6
6
2
2
4
4
0

4

7
7
6
0

VÝSLEDKY IV. LIGA DORAST
VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
1. kolo: Bystré – Stakčín
5:0 (2:0)
2. kolo: voľno
3. kolo: Stakčín - Kračúnovce
0:2 (0:1)
4. kolo: Hrabovčík – Stakčín
1:0 (1:0)
5. kolo: Stakčín - Svidník
4:4 (1:1)
6. kolo: Medzilaborce – Stakčín
6:1 (4:0)
7:1 (2:0)
7. kolo: Stakčín – Papín
8. kolo: Dlhé n/Cir. - Stakčín
3:0 (3:0)
9. kolo: Stakčín – Kamenica n/Cir. 1:0 (1:0)

ŠPORT
VÝSLEDKY I. TRIEDA ŽIACI
1. kolo: Stakčín - Kamenica n/Cir. 0:3
2. kolo: Belá n/Cir. – Stakčín
5:1
3. kolo: Stakčín - Dlhé n/Cir.
3:1
4. kolo: Jasenov – Stakčín
1:6
5. kolo: Stakčín – Udavské
3:0
6. kolo: voľno
7. kolo: Stakčín – Kochanovce
1:2

(0:1)
(4:0)
(2:0)
(0:3)
kont.
(0:1)

TABUĽKA V. LIGA Vihorlatsko-Dukelská
po 9.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

RADVAŇ n/Lab.
ZAMUTOV
SEČ. POLIANKA
VECHEC
STAKČÍN
KALNIŠTE
HRABOVČÍK
SOĽ
ČIERNE n/Top.
V. ŽIPOV
UBĽA
KOŠAROVCE
UDAVSKÉ
BELÁ n/Cir.

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
5
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1

0
3
2
2
1
1
0
2
2
2
2
2
3
2

2
1
2
2
3
3
5
4
4
4
5
5
5
6

25:5
16:12
17:17
13:12
20:8
17:14
16:14
11:10
12:14
10:13
10:16
7:22
8:22
8:21

21
18
17
17
16
16
12
11
11
11
8
8
6
5

+6
+6
+2
+2
+4
+4
0
-1
-4
-1
-7
-7
-6
-10

TABUĽKA V. LIGA Vihorlatsko-Dukelská
po 9.kole - dorast
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

JASENOV
HRABOVČÍK
MEDZILABORCE
KAMENICA n/Cir.
BELÁ n/Cir.
KRAČÚNOVCE
BYSTRÉ
PTIČIE
SVIDNÍK
KOCHANOVCE
STAKČÍN
PAPÍN
DLHÉ n/Cir.

8
8
9
8
9
8
9
8
8
8
8
9
8

6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1

0
2
2
0
2
1
1
2
2
2
1
2
1

2
1
2
3
3
3
4
3
3
4
5
6
6

23:16
22:6
24:11
16:9
16:16
13:9
22:19
20:15
17:22
16:22
13:22
13:35
10:23

18
17
17
15
14
13
13
11
11
8
7
5
4

TABUĽKA I. TRIEDA ŽIACI PO 7. KOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JASENOV
HRABOVČÍK
MEDZILABORCE
KAMENICA n/Cir.
BELÁ n/Cir.
KRAČÚNOVCE
BYSTRÉ
PTIČIE
SVIDNÍK

UŽITOČNÉ
LINKY

7
6
6
6
6
7
6
6
6

6
5
4
4
3
2
2
0
0

0
0
1
1
0
1
0
1
0

1
1
1
1
3
4
4
5
6

30:4
16:5
43:6
18:6
14:12
7:16
6:17
5:26
1:48

18
15
13
13
9
7
6
1
0

VÝSLEDKY V.LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
1.kolo: Sečovská Polianka – Stakčín
2. kolo: Stakčín – Ubľa
3. kolo: Košarovce – Stakčín
4. kolo: Stakčín – Zamutov
5. kolo: Čierne n/Top. – Stakčín
6. kolo: Stakčín – Hrabovčík
7. kolo: Radvaň n/Lab. – Stakčín
8. kolo: Stakčín – V. Žipov
9. kolo: Vechec – Stakčín

2:1 (0:1)
2:0 (1:0)
2:2 (0:2)
5:0 (2:0)
0:3 (0:1)
4:0 (2:0)
1:0 (0:0)
2:0 (0:0)
3:1 (3:1)
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ÚCTY K STARŠÍM

pozýva svoje lenky na

Posedenie pri jablkových maškrtách
Vstupné je tanier jablkových koláĀov, zákuskov, závinov, Āi iných
maškĠt z jabēk podĕa receptu, ktorý prineste so sebou.
Tešíme sa na stretnutie v jedálni Základnej školy v StakĀíne

13.novembra 2011 o 15.00 hod.

Tekvicové všeličo

A

k ste posledný septembrový
týždeň navštívili lekára či Obecný úrad, určite Vás upútala
netradičná výstava tekvíc v parku.
Pripravili ju žiaci tunajšej školy, ktorí
sa zapojili do súťaže „Najkrajšia a najväčšia dyňa“. Vytvorili 21 rozličných tekvicových kreácií, pri ktorých ukázali svoju obrovskú fantáziu a šikovné ruky. A tak sa vedľa seba stretli ženích s nevestou,
okuliarnatý pán s naozajstnými vlasmi, vodník či hlava Kleopatry.
Víťazkou v kategórií o najkrajšiu dyňu sa stala žiačka 8.
ročníka Mária Kapráľová so svojou „
rodinkou stonožiek“.
Najväčšiu
tekvicu
vypestoval Martin Morong, žiak 5. ročníka.
V závere by sme chceli
poďakovať všetkým
deťom, ale aj ich rodičom za skvelé nápady.
Mgr. N. Kerekaničová

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, 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 – 0911610396

Vydáva: Obecný úrad Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín, tel.: starosta +fax: 057/767 43 09, 767 43 07, 758 26 20,
matrika: 7674305, oustakcin@stonline.sk, www.stakcin.eu. Redaktorka: PaedDr. Jana Kandríková, kontakt: 0905 308 468,
e-mail: janamirova@gmail.com Grafika: DMS Snina Tlač: Dom Matice slovenskej v Snine.

A

j keď sa nepatrí prezrádzať
vek dámy, veríme, že sa
pani Mária Neuschwandtnerová na nás nenahnevá, ak ju spomenieme ako najstaršiu členku Základnej organizácie Únie žien Slovenska v
Stakčíne. Pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším sme ju pozdravili a popriali jej
pevné zdravie a ešte veľa šťastných rokov medzi nami. Táto vitálna pani sa celý
život podieľala na spoločenskom dianí v
našej obci i v okrese. Bola predsedníčkou
Zväzu žien a Červeného kríža v Stakčíne a zasadala v senáte Okresného súdu
v Humennom. Za ženy z ÚŽ , ale veríme, že aj za všetkých ostatných, želáme
pani Neuschwandtnerovej všetko najlepšie a ďakujeme za jej dlhoročnú prácu.
Ing. Xénia Sičáková
predsedníčka ZO Únie žien
Slovenska v Stakčíne

Želáme našim starším spoluobčanom veľa šťastia, zdravia a rodinnej
pohody v kruhu svojich najbližších.

Rok po rekonštrukcii materskej školy
Klíma školy je jedným z mnohých činiteľov, ktoré ovplyvňujú nielen kvalitu
výchovy a vzdelávania, ale v konečnom dôsledku aj kvalitu života detí, navštevujúcich materskú školu, zamestnancov, rodičov a širokej verejnosti, participujúcej na jej
chode. Preto sa školy v ostatných rokoch snažia zabezpečiť lepšie materiálno-technické podmienky na skvalitnenie edukácie. Premena školy tradičnej na školu modernú
kladie vysoké nároky na vedenie škôl nielen v oblasti výchovy a vzdelávania, ale
čoraz viac v oblasti ekonomického zabezpečenia prevádzky. Školy a zriaďovatelia
využívajú rôznorodé dostupné prostriedky na získanie financií. Jednou z možností je
získanie financií prostredníctvom fondov. Rekonštrukcia našej materskej školy, ktorá
prebiehala v roku 2010, v rámci ktorej sa na učebnom pavilóne vymenili okná, vchodové a terasové dvere, zateplila budova a zrealizovala nová fasáda, bola finančne
zabezpečená aj prostredníctvom EkoFondu. Obec Stakčín vypracovala projekt podporený z prostriedkov neinvestičného fondu EkonFond, zriadeného SPP a.s. Získali
sa tak prostriedky na rozsiahlu a finančné náročnú rekonštrukciu materskej školy.
Rok po ukončení rekonštrukcie môžeme konštatovať, že okrem priameho
efektu - úspory energií, je viditeľný aj vedľajší efekt. Rekonštrukcia prispela k estetizácii prostredia, zvýšila sa spokojnosť detí, rodičov a zamestnancov školy. To,
že tak rozsiahla rekonštrukcia bola finančne zastrešená cez EkoFond n. f., umožnilo
zriaďovateľovi vybudovať sedlovú strechu na učebnom pavilóne a zakúpiť ihriskovú
zostavu z rozpočtu obce. Vyriešením exteriérovej úpravy materskej školy, vedenie
základnej školy s materskou školou mohlo riešiť otázku interiérového vybavenia. Z
vlastného rozpočtu základnej školy s materskou školou za ušetrené zdroje za teplo,
boli pre MŠ zakúpené skrinky do šatní oboch tried, namontované vertikálne žalúzie
v triedach a spálňach. Zakúpili sa tiež stoly a stoličky pre deti, obohatili sa detské
kútiky o nové hračky a učebné pomôcky, rozšíril sa fond detskej a učiteľskej knižnice.
Na záver si dovolím tlmočiť nielen spokojnosť detí a zamestnancov materskej školy, ale aj občanov našej obce a jej návštevníkov. Úplne nakoniec jeden z mnohých pohľadov na súčasnú materskú školu: „Materská škola je nielen školou zabezpečujúcou predprimárne vzdelávanie našich detí, ale
zároveň je jednou z dominánt obce, v ktorej sa snúbi spokojnosť s krásou“. Aj
vďaka EkoFondu, n. f. sa podarilo zmeniť starú chátrajúcu budovu na nepoznanie.
Nataša Tančáková, zástupkyňa riaditeľky ZŠ a MŠ pre úsek MŠ

Uznesenia zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného
dňa 29. 09. 2011
■Uznesenie č. 70/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo kontrolnú správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2011 a túto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 71/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ za 1.
polrok 2011 a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 72/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ
č. 2/2011-30.6.2011, ktoré vykonal starosta
obce a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 73/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2011 a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 74/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo rozpočtové opatrenie obce č.
2/2011-30.6.2011, ktoré vykonal starosta
obce a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 75/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo plnenie programového rozpočtu
obce za 1. polrok 2011 a toto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 76/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce a túto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 77/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo žiadosť p. Kataríny Moravcovej,
Stakčín 238/30 o zrušenie resp. odpustenie
pokuty a túto b e r i e n a v e d o m i e,
konštatuje :
- že obecné zastupiteľstvo nemôže odpustiť
alebo zrušiť pokutu, ktorá bola právoplatne
uložená a uloženie pokuty rozhodnutím je
preskúmateľné iba súdom o čom bola žiadateľka poučená,
- že kópia dokumentácie o zameraní hranice
pozemku toku Oľchovec a pozemku p. Moravcovej jej bola odovzdaná o čom svedčia
prílohy, ktoré predložila v Odvolaní proti rozhodnutiu č.j. 2010/155-1 doručené obci Stakčín 21.12.2010,
- že hranica medzi tokom Oľchovec a pozemkom p. Lukšovej sa nevytyčovala nakoľko nebola predmetom rozhodovania a obec Stakčín sa zaoberala zúžením prietočného profilu
vodného toku Oľchovec zo strany pozemku p.
Moravcovej.
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce,
aby preukázateľným spôsobom opätovne
odovzdal
v termíne do siedmych dní od dňa uskutočnenia tohto zasadnutia OZ dokumentáciu o
vytýčení hranice pozemku p. Moravcovej a
vodného toku Oľchovec ako aj výpis uznese-

nia obecného zastupiteľstva.
■Uznesenie č. 78/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo žiadosť p. Lucie Fekiáčovej,
Stakčín č. 813 a MUDr. Tatiany Vološinovej,
Stakčín č. 696 o odkúpenie pozemku č. C KN
1338. Žiada starostu obce, aby zistil presné číslo odpredávanej parcela či výstavba
garáže na predmetnej parcele je v súlade s
Územným plánom obce Stakčín. S uvedenou
žiadosťou sa bude OZ opäť zaoberať na decembrovom zasadnutí .
■Uznesenie č. 79/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo žiadosť p. Jána Keleša, Stakčín
č. 793 o odstránenie elektrického stĺpa a túto
b e r i e n a v e d o m i e. Odporúča, aby
sa so svojou žiadosťou obrátil na Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, 042
91 Košice.
■Uznesenie č. 80/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo žiadosť p. Jána Kelemana, Stakčín č. 615 o odkúpenie pozemku č. C KN
149/71. Keďže nebol predložený overený
geometrický plán, OZ k predloženej žiadosti
neprijalo žiadne stanovisko.
■Uznesenie č. 81/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
schvaľuje odpredaj budovy starej ŠJ, ktorá je
postavená na parcele č. CKN 385/13, pozemok č. CKN 385/13 o výmere 368 m2 a pozemok č. CKN 385/14 o výmere 709 m2 firme
Elaut Baumont, s.r.o. Snina za cenu 14 200
€ určenú znaleckým posudkom č. 56/2011,
ktorý vypracovala Ing. Jana Ihnátová, berúc
do úvahy osobitný zreteľ, že budova starej ŠJ
je v havarijnom stave, ohrozuje bezpečnosť a
obec nemá finančné zdroje na jej opravu.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením
vecného bremena – právo prechodu cez
parcelu č. CKN 385/1 v prospech vlastníka
parciel č. CKN 385/13 a 385/14 podľa vyznačeného priebehu v GP č. 37007459-6/2011.
Žiada, aby v kúpnej zmluve bolo uvedené
predkupné právo obce Stakčín v prípade ďalšieho odpredaja za cenu určenú znaleckým
posudkom.
■Uznesenie č. 82/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. Šimona
Kapráľa, Stakčín č. 367 o finančnú úhradu za
pozemok a konštatuje, že parcela prešla do
majetku obce na základe zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obce, preto mal žiadateľ požiadať o vrátenie alebo finančné vyrovnanie
podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde. Z tohto dôvodu predloženú žiadosť neschvaľuje.
■Uznesenie č. 83/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e žiadosť občanov
z ulice Parkovej o riešenie dopravnej situácie
a žiada starostu obce, aby v spolupráci s občanmi z tejto ulice v priebehu prvého polroka
2012 uvedený problém vyriešil.
■Uznesenie č. 84/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne

s c h v a ľ u j e 1. novelizáciu VZN č. 3/2011
o výške príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stakčín podľa predloženého
návrhu..
■Uznesenie č. 85/2011
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo žiadosť Stolnotenisového oddielu
Stakčín o príspevok na činnosť oddielu a túto
s c h v a ľ u j e.

PROJEKT ,,ČOV A KANALIZÁCIA
STAKČÍN VI. A VII. ETAPA,, SA POMALY KONČÍ
V 40. týždni sa úspešne prebrali posledné kanalizačné zberače VII. etapy. To znamená, že po ob-

čanoch z ulíc SNP, Ševčenkovej, Dobrianskeho a
Záhradnej sa môžu na kanalizáciu napojiť aj občania z ulíc Mieru a Partizánskej. Samozrejme netreba
zabudnúť prihlásiť sa na zákaznícke centrum VVS
a.s. HS – Snina. Ostáva už len stavbu skolaudovať,
dať do poriadku financovanie projektu a prípadne
odstrániť nejaké nedostatky pri úprave terénu.
Projekt sa musí skončiť do konca decembra 2011.
Potom nastane obdobie, keď budeme musieť splniť
merateľný ukazovateľ projektu, ktorým je min. 85%
napojeniedomácnostinakanalizáciu.Terazsaukáže,
či máme ekologické cítenie a či sme to úprimne mysleli, keď sme kritizovali, že nám chýba kanalizácia.
Ešte raz chcem poďakovať všetkým občanom,
ktorí bývajú na uliciach na ktorých sa budovala
kanalizácia, za trpezlivosť a toleranciu. Po výstavbe sme sa snažili dať do poriadku aj chodníky
a miestne komunikácie. Niekde sa to podarilo
k plnej spokojností občanov, ale niekde je ešte
nespokojnosť. Verím, že nedôjde k zmene financovania samosprávy a do konca tohto volebného obdobia sa nám podarí opraviť aj tie miestne
komunikácie , ktoré boli opravené len provizórne.
Ján Kerekanič starosta obce

POMOC PRÍRODE

a sklenených fliaš, ale objavili sme tam detský kočík,
práčku, časti vysávača a množstvo dielcov, z ktorých
by sa dalo zostrojiť takmer jedno auto : kolesá, sedadlá, nárazníky, volant... všetko čo sa dalo, sme
pozbierali do plastových vriec, ktoré sme potom s
veľkými kusmi odpadu poukladali popri ceste, odkiaľ
ich neskôr odviezli zamestnanci Obecného úradu.
Okolo poludnia sme sa stretli s piatakmi, šiestakmi a
siedmakmi na čistinke pri chatke. Tam nám starosta
obce a jeho spolupracovníci vlastnoručne servírovali
chutnéklobáskyschlebomahorčicouataktiežnápoje.
Domov sme odchádzali unavení, ale s dobrým pocitom, že sme vykonali kus užitočnej práce. Viacerým
z nás však v hlave vírili otázky : Kto sú tí, čo neváhajú
prejsť aj niekoľko kilometrov, len aby sa zbavili nepotrebných vecí ? Kto sú tí, čo sú schopní znečistiť
krásnu prírodu skládkami odpadu ? V škole sa učíme
o ochrane prírody, životného prostredia, o separovaní odpadu. Vieme, že je to dôležité nielen pre nás,
ale pre budúcnosť ďalších generácií. Myslíme si, že
v tomto smere sa mnohí dospelí majú od nás čo učiť.
Daniela Valalská a Mária Kapraľová
žiačky VIII. A triedy

VEĽKOPOĽANSKÁ ROTUNDA
V NOVOM ŠATE

V katastri zaniknutej obce Veľká Poľana nad Vodáren-

skou nádržou Starina prebiehali v období rokov 1914
– 1915 veľmi ťažké boje. O ich krutosti najviac svedčí
výpoveď vojaka Artúra Šimka, rakúsko-uhorského

vydržal, ale tých dvanásť dní v Karpatoch veru nie“.
Vzhľadom k významu bojiska o vrch Kučalatá boli
po prechode fronty preto práve v tejto obci zriadené
dva monumentálne vojnové cintoríny. Prvý priamo
na kučalatskom bojisku na vrchu Hodošík v nadmorskej výške 851 m nad morom, ktorý Obecný
úrad v Stakčíne rekonštruuje už niekoľko rokov. V
jeho ústraní ostal druhý vojnový cintorín, ktorý bol
zriadený priamo v bývalej obci na obecnom cintoríne. Jeho zaujímavosťou je skutočnosť, že sa
nachádza pri starej gréckokatolíckej cerkvi, ktorá
bola počas bojov prvej svetovej vojny zasiahnutá a
odvtedy chátra. Výnimočný je však tým, že z materiálu zničenej cerkvi bola na tomto vojnovom cintoríne
vybudovaná kamenná rotunda ako pomník padlým
vojakom. Po vysídlení obyvateľov obce celý vojnový
cintorín zarástol drevinami a samotnému pomníku
hrozilo zrútenie. Aby sa táto jedinečná pamiatka
prvej svetovej vojny zachovala, pristúpil Obecný
úrad v Stakčíne k jej záchrane spolu s obnovou
celého cintorína. Po jej stabilizácii bola v tomto roku

trase Zeleného bicykla R – 61 zo Stakčína do Poľska
cez Ruské sedlo. Veríme, že uvedený cintorín bude
obnovený do svojej niekdajšej podoby k 100. výročiu
bojov prvej svetovej vojny, ktoré sa tu odohrávali, a
ktoré neprávom upadli do zabudnutia. Obnova kamennej rotundy bola zabezpečovaná z príspevku na
vojnové hroby na rok 2011, ktorý dostal Obecný úrad
v Stakčíne z Ministerstva vnútra SR v Bratislave.
Miro Buraľ

MEDZINÁRODNÝ ZRAZ
MLÁDEŽE POLONÍN
Priateľstvo nepozná hranice. V tomto duchu sa niesol 2. ročník turistického pochodu mládeže a dospelých, ktorý je súčasťou projektu Stakčín Lutowiskám,

turistická rodinka Dubjakova a najmladší účastník Zrazu Polonín

kamenná rotunda prekrytá šindľom, upravené boli
dva rady terasovite usporiadaných hrobov a obnovené centrálne schodisko vedúce k rotunde. Svoju
ruku k dielu priložili predovšetkým dobrovoľníci z
Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné, Spolku priateľov Východných Karpát Snina a členovia
Poľovného združenia Jeleň Veľká Poľana so sídlom
v Snine. Rotundu zastrešil stolár Miroslav Kapráľ a
kríže vyrobil stolár Štefan Černega, obaja zo Stakčína. Im všetkým Obecný úrad v Stakčíne týmto

16. septembra tohto roku sme sa my žiaci 2.
Stupňa ZŠ v Stakčíne zúčastnili na veľmi peknej
a užitočnej akcii. V spolupráci s Obecným úradom
v Stakčíne a Lesnou správou Stakčín sme sa
podieľali na čistení prírody pozdĺž rieky Chotinky.
Cesta tam sa nám veľmi páčila, pretože nás ôsmakov a deviatakov až k pčolínskej rampe vyviezla lesnícka Avia. Horšia bola cesta naspäť. Nie však preto,
že sme museli kráčať po vlastných, ale preto, že pohľad, ktorý sa nám naskytol, vyrazil všetkým dych. V
lone krásnej prírody sme našli nielen veľa plastových

Lutowiska Stakčínu. Cieľom tohto podujatia nebola
iba propagácia pešej turistiky v národnom parku, ale
i podpora priateľstva, ktoré „búra“ hranice medzi štátmi a obyvateľmi družobných obcí.
Pochod pozostával z viacerých trás, ktoré sa realizovali súčasne v Národnom parku Poloniny a Bieszczadskom parku narodowom. Pre fyzicky zdatných
bola pripravená trasa z obce Runina na Ďurkovec
(1188 m n.m.). Tu sa stretli s poľskou výpravou a
spoločne cez najvyšší bod stakčínského chotára –
vrchol Pľaše (1163 m n.m.), pokračovali v ceste do
Ruského sedla.
Druhá skupina stakčínskych turistov vystúpila do
Ruského sedla po starodávnej kamennej ceste z 19.
storočia známej pod názvom Porta Rusica .
Odmenou pre všetkých účastníkov turistického pochodu bolo pekné počasie, dobrý výhľad, chutné
slovenské i poľské špeciality, ako aj dobrá nálada.
S. Kerekaničová

V Stakčíne sa bude hrať VI. liga stolného
tenisu pre okresy Snina a Humenné

dôstojníka 15. honvédskeho pluku slovenského
pôvodu, ktorý si v povojnových spomienkach zaznačil: „Prežil som v Karpatoch (na Kučalatej – poznámka autora) asi dvanásť dní takého strádania,
zimy a hladu, že tých ďalších asi šestnásť mesiacov,
ktoré som strávil na fronte, by som bol snáď ešte raz

vyslovuje obdiv a poďakovanie za vykonanú prácu.
I keď celková obnova predovšetkým hrobových polí
na tomto cintoríne potrvá ešte niekoľko rokov, už
teraz vznikla v stakčínskom chotári ďalšia veľmi zaujímavá a atraktívna lokalita, ktorá je teraz miestom
zastavenia najmä cykloturistov, prechádzajúcich na

Po futbale sa v Stakčíne bude súťažne hrať aj
stolný tenis. Koncom leta bol zaregistrovaný Stolnotenisový oddiel Stakčín, ktorý sa prihlásil do VI.
ligy stolného tenisu pre okresy Snina a Humenné.
Spolu so Stakčínom v nej budú hrať aj družstva
z Ptičieho, Kochanoviec, Jablone, Dlhého n/Cirochou, Hažína, Humenného, Hrabovca n/Laborcom a Kamienky. Hracím dňom je sobota v čase
od 16,00 hod. Domáce zápasy sa budú hrať v
spoločenskej miestnosti alebo v telocvični ZŠ.

