Z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 27.11.2008 sa uskutočnilo 16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo tieto materiály:
• schválilo VZN č. 1/2009 o dani z nehnuteľnosti,
• schválilo VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a poplatkoch so zmenou v § 4 ods. 1 bod a): “miestne komunikácie...”,
• schválilo VZN č. 3/2009 o miestnom poplatku za TKO a DSO,
• schválilo VZN č. 9/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ Stakčín,
• zobralo na vedomie správu o činnosti komisie pre životné prostredie za rok 2008,

Mikuláš

v Stakčíne

Sv. Mikuláš sa svojou dobročinnosťou zapísal viac do ľudských sŕdc ako do kníh.
Preto je jeho úcta rozšírená po celom
svete. Minulého roku sa pred Obecným
domom v Stakčíne zišlo množstvo detí,  
ktoré po peknom programe obdaroval
Mikuláš balíčkami. Aj v tomto roku sa starosta obce rozhodol pozvať Mikuláša do
našej obce. Teší sa preto na všetky deti,
ktoré prídu 19.12.2008 o 16.00 hod. pred
Obecný dom. A možno sa zázračne rozsvieti obrovská  jedlička ...

• delegovalo do rady školy miestnej ZŠ za zriaďovateľa poslanca OZ
p. Bobera,
• schválilo vstup obce Stakčín ako partnera do projektu „Zelené Poloniny, zelená magistrála, zelená k spolupráci“ (žiadateľom je ARR
Poloniny v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko - Ukrajina),
• zobralo na vedomie prípravu projektu pre ZŠ Stakčín v rámci výzvy
„Premena tradičnej školy na modernú“,
• zobralo na vedomie vznik nadácie Kremenec,
• zrušilo uznesenia č. 257/2008 a 283/2008 o odpredaji budovy a pozemkov bývalého OZS kvôli tomu, že záujemcovia  dňa 24.11.2008
odstúpili od zámeru odkúpiť tieto nehnuteľnosti.   
Ján Kerekanič,
starosta obce

Vítanie Nového roka
Starosta obce pozýva všetkých občanov
31.12.2008 o 22.00 hod. pred Obecný dom
na spoločné vítanie Nového roka.
Už pred polnocou bude pripravený
kultúrny program, silvestrovské občerstvenie
a samozrejme novoročný ohňostroj.

Vianočné
pozdravy
Christos raždajetsja!
Želám Vám v deň Roždestva Christovho, šťastia
a zdravia mnoho, aby ste
žili mnohé a mnohé dni.
Želám Vám všetkého, čo
je Vám potreba, aby dal
pán Boh z vysokého neba.
By v zdraví a šťastí celá Vaša rodina, vždy
ochotne slávila nebeského syna. Ja Vám
túto radosť želám a malého Christa na koľadu dávam, aby ste tieto sviatky šťastlivo
prežili, ďalších sa dočkali, mnohé a blahé
roky prežívali. To Vám vinšujem, to Vám
bože daj.
Mitr. prot. Ján Gliganič,
správca PCO Stakčín
Program bohoslužieb:
6.1.2009 - Roždestvenská Vilia – stroho
postný deň!
Cárske časy  -  7.00 hod.
Veľké povečerie - 18.00 hod.
7.1.2009 - Roždestvo hospoda Isusa
Christa
liturgia - 9.00 hod.
8.1.2009 - Sobor presvjatoji Bohorodici  
utreňa - 8.00 hod.
liturgia 9.30 hod.
9.1.2009 - Arcidiakona Štefana
mučeníka
utreňa - 8.00 hod.
liturgia - 9.30 hod.
19.1.2009 - Bohojavlenije (kreščenije)
Hospoda
liturgia a posvätenie vody - 9.00 hod.   
Čo sú pre nás kresťanov Vianoce
a akou sú pre nás výzvou?
Pre nás kresťanov sú Vianoce sviatkami Božieho
narodenia. Boh sa stáva
človekom. Tu si uvedomujeme, akí sme pre
neho dôležití. Sú pre nás
výzvou: ,,Robte to tak, ako boh: Staňte
sa človekom!“ Preto sa pevne pridŕžajme
zmyslu pre našu hodnotu a našu dôstojnosť Božích detí. Nič nie je dôležitejšie,
než žiť tak, ako má žiť človek. Prajem
všetkým ľuďom dobrej vôle požehnané
vianočné sviatky.
Program bohoslužieb:
25.12.2008 -  9.00 hod. sv. omša
polnočná sv. omša
26.12.2008  -  9.00 hod. sv. omša                     
Ján Dudič

Drahí bratia a sestry!
     Darčeky, ktoré nachádzame pod vianočným
stromčekom, bývajú pekne zabalené. Ak chceme
poznať, čo sme dostali,
neobdivujeme iba lesklý
obal. Až keď ich rozbalíme,
môžeme vedieť čo sme dostali, a prejaviť
svoju radosť a vďačnosť...
Podobne aj slávenie Vianoc so svojimi
zvykmi, atmosférou, koledami... je takým
pekným „obalom“. Ak však chceme spoznať skutočnú podstatu Vianoc, musíme
sa pozrieť hlbšie pod ten vianočný obal
a nájsť pod ním ten najväčší Dar lásky,
ktorý nám náš nebeský Otec dáva nielen
na Vianoce, ale aj počas celého roka.
Prajem Vám, aby ste počas Vianoc a nastavajúceho nového roka stále viac spoznávali Božieho Syna, Ježiša Krista a zažívali Jeho prítomnosť vo svojom živote.
Iba On nás môže napĺňať skutočným pokojom, radosťou a láskou. Iba tak môžeme
mať Vianoce celý rok.
o. Juraj Voroňák
farár Gréckokatolíckej farnosti v Stakčíne

PILATES
Oznamujeme záujemcom o tento
druh cvičenia, že sa cvičí v pondelok
a v stredu v telocvični ZŠ v Stakčíne
od 18.00 hod.
Kontakt na správcu cintorína:
Ján  Zubaľ – 0907275136
v prípade neprítomnosti ho
zastupuje  Jaroslav  Mandzák

INZERÁTY
► Oprava TV prijímačov v byte zákazníka.
Kontakt: Vladislav Ganišin, ul. 1. Mája
2052/4, 069 01 Snina, tel. 057/765 7092,
0904 224 772

Nech radosť a šťastie vládne
u Vás doma, nech zďaleka
obchádza Vás nešťastie
a smola. Nech pohoda
vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda
nad nemilým slovom.
Krásne Vianoce
a radostný nový rok
Vám želá
PaedDr.Jana Kandriková,
redaktorka Stakčínskych novín.

A g e n t ú r a

regionálneho
rozvoja Poloniny
Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny
so sídlom v Snine od
1.9.2008 vybudovala
detašované projekčné
pracovisko v Stakčíne. Sídlo projekčnej kancelárie sa nachádza v prenajatých
priestoroch Obecného domu v Stakčíne.
Agentúra bezplatne poskytuje informácie
týkajúce sa problematiky štrukturálnych fondov vo forme konzultácií, telefonicky, e-mailom, alebo listom pre všetky cieľové skupiny
v okrese Snina. Ďalej bezplatne poskytuje informácie vo forme poradenstva a  konzultácií
v súvislosti s programovaním a implementáciou Národného strategického referenčného
rámca na roky 2007 – 2013 a operačných
programov NSRR. Taktiež bezplatne vyhľadáva vhodných partnerov a zabezpečuje
projektový rozvoj v rámci programov cezhraničnej spolupráce. Agentúra je zaradená do
Integrovanej siete Regionálnych rozvojových
agentúr Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky. V zmysle zmluvy medzi agentúrou a MVaRR SR, plní agentúra na území okresu Snina funkciu Regionálneho informačného centra pre Centrálny
koordinačný orgán, pre operačné programy
v Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013.
Zriadenie detašovaného projekčného pracoviska v Stakčíne znamená posilnenie činnosti
agentúry v obciach, čo sa prejavilo aj v spolupráci s obcou Stakčín. Agentúra ako projekčný manažér v spolupráci s obcou Stakčín
a gminou Lutowiska, pripravila projekt „Gmina
Lutowiska - Stakčín bez hraníc, výzvu k spolupráci a integrácii  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľská republika. V rámci Operačného programu
Vzdelávanie pripravuje agentúra v spolupráci
s obcou a miestnou základnou školou projekt
„Premena tradičnej školy na modernú“. Detailnejšie informácie o ARR Poloniny môžete
nájsť na www.poloniny.info.
Ing. Svätoslav Husťák, riaditeľ ARR Poloniny

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  
pošta Stakčín: 767 43 08
Gréckokatolícka  Cirkev Farnosť Ochrany
Presvätej Bohorodičky v Stakčíne:
767 41 54
Pravoslávny farský úrad: 767 41 11

Správa o činnosti komisie
pre životné prostredie
za rok 2008

Správa o činnosti komisie
pre kultúru a šport
za rok 2008

Komisia pre životné prostredie sa v roku
2008 riadila schváleným plánom práce. Vykonala naplánované činnosti a zapojila sa
tiež do aktivít iných organizácií.
■ V marci sa uskutočnila akcia „Deň vody“,
ktorú organizovala VV a K – Úpravňa vody
Stakčín.
■ V apríli sa komisia podieľala na akcii „Dni
Zeme“, ktorú organizovala správa Národného parku Poloniny. V rámci tejto akcie
sa uskutočnil kultúrno-vzdelávací program,
do ktorého bolo zapojených viacero základných škôl okresu Snina. Aktívnou účasťou
a prácami sa doň zapojila aj Základná škola
v Stakčíne.
■ V máji   sa konalo druhé kolo súťaže
v zbere druhotných surovín „Vyčisti obec
a vyhraj“. Žiaci našej základnej školy sa
s veľkým úsilím pustili do zberu a triedenia papiera a PET-fliaš. Výsledky súťaže
boli lepšie ako vlani, vyzbieralo sa 11597
kg papiera a 21887 ks PET-fliaš. Výsledky
jednotlivcov: 1. miesto: M. Mandzák zo 6.A
(9004 b), 2. miesto: V. Vasková, 4. ročník
(4715 b), 3. miesto: A. Mrúzová, 4. ročník
(4180 b). Výsledky tried: 1. miesto: 6.A
(priemer na 1 žiaka 747,4 b), 2. miesto:
4. ročník (priemer 671,7 b), 3. miesto: 7.B
(priemer 447,6 b).
■ V júni monitorovala komisia stav bývalej
skládky TKO v obci. Skládka je v dobrom
stave, potrebné sú len drobné terénne
úpravy.
■ V októbri sa komisia zúčastnila akcie
správy Národného parku Poloniny „Čisté
hory 2008“, ktorá predstavuje ukončenie
letnej turistickej sezóny. V rámci akcie boli
vyčistené turistické trasy: hlavný hraničný
hrebeň Pľaša a chodník Runina – Ruské –
Ruské sedlo. Odpad bol odvezený.
V rámci spracovania komunálneho odpadu
firmou ASA boli zistené nedostatky týkajúce
sa frekvencie a kvality vývozu, na základe
čoho obec rozviazala zmluvu s firmou
ASA.
■ V novembri komisia monitorovala stav
cintorínov v katastri obce. Ide o 10 vojenských cintorínov z 1. svetovej vojny, 9
obecných cintorínov a 3 židovské cintoríny.
V rámci dotácií MV SR bola na všetkých vojenských cintorínoch vykonaná riadna údržba. Na 4 vojnových cintorínoch bolo tohto
roku osadených 110 krížov z dreva, taktiež
bol opravený pomník – rotunda na cintoríne
vo Veľkej Poľane. Na záver možno povedať, že tohto roku sa vzhľad nášho obecného cintorína opäť zlepšil, bola zlikvidovaná
ďalšia čierna skládka v jeho hornej časti,
pribudli veľkorozmerné kontajnery, cintorín bol 5-krát vykosený. Trpezlivá osveta
prináša svoje ovocie, pretože sa občania
správajú disciplinovanejšie.
Predseda komisie: Miroslav Bober
24.11.2008

Kultúrne a športové akcie v roku 2008 prebiehali v rámci plánu na tento kalendárny
rok. Som rád, že sa niektoré nové akcie
udomácnili a našli dobrú odozvu u našich
občanov. Škoda, že sa v tomto kalendárnom roku nepodarilo uskutočniť tradičný
volejbalový turnaj na novom multifunkčnom
ihrisku.
V tomto roku sa uskutočnili tieto kultúrne
a športové akcie:
Silvestrovský ples
Turnaj v stolnom tenise o cenu obce
Stakčín (dospelí a žiaci) - 23.02.2008
Oslava MDŽ, (ÚŽS) - 08.03.2008
Majstrovstvá Stakčína v kartách, disciplína FIĽO - 15.03.2008
Slávnostné otvorenie Domu smútku 09.05.2008
Deň matiek (ÚŽS) - máj
MDD - ocenenie najúspešnejších detí 02.06.2008
Uprav si svoju predzáhradku, 23.06.2008
- 05.07.2008
Festival ľudového umenia - 12.07.2008
Futbalový zápas Pristáši vs. Rodáci 19.07.2008
Úcta k starším (ÚŽS) - august
Spevy môjho rodu
Čo je potešiteľné, v tomto roku sa na novom multifunkčnom ihrisku uskutočnili už
dva futbalové turnaje, a to aj za účasti mužstiev z iných krajín:
- futbalový turnaj medzi žiakmi ZŠ gmina
Lutowiska  a tromi slovenskými ZŠ
- turnaj učiteľov - Ukrajina, Poľsko a dve
slovenské družstvá
Verím, že na budúci rok sa podarí toto ihrisko využiť naplno a okrem futbalu sa na ňom
uskutočnia aj iné turnaje, napr. volejbalový
alebo tenisový.
Ing. Ján Sochanič,
predseda komisie pre kultúru a šport

OZNAMY
Z dôvodu finalizácie príprav na euro bude
dňa 31.12.2008 pošta otvorená len od 9,00
hod. do 9,30 hod. V tomto čase Vám budú
vydané iba tie zásielky, na ktoré sa neviažu
žiadne poplatky. Pošta v tento deň nebude
poskytovať žiadne iné služby.
***
V dňoch 2.1.2009 až 16.1.2009 bude predajňa Miroslav Bober, farby – laky z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Prosím
občanov, aby si zabezpečili dodávku tlače
inou formou.                               M. Bober

Stakčínski
žiaci
opäť úspešní

Na počesť sninského rodáka –
básnika a prekladateľa Jozefa
Gerbóca Mesto Snina – primátor mesta každoročne vyhlasuje   autorskú literárnu súťaž
Gerbócova literárna Snina. Gerbócova literárna Snina je súťaž určená autorom poézie,
prózy a eseje bez vekového obmedzenia,
rozdelená do kategórií. Je to celoslovenské
podujatie, v ktorom môžu najmä začínajúci
autori prostredníctvom súťaže prezentovať
svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje.
Súťaže sa zúčastňujú aj zahraniční Slováci
žijúci na území iných štátov v Európe. Do
tejto súťaže sa každoročne aktívne zapájajú aj žiaci našej školy. Výnimkou nebol ani
7. ročník  literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina. A opäť boli žiaci ZŠ s MŠ, SNP 412,
Stakčín úspešní.
Dňa 21. novembra 2008 sa   uskutočnil záverečný večer súťaže Gerbócova literárna
Snina, ktorý prebiehal   v spoločenskej sále
Domu kultúry v Snine. Vyhodnotenia výsledkov súťaže sa zúčastnili aj   naši žiaci, ktorí
získali v tomto 7. ročníku súťaže ocenenie
poroty a čestné uznanie poroty. V kategórii
A (žiaci 1.-4. ročníka základných škôl) - poézia sa na 1. mieste umiestnil Daniel Mruz,
2. miesto získal Martin Morong a na 3. mieste  
sa umiestnila Denisa Rudžiková. V tejto kategórii sme zaznamenali aj ďalší úspech. Žiak
4. ročníka Viktor Roško získal čestné uznanie
poroty. Všetci ocenení žiaci si odniesli nielen
diplomy, ale aj pekné vecné ceny. Na vyhodnotení  boli prítomní aj vzácni hostia Dr. Jarmila Gerbócová a primátor mesta Snina Ing.
Štefan Milovčík.
Ocenení žiaci, ale aj ich rodičia prežili pekný
literárny podvečer. Domov odchádzali spokojní a  hrdí.  Nám učiteľom ZŠ s MŠ v Stakčíne
ostáva len dúfať, že výsledky našich žiakov
v ďalších ročníkoch tejto literárnej súťaže
nám umožnia prežiť veľa takýchto slávnostných večerov.

Ak máte doma slovenské koruny, vložte ich čo
najskôr do Slovenskej sporiteľne, aby sa Vám
premenili na eurá. Tým, ktorí vložia peniaze do
termínovaného vkladu Eurohotovosť, Slovenská sporiteľňa vyplatí úroky okamžite a v eurách. Je to bezpečná investícia a Váš vklad je
chránený Fondom ochrany vkladov. Ak máte
o túto investíciu záujem, príďte do najbližšej
pobočky Slovenskej sporiteľne v Snine.
Ing. Nadežda Kordaničová,
zástupca riaditeľa MsP

Skutok žiakov stakčínskej základnej školy
sa stal Detským činom roka 2008

medzinárodný dom umenia pre deti, Vianočné trhy a centrum mesta
a na záver si posedeli u   Mc Donaldś. Z Bratislavy si žiaci doniesli  
nielen vecné odmeny, ale aj veľa pekných zážitkov. Základná škola  
získala 10 000,- Sk na učebné pomôcky a školské potreby.
Chcela by som v mene celého kolektívu pedagógov základnej školy
poďakovať kolektívu žiakov 4. ročníka, ktorý tento dobrý skutok vykonal a podporil tak myšlienku humanity.             Mgr. Tatiana Kapraľová

Detský čin roka

Kategória: Pomoc rovesníkom

V Bratislave v predvianočnom čase sa už tradične vyhlasujú ocenenia
Detský čin roka. O tom, ktoré dobré skutky budú ocenené, rozhodujú
samotné deti z celého Slovenska  hlasovaním v detskej porote. Na základe rozhodnutia detí Detský čin roka iniciovala spoločnosť Whirlpool
Slovakia a prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva SR.
V kategórii Pomoc rovesníkom sa Detským činom roka 2008 stal skutok žiakov 4. ročníka ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín, ktorý získal najväčšiu podporu detí v detskej porote projektu Detský čin roka 2008.
Na slávnostné vyhlásenie výsledkov do Bratislavy boli pozvaní 2 zástupcovia kolektívu triedy a Viktor Roško, žiak, o ktorom písali spolu
so svojou bývalou triednou učiteľkou Mgr. Janou Morongovou. Slávnostne vyhlásenie výsledkov sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave dňa 11. decembra 2008. Dvojdňový pobyt bol
spestrený zaujímavým programom. Ocenené deti navštívili Bibianu,

„V školskom roku 2007/2008 k nám do triedy pribudli dvaja spolužiaci, Tibor a Viktor. Najprv sa nám to vôbec nepáčilo. Boli sme tretiaci, zohratá partia. Nepotrebovali sme žiadnych nových spolužiakov. Hneď na začiatku sme zistili, že Tibor je celkom fajn, len Viktor
chodí stále zamyslený, vyhýbal sa nám. „Prečo?“, pýtali sme sa
sami seba, no nikto nevedel odpovedať. Až jedného dňa nám pani
učiteľka vysvetlila, že Viktor je z detského domova, pretože otec
sa o nich nedokáže postarať a mamka je veľmi chorá, leží v kóme.
Všetci sme jej držali prsty, aby sa čo najskôr vyliečila a Viktor mohol bývať spolu so súrodencami doma. Od toho dňa sme Viktorovi
pomáhali, ako sa len dalo. Razom sa stal najobľúbenejším žiakom
v triede. Bol zhovorčivejší, veselší, zabúdal na svoj smútok. Krátko
na to jeho mamka zomrela. Všetci sme sa zúčastnili na poslednej
rozlúčke s ňou hlavne preto, aby sme podržali Viktora. Videli sme,
že napriek veľkému žiaľu bol rád, že sme tam boli. Každý vraví, že
čas je najlepší lekár. Platí to aj vo Viktorovom prípade. Na detský
domov si pomaly zvyká, v triede patrí k tým lepším žiakom, je obľúbený a my všetci dúfame, že ostane medzi nami čo najdlhšie.
Viktor, sme radi, že si náš spolužiak.“
List napísal a skutok vykonal kolektív spolužiakov, v šk. roku
2007/2008 žiaci 3. triedy, ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín

Týždeň boja proti drogám

Už žiaci v ZŠ začínajú mať problémy s drogovou závislosťou. Z rôznych zdrojov sa dozvedajú, že sa drogy berú len zo zvedavosti.
Týždeň od 24.11.2008 do 28.11.2008 bol pre
žiakov našej školy „Týždeň boja proti drogám“. V tomto týždni sme pre starších žiakov
pripravili rôzne športové súťaže. Žiaci sa riadili heslom ,,Zober loptu a nie drogu“. Program
tohto týždňa sme zostavili takto:
▪ Pondelok: vybíjaná 5.a 6. roč.,
chlapci a dievčatá
▪ Utorok: futbal
5.a 6. roč.,
chlapci a dievčatá
▪ Streda: futbal - 7.- 9. roč., chlapci
▪ Štvrtok: futbal - Stakčín, 6. a 7. roč.

Snina ZŠ Študentská
stolný tenis
výber chlapci - dievčatá
Vyhodnotenie:
vybíjaná: 1. miesto: dievčatá
2. miesto: chlapci
futbal:
1. miesto: chlapci 6. roč.
2. miesto: dievčatá
3. miesto: chlapci 5. roč.
futbal:
1. miesto: chlapci 8. roč.
2. miesto: chlapci 9. roč.
3. miesto: chlapci 7. roč.
futbal:
1. miesto: Stakčín – 7. roč.
2. miesto: ZŠ Študentská Snina
3. miesto: Stakčín – 6. roč.
stolný tenis: 1. miesto: J. Biľanský 8.B
▪ Piatok:

2. miesto: T. Sedláček 8.A   
3. miesto: T. Budi 8.B
Najlepší futbaloví strelci:
M. Mandzák 7.A – 12 gólov,
V. Godla 6.roč. – 8 gólov,
S. Budi 6.roč. – 6 gólov   
Žiaci 1.- 4. roč. 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. Žiaci 3. roč. sa pod vedením p. učiteľky
Mgr. T. Sochaničovej zúčastnili besedy, ktorú organizovala Pedagogicko-psychologická
poradňa v Snine. Poďakovanie patrí všetkým
triednym učiteľkám, ktoré zhodnotili práce
svojich žiakov a vyjadrili sa o nich veľmi pozitívne.
Za prípravu, priebeh a vyhodnotenie všetkých
súťaží patrí poďakovanie Mgr. M. Hudákovi,
učiteľovi TV a zároveň hlavnému rozhodcovi
každej súťažnej disciplíny. Poďakovanie patrí
aj Ing. J. Sochaničovi za prípravu a účasť žiakov v stolnom tenise. Srdečne ďakujeme aj p.
MVDr. E. Petřikovej zo ZŠ Študentská v Snine, ktorá sa so žiakmi pravidelne zúčastňuje
našich športových súťaží.
Týmito podujatiami sa nekončí boj proti drogám. Pred nami je celý rad ďalších akcií.
Mgr. A. Dubjaková
koordinátor pre drogovú závislosť
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