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O B E C S TA K Č Í N
Lutowiska

VÁ S S R D E Č N E
P O Z Ý VA N A
Medzinárodný zraz
mládeže Polonín
3.ročník

Obec Stakčín, gmina Lutowiska a
Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny
usporiada simultánny pochod mládeže a dospelých po turistických trasách
v Národnom parku Poloniny a Bieszczadskom parku narodowom

Pochod sa uskutoční dňa

25.08.2012, t.j. v sobotu

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na OcÚ v Stakčíne do 20.08.2012 osobne
alebo telefonicky na t.č. 0903 610 386

Všetci sú srdečne vítaní!

Nebudeme sa predsa učiť o moderných veciach
nemoderným spôsobom
Stakčínska škola realizuje projekt pod názvom „Nebudeme sa učiť o moderných veciach nemoderným spôsobom“. Škola získa nenávratné finančné prostriedky pre operačný program Vzdelávanie v rámci Opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Celkové oprávnené výdavky
na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 206 162,50 €. Strategickým cieľom projektu je inovácia učebných materiálov a implementácia (zavedenie)
interaktívnych metód výučby s cieľom zvýšenia kľúčových kompetencií pedagógov a žiakov netradičnými výchovno-vzdelávacími metódami a formami s
efektívnym využitím informačno-komunikačných technológií (IKT). Realizácia projektu umožní zabezpečenie nových učebných pomôcok podporujúcich
realizáciu vyučovania a rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov. Realizáciou projektu škola získa aj technické vybavenie ako neodmysliteľnú súčasť modernej
školy. Významným výstupom projektu bude tvorivé vzdelávanie žiakov formou riešenia problémových úloh, projektového učenia sa s využitím IKT a inovovaných učebných materiálov a taktiež modernizácia vyučovacieho procesu. Špecifickým cieľom projektu je uskutočniť implementáciu inovatívnych foriem
a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu na II. stupni, podporiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a modernizovať vyučovací proces
netradičnými výchovno-vzdelávacími metódami a formami s efektívnym využitím IKT na I. stupni.
Spôsob realizácie projektu
Špecifické ciele a aktivity sú navrhnuté tak, aby sa dosiahlo efektívne využitie získaných zdrojov pre splnenie strategického cieľa projektu. Predpokladaný
projekt bude realizovaný v dvoch fázach – prípravnej a realizačnej.
Prípravná fáza:
1.Medializácia projektu medzi pedagógmi a žiakmi s cieľom homogenizácie postojov k plánovaným aktivitám.
2.Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré je podpornou aktivitou pre plánované aktivity.
3.Nákup materiálno-technického vybavenia a učebných pomôcok nevyhnutných pre úspešnú realizáciu projektu.
Realizačná fáza:
1.Príprava inovovaných učebných materiálov, ich tvorba a implementácia do vyučovacieho procesu.
2.Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na implementáciu IKT do vyučovacieho procesu ako nevyhnutnej podpory netradičných
metód a foriem výučby.
3.Pilotné overovanie inovovaných učebných materiálov s aplikáciou inovatívnych foriem a metód vyučovania.
Časový rámec realizácie projektu je júl 2012 až jún 2014. V rámci neho sú navrhované tieto aktivity:
Hlavné aktivity
1.1 Hravé hodiny slovenského jazyka v 2. a 3. ročníku.
1.2 Hravo za poznaním v predmete prírodoveda v 3. a 4. ročníku.
2.1 Inovatívne vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 5. a 6. ročníku.
2.2 Chémia okolo nás.
2.3 Inovácia predmetu fyzika pre 7. a 8. ročník.
2.4 Hudobná výchova zaujímavo a netradične.
2.5 Pátranie v minulosti.
3.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
Podporné aktivity: riadenie projektu a publicita a informovanosť.
Mgr. Tatiana Kapráľová, riaditeľka školy

NA ULICI LESNEJ BOL VYHLÁSENÝ
III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY
Neobvykle silná búrka, ktorá sa prehnala našou obcou z nedele 29.7.2012 na pondelok, okrem toho, že nás všetkých vystrašila, narobila
aj veľké škody. Najviac zasiahnuté boli ulica Lesná a ulica Mieru. Kým na ulici Mieru voda odplavila občanom zo záhrad úrodu, na ulici
Lesnej musel byť o 01,50 hod. vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Počas neho boli vykonané nevyhnutné zabezpečovacie práce
na ochranu majetku. Zasahovali aj hasiči z DHZ Stakčín. Hladina vody dosahovala na miestnej komunikácii pri kulminácii skoro 100 cm.
III. stupeň povodňovej aktivity bol odvolaný o 6,00 hod. a odvtedy je vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity. Počas neho sa vykonávajú
záchranné práce, ktorých cieľom je odstrániť škody, ktoré povodeň spôsobila na koryte potoka a na mostíkoch k rodinným domom.
Predpokladaná výška nákladov na záchranné práce bude cca. 18 000 €. Náklady by boli ešte vyššie, ale časť prác si občania z ulice
Lesnej na opravách mostíkov a koryta potoka urobili sami.

P O Č A S F E S T I VA L U S A O C E Ň O VA L O
Aj v deň festivalu

bolo počuť v obradnej miestnosti Obecného
úradu slávnostné tóny v podaní súboru Beskyd. Starosta obce za
prítomností hostí - konzula GK Ukrajiny v Prešove Jurija Koľadynského a starostu mesta Slavonice Jozefa Urbana odovzdal najvyššie
obecné oceneniai Cenu obce Stakčín Márií Kapraľovej, dlhoročnej
vedúcej súboru Beskyd . Ing. Jurajovi Telehaničovi a Ing. Jánovi
Kresilovi udelil starosta obce Cenu starostu obce Stakčín. Keďže
Ing.Kresila sa dostaviť nemohol, ocenenie zaň prevzala jeho dcéra.
Vedenie obce takto ocenilo týchto významných občanov obce pri ich
okrúhlych životných jubileách. Oceneným srdečne blahoželáme.

STAROSTA DRUŽOBNEJ
OBCE SLAVONICE PREBERÁ
TRADIČNÝ SLOVENSKÝ DAR

OCENENÍ

Festival ľudového umenia Stakčín 2012
Tohtoročný festival bol venovaný 695. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Stakčín. Približne sedem hodín zabávalo návštevníkov festivalu množstvo
folklórnych skupín, hudobných a tanečných súborov z našej obce, zo širokého okolia, ale aj zo zahraničia - z Ukrajiny a Poľska. Po prvýkrát navštívil
našu obec nový starosta družobného mesta Slavonice v Čechách, Jozef Urban. Významnými hosťami boli „naši“ poslanci NR SR Ľubica Rošková a
Michal Lukša, generálny konzul Ukrajiny v Prešove Jurij Koľadynský, starosta Veľkého Berezného Kyrlyk Bohdan Jurijovič, poslankyňa PSK a starostka
obce Ubľa Nadežda Sirková, starostovia okolitých obcí, delegácia ZRUSR a partneri obce. Vzácnymi hosťami boli všetci, ktorí prišli aj napriek tomu, že
bolo veľmi teplo. Vďaka obrovskému stanu, ktorí poskytol príjemný tieň, väčšine návštevníkov festivalu sa tento horúci deň ľahšie znášal. Samozrejme,
že bolo potrebné dodržiavať pitný režim, o ktorý sa postaralo množstvo občerstvovacích stánkov. Najmenší sa mohli povoziť na koníkoch, ktoré už
tradične zabezpečuje Štefan Barančík. Po ukončení programu nasledovala tanečná zábava pod taktovkou skupiny DASS. Tancovalo sa vonku pred
kultúrnym domom až do skorého rána. Aj tento festivalový ročník priniesol do obce zábavu, oddych, stetnutie priateľov a známych. Starosta obce ďakuje
sponzorom - firmám Elaut BauMont Snina, Rekos Snina, Agrifop Stakčín a Kovdemont Stakčín. Zároveň vyjadruje srdečné poďakovanie všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave festivalu, na organizačných a pomocných prácach, ale aj na úprave parku po ukončení festivalu.

H OSTIA

SÚBOR CHEMLON

RADOSŤ DETÍ

ANDER Z KOŠÍC

POSLANCI NR SR

VŠETKO DOBRE
DOPADLO , STAROSTA
MÔŽE BYŤ SPOKOJNÝ

R O D Á C I  P R I S TA Š I
V sobotu 21. 7.2012 sa odohral už 14. ročník futbalového zápasu medzi stakčínskymi rodákmi a pristašmi. Zápas bol už tradične
veľmi zaujímavý. Hoci mu občas chýbala rýchlosť, technické parády to úplne vynahradili. Kým hráči na ihrisku tvrdo pracovali, ich
kolegovia medzitým varili guláš. Schválne neuvádzame výsledok zápasu, lebo tento zápas nie je o výsledkoch, ale o priateľstve a o zábave. Mimochodom hneď po zápase sa na výsledok
zabudlo. Na posedení pri chutnom guláši a pive sa už rozprávalo o príprave jubilejného 15. ročníka, ktorý bude na budúci rok.
Na záver treba poďakovať sponzorom:
- Agrifop Stakčín
- H+J, Ján Husťák
- Ján Kofira
- Sochanič - Bobrík
- Jozef Kapraľ
Tento futbalový zápas bol podporený aj finančným príspevkom
z rozpočtu načej obce.
I n g . J á n Soc
S oc ha ni
ničč

ŠPORTOVÁ SÚŤAŽ HASIČOV O CENU OBCE STAKČÍN
Obec Stakčín pripravila na sobotu 21.7. 2012 športovú súťaž hasičov o Cenu obce Stakčín.
O
P
Pozvanie na súťaž prijali hasičky z Kalnej Roztoky, Uliča, Zboja a Novej Sedlice a hasiči z
U
Uble, Kalnej Roztoky, Uliča, Zboja, Novej Sedlice a domáci zo Stakčína. Súťažilo sa v dvoch
ddisciplínach: v požiarnom útoku s vodou a v štafete 8X50 m. V daždi siahlo každé družstvo
aaž na dno svojich síl. V kategórii žien zvíťazili hasičky z DHZ Ulič, na druhom mieste skončili
hhasičky z Novej Sedlice a tretie boli dievčatá z Kalnej Roztoky. V mužskej kategórii zvíťazili
hhasiči zo Zboja, na druhom mieste sa umiestnili hasiči z Uble a tretí skončili hasiči z Uliča.
V druhej časti sa predstavili hasiči z družobnej gminy Lutowiska z Poľska. Okrem požiarneho
ži
h útoku
út k predviedli svoju techniku a svoje skúsenosti s riešením krízových situácií. Potom nasledovali zábavné súťaže. Súťaž v pití piva, v hode metrovicou a ženy hádzali „rozvalkou“.

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
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