Vítanie
Nového roka 2010

Vďaka nášmu starostovi sa vítanie nového roka
v obci stalo jednou krásnou, veselou a mnohopočetnou tradíciou. O zábavu sa starali miestni ,,umelci“
duo Varga a Keleman a súbor Beskyd, ktorí sa tradične ujímajú úlohy občerstvovacej komisie. Hlavným
zásobovačom občerstvenia pre všetkých prítomných
bol starosta obce. Aby novoročný rumový čaj naozaj
dobre zahrial, zabezpečil obrovskú fľašu rumu.
Novoročný ohňostroj bol azda najkrajší za posledné
roky. Ľudia sa tradične zabávali, vzájomne si priali.
Teší nás, že vítanie nového roka chodia do našej obce
oslavovať čoraz častejšie aj Sninčania. Všetkým ľuďom želáme ešte raz veľa zdravia, Božského požehnania a aby sme sa zas o rok stretli pri Obecnom
dome pri chutnom novoročnom čaji a ešte krajšom
ohňostroji.

Zhodnotenie minulého roku a čo nás čaká v roku 2010
Rok 2009 bol veľmi náročný. Pre každého. Každý z nás pocítil
dôsledky finančnej a hospodárskej krízy. Pocítila to aj naša
obec. Klesli nám podielové dane, ktoré sú priamo napojené na
dane od fyzických osôb. Stúpla nezamestnanosť, klesli mzdy
a samozrejme sa odviedlo menej daní do rozpočtov obce. Klesli
aj príjmy z daní z nehnuteľností a vybralo sa menej poplatkov za
TKO. Dotácia z MF SR, ktorú obce dostali v decembri, pomohla
obciam a zmiernila výpadky príjmov obcí. Rozdelilo sa 100
miliónov eur. Za tieto peniaze treba poďakovať vláde SR, ktorá v
kritickej situácii pomohla mnohým obciam.
Naša obec v minulom roku zahájila realizáciu projektu
„Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Stakčín“. Verím, že v máji slávnostne
odovzdáme budovu ZŠ do užívania.
Začali sme opravovať budovu MŠ. Prebudovali sme sociálnu časť,
vymenili sme okná a dvere a opravili chodník. Tohto roku chceme
investovať do novej sedlovej strechy a zatepliť strop. Zháňame
ďalšie zdroje na zateplenie obvodových múrov.
Na cintoríne sme opravili cestu a do Domu smútku sme zakúpili
nové lavice. Urobil sa chodník k viacúčelovému ihrisku.
V roku 2009 sme vydali publikáciu o Stakčíne.
Podarilo sa nám splatiť časť istiny úveru vo výške 34 000 eur,
ktorý sme zobrali na dokončenie rekonštrukcie Obecného domu.
Ostáva nám ešte splatiť cca 48 200 eur.
V decembri minulého roku OZ schválilo rozpočet obce na rok
2010. Počítame v ňom s týmito akciami:
1. V marci chceme začať s výstavbou kanalizácie - VI.
a VII. etapa. Verejné obstarávanie je ukončené. Po kontrole na
MŽP SR podpíšeme s úspešným uchádzačom Skanska BS a.s.
zmluvu o dielo. Bude to veľmi náročná stavba. Chcem poprosiť
všetkých občanov obce, ale hlavne tých, ktorí bývajú na uliciach
Dobrianskeho, SNP, Parková, Ševčenkova, Záhradná, Mieru,
Partizánska, Dlhá a možno aj Duchnovičova, aby boli trpezliví
a tolerantní, lebo budú musieť niekoľko mesiacov žiť na stavenisku.
Stavba ovplyvní aj dopravu v obci.
V rámci tejto stavby sa urobí chodník zo zámkovej dlažby na ulici
SNP od rodinného domu p. Grodzu až k satelitu DeD Hostovice
a z druhej strany od domu p. Varchoľaka po areál MŠ. Opravia sa
tiež ulice poškodené výstavbou.

V roku 2009 nás navždy opustili
Január

2. Verím, že v júli začneme realizovať projekt „Rekonštrukcia
centra obce Stakčín“. Tento projekt obsahuje päť aktivít.
Opravíme miestne komunikácie: ul. Dlhá (časť), Cirkevná,
Švermova, Fučíkova a časť ulice Ševčenkovej. Časť ul. Sadovej
(Koľajka) a časť ul. Dlhej chceme opraviť z vlastných zdrojov.
Vybuduje sa chodník na ul. SNP od Satelitu DeD Hostovice po
odbočku na Švermovu ulicu a z druhej strany od areálu MŠ po
Obecný dom.
Urobia sa chodníky pri budove ZŠ. Osadia sa tu lavičky
a odpadkové koše.
Zo zámkovej dlažby sa urobia chodníky aj v parku. Budú tam
nové lavičky a koše. V parku sa vybuduje maličký amfiteáter
a fontána. Ošetria sa staré stromy a vysadia nové. Namontujú
sa nové čakárne na autobus a upraví sa pri nich priestor. Rozšíri
sa verejné osvetlenie od pamätníka padlým v 1. sv. vojne
k autobusovej zástavke pri pamätníku padlým v 2. sv. vojne.
Celkovo sa preinvestuje 716 000 eur.
3. Začneme rekonštrukciu spoločenskej miestnosti Domu
kultúry. Počítam, že bude trvať tri roky. V Dome kultúry chceme
vymeniť strešnú krytinu, vymeniť alebo opraviť okná, vymeniť
dvere, vybuduje sa nová plynová kotolňa a nové rozvody kúrenia,
zateplí a zníži sa strop, opravia sa omietky, dá sa tam nová dlažba
o obklady. Musí sa vyriešiť aj zníženie vlhkostí múrov.
Prvá etapa by mohla byť ukončená počas leta tohto roku.
V rozpočte sa počíta na tento rok s cca. 42 000 eur. Z MF SR sme
dostali dotáciu 5 600 Eur.
4. Koncom januára začíname realizovať projekt „Stakčín
Lutowiskam a Lutowiska Stakčínu“. Projekt je orientovaný na
rozvoj cestovného ruchu. Urobíme trhy cestovného ruchu, na
ktorých budú ponúkané produkty našich a poľských cestovných
agentúr. Vydáme brožúrku, ktorá bude sprievodcom turistu na
ceste zo Stakčína cez Ruské sedlo do Lutowísk alebo naopak.
V brožúrke budú opísané atraktivity, ktoré si môže turista
prezrieť.
Verím, že úlohy, ktoré sme si dali na rok 2010, splníme. Hlavne
projekt „Rekonštrukcia centra obce Stakčín“ by mal skrášliť našu
obec.
Ján Kerekanič

Jún

16. Zuzana Grundzová, zomrela vo veku nedožitých 83 rokov
17. Helena Kuzmová, zomrela vo veku nedožitých 79 rokov
18. Alžbeta Rosičová, zomrela vo veku nedožitých 87 rokov
19. Ján Lukacko, zomrel vo veku nedožitých 62 rokov

1. Anna Mitrová, zomrela vo veku nedožitých 81 rokov
2. Juraj Kresila, zomrel vo veku nedožitých 76 rokov

Júl

Február

August

3. Mária Mitrová, zomrela vo veku nedožitých 79 rokov
4. Zuzana Kapraľová, zomrela vo veku nedožitých71 rokov
5. Juraj Slivka, zomrel vo veku nedožitých 54 rokov

Marec

6. Vasiľ Buhaj, zomrel vo veku nedožitých 76 rokov
7. Michal Morťanik, zomrel vo veku nedožitých 83 rokov

Apríl

8. Mikuláš Dubjak, zomrel vo veku nedožitých 75 rokov
9. Zuzana Telehaničová, zomrela vo veku nedožitých 68 rokov
10. Mikuláš Rosič, zomrel vo veku nedožitých 79 rokov
11. Mária Teľváková, zomrela vo veku nedožitých 58 rokov

Máj

12. Ján Rudy, zomrel vo veku nedožitých 77 rokov
13 Mikuláš Verbický, zomrel vo veku nedožitých 79 rokov
14. Mária Chavalčaková, zomrela vo veku nedožitých 65 rokov
15. Zuzana Brajovská, zomrela vo veku nedožitých 71 rokov

20. Mikuláš Pencák, zomrel vo veku nedožitých 85 rokov
21. Michal Lučkanič, zomrel vo veku nedožitých 60 rokov

September

22. Vasiľ Demjan, zomrel vo veku nedožitých 82 rokov
23. Michal Kapraľ, zomrel vo veku nedožitých 68 rokov

Október

24. Terézia Biľanská, zomrela vo veku nedožitých 90 rokov
25. Mária Plávková, zomrela vo veku nedožitých 79 rokov

November

26. Dušan Biľanský, zomrel vo veku nedožitých 50 rokov
27. Juraj Štecko, zomrel vo veku nedožitých 80 rokov

December

28. Šimon Kapraľ, zomrel vo veku 80 rokov
29. Mária Piteľová, zomrela vo veku 87 rokov
30. Mikuláš Sura, zomrel vo veku nedožitých 80 rokov

Česť ich pamiatke

Stakčín Lutowiskam,
Lutowiska Stakčínu
Obec Stakčín sa zapojila do Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Projekt je zameraný
na rozvoj cestovného ruchu v obci Stakčín formou usmernenia
poľských návštevníkov z gminy Lutowiska do obce Stakčín a má
ambíciu pre tento cieľ vybudovať rozvojovú os medzi gminou
Lutowiska a obcou Stakčín. Výstupom projektu bude publikácia
Sprievodca návštevníka na trase zo Stakčína do Lutowiska s mapovými prílohami, osadenie veľkoplošných panelov na rozvojovej osi v Stakčíne a v Lutowiskách. Pre širokú publicitu tohto
zámeru obec vytvorí špeciálnu webovú stránku. Pre propagáciu
tohto zámeru sa uskutoční v mesiaci február prezentačná cesta
poľských subjektov zaoberajúcich sa turizmom. V mesiaci august sa uskutočnia turistické výstupy mladých ľudí z Lutowísk
a Stakčína na vrcholy Kremenca, Ďurkovca a Ruského sedla,
ktoré spropagujú rozvojovú os Stakčín – Lutowiska. Výstup na
Ruské sedlo bude organizovaný aj pre handicapované a marginalizované cieľové skupiny. V septembri sa v obci uskutočnia na
výstavnej ploche 500 m2 dvojdňové trhy cestovného ruchu za
účasti 20 subjektov z Poľska a Slovenskej republiky zaoberajúce
sa cestovným ruchom. Trhy budú sprevádzať akcie propagujúce kultúrne dedičstvo našich predkov (remeslá, jazdy na koni,
historický šerm, ochutnávky dobových jedál, ...). Projekt bude
ukončený konferenciou „Rozvoj miestnych ekonomík cezhraničných regiónov Stakčína a Lutowiska vychádzajúc z kultúrneho
dedičstva predkov“, ktorá vyhodnotí projekt a odporučí opatrenia
pre udržanie výstupov projektu. Obec Stakčín má okrem využitia existujúcich kapacít (ubytovanie, stravovanie, ...), záujem na
založení novej tradície, ktorá by predstavovala každoročné opakovanie trhov cestovného ruchu, aktualizáciu webovej stránky,
údržbu rozvojovej osi formou starostlivosti o panely a dotlače
Sprievodcu. Projekt vypracovala Agentúra regionálneho rozvoja
Poloniny a realizuje ho obec Stakčín formou vytvorenia spoločného zmiešaného expertného tímu a spoločného pracovného
tímu zloženého z obyvateľov obce Stakčín a gminy Lutowiska.
Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 48 379,45 EUR, zo štátneho rozpočtu
vo výške 5691,70 EUR a obcou Stakčín vo výške 2845,85 EUR.
Dovedna je to 56 917 EUR.
Dňa 29.1.2010 sa v zasadačke Obecného úradu uskutočnilo
úvodné stretnutie partnerov projektu, na ktorom boli podpísané
dohody s expertmi a zároveň sa určil termín a trasa prezentačnej
cesty poľských subjektov zaoberajúcich sa turizmom. Úlohou expertného tímu je pripraviť materiály pre Sprievodcu s mapovými
podkladmi do júla 2010 a vypracovať odporúčania pre trvalé udržanie výstupov projektu, ktoré budú prezentované na konferencii.
Miroslav Bober

Narodené deti v roku 2009
Január: 1. Miriam Džuberová,, 2. Tobias Varchoľak, 3. Vanesa
Oláhová, 4. Kristián Mitro. Február: 5. Zuzana Magdaléna
Hučková, 6. Alexander Űberal, 7. Matej Mitro, 8. Sebastián
Baranec. Apríl: 9. Amanda Grundzová, 10. Nela Roháčová, 11.
Laura Dereninová. Jún: 12. Richard Bajza. Júl: 13. Kristián
Teľvák, 14. Nela Kofirová. August: 15. Sara Fekiačová, 16. Daniela
Goroľová, 17. ......... Dudyová. September: 18. Leonidas Grundza,
19. Anna Demeterová, 20. Melánia Šarišská, 21.
Sebastian
Kresila, 22. Martin Gažo. Október: 23. Jaroslava Grundzová
November: 24. Richard Teľvák, 25. Dávid Holota. December:
26. Terézia Budiová, 27. Timea Kelešová, 28. Richard Rudy, 29.
Liliana Kováčová.

BLAHOŽELÁME

Vianočný koncert 2010
Ak má obec tradície, to znamená, že má
kultúrneho ducha, že žije a má prečo žiť. Jednou
z dlhoročných tradícií je aj vianočný koncert.
Jeho organizátorom je v posledných rokoch
súbor Beskyd. V tomto roku sa jeho realizácia
premiestnila do miestnej základnej školy.
Sviatočné emócie upevnil pekný program súboru
Beskyd, vystúpenie detí z materskej a základnej
školy, vystúpenie Starinčanky a nášho heligonkára
p. Lauriča. Deti scénicky predviedli biblické
príbehy, za čo zožali zaslúžený potlesk.

TÝŽDEŇ MODLITIEB
ZA JEDNOTU KRESŤANOV

My kresťania sme prostredníctvom krstu už jedno telo a sme povolaní k tomu, aby sme žili v spoločenstve. Boh nás učinil bratmi
a sestrami v Kristovi. Nie je práve toto základným svedectvom,
ku ktorému sme povolaní?
Ekumenizmus poukazuje na to, aká je modlitba dôležitá pre kresťanskú jednotu. Aj kresťania v Stakčíne v poslednej dobe využívajú viaceré príležitosti k stretávaniu sa na spoločnej modlitbe.
Tohto roku k ním pribudla účasť na tomto Týždni modlitieb. Počas neho sa kresťania spoločne modlili za jednotu Cirkvi - 20.1.
v pravoslávnom chráme, 21.1. v rímskokatolíckom kostole
a 23.1. v gréckokatolíckom chráme. Na týchto stretnutiach sa
zišli duchovní pastieri a v hojnom počte aj veriaci všetkých troch
spomínaných cirkví. Bola to ďalšia príležitosť upevniť spoločného
ducha a vydať svedectvo o vzájomnej láske a tolerancii.
o. Juraj Voroňák
farár Gréckokatolíckej farnosti v Stakčíne

Je to už sto rokov, čo sa kresťania každoročne v čase od 18.
do 25. januára schádzajú, aby mohli vyjadriť mieru dosiahnutého
spoločenstva medzi cirkvami a spolu sa modlili za úplnú jednotu
Cirkvi, ktorá je vôľou Ježiša Krista.
Tento termín na severnej pologuli navrhol v roku 1908 priekopník pre vec jednoty kresťanov Paul Wattson tak, aby podľa vtedajšieho kalendára modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami
Katedry svätého Petra a Obrátenia svätého Pavla, čo im dalo
symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny,
takže cirkvi slávia Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad
v blízkosti sviatkov Zoslania Svätého Ducha, ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.
V dejinách na otázku kresťanskej jednoty často upozorňovali misionári. Bolo to z praktických príčin. Európa si na rozdelenie cirkví zvykla, ale pre misionárov, ktorí zvestovali evanjelium ľuďom,
ktorí o Kristovi dovtedy nepočuli, by bol tento škandál nejednoty
strašný. Uprostred ich nového začiatku, by nové miestne cirkvi
len ťažko nezbadali priepasť medzi posolstvom lásky, ktoré chceli
žiť, a samotným rozdelením medzi učeníkmi Krista.
Za zrod moderného ekumenického hnutia sa považuje misijná
konferencia v Edinburghu v roku 1910, na ktorej nechýbali otázky týkajúce sa ekumény: „Ako môžete druhým pomôcť pochopiť
zmierenie, ktoré sa ponúka v Ježišovi Kristovi, ak sa samotní pokrstení navzájom ignorujú alebo súperia? Ako môžu kresťanské
skupiny, ktoré žili vo vzájomnom nepriateľstve, kázať jedného
Krista, jednu vieru a jeden krst dôveryhodným spôsobom?“

Stakčín, vďaka....
V priebehu roku 2009 vláda SR schválila novú koncepciu
smerovania detských domovov. Všetky detské domovy majú
prejsť postupnými zmenami na rodinné typy. Táto zmena sa
priamo dotkla aj Detského domova Hostovice, kde mal detský
domov svoje kmeňové sídlo vyše 30 rokov.
V polovici roku 2009 boli pre tento detský domov schválené
kapitálové prostriedky na nákup dvoch rodinných domov.
Následne po tomto kroku nasledovali ďalšie so zámerom vybrať
z ponuky domov také, ktoré by polohou, veľkosťou a kvalitou
zodpovedali požiadavkám kladeným na bývanie pre skupinu
8 – 10 detí.
Z ponúkaných domov sme nakoniec vybrali dva – jeden dom
v Snine na Ul. Švermovej a druhý dom v Stakčíne na Ul. Záhradnej.
Musím podotknúť, že tento proces, ktorý predchádzal záverečnej
fáze, teda zakúpeniu domov, bol veľmi náročný a zdĺhavý. Kúpu
vytypovaných domov musela totiž odobriť komisia vymenovaná

ministerkou práce, soc. vecí a rodiny SR a tiež komisia menovaná
zriaďovateľom detského domova – teda Úradom práce, soc. vecí
a rodiny v Prešove.
V Snine a v Stakčíne náš detský domov už niekoľko rokov takéto
rodinné bunky prevádzkuje. Teší ma preto, že nás obyvatelia obce
prijali medzi seba ako svoju súčasť.
Dovoľte mi teda poďakovať Vám všetkým obyvateľom obce
Stakčín, starostovi obce p. Kerekaničovi a tiež poslancom
obecného zastupiteľstva v mene svojom, v mene vedenia
Detského domova Hostovice a hlavne v mene našich detí
– budúcich obyvateľov Vašej obce za Vašu ústretovosť
a toleranciu.
Dúfam, že sa nám podarí nesklamať Vašu dôveru a budeme
možno pre Vašu obec do budúcna aspoň malým prínosom, či
už ako deti materskej školy, alebo ako žiaci základnej školy. Lebo
obec, kde sú deti, ešte žije.
Srdečná vďaka Vám, Stakčínčania!!!
Ing. Fariničová Anna, riaditeľka DeD Hostovice
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