poukazov boli žiakom poskytované
záujmové vzdelávacie aktivity v 20 krúžkoch. Škola na začiatku školského
roka vydala 265 vzdelávacích poukazov a od žiakov sme prijali 260
vzdelávacích poukazov.
Aj v školskom roku 2006/2007 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili Monitoru 9 zo
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Z celkového počtu žiakov
9. ročníka sa testovania zúčastnilo 39 žiakov. Priemerný počet bodov
v rámci SR zo slovenského jazyka bol 20,1 (67,1% úspešnosť), žiaci našej
školy mali priemerný počet bodov 22,8 (76,1% úspešnosť). Z matematiky
bol priemerný počet bodov v rámci SR 18,4 (61,2% úspešnosť)
a priemerný počet bodov žiakov našej školy bol 21,6 (71,9% úspešnosť).
Čo sa týka materiálno-technických podmienok je nevyhnutné uskutočniť
rekonštrukciu celej budovy základnej školy, telocvične, ŠJ a MŠ (výmena
okien, výmena elektroinštalácie, výmena radiátorov, vybudovanie rampy
a WC pre imobilných, rekonštrukcia podláh, sociálnych zariadení,
zateplenie stavieb, rekonštrukcia strechy na budove ZŠ, ŠJ a MŠ, oprava
chodníkov). Keďže rozpočet školy neumožňuje uskutočniť nákladnejšie
rekonštrukcie a celková rekonštrukcia a zateplenie budov budú finančne
veľmi nákladné, zriaďovateľ sa bude uchádzať o finančnú podporu zo
štrukturálnych fondov EÚ. V rámci finančných možností škola postupne
dopĺňa kabinety a odborné učebne učebnými pomôckami, odbornou
a metodickou literatúrou. Z rozpočtu školy sa nám podarilo v uplynulom
školskom roku zakúpiť učebné pomôcky v celkovej hodnote 90 189,- Sk
a DHM v celkovej hodnote 123 411,20 Sk (nové školské lavice, stoličky).
Čo sa týka nevyhnutných opráv z rozpočtu školy sme zabezpečili
rekonštrukciu strechy na budove telocvične v celkovej hodnote 100 000,Sk a v súčasnom období prebieha rekonštrukcia podlahy na prízemí
v budove MŠ v celkovej hodnote 283 000,- Sk.
Našou dlhodobou úlohou je naďalej hľadať a získavať alternatívne
finančné a materiálne zdroje na realizáciu uvedených úloh a ďalších úloh
počas školského roka.
K silným stránkam školy patrí každoročná úspešnosť žiakov v okresných
a krajských kolách súťaží a olympiád, postavenie školy v rámci
regiónu, zapojenie a úspešnosť školy do projektov, počítačová učebňa
a bezplatný internet, posilňovňa.
K slabým stránkam školy patrí predovšetkým financovanie, zastaralá
školská budova, slabšie materiálno-technické vybavenie, chýbajúci
kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka. K rizikám ohrozenia patrí
predovšetkým súčasný školský systém (kvantita na úkor kvality),
klesajúci počet žiakov v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja
a financovanie školstva.
V závere by som chcela poďakovať za spoluprácu všetkým
zamestnancom školy za ich trpezlivosť a kreatívne myslenie.
Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu v Stakčíne, rodičom našich
žiakov, sponzorom, partnerom a priateľom školy. Všetkým želám veľa
zdravia, ako aj radostné a pokojné sviatky.
Mgr.Tatiana Kapráľová

Jeden z projektov, ktoré spracovala ZŠ s MŠ v Stakčíne bol projekt pod
názvom Zažeň nudu knihou v rámci výzvy Elektronizácia a revitalizácia
knižníc. Z MŠ SR na zabezpečenie tohto projektu sme získali dotáciu
vo výške 100 000,- Sk. Projekt z iných zdrojov vo výške 15 000,- Sk
podporil ZŠ s MŠ v Stakčíne, Obecný úrad v Stakčíne, Agrifop a. s.
Stakčín za čo im vedenie školy srdečne ďakuje. V rámci projektu bolo
uskutočnených 7 aktivít.
Dňa 16.10.2007 sa v priestoroch MŠ v Stakčíne uskutočnila prvá
aktivita v rámci projektu pod názvom Deti čítajú deťom. V rámci aktivity
sa uskutočnilo stretnutie predškolákov so žiakmi 2. ročníka. Cieľom
rozprávkovo-hudobného dopoludnia bolo priblížiť deťom MŠ prácu
žiakov 2. ročníka ZŠ a predviesť ako pod vedením svojej učiteľky dokážu
zábavnou a pútavou formou samostatne pracovať s textom rozprávky či
príbehu. Žiaci 2. ročníka ukázali deťom ako sa dá pracovať, ale hlavne
zabávať s knižkou. Deťom žiaci vysvetlili, že nielen pekná rozprávka
vie zaujať, ale ich pozornosti by nemali uniknúť ani pôvabné ilustrácie,
ktoré robia knižku príťažlivou a zaujímavou. Deti prečítané úryvky,
príbehy či rozprávky okúzlili natoľko, že sa s postavičkami z rozprávok
stotožnili, vcítili sa do príbehu a spontánne zapájali a vyjadrovali svoje
vnútorné pocity, negatívne aj pozitívne zážitky prenášali z deja príbehu
či rozprávky do reálneho sveta.
Druhá aktivita v rámci projektu sa uskutočnila dňa 24.10.2007
v priestoroch Obecného domu v Stakčíne pod názvom Z rozprávky do
rozprávky. Cieľovou skupinou aktivity boli žiaci 1.-4. ročníka a bývalé
učiteľky základnej a materskej školy. Pozvanie prijalo 6 bývalých
učiteliek, a to p. Némethová, p. Hrehová, p. Smoľaková, p. Skalová,
p. Ľachová a p. Drančáková. Stretnutie otvorila Mgr. Tatiana Kapraľová
slávnostným príhovorom. Po úvodných slovách spestrili stretnutie deti
MŠ krátkym kultúrnym programom, po ktorom nasledovala hodina
otázok a odpovedí. Bývalé učiteľky sa pútavo rozhovorili a spomínali na
časy svojho detstva, ale aj časy pôsobenia na našej základnej škole.
Všetci prítomní strávili príjemné popoludnie pri rozprávke a úvahách
o úcte k starším ľuďom.
Zaujímavou aktivitou uskutočnenou v rámci projektu bola beseda
s rusínskymi spisovateľmi. Beseda sa konala dňa 7.11.2007
v popoludňajších hodinách v budove ZŠ. Pozvaným hosťom bol miestny
spisovateľ píšuci v rusínskom jazyku pán Štefan Suchý. Pozvanie prijala
aj ďalšia rusínska spisovateľka pani Mária Maľcovská z Prešova ako aj
redaktorka rusínskych Narodnych novynok a vysokoškolská učiteľka
z Katedry národnostných štúdií FF PU v Prešove pani Kvetoslava
Koporová. Žiaci na úvod besedy pripravili krátky kultúrny program, ktorý
pozostával z prednesu poézie Š. Suchého, prózy M. Maľcovskej a spevu
rusínskych piesní. Besedy sa zúčastnili žiaci 5.-9. ročníka. Spisovatelia
zaujímavou formou rozprávali žiakom o svojej spisovateľskej práci.
Predstavili sa aj čítaním vlastnej tvorby, ukázali žiakom vydané
publikácie svojich literárnych diel. V ďalšej časti besedy sa žiaci živo
zaujímali o prácu našich spisovateľov.
Dňa 19.11.2007 sa v spoločenskej miestnosti ZŠ s MŠ v Stakčíne
uskutočnila ďalšia aktivita pod názvom Knižný milionár – vedomostná
súťaž z literatúry pre žiakov 5.-9. ročníka. Súťažilo 20 žiakov rozdelených
do 4 zmiešaných družstiev. V každom družstve bol zástupca každého

ročníka. Súťažiaci si mohli vyberať z troch okruhov otázok. Najväčšiu
bodovú hodnotu mali otázky, ktoré sa týkali predovšetkým autorov
a názvov literárnych diel. Členovia víťazného družstva boli odmenení
knižnými cenami, ostatní súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.
Táto aktivita prispela k upevneniu vedomostí zo slovenského jazyka
a literatúry.
Hádam najpútavejšou aktivitou pre žiakov bola posledná aktivita,
ktorá sa uskutočnila dňa 30.11.2007 pod názvom Noc s Pavlom
Dobšinským. Táto aktivita prebiehala v čase od 16,00 hod. do 22,00
hod. v spoločenskej miestnosti základnej školy. V rámci tejto aktivity
sa žiaci I. stupňa oboznámili so životom a dielom Pavla Dobšinského
a vypočuli si jeho rozprávky. Najzaujímavejšie pre žiakov boli súťaže
(pantomíma, skladanie slov zo slabík, pátrači, po stopách knihy
a ilustrácia rozprávky). Po vyhodnotení súťaží si žiaci spoločne
pozreli rozprávku Medzi nami zvieratami.
Posledná aktivita v rámci spomínaného projektu pod názvom Zažeň
nudu spolu s nami prebieha v súčasnosti.
Jednotlivé aktivity našich žiakov veľmi zaujali a okrem toho, že
si zasúťažili, prispeli tieto aktivity aj k tomu, aby si žiaci jednak
rozšírili poznatky, jednak upevnili poznatky zo slovenského jazyka
a literatúry. Podobné aktivity by sme chceli pre žiakov organizovať aj
v budúcnosti. Z tohto dôvodu sa budeme aj naďalej zapájať do
ďalších projektov.
Mgr. Tatiana Kapráľova

Týždeň boja proti drogám
Droga je akákoľvek prírodná alebo syntetická látka, ktorá pri vstupe
do živého organizmu je schopná pozmeniť jednu či viac funkcií
a pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém.
Takúto charakteristiku drogy počúvajú naši žiaci na vyučovacích
či triednických hodinách. Často však počujú alebo si prečítajú, že
použitie drogy bolo len zo zvedavosti či z túžby po dobrom pocite.
Drogy nepochybne vyvolávajú v človeku dobrý pocit, ale jestvujú aj iné
spôsoby ako sa cítiť príjemne. Týždeň od 12.11.07 - 16.11.07 bol pre
žiakov našej školy Týždňom boja proti drogám. V tomto týždni sme pre
starších žiakov pripravili rôzne športové súťaže.
PONDELOK: Futbal - 6.-7.ročník, ZŠ s MŠ Stakčín - ZŠ Študentská
Snina - ZŠ Klenová. UTOROK: Vybíjaná - dievčatá 5.- 7.ročník,
STREDA: Prehadzovaná - dievčatá 6.- 7.ročník. ŠTVRTOK: Futbal 7.- 9.ročník. PIATOK: Stolný tenis - 6.- 9.roč. chlapci, dievčatá.
VYHODNOTENIE:
Futbal: 1. miesto ZŠ Klenová, 2. miesto ZŠ s MŠ Stakčín, 3. miesto ZŠ
s Študentská Snina. Vybíjaná: 1. miesto - 7. roč. - dievčatá, 2. miesto

Skúsenosti
a
finančné
prostriedky
získavame aj zapájaním školy do rôznych
projektov. V predchádzajúcich rokoch
sme boli úspešní v dvoch projektoch,
a to v projekte Otvorená škola – oblasť
športu 2004, v rámci ktorého sme získali
dotáciu z MŠ SR vo výške 50 000,- Sk
a Enviroprojekt 2006, ktorý bol podporený
MŠ SR dotáciou vo výške 72 000,- Sk.
V uplynulom školskom roku sme sa zapojili do
piatich projektov vyhlásených MŠ SR.
V apríli sme v rámci Enviroprojektu 2007
spracovali projekt s názvom Prestaňme
hádzať všetko do jedného koša. Cieľom
daného projektu bolo získať finančné
prostriedky na nákup nádob na separovaný
zber a viesť žiakov školy k separovaniu
odpadu.
V máji 2007 sme spracovali projekt
Otvorená škola – oblasť športu 2007 pod
názvom Športujeme pre zdravie. Cieľom
projektu je vytvoriť zo školy centrum
športu,
zaktivizovať
organizovanie
pohybových aktivít školskej mládeže
a pritiahnuť k pohybovým aktivitám aj tých
občanov v našej obci, ktorí ich pravidelne
nevykonávajú. Zámerom projektu bolo
získať finančné prostriedky na doplnenie
športového náradia a náčinia a podporovať

- 6.roč. - dievčatá, 3.
miesto - 5.roč. dievčatá.
Prehadzovaná:
1.
miesto - 7.roč., 2. miesto
- 6.roč. Futbal: 1. miesto
- 9.roč., 2. miesto 8.roč., 3. miesto - 7.roč.
Stolný tenis: dievčatá:
1. miesto - Alexandra
Biľanská, 9.B - 2. miesto
- Ivana Mirilovičová,
6.A - 3. miesto - Eva
Palasiewiczová
7.A,
chlapci: 1. miesto Lubomír Cinkanič, 8.B 2. miesto - Juraj
Biľanský, 7.B - 3.miesto
- Patrik Kuzma, 6.A.
Za prípravu, priebeh
a vyhodnotenie všetkých súťaží patrí poďakovanie Mgr. Hudákovi,
učiteľovi TV, a zároveň hlavnému rozhodcovi vo futbale, Ing.
Sochaničovi a Mgr. Zubaľovi za dobrú prípravu a účasť žiakov
v stolnom tenise, Mgr. Kerekaničovej za organizáciu, Mgr.
Morongovej za vypisovanie diplomov. Poďakovanie patrí aj ostatným
triednym učiteľom za podporu svojich žiakov a ich iniciatívny prístup
k týmto akciám. Žiaci 1.-4. ročníka svoj negatívny postoj k droge
vyjadrili maľovaním a rôznymi ručnými prácami. Aj oni pochopili, že
fajčenie a pitie alkoholu zle vplýva na ich organizmus. Svojimi maľbami
prezentovali zdravý životný štýl, peknú a čistú prírodu a hlavne svoju
rodinu. Ich práce sú vystavené na nástenných novinách. Poďakovanie
patrí všetkým triednym učiteľkám, ktoré zhodnotili práce svojich žiakov
a vyjadrili sa o nich veľmi pozitívne. Týmito akciami sa nekončí boj
proti drogám. Pred nami je celý rad ďalších akcií.
Mgr. A. Dubjaková, koordinátorka prevencie drogových závislostí

pohybové aktivity školskej mládeže
a ostatných obyvateľov obce. Projekt zahŕňal
činnosť športových krúžkov, pravidelné
cvičenia a neorganizované aktivity školskej
mládeže a ostatných občanov obce do
telocvične a posilňovne.
Cieľom projektu Zdravie v školách s názvom
Darujme si zdravie bolo dosiahnuť u žiakov
uvedomelý postoj k vlastnému zdraviu,
propagovať a uprednostňovať správnu
životosprávu a zdravý životný štýl.
Cieľom projektu Elektronizácia a revitalizácia
ŠJ bola revitalizácia ŠJ v Stakčíne so
zameraním na vybavenie jedálne pracovnými
nerezovými stolmi, nádobami a nožmi
v súlade s programom HACCP.
Posledný projekt sme spracovali v rámci
výzvy
Elektronizácia
a
revitalizácia
knižníc pod názvom Zažeň nudu knihou.
Cieľom projektu je vybudovať „otvorenú
školskú knižnicu“ prístupnú používateľskej
verejnosti – žiakom, zamestnancom školy
i verejnosti a zabezpečiť jej elektronizáciu.
Úspešní sme boli v poslednom projekte
Elektronizácia a revitalizácia knižníc,
v rámci ktorého sme získali z MŠ SR dotáciu
100 000,- Sk. Z celkovej čiastky takmer
polovica je určená na zakúpenie nových
titulov do žiackej a učiteľskej knižnice, ďalšia
čiastka je určená na zakúpenie počítača
a nábytku do knižníc.
Mgr.Tatiana Kapráľová

Predstavujeme poslancov
OZ v Stakčíne
Ing.Vladimír Kapráľ
Aký je Váš rodinný stav?
ženatý
Ako dlho ste poslancom OZ?
Prvé volebné obdobie.
Aké je Vaše povolanie?
Manažér firmy s.r.o., Agrifop Stakčín
Čo sa Vám v našej obci páči?
Páči sa mi, že sa v obci konečne začína
niečo tvoriť, stavať, rekonštruovať.
Čo by ste v obci zmenili?
Zmenil by som stav a kvalitu našich
miestnych komunikácii a vzhľad kultúrneho
domu.
Aké je Vaše obľúbené jedlo?
Zubáč na masle, alebo akékoľvek jedlo
z rýb.
Kde najradšej oddychujete?
Pri vode.

I N Z E R ÁT Y
► Predám Playstation 2,málo používané,
hracia konzola, 8 MB pamäť. karta, CD
Granturizmo 4, vo výbornom stave, cena
4900,-Sk 0907 189 840

Veselé vianočné priania
Posielanie vianočných blahoželaní sa začalo
vo Viktoriánskej ére vo Veľkej Británii. Hoci
existovali tlačené obrázky z drevorezov
s náboženskou tematikou už v európskom
stredoveku, prvú skutočnú pohľadnicu navrhli
a vytlačili v Londýne v roku 1843.
John Callcott Horsley (*1817-+1903), britský
maliar, nakreslil vianočné blahoželanie na
žiadosť svojho priateľa Sira Henryho Colea
(prvý riaditeľ Victoria and Albert Museum).
V roku 1843 vytlačili 1000 kusov a ponúkli ich
na predaj v Londýne. Boli ručne kolorované.
Obrázok predstavoval oslavujúcu rodinu
a pod obrázkom bol nápis:
„Veselé Vianoce a šťastný nový rok.“
Dnes je posielanie vianočných pohľadníc
pre niektorých ľudí dosť časovo zložité
a nepraktické. Čaro a radosť z doručenej
pohľadnice je určite väčšia a trvácnejšia ako
znelky sms. Prežívame však éru mobilných
telefónov a už nie je žiadnou zriedkavosťou
to, že nám počas sviatkov neustále pípa
telefón, ktorý nám oznamuje, že nám naši
známi posielajú vianočný alebo novoročný
pozdrav. Prinášame Vám rôzne nápady na
sms, alebo aj pohľadnice, aby ste nimi potešili
svojich priateľov a blízkych.
• Želajme si v novom roku,
dobrých ľudí vždy po boku.
Zdravia, lásky plný dom
a spokojný život v ňom.
• Ďalší nový rok je tu zas
o rok zostarne každý z nás.
Nech teda lepší bude o stokrát,
nech stále má Ťa niekto rád.
• Hviezdička na nebi svieti
a deň za dňom neustále letí,
do ďalšieho roka je už len krok,
tak Vám želáme šťastný nový rok.
• Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí.

1. Zapni trúbu.
2. Odprac z linky zacapkané poháriky, lego a obaly
od cukríkov.
3. Vylúskaj orechy, odváž múku a cukor, z múky
povyťahuj puzzle.
4. Odožeň deti a umy z nich múku.
5. Zober vajíčko. Podaj manželovi pivo. Nezabudni
pohár a otvárak.
6. Vráť sa, odožeň deti, zober handru a utri rozbité
vajíčka. Nové vajíčka rozbi do misy.
7. Zdvihni telefón, odožeň deti, pozametaj črepiny
z misy a utri podlahu.
8. Zober druhú  misu  a urob nové cesto.
9. Podaj manželovi noviny. Vráť sa a odožeň kocúra,

Aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v oku.
V Novom roku Ti posielam toľko pusiniek,
koľko je v Tvojom šampanskom bubliniek.
Na vŕbovom prútí vtáčik šteboce, želám ti
veselé Vianoce. Pod stromčekom darov
Nech zvony zvonia, nech sviece horia
a čase cinkajú. Teraz keď ku šťastiu je len
krok želám pekný Silvester a šťastný novy
rok...
Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám
Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež
v novom roku, nech vás vedie v každom
kroku.
Prajem ti 12 mesiacov bez nehody,
52 týždňov pohody a šťastia, 365 dní bez
starostí, 8760 hodín lásky, 525600 minút
jedinečných okamihov a 3153600 sekúnd
sexu!
Už nastal ten čas Vianočného ihličia...
Čas nachystať stromček...Čas kedy si
navzájom darujeme to najlepšie, čo je
v nás - lásku a pohodu.
Nech radosť ti žiari z očiek celučičký rok
a nech šťastie sprevádza každý tvoj krok.
Želám ti veselé Vianoce a šťastný nový
rok...
Končí sa zas ďalší rôčik,
do nového je len krôčik.
Vianoce Vám prajem šťastné,
od Ježiška dary krásne.
K tomu šťastia do balíčka,
hodne zdravia a šťastíčka.
Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Na
stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria
deti. Starý rok už odchádza a nový ide za
ním, nech ti len radosť prináša, to je mojim
prianím.
Veselé Vianoce prichádzam ti priať, aby
človek človeka mal stále rád, aby jeden
druhému viac šťastia prial, aby ten Nový
rok za to stál.
Keď sa stromček ligoce
a k večeri je iba krok,
želám Ti požehnané Vianoce
a šťastný Nový rok...

• Keď Boh otvoril okno na nebi, opýtal sa
ma, aké je moje želanie na tieto sviatky,
odpovedal som: Staraj sa v r.´08 o človeka,
ktorý číta tieto riadky.
Veselé Vianoce!
• V izbičke za oknom niečo sa chystá,
stromček už svieti, radosť je istá,
do tichej noci vtáčiky spievajú,
pokojné Vianoce tak svetu želajú.
• Keď ti snehová vločka padne na noštek
a ty pocítiš jej jemný božtek, usmej sa
do neba, veď vieš, že niekde tam som ja
a myslím na teba. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
ŽELÁ....
• Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas sviatočný, keď stromček sa
ligoce, prajem Ti zo srdca prekrásne
Vianoce.
• Krásne sviatky Vianočné,
veselé cesty polnočné,
pod stromčekom veľký dar,
na Silvestra pekný bál.
Na tom bále ľahký krok,
potom šťastný Nový rok!
• Oheň v krbe tíško praská,
v srdciach vládne pokoj, láska.
Už sa stromček ligoce,
prajeme Vám krásne Vianoce.
• Tak, ako za oknom sniežik padá, nech do
vášho srdiečka šťastie sadá, zabudnite na
bolesť a starosti a prežite Vianoce i Nový
rok v láske a radosti.
• Na vŕbovom prútí vtáčik šteboce, želám ti
veselé Vianoce. Pod stromčekom darov
dosti, kapra, čo má málo kostí. Na Silvestra
fľašu štoku, veľa šťastia v Novom roku!
• Letí k Tebe darček z neba,
je v ňom všetko, čo Ti treba.
Šťastie, pokoj, láska, neha,
Ježiško má rád aj Teba...
• Lásky, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločne,
krásne sviatky vianočné
a nech dlho prevláda
novoročná nálada.

ktorý dojedá zvyšky z cesta a pre istotu zavolaj
veterinára.
10. Zober si upokojujúce prostriedky. Umy podlahu,
stôl, stoličky, riady, chladničku, sporák, steny, deti
a kocúra.
11. Choď do cukrárne a kúp vianočné koláčiky.
12. Dobrú chuť.
(red.)

pôvod v pohanstve, lebo na slnečné slávnosti
sa piekli sladké pletence, dnešné vianočky,
koláčiky v tvare hviezd, polmesiaca,
slnečných kotúčov.
Tradičným stakčínskym štedrovečerným
jedlom našich starých rodičov ale aj dnes, je
hríbová polievka a ,,koločená“ fazuľa (fazuľa
na husto).
Cez deň sa drží pôst a večer sa väčšina
z nás tak naje, že už neskoro ľutujeme, že sme
z tých dobrôt pojedli veľa. Čo sa dá robiť, keď
je Štedrý deň a všetkého si dávame štedro.
Aj deti sa snažia, aby sa náhodou nestalo,
že pod stromčekom nenájdu darčeky (časté
výstrahy rodičov). Niektoré deti zjedia práve
najviac pirohov, pretože staré mamy tam
zalepia korunky a ktoré dieťa taký piroh nájde,
vraj bude bohaté celý rok. Zvyky sú rôzne, ale
je dobre, že máme babičky a deduškov, ktorí
nás učia tieto tradície a zvyky dodržiavať, lebo
dávajú Vianociam zvláštne čaro a tajuplnosť.

•
•
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Výber jedál na štedrovečernú večeru sa
menil podľa regiónov i podľa vierovyznania.
Mnoho prvkov je však spoločných: oblátky,
med, cesnak, huby, kyslá kapusta, ryby...
Najrôznejšie vianočné pečivo má azda svoj

RECEPTY
Mäkké medovníčky od Mariána
1000g hladkej múky, 400g práškového
cukru, 400g medu, 4- stredne veľké
vajíčka, 2- lyžičky sódy bikarbóny, 3- lyžice
medovníkových korenín, (1,5 lyžice škorice,
nepatrné množstvo badiánu, rovnomerne
množstvo anízu, klinčekov a feniklu - spolu
1,5 lyžice)
Postup: Múku zmiešame s cukrom, sódou
bikarbónou, s preosiatymi koreninami
a celé preosejeme. V zmesi urobíme jamku,
prilejeme tekutý med a rozšľahané vajíčka.
Vypracujeme cesto, vložíme ho do nádoby
zo skla a prikryté necháme zrieť najmenej
dva dni. Potom ho na pomúčenej doske
premiešame a rozvaľkáme na potrebnú
hrúbku: na menšie tvary stačí hrúbka 2-3 mm.
Na väčšie tvary je potrebná hrúbka 3-5 mm.
Medovníčky kladieme na plech potretý tukom
(napr. Cera). Pečieme asi 10 minút pri teplote
cca 200 ˚C.
Recept zaslal p.Marián Kapráľ
Medovníčky od Táni
½ kg hladkej múky,15 dkg medu, 15 dkg
práškového cukru, 5 dkg palmarínu, 2 celé
vajcia, 2 kávové lyžičky škorice, 2 kávové
lyžičky sódy bikarbóny, perníkový prášok,
1 lyžička kakaa, 0,5 dcl mlieka.
Perníkový prášok: 4-5 klinčekov, 1/2 kávovej

KULTÚRA A ŠPORT

lyžičky anízu,1/2 kávovej lyžičky feniklu.
Všetko spolu zomelieme na kávovom
mlynčeku na prášok.
Všetky prísady spolu vypracujeme na hladké
cesto, ktoré necháme odležať v chladničke
24 hodín prikryté mikroténovým sáčkom. Cesto
potom vyvaľkáme na plát hrubý asi 0,8 mm
a formičkami vykrajujeme rôzne tvary. Pečieme
vo vyhriatej rúre (150°C) asi 10 minút. Povrch
perníkov môžete ale nemusíte potrieť žĺtkom.
Po upečení a vychladnutí namočíme perníky
v čokoládovej poleve. Ozdobiť ich môžete
podľa vlastnej fantázie(napr. kokosom),alebo
cukrovou polevou.
Cukrová poleva: 1 bielok, 16-18 dkg
práškového cukru (2x preosiať), citrónová
šťava 2-3 kvapky. Všetko spolu vymiešať
elektr. šľahačom aspoň 25 minút, kým nebude
hustá.
Hríbová polievka s kapustou
15 dkg sušených hríbov,3-4 hrste kyslej
kapusty, 2 strúčiky cesnaku, 1 menšia cibuľa,
2-3 lyžice hladkej múky, vegeta, soľ, mleté
čierne korenie, červená paprika, olej.
Hríby namočíme asi na 5 minút do vlažnej
vody a potom ich opláchneme vodou.
Vodu z nich vytlačíme. Kapustu môžeme
tiež opláchnuť vodou( každý podľa chuti
kyslosti).Hríby ,kapustu, cesnak a cibuľu
zomelieme na mäsovom mlynčeku. Dáme
do hrnca a zalejeme asi 2 l vody. Necháme
zovrieť, pridáme soľ, vegetu, mleté čierne
korenie. Pripravíme si svetlú zápražku
z 2-3 lyžíc hladkej múky a prilejeme ju do
mikulášskymi balíčkami. Skôr než sa
s Vami Mikuláš po rozdaní balíčkov
rozlúči, rozsvieti pre nás jedličku, aby
nám jej svetlá pripomínali blížiace sa
sviatky pokoja a radosti.

Vítanie Nového roka
Pozvanie
na rozsvietenie jedličky

Milé deti!
Starosta obce sa rozhodol, že dňa
19.12. 2007 pozve o 16.00 hod. pred
budovu Obecného domu Mikuláša.
Srdečne Vás pozýva na stretnutie
s ním. Všetky dobré deti odmení

Milí rodičia!
Ani na Vás pán starosta nezabudol
a pozýva Vás k rozsvietenej jedličke
pri Obecnom dome o polnoci, aby
sme spoločne privítali v obci Nový
rok. Mikulášske balíčky nedostanete,
ale zato niečo na zohriatie sľubuje
každému kto príde.
Prineste dobrú náladu, aby sme ju
mohli rozdať všetkým, ktorí sa pri
Obecnom dome zídu.

hríbov. Nakoniec v oleji rozpustíme 2-3
lyžičky mletej černenej papriky a pridáme ju
do polievky. Polievku varíme asi 1 hodinu.
Najlepšia je na ďalší deň, keď sa všetky chute
dobre spoja. Dobrú chuť želá
Tatiana Serdulová
,,Koločená fazuľa“
½ kg farebnej fazule, 2 cibule, 4 strúčiky
cesnaku, soľ, olej, mleté čierne korenie,
2 lyžice hladkej múky na zápražku, mletá
červená paprika
Prebratú umytú fazuľu večer namočíme.
Na druhý deň ju dáme variť, najlepšie do
tlakového hrnca. Pridáme 1 polievkovú lyžicu
oleja, 2 strúčiky cesnaku, 1 celú cibuľku,
ešte nesolíme a varíme kým nie je fazuľa
úplne mäkká. Uvarenú fazuľu podusíme
na krém. Z oleja a hladkej múky urobíme
zápražku, pridáme do nej 2-3 prelisované
strúčiky cesnaku, čierne korenie a červenú
mletú papriku a fazuľu hotovou zápražkou
zahustíme.
Pirohy
Z ½ kg hrubej múky, 1 vajíčka a soli vymiesime
mäkké cesto, rozvaľkáme ho pokrájame na
rovno veľké štvorčeky a plníme praženou
kyslou kapustou. Pirohy dávame variť do
osolenej vriacej vody. Scedíme, trochu
opláchneme, omastíme praženou cibuľkou
a podávame ako prílohu ku „ koločenej fazuli.“
Chutnou prílohou sú aj opekané zemiaky.
Šťastlivé sviatky.
Recept zaslala p.Mária Kelemanová

Týmto ďakujem všetkým
občanom našej obce, že sa
v hojnom počte zapájali do
športových a kultúrnych
akcií organizovaných
obecným úradom. Dúfam,
že k tradičným športovým
turnajom a kultúrnym akciám
(napr. stolnotenisový turnaj,
volejbal, futbalové stretnutie
Domorodci verzus Pristáši,
majstrovstvá obce v kartách Fiľo, ples Stakčínčanov, oslavy
MDŽ, MDD, Dňa matiek
a pod.) pribudnú na Váš podnet
aj ďalšie a želám Vám, v mene
celej komisie veľa úspechov
a pekne strávených športových
a kultúrnych chvíľ.
Ing. Ján Sochanič,

predseda komisie pre kultúru a šport
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Vianoce
Povery

Vytvorené ešte v dobe Keltov a starých
Slovanov sa odzrkadľujú aj vo zvykoch, ktoré
zachovávajú ľudia 21. storočia:
• Kto nájde v jablku rozkrojenom pri
štedrovečernej večeri z jadierok krížik,
vraj do roka zomrie. Komu zostanú jadrá
neporušené, alebo budú mať tvar hviezdy,
bude celý rok zdravý.
• Roztavené olovo alebo vosk sa vleje do
studenej vody. Podľa tvaru zrazeniny
odhadneme, čo nás v budúcnosti čaká.
Srdce znamená lásku, kniha štúdium, kríž
smrť.
• Gazdiná rozkrojí jablko, vezme dvanásť
jadier a hodí ich do vody. Koľko jadierok
bude plávať na hladine, toľko bude
suchých mesiacov.
• Na sv. Barboru si odrežte vetvičku čerešne
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alebo jablone, ak do Štedrého dňa
rozkvitne, do roka sa vydáte. Ak rozkvitne
neskôr, budete si musieť na vydaj ešte
počkať, ak uschne, zostanete bohužiaľ na
„ocot.”
Verilo sa, že mŕtvi predkovia môžu so
živými zdieľať štedrovečernú večeru, preto
sa pre nich tiež prestieralo. K tomuto zvyku
sa viazal aj zákaz zametania (aby sa
nevymietli mŕtve duše z domu) a pradenie,
navíjanie a tkanie (aby sa duchovia
nepomstili na úrode ľanu).
Na Štedrý večer nesmie nikto sedieť oproti
dverám do ulice, aby on alebo niekto z
rodiny nezomrel. Nikto nesmie kýchnuť
alebo na niekoho nahlas zakričať, aby si
ho nenašla smrť.
Na Štedrý deň sa nemá nič požičať, inak
sa privolá bieda s núdzou.
Od štedrej večere sa nikdy nemá vstávať,
aby neprišla smrť.
Keď sa nohy štedrovečerného stola
obtočia nitkou, domu sa celý rok vyhnú

zlodeji.
• Mince alebo rybia šupina položená pod
tanierom prinesie peniaze.
• Zvyšky od večere zakopeme k stromom,
aby mali dostatok ovocia.
• Psovi, kocúrovi, gunárovi a káčerovi daj
cesnak, aby boli ostražití.
• Mak daj na Štedrý deň sliepkam, dobre
ponesú.
• Na studňu si na Štedrý deň zaklop, aby
bola dobrá voda.
• Aby včely mali med, stačí dať pár
omrviniek z vianočky pred úľ.
• Kto nikomu nič na Štedrý deň nedaruje,
dočká sa biedy.
• Ak vyjde dievča pri príprave večere von
z domu, stretne budúceho muža.
• Ak žena čaká dieťa, je dobré vyčkať
prvého návštevníka do domu na Štedrú
večeru. Ak príde muž, narodí sa chlapček.
• Ak sa muž chce ženiť, stačí zatrepať
plotom v tichej krajine. Odkiaľ sa ozve
akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde jeho milá.

