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Úvodný pochod parkom

Vítanie chlebom a soľou

Posilniť chlebom sa treba

Úvodné príhovory

Obec Stakčín a Regionálna rada
ZRUSR v Humennom usporiadali
dňa 10.7.2010 festival ľudového
umenia v našej obci. Festival začal tichou spomienkou na našu
krajanku, chýrnu speváčku Annu
Čokynovú. Pozvanie na festival
prijali vzácni hostia: poslankyňa
NR SR Ľubica Rošková, poslan- Spomienka na A. Čokynovú
kyňa VÚC a starostka obce Nadežda Sirková, starostovia okolitých obcí, partneri obce a ďalší.
V programe vystúpili spevácke
a tanečné súbory zo Stakčína, ale
i z nášho širokého regiónu, ktorý
je bohatý na ľudové umelecké
telesá. Zahraničným hosťom
festivalu bol súbor Dzereľca Karpat z Užhorodu. Mladí tanečníci
niekoľkými vstupmi dokázali, že
k profesionalite sa dá priblížiť už Domáci Beskyd víta hostí
v útlom veku. Program konferoval náš rodák Marián Levkanič.
Už tradične sa večer konala festivalová zábava - ľudová veselica
priamo pred Obecným domom.
Aj teraz usporiadatelia na nič nezabudli a zabezpečili krásny letný večer, počas ktorého skupina
DASS hrala do kroku všetkým
vekovým kategóriám. Ešte o polnoci sedeli malí unavení tanečTrio Magurových
níci na chodníku a kývali si do
rytmu nôžkami. Počas festivalu
sa mohli návštevníci občerstviť
v pripravených stánkoch a starí rodičia mohli nakúpiť svojim
vnúčikom rôzne trúbky, loptičky
a hračky. Nechýbala ani zmrzlina a cukrová vata tak, ako sa na
správny festival patrí.
Pokračovanie na 2. strane
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Zvonivé hlasy Humenského tria

Naši škôlkari

Dukát

Ukrajinské talenty

Dzereľce Karpat

Zaričanka

Oddýchnuť si treba

Vzájomné priateľstvá

Asi talent v rodine

Usmievavá zmrzlinárka

Starostovia obcí Klenová a Kalná Roztoka

Asi manažér v pravo dole

Has ič i v akc ii

Veselo aj v prvej lavici

V krásnom prostredí obce Stakčínska Roztoka sa v nedeľu
27. júna 2010 zišli hasiči zo 4 okrskov Snina, Hostovice, Ubľa
a Stakčín, aby si zmerali svoje sily. Po nástupe súťažiacich
a rozhodcov, úvodných príhovoroch a privítaní hostí sa začalo
zápolenie družstiev. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev: Dlhé nad
Cirochou, Belá nad Cirochou, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Kalná
Roztoka a Ubľa. Požiarny útok s vodou bol hodnotený zvlášť
s kalovým čerpadlom a zvlášť s požiarnou striekačkou PPS-12.
Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach, a to: štafeta 8x50 metrov
a požiarny útok s vodou.
Celkové poradie hasičov s PPS-12: 1. Belá nad Cirochou,
2. Stakčín, 3. Dlhé nad Cirochou, 4. Stakčínska Roztoka.
Celkové poradie s kalovým čerpadlom: 1. Kalná Roztoka,
2. Ubľa.
Našim hasičom ďakujeme za veľmi dobrý výsledok.

Naším dlhoročným družobným mestom v Čechách sú Slavonice. Je to malé
Návšteva
mestečko, ktoré leží v miestach, kde českomoravská
vrchovina prechádza do oblasti
družobného
horného toku rieky Dyje, na rozhraní troch
historických území - Čiech, Moravy a Ramesta Slavonice
kúska. Leží na východnom okraji prírodnej
v Čechách
oblasti Česká Kanada v nadmorskej výške
519 m. Slavonice sú kultúrnym mestom
s významnou renesančnou architektúrou
so zachovanými unikátnymi sgrafitovými
výzdobami. 750 rokov uplynulo od prvej písomnej zmienky o Slavoniciach
a pri tejto príležitosti sa aj zástupcovia našej obce stali pozvanými hosťami
veľkolepých osláv. Našu delegáciu tvorili zástupcovia obce, súbor Beskyd
a náš futbalový dorast. Dňa 2.7.2010 nás večer po príchode vrelo prijali
a ubytovali v prekrásnych historických budovách. Súčasťou osláv bol aj
remeselnícky veľtrh, kde sa predviedli aj naši zruční občania. Jarmila Lattová ukázala svoje prekrásne zdobené a maľované vajíčka, Anna Tarandová
háčkované dečky a Ing. Miroslav Buraľ svoju záľubu v ikonopisectve. Námestím sa ozývala hudba veľkolepej Dobersbergskej a Dačickej dychovky
a po chvíli ich vystriedali zvonivé hlasy nášho súboru Beskyd. Popoludní
bol bohatý historický program. Sobotňajší program vyvrcholil prekrásnym
niekoľkominútovým ohňostrojom. Naši družobní partneri sa o nás starali aj
na druhý deň. Futbalisti odohrali priateľské zápasy a nasledoval odchod
a dlhé lúčenie s niekoľkoročnými priateľmi. Slavonickým partnerom ďakujeme za neskutočnú starostlivosť a úctu, ktorú nám preukázali. Veríme, že sa
čoskoro stretneme v Stakčíne, a že ich mesto a kraj budú naďalej prekvitať
a skvalitňovať život svojim občanom.
PaedDr. Jana Kandriková

Odovzdávanie spomienkového obrazu

Odovzdávanie darov

Kráľovský sprievod

Beskyd

Predstavitelia jednotlivých miest a krajín

A. Tarandová

J. Lattová

M. Buraľ

Slnkom unavený harmonikár

Z futbalového diania a pohľad na stakčínskych fanúšikov

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 24.06.2010 sa uskutočnilo 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo tieto materiály:
- schválilo záverečný účet obce Stakčín za
rok 2009 s výrokom - celoročné hospodárenie bez výhrad,
- schválilo použitie prebytku vo výške
412 841 Eur, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona
č. 558/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení na tvorbu rezervného fondu vo výške 412 841Eur,
- schválilo vysporiadanie rozdielu finančných operácií vo výške 37 613 Eur z rezervného fondu,
- zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za
rok 2009 a správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky za rok 2009,
- schválilo programový rozpočet obce na
rok 2009 a roky 2010 a 2011,
- zobralo na vedomie plnenie programového rozpočtu obce za rok 2009,
- schválilo správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledkoch inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielov majetku
a záväzkov obce k 31.12.2009,
- schválilo plán kontrolnej činnosti hlav-

-

-

ného kontrolóra obce na 2. polrok 2010
a poverilo ho vykonať kontrolu v zmysle
schváleného plánu kontrolnej činnosti,
zobralo na vedomie informáciu o príprave
Stakčínskeho festivalu,
zobralo na vedomie informáciu o investičnom rozvoji obce za 1. polrok 2010,
určilo rozsah výkonu funkcie starostu
obce Stakčín na celé funkčné obdobie
2010 - 2014 takto:
a) pracovný úväzok - 1,0
b) rozsah výkonu funkcie je určený zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení
v platnom znení
určilo pre volebné obdobie 2010 - 2014
jeden volebný obvod a obecné zastupiteľstvo s 9 poslancami,
schválilo zásady odmeňovania poslancov
OZ v Stakčíne,
súhlasilo s prekročením počtu detí v MŠ
na šk. rok 2010/2011 o 3 deti v každej
triede MŠ,
schválilo odpredaj parcely č. CKN 149/61
p. Marošovi Kelemanovi,
schválilo odpredaj parcely č. CKN 149/62
p. Daliborovi Bajzovi,
schválilo odpredaj parcely č. CKN 149/63
p. Ladislavovi Mitrovi,
schválilo odpredaj parcely č. CKN 149/64

Čaro slova - školské kolo
v umeleckom prednese poézie
a prózy v cudzích jazykoch
25. máj 2010 sa na Základnej škole v Stakčíne niesol v znamení „čara slova“. 15 žiakov I. a II. stupňa sa stretlo v jednej
z učební školy a predstavili si navzájom zaujímavé úryvky
z rusínskej, ruskej a francúzskej a nemeckej poézie i prózy. Odborná porota pochválila ich cit pre vystihnutie myšlienky textu,
kultivovaný prejav a kreatívny prístup k prednesu. Škoda, že
sa do súťaže neprihlásilo viac žiakov. Vieme o mnohých talentoch a radi by sme si ich opäť vypočuli. Porota v zložení: Mgr.
Kamila Hudáková, Mgr. Anna Dubjaková a Mgr. Milan Zubaľ
udelila tieto miesta:
Rusínsky jazyk: 1. miesto Anna Kocová (7.B), 2. miesto Natália Červeňaková (5.A), 3. miesto Kristína Peľová (5.A), Kristína Diničová (4. ročník). Ruský jazyk: 1. miesto Mária Plevková
(6.B), 2. miesto Alexandra Mruzová, Daniela Valalská (6.A),
3. miesto nebolo udelené. Francúzsky jazyk: 1. miesto Zuzana
Muchová (6.A), 2. miesto Kristína Kresilová (7.B), 3. miesto
Dominika Kuchtaninová, Kristína Teľváková (8.A), Nemecký
jazyk: 1. Miesto M. Kapráľová (6.A).
Blahoželáme!
Tešíme sa, že záujem o literatúru u žiakov stále existuje. Naším
cieľom je priviesť k nej ešte viac žiakov a naučiť ich vnímať
a šíriť jej krásu. 			
Mgr. Anna Dubjaková

p. Jánovi Ďuriovi,
- schválilo odpredaj parcely č. CKN 149/67
p. Petrovi Kelemanovi.
Uvedené parcely boli vytvorené geometrickým plánom č. 3700745932/2009
z parcely 149/44.
Cena za 1 m2, bola určená uznesením
č. 434/2010 vo výške 3,33 Eur.
Na základe uznesenia č. 435/2010 pridelilo
parcelu č. CKN 149/62 p. D. Bajzovi.
Platnosť uznesení o odpredaji pozemkov platí do 30.10.2010.
Obecné zastupiteľstvo ďalej
- schválilo žiadosť p. Marty Grundzovej
o prenájom časti budovy bývalého klubu
dôchodcov,
- dodatočne schválilo finančný príspevok
do Fondu solidarity ZMOS pre obce postihnuté záplavami vo výške 1 500 Eur,
- nesúhlasilo s realizáciou projektu „Zber
a výkup odpadov zo železných kovov
a neželezných kovov a starých vozidiel“,
ktorý chce realizovať p. Iveta Gombošová,
ČSĽA 697 na parcele KN 147, z dôvodu
nevhodného umiestnenia stavby a uvedený projekt je v rozpore s územným plánom
obce Stakčín
Ján Kerekanič, starosta obce

ŠPORT
Memoriál Michala Skalu
Obecný futbalový klub FC Agrifop Stakčín usporiadal dňa
27.6.2010 Memoriál Michala Skalu, bývalého učiteľa športu
miestnej základnej školy s účasťou 4 dorastových družstiev:
dorast Humenné, dorast Snina, dorast Belá nad Cir. a dorast
Stakčín. Konečné poradie bolo takéto: 1. Snina, 2. Humenné,
3. Stakčín, 4.Belá nad.Cir.
Pani Skalová, jej synovia a dcéra srdečne ďakujú usporiadateľom Memoriálu za to, že oživili spomienky na im blízku osobu,
a že si obec takýmto spôsobom pripomenula jeho životné
zásluhy.

FC Agrifop Stakčín
STAKČÍN – RAKÚSKO 0:4

Toto nie je žiaden aprílový žart, takéto zostavy skutočne odohrali futbalové zápasy a ktovie, či sa toto niekedy podarí aj
sninskému mužstvu. Výsledky už neboli najprijateľnejšie, ale
náš dorast sa skutočne snažil. V rámci družobnej návštevy
v Slavoniciach sa odohrali priateľské futbalové zápasy aj medzi Slavonicami a ich rakúskym partnerom, mestom Dobersberg.

(Stakčín – Slavonice 1: 3)
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