Od februára tohto roku sa realizuje projekt „Stakčín Lutowiskam, Lutowiska Stakčínu“. Spolu s nami na tomto
projekte spolupracuje aj gmina Lutowiska. Implementáciu projektu zabezpečuje Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny pod vedením p. Ing. Svätoslava Husťaka.
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„Stakčín Lutowiskam, Lutowiska Stakčínu“
j e vo finál ne j fá z e
Základnou myšlienkou tohto projektu je zvýšenie záujmu turistov z Poľska o náš región a naopak. K tomu
smerujú všetky aktivity projektu. Pre zástupcov turistických kancelárií a novinárov z Poľska sme urobili poznávací zájazd. Pripravil sa sprievodca „Zo Stakčína do Lutowisk autom, vlakom, vláčikom, peši, koňom...“, ktorý
vyjde v náklade 3000 ks v slovenskej verzii a 3000 ks
v poľštine. V sobotu 21.08.2010 sme zorganizovali turistickú akciu pre našich a poľských turistov a vyvrcholením

tohto projektu budú 1. medzinárodné trhy cestovného
ruchu v dňoch 17. - 18.09.2010, ktoré sa budú konať v našej obci. Chceme vytvoriť tradíciu týchto trhov spojenú
s predajnými trhmi, ochutnávkou jedál a rôznymi atrakciami.
V rámci materiálneho zabezpečenia uvedenej akcie sme
zakúpili veľkorozmerný stan s plochou 500 m2 za skoro
31 000 € s podielom našej obce vo výške cca. 1 700 €.
Ostatné finančné zdroje budú spolufinancované cez EÚ
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a štátneho rozpočtu SR v rámci cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovensko 2007 - 2013. Všetkých občanov obce
a okolitých miest a dedín srdečne pozývam na spomínané medzinárodné trhy a dúfam, že sa nám podarí pripraviť víkend plný zaujímavých poznatkov a zážitkov.
Ján Kerekanič

Ocenenie Tauridského centra
vojenskej histórie obci Stakčín
Dňa 17. augusta 2010 navštívili obec Stakčín členovia Tauridského
centra vojenskej histórie z mesta Simferopoľa (Autonómna republika Krym – Ukrajina) vedení jej predsedom Sergejom Čennykom.
Predmetom ich návštevy bolo oboznámenie sa s miestami bojov
a posledného odpočinku 51. „Litovského“ pluku. Tento pluk mal historický názov Litovský, ale v roku 1914 bola jeho mierová posádka
dislokovaná v Simferopoli na Kryme. Pluk sa zúčastnil v apríli 1915
ťažkých bojov v lokalite obcí Smolník, Veľká Poľana a Kučalatá.
Práve na vojnových cintorínoch v týchto obciach a na vojnovom
cintoríne na Hodošíku sú pochovaní vojaci tohto pluku.
Predstaviteľov centra na pôde obecného úradu prijal starosta obce
Ján Kerekanič. Predseda S. Čennyk ako prejav ocenenia za zachovanie pamiatky vojakov padlých počas prvej svetovej vojny v chotári Stakčína, udelil obci diplom. Samotný diplom je raritou, pretože
sa z grafického hľadiska jedná o presnú kópiu dokumentu z rokov
1914 - 1917. Takýto dokument sa vydával
Prevzatie diplomu všetkým vojakom, ktorí boli vyznamenaní
starostom Jánom Georgijevským krížom. Autorské práva na
Kerekaničom od používanie tohto dokumentu má v súčasnosti
predsedu centra iba Múzeum Borodinskej bitky v Moskovskej
oblasti, ktoré odovzdalo licenciu na limitovaný
Sergeja Čennyka počet kópií tauridskému centru.

Po prijatí navštívili členovia centra vojnové cintoríny Veľká Poľana I. a Veľká Poľana II. – Hodošík, kde si uctili pamiatku padlých
ruských vojakov. Centrum sa venuje historickému výskumu, popularizácii vojenských dejín a vydáva odborný časopis „Military Krym“.
V jeho 16. tohtoročnom čísle bola uverejnená rozsiahla stať o priebehu bojov ruských vojsk v chotári Stakčína, v nasledujúcom čísle
bude uverejnená reportáž dokumentujúca stav vojnových hrobov
ruských vojakov v katastri obce Stakčín.
Ing. Miroslav Buraľ
Zapálenie
sviece ruským
vojakom
Sergejom
Čennykom
na vojnovom
cintoríne Veľká
Poľana II Hodošík

Z ROKOVANIA OBECNÉHO
Z A S T UPI T E Ľ S T VA
Dňa 26.08.2010 sa uskutočnilo 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo tieto materiály:
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ za 1. polrok 2010
- schválilo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 2/2010
- schválilo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 2/2010
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2010
- zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie obce č. 4/2010, ktoré
vykonal starosta obce
- schválilo rozpočtové opatrenie obce č. 5/2010
- zobralo na vedomie plnenie programového rozpočtu obce
za 1. polrok 2010
- schválilo VZN č. 3/2010 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní sťažností FO a PO v podmienkach samosprávy
- schválilo odpredaj pozemkov parc. č. C KN 1987/2 o výmere
112 m2 C KN 1987/3 o výmere 122 m2, vytvorené GP č. 3700745921/2010, p. Miroslavovi Gunárovi, ul. Lesná 28/26, stanovilo cenu
3,32 € za 1 m2 berúc do úvahy osobitný zreteľ, že na uvedených
pozemkoch je postavený rodinný dom menovaného
- schválilo odpredaj pozemku parc. č. 149/66 o výmere 585 m2
p. Martinovi Kelemanovi, ul. Lesná 36/34, uznesením č. 434/2010
bola stanovená cena 3,32 € za 1 m2
Ján Kerekanič, starosta obce

Mimoriadna dotácia
na obnovu pomníkov
Dňa 14. apríla 2010 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnila II. Medzinárodná konferencia starostlivosti
o vojnové hroby, ktorú usporiadalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod záštitou ministra vnútra Róberta Kaliňáka.
Osobné pozvanie pána ministra prijal i starosta obce Stakčín Ján
Kerekanič s možnosťou prezentovať stav starostlivosti o vojnové
hroby v katastri obce Stakčín, ktorých evidujeme 1424 (1281
jednotlivých a 131 hromadných hrobov, 7 pamätníkov, 1 pamätné miesto a 4 pamätné tabule). Na základe úspešnej prezentácie
o stave starostlivosti o vojnové hroby bola obci Stakčín pridelená
mimoriadna dotácia vo výške 13 tisíc € na obnovu vojnových
pomníkov. V rámci tejto dotácie boli obnovené pamätníky – pomník padlým občanom obce Stakčín nachádzajúci sa v obecnom
parku, pomník padlým občanom obce Stakčín – tank nachádzajúci sa na rázcestí, obnovená tabuľa venovaná Sovietskej armáde
na budove kultúrneho domu a pomník pyrotechnikom pod priehradou Vodárenskej nádrže Starina. V rámci ich rekonštrukcie
boli firmou Leník Humenné vykonané odborné kamenárske práce, obnovené pamätné tabule a texty, vykonané voduodpudivé
nátery na pomníkoch. Zároveň, vzhľadom k obnove kultúrneho
domu, bola tabuľa venovaná Sovietskej armáde umiestnená na
nové - čestnejšie miesto - na ihlan pomníka na rázcestí. Uvedené
pomníky nadobudli vďaka tejto rekonštrukcii svoju prvotnú podobu a zabránilo sa ich chátraniu.
Obecný úrad v súčasnosti pripravuje podklady pre zabezpečenie obnovy i ďalších dvoch pomníkov – pomníka na vojnovom
cintoríne v Stakčíne a monumentálneho pomníka Sovietskej armáde pod Ruským sedlo. Na ich obnove by sa mali združenými prostriedkami podieľať ministerstvo vnútra a Veľvyslanectvo
Ruskej federácie v Slovenskej republike.
Ing. Miroslav Buraľ

Odpad bude vyvážať firma FÚRA
Obec Stakčín a firma AVE VODS sa dohodli, že v septembri 2010
ukončia svoj zmluvný vzťah o vývoze TKO a zbere separovaného
odpadu. Dôvodom bolo zvýšenie ceny za tieto služby od 1.1.2010
o 7 % zo strany firmy AVE VODS.
Na základe prieskumu trhu, ktorého sa zúčastnili firma FÚRA s.r.o.
a VPS Snina s.r.o., bola úspešná firma FÚRA, ktorá ponúkla najnižšiu cenu za vývoz TKO a zber separovaného odpadu.
Mesačne budeme platiť za vývoz TKO a zber separovaného odpadu 1249,50 € s DPH. Doteraz sa platilo za tieto služby cca
2300 € mesačne s DPH.
Ešte sme si objednali vývoz nebezpečného odpadu, za ktorý
budeme paušálne platiť 50 € mesačne. Vývoz nebezpečného
odpadu bude 2x ročne. Je to nová služba, ktorú ponúkame našim
občanom.
Vývoz TKO bude 26x do roka, zber skla 1x za 4 týždne, papier 1x
za 4 týždne, plasty 1x za tri týždne, tetrapaky a kovové odpady
1x za 6 týždňov, elektroodpad a pneumatiky 2x ročne.
Zber separovaného odpadu bude kombinovaný. Občania môžu
separovať do vriec a aj do kontajnerov.
Nový kalendár vývozov doručíme občanom počas septembra
2010.
Ján Kerekanič

Zberače B II a B IIb boli odovzdané do užívania
Dňa 09.09.2010 odovzdala firma Skanska SK a. s. obci Stakčín do
predčasného užívania časť VI. etapy kanalizácie. Zberače B II a B
IIb, ktoré boli vybudované na ul. Ševčenkovej a časti ul. Dobrianskeho a na pravej strane ul. SNP (smerom na Ulič), sa realizovali
v rámci projektu „ČOV a kanalizácia Stakčín - VI. a VII. etapa“.
Majitelia rodinných domov, ktoré sú postavené na uvedených uliciach, sa už môžu napájať na tieto kanalizačné zberače. Predtým sa
musia prihlásiť na zákazníckom centre Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Snine, ul. Hviezdoslavova č. 2, číslo telefónu:
787 0735. Som rád, že sa nám konečne podarilo vyriešiť problémy
našich občanov so zatekajúcou vodou.
Ján Kerekanič

Prebieha rekonštrukcia budovy MŠ
V minulom roku sa začala rekonštrukcia budovy MŠ. Až na nejaké maličkosti sa opravili vnútorné priestory. Tohto roku, počas
prázdnin, sa pokračovalo v ďalšej rekonštrukcii. Urobila sa nová
sedlová strecha so zateplením stropu za viac ako 21 000 €, na
ktorú prispel bývalý predseda vlády SR zo svojej rezervy sumou
6 000 €. Veľmi pekne mu za to ďakujeme.
Momentálne sa zatepľujú obvodové múry, na ktorých sa urobí
fasáda. Spolu za cca. 25 000 €. Na výmenu okien a zateplenie
sme dostali dotáciu z Ekofondu, ktorý vytvoril SPP a. s. vo výške
skoro 22 000 €. Naša vďaka patrí aj nadácii Ekofond.
Na budúci rok sa pripravuje dokončenie rekonštrukcie budovy MŠ
a úprava okolia. Naša materská škola má ako jedna z mála obecných materských škôl plný počet detí, aj preto sa teším, že sa
budú hrať a vzdelávať v pekných a vynovených priestoroch.
Ján Kerekanič

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
Kontakt na správcu cintorína: Ján Zubaľ – 0907275136
v prípade neprítomnosti ho zastupuje Jaroslav Mandzák –
0911610396

Obec Stakčín v rámci projektu „Stakčín Lutowiskám, Lutowiska
Stakčínu“, finančne podporeného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko
2007 – 2013 a Prešovským samosprávnym krajom, zrealizovala
dňa 21.8.2010 „Medzinárodný zraz mládeže Polonín“. „Medzinárodný zraz mládeže Polonín“ bol simultánny pochod mládeže
a dospelých po 6 turistických trasách v Národnom parku Poloniny
a Bieszczadskom parku narodowom, ktorý organizačne pripravila
Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny v Snine za účinnej spolupráce obce Stakčín a gminy Lutowísk.

Medzinárodný zraz
mládeže Polonín
Prvá trasa viedla z Lutowisk cez Brzegy Górne na Kremenec a pokračovala do Ruského sedla. Túto trasu prekonali štyria mladí ľudia z Lutowísk, ktorí na trasu nastúpili v Brzegoch Górnych o 5:30
hod. Druhá trasa viedla zo Stakčína cez Novú Sedlicu na Kremenec
a odtiaľ do Ruského sedla. Absolvovali ju štyria ľudia zo Stakčína.
Záujemcovia boli na začiatok trasy v Novej Sedlici dopravení autobusom s odchodom o 4:00 hod. od Obecného úradu v Stakčíne.
Odtiaľ nastúpili na pešiu túru na Kremenec po červenej turistickej
značke, kde sa stretli s poľskými účastníkmi z Brzegov Górnych
a spoločne pokračovali do Ruského sedla.
Tretia trasa viedla z Lutowisk cez Wetlinu na Ďurkovec do Ruského
sedla. Zúčastnilo sa jej 19 ľudí, ktorí na trasu nastúpili o 8:00 hodine vo Wetline. Štvrtú trasu zo Stakčína cez Runinu na Ďurkovec
a potom do Ruského sedla absolvovalo 7 ľudí. Autobus od Obecného úradu v Stakčíne dopravil záujemcov o 9:00 hod. do Runiny
k žriedlu vody Valov, odkiaľ pokračovali na Ďurkovec po zelenej turistickej značke. V sedle pod Ďurkovcom sa stretli s poľskými účastníkmi z Wetliny a už so zmiešanou skupinou z Kremenca a spoločne
pokračovali až do Ruského sedla.
Piatu trasu z Lutowisk cez Roztoky Górne do Ruského sedla s nástupom o 13:30 hod. absolvovalo 6 ľudí. Šiesta trasa viedla zo Stakčína
cez Ruské do Ruského sedla. Autobusom pripraveným pred obecným úradom o 12:00 sa do Ruského doviezlo 13 ľudí, ktorí potom
pokračovali po modrej turistickej značke do Ruského sedla.
Celkovo sa medzinárodného zrazu mládeže v Ruskom sedle zúčastnilo 53 ľudí od 3 do 70 rokov. Pre účastníkov zrazu bol pripravený
guláš a občerstvenie. Raritou medzinárodného zrazu mládeže Polonín bola účasť dvoch turistov na koni, ktorí si v praxi vyskúšali
pripravovanú haličskú hipotrasu zo Stakčína do Ruského sedla.
Starosta obce Ján Kerekanič a wojt gminy Lutowisk Wlodzimierz
Mieczyslaw Podyma sa prítomným poďakovali za účasť na pochode
a vyjadrili presvedčenie, že takéto stretnutie sa bude opakovať aj na
budúci rok.
Ing. Svätoslav Husťák, riaditeľ
Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny Snina

Časť účastníkov Medzinárodného zrazu Polonín na Ruskom sedle

ŠPORT
Domorodci proti Pristašom
Leto v Stakčíne si priaznivci športu bez tradičného futbalového
stretnutia Domorodci – Pristaši nevedia už ani predstaviť. Predseda
organizačného výboru
Ján Ľach a členovia štábu J. Kapraľ, V. Rosič, A. Rudy nenechali
nič na náhodu. V predstihu vybavili hraciu plochu, rozhodcu, zdravotnícku službu so sanitkou, pozháňali sponzorov a skontaktovali sa
s hráčmi v snahe zjednotiť termín stretnutia.
Všetko vyvrcholilo v sobotu 17. júla na obecnom futbalovom ihrisku. Hráči prichádzali postupne a každého upútala vynikajúco pripravená hracia plocha. Kvôli neznesiteľnej horúčave sa začiatok stretnutia posunul na 17. hodinu. Samotný zápas mal zaujímavý priebeh.
Hráči oboch družstiev príkladne bojovali a predviedli viacero veľmi
pekných kombinačných a individuálnych akcií. Zo začiatku bola hra
vyrovnaná a družstvá sa vo vedení striedali. S pribúdajúcim časom
však Domorodci získavali čoraz väčšiu územnú i hernú prevahu, mali
viac síl a zaslúžene zvíťazili 5:3. Treba povedať, že k dobrej úrovni
zápasu prispel svojím výkonom aj rozhodca M. Lechan. Nechýbala
ani divácka kulisa.
Po záverečnom hvizde rozhodcu sa hráči odobrali k sprchám a usporiadatelia pripravili stoly na záverečné posedenie a občerstvenie. Potom sa už iba debatovalo. Hráči znova a znova rozoberali situácie na
ihrisku, špekulovali, kto mal čo a ako urobiť, kto mal komu a kedy
prihrať a podobne. Domorodcom i Pristašom chýbalo z rôznych príčin viacero opôr, ale kto mohol, prišiel a kto nemohol, ľutoval, že
tam nemôže byť. Medzi debatami nezabudli pochváliť guláš, ktorý
profesionálnym spôsobom navaril šéfkuchár J. Lukacko so svojimi
pomocníkmi J. Ľaľom, J. Blaškom a S. Cilipom. Ocenili aj predvídavosť organizátorov, že mysleli i na možnosť prípadného zranenia, čo
sa i prihodilo. Sanitka však zraneného okamžite previezla na pohotovosť v Snine, kde mu jeho tržnú ranku zašili a on ešte stihol odsledovať koniec zápasu a samozrejme sa zúčastnil i posedenia.
Opäť sa potvrdilo, že športovci sa radi stretávajú na ihrisku i mimo
neho a dokážu sa dobre baviť. Akcia sa aj tento rok vydarila. Všetci
zúčastnení ju hodnotili veľmi kladne a už sa tešia na budúcoročné stretnutie. Organizátori ďakujú sponzorom akcie – Obecnému
úradu Stakčín (hlavný sponzor), firmám HaJ, Agrifop a pánovi
J. Džupinkovi.
Sergej Cilip

Koncert folklórnej skupiny Dukát

Pri príležitosti 10. výročia vzniku skupiny Dukát sa uskutoční
koncert v DK v Snine, dňa 18.9.2010 o 18:00 hod. Skupine príde gratulovať množstvo ľudových súborov a skupín, ako je súbor
Vihorlat, Zaričanka, Humenské Trio a pod. Skupina Dukát Vás
všetkých pozýva na sobotný podvečer hudby a zábavy. Vstup je
pre všetkých zdarma.

v zákopoch vo chvíľach oddychu zložili smutnú vojenskú pesničku
o ich poslednej ceste do boja pod názvom: „Tam je Kučalatá, tam je
Krásna dolina“. Velenie rakúsko-uhorských vojsk na počesť týchto
bojov premenovalo Trenčiansky 15. honvédsky pluk na „Kučalatský“ pluk.
Na Hodošíku
po 40. rokoch
znovu znelo
„Vičnaja jim
pamjať“
„Vičnaja jim pamjať, tu pohybšim vojinam“ – znelo z úst gréckokatolíckeho farára Daniela Šarišského zo Sniny v nedeľné popoludnie
5. septembra 2010 na najvyššie položenom vojnovom cintoríne na
Slovensku. Tu, na Hodošíku, vo výške 851 metrov nad morom, nad
zaniknutou obcou Veľká Poľana, zazneli tieto slová znova po dlhých
40. rokoch. Vtedy ich vyriekol v rámci bohoslužby za tu pochovaných vojakov vtedajší veľkopoľanský gréckokatolícky farár Miron
Podhajecký.
Nielenže sa na tomto mieste dlhé roky mlčalo, ale cintorín upadol
do zabudnutia - celkom zarástol burinou a kríkmi. Farárovi Podhajeckému bola za tento počin predstaviteľmi štátnej moci zakázaná
bohoslužobná činnosť vo vtedajšom humenskom okrese, pretože
údajne vykonával náboženské úkony na miestach, ktoré na to neboli vyhradené.
Nedeľňajšia bohoslužba sa konala v období, keď si pripomíname 95.
výročie bojov prvej svetovej vojny v Karpatoch a práve Veľká Poľana patrila k jednému z najvýznamnejších bojísk na území dnešného
Slovenska.
Do priestoru Veľká Poľana – Kučalata vstúpili rakúsko-uhorské jednotky zo severnej strany Karpát v priebehu 4. a 5. apríla 1915 a tu
sa zakopali. Rusi sa pokúsili za pochodu prelomiť ich obranu v tomto
priestore Hornej Cirochy, preto v dňoch 6. až 8. apríla viedli intenzívne útoky na Kučalatu. Rakúsko-uhorské jednotky tento prvý úder
odrazili a udržali svoje pozície, takže línia frontu sa tu stabilizovala
a až do 16. apríla sa viedli len prestrelky a prieskum, ale žiadne
útoky. Následne, 16. apríla zahájili Rusi druhý úder, Kučalatu dobyli
a obsadili pôvodné rakúsko-uhorské zákopy. Rakušáci až do 20.
apríla uskutočňovali protiútoky, aby kľúčovú pozíciu dobyli späť. Práve vtedy došlo k najťažším bojom a Kučalata prechádzala z rúk do
rúk. Nakoniec sa ju podarilo Rusom udržať. Línia frontu sa tu v tejto
podobe udržala až do 7. mája, kedy boli Rusi v dôsledku prelomenia
ich frontu pod Gorlicami nútení ustúpiť na severnú stranu Karpát.
Nemilosrdné boje, ktoré údajne priamo na Krásnej doline prebiehali muž proti mužovi, sa nezmazateľne vryli do pamäti všetkých tu
bojujúcich vojakov. Ruskí vojaci 49. pešieho Brestského pluku si

Výklad priebehu bojov o Kučalatu na Krásnej doline historikom Matúšom Korbom

Spoločné foto pred chodiskom ku kamennej
rotunde na vojnovom cintoríne Veľká Poľana I.
Nemým svedkom týchto krutých bojov sú dodnes ruiny starej gréckokatolíckej cerkvi vo Veľkej Poľane, ktorá bola počas nich zasiahnutá a do dnešných dôb v tichosti chátra. Vedľa nej sa nachádza
vojnový cintorín Veľká Poľana s nádhernou kamennou rotundou,
kde odpočíva 340 vojakov, a ktorý čaká na svoju obnovu. Priamo
na bojisku o Kučalatu, nad Krásnou dolinou na vrchole Hodošík, sa
nachádza druhý vojnový cintorín Veľká Poľana II. Ten okrem toho, že
je najvyššie položeným na Slovensku, má i nádhernú architektúru.
Pozostáva z hrobov vojakov usporiadaných do piatich terasovitých
kruhov, prerušených štyrmi prístupovými chodníkmi. Tu odpočíva,
podľa údajov zistených v období prvej republiky, 668 vojakov. Tento
počet však nemusí byť presný, nakoľko sa doteraz nepodarilo nájsť
prvotné záznamy o cintoríne z obdobia jeho vzniku z rokov 1916
- 1917.

Pohľad na vojnový cintorín Veľká Poľana II - Hodošík
Vzhľadom k výnimočnosti cintorína začal Obecný úrad v Stakčíne
v roku 2010 jeho rekonštrukciu. Za finančnej pomoci Ministerstva
vnútra SR bolo zrealizované celkové vyčistenie jeho areálu od náletu
krovín, vykonali sa potrebné terénne úpravy hrobov a osadených
bolo 115 náhrobných a jeden centrálny kríž. Od jari do polovice leta
priložili ruky k dielu aj členovia Poľovného združenia Veľká Poľana
so sídlom v Snine, Spolok priateľov Východných Karpát zo Sniny,
Klub vojnovej histórie Beskydy z Humenného a Klub vojnovej histórie Karpaty zo Sniny. Náhrobné kríže vyhotovili stakčínski stolári
Miroslav Kapráľ a Štefan Černega. Im všetkým patrí srdečné poďakovanie za odvedenú prácu.
Dôstojnou bodkou za tohtoročnou obnovou vojnového cintorína na
Hodošíku bola nedeľná bohoslužba. Nám len ostáva dúfať, že ďalšia
„Vičnaja jim pamjať“ na tomto mieste nebude na seba čakať ďalších
40 rokov, a že tento cintorín sa stane mementom nezmyselnosti
všetkých vojen.
Miro Buraľ
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