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OSLAVY MDŽ V STAKČÍNE
Dňa 9. marca 2014 ženy základnej organizácie Únie žien Slovenska v Stakčíne opäť oslávili Medzinárodný deň žien.
Vo vynovenom kultúrnom dome sa zišlo dovedna 81 členiek, čo je veľmi potešujúce číslo a zároveň signálom, že sa
na tento sviatok nezabúda. Privítali medzi sebou aj hostí, ktorými boli pani Mária Dunajová, predsedníčka okresnej
organizácie ÚŽS v Snine, pani Mária Dyrková zo ZO ÚŽS v Snine, pani Katarína Břečková, košikárka a členky obecného zastupiteľstva, pani Mária Kruľová a Mgr. Slávka Kerekaničová. O krásny program sa opäť postarali deti z našej
materskej školy pod vedením svojich učiteliek a po nich sa predstavili veľké i malé speváčky zo Zaričanky. Oslavy boli
zároveň výročnou schôdzou, počas ktorej sa prítomným ženám prihovorila predsedníčka základnej organizácie, Mgr.
Jana Boberová a oboznámila ich so správou o činnosti organizácie v roku 2013, s plánom podujatí na tento rok i s ďalšími informáciami. Pani Svetlana Sochaničová predniesla správu o hospodárení za uplynulý rok. Pani Mária Dunajová
vo svojom príhovore oboznámila prítomné dámy okrem iného aj s podujatiami, ktoré má okresná organizácia naplánované na tento rok. Nezabudlo sa ani na členky, ktoré tohto roku oslavujú svoje životné jubileum a predsedníčka ZO im
odovzdala ďakovné listy. Na ženy našej obce nezabudol ani náš starosta, ktorý každej poslal karafiát. Oslavy potom
pokračovali pri holubkoch, zákusku a káve. Veríme, že sa ženy cítili dobre a domov odchádzali spokojné.
Mgr. Jana Boberová, ZO ÚŽS v Stakčíne

S ta kč í n s k y p l e s 2014

Obec Stakčín usporiadala v sobotu, 15. februára obecný ples, ktorý sa uskutočnil v spoločenskej sále kultúrneho
domu. Kultúrny program plesu vyplnilo vystúpenie domácich protagonistov – folklórneho súboru Beskyd a ženskej
speváckej skupiny Zaričanka. V ďalšom priebehu sa o výbornú náladu 136 hostí (vypredané – pozn. red.) až do skorých ranných hodín postarala svojou produkciou hudobná skupina DASS. Zabávajúcich sa určite potešilo aj losovanie
bohatej tomboly, ktorá pozostávala z 23 hodnotných cien.

UZNESENIA
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
v Stakčíne
zo dňa 20. 03. 2014
■Uznesenie č. 305/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo kontrolnú správu o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2013 a túto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 306/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo správu o plnení rozpočtu ZŠ s
MŠ za rok 2013 a t ú t o b e r i e
n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 307/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ
č. 4/2013 zo dňa 31.12.2013, ktoré schválil
starosta obce v súlade s VZN č. 1/2011 a toto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 308/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo správu o plnení rozpočtu obce
za rok 2013 a túto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 309/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo rozpočtové opatrenie obce č.
5/2013 zo dňa 30.11.2013, ktoré schválil
starosta obce v súlade s VZN č. 1/2011 a toto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 310/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení
programového rozpočtu obce za rok 2013.
■Uznesenie č. 311/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e monitorovaciu správu
k programovému rozpočtu obce za rok 2013.
■Uznesenie č. 312/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného
kontrolóra obce o vnútornej kontrolnej činnosti
za rok 2013.
■Uznesenie č. 313/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Stakčín na roky
2014-2023.
■Uznesenie č. 314/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e poskytnutie príspevku na
činnosť Spoločného stavebného úradu obcí
okresu Snina na rok 2014 vo výške 372 €.
■Uznesenie č. 315/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne n e s c hv a ľ u j e žiadosť Regionálnej nemocnice
Sobrance o dofinancovanie opravy strechy z
dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

■Uznesenie č. 316/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e výnimku zo záväznej časti
platného územného plánu obce pre žiadateľa
Ing. Jozefa Denaluca, Stakčín, Mieru 253/19
a p o v o ľ u j e umiestnenie stavby –
hospodárska budova využívaná ako sklad
náradia, príručný sklad, dielňa a sklad dreva
na parcele č. KN C 1213/3 v k. ú. Stakčín vo
vzdialenosti kratšej ako 18 m od osi štátnej
cesty. Čiastočná zmena ÚP obce bude
zaradená do komplexného riešenia dodatku
(zmeny) k ÚP obce pri jeho spracovaní.
■Uznesenie č. 317/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
n e s c h v a ľ u j e žiadosť Emílie Roháčovej,
Stakčín, Lesná 4 o odpredaj časti parcely č.
KN C 150 v k. ú. Stakčín z dôvodu nesúladu s
územným plánom obce Stakčín.
■Uznesenie č. 318/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e žiadosť p. Michala Surmaja,
Stakčín, Lesná 3 o poskytnutie finančného
príspevku na zakúpenie ručnej odsávačky vo
výške 210 €.
■Uznesenie č. 319/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku v súlade s
ustanovením § 9a, odsek 8, písmeno e)zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. p. č. KN C
149/65 v k. ú. Stakčín o výmere 618 m2 p. Petrovi Kelemanovi, Stakčín, ul. Lesná 23, berúc
do úvahy osobitný zreteľ, že uvedený pozemok
sa podľa uznesenia OZ č. 434/2010 nachádza
na ul. Lesnej a bude slúžiť na výstavbu rodinných domov pre občanov z marginalizovaných
rómskych komunít. Cena pozemku o výmere
618 m2 je stanovená na základe uznesenia OZ
č. 434/2010 na 3,33 €/1 m2, čo činí celkovo
2 057,94 €.
■Uznesenie č. 320/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e list oddelenia kontroly
Krajského riaditeľstva PZ v Prešove ohľadom
písomného podania Jána Polačka.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
k o n š t a t u j e, že sa nedajú potvrdiť obvinenia
uvedené v tomto podaní týkajúce sa rodiny
pisateľa zo strany starostu obce.
■Uznesenie č. 321/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e list Jána Polačka
adresovaný poslancom obecného zastupiteľstva v Stakčíne k poškodeniu vodovodného
rozvodu - prípojky.
■Uznesenie č. 322/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy
ROP-3.1-2013/01 za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy kultúrneho domu s.č.
293, Stakčín – kaštieľ“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Stakčín a platným programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Stakčín,
b) zabezpečenie realizácie projektu „Stavebné úpravy kultúrneho domu s.č. 293, Stakčín
– kaštieľ“ po schválení žiadosti o NFP,

c) financovanie projektu vo výške minimálne
5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s ú h l a s í,
že v prípade schválenia žiadosti o NFP na
projekt „Stavebné úpravy kultúrneho domu
s.č. 293, Stakčín – kaštieľ“, so zriadením záložného práva v prospech RO pre ROP po
dobu platnosti zmluvy o NFP.
■Uznesenie č. 323/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
a) b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o príprave projektu „Ubľa – Veľké
Berezné – informácie nepoznajú hranice“,
b) s c h v a ľ u j e vstup obce Stakčín do
projektu „Ubľa – Veľké Berezné – informácie
nepoznajú hranice“ (U-VB-INH) ako finančne zainteresovaného partnera v rámci výzvy
– ESK 08- cezhraničná spolupráca Nórsko
–Slovensko, zlepšenie cezhraničného toku
informácií,
c) b e r i e n a v e d o m i e, že finančný podiel
obce schváli OZ až po schválení projektu.

Vážení
spoluobčania
Tohto roku sa začalo jarné upratovanie o niečo
skôr ako obvykle. Začali sme čistiť okolie cesty smerom na Sninu. Podarilo sa nám vyčistiť
skládku, ktorá nielen začala ohrozovať vlakovú
dopravu, ale robila aj zlú reklamu našej obci.
Pokračovať budeme smerom na Ubľu a aj smerom na Ulič. Veľkorozmerné kontajnery budú
pristavené začiatkom apríla. Presný dátum
Vám oznámime miestnym rozhlasom. Chcem
Vás požiadať, aby ste do kontajnerov ukladali
odpad, ktorý sa nezmestí do smetných nádob.
Nedávajte tam kamene a ani konáre. Momentálne sa pripravuje projekt na opravu zadnej časti
kaštieľa. Verím, že začiatkom apríla predložíme
žiadosť o NFP a náš projekt bude úspešný. Počítame, že po rekonštrukcii sa do zadnej časti
kultúrneho domu opäť vráti knižnica s čitárňou
a s miestnosťou s počítačmi. V priestoroch kina
chceme zriadiť múzeum a galériu. Tohto roku
dokončíme aj prístavbu kultúrneho domu s tým,
aby sa vytvoril priestor na prípadnú dodávku
stravy pre akcie, ktoré sa tam budú realizovať.
V apríli sa vymenia aj dve autobusové čakárne. Verím, že sa nám tohto roku podarí vymeniť
okná v telocvični ZŠ. Mám prísľub, že nám na
túto akciu prispeje predseda vlády alebo ministerstvo financií čiastkou 10 000 €. Na budúci
rok by sme dokončili ďalšie práce, ktoré budú
pozostávať zo zateplenia budovy telocvične a
novej fasády. Bol som nemilo prekvapený nízkou účasťou v prvom kole prezidentských volieb
v našej obci. Volieb sa zúčastnila necelá tretina
voličov. V okrese Snina sme sa týmto zaradili až
na 29. miesto. Chcem Vás požiadať, aby ste sa
zúčastnili druhého kola volieb. Viem, že voliť nie
je povinnosť, ale volíme prezidenta republiky,
ktorý je najvyšším ústavným činiteľom SR. Preto využite svoje právo, vyberte si svojho kandidáta a príďte voliť budúceho prezidenta našej
republiky.
Ján Kerekanič, starosta obce

Slávnostný podpis zmluvy o oDKÚPENÍ kostola
v bývalej obci Dara
Dňa 14. marca 2014 bola na Obecnom úrade v Stakčíne medzi obcou Stakčín a
Vodohospodárskou výstavbou, š. p. Bratislava podpísaná kúpno-predajná zmluva
na odkúpenie kostola v bývalej obci Dara. Zmluva bola podpísaná slávnostne a
zároveň verejne preto, lebo situácia okolo kostola v Dare bola už v minulosti medializovaná a vyvolala aj určité napätie v regióne. Preto je potrebné o tomto kroku
informovať verejnosť. Slávnostne preto, lebo sa nám podarila dobrá vec, z ktorej
máme radosť. Slávnostného odkúpenia kostola v Dare sa zúčastnili: PhDr. Ľubica
Rošková, poslankyňa NR SR, Mgr. Michal Lukša, poslanec NR SR, za Vodohospodársku výstavbu, š. p. Bratislava Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š. p. a JUDr. Marek Šedovič, Ing. Michal Vohár, prednosta
Okresného úradu v Snine, Mgr. Igor Kerekanič, pravoslávna cirkev na Slovensku,
arcidekán pre okres Snina, Mgr. Ján Gliganič, pravoslávna cirkev na Slovensku,
duchovný správca cirkevných obcí Stakčín a Príslop, Jaroslav Hirča a Miroslav Pajdič, Pozemkové spoločenstvo Dara, za obec
Stakčín Ján Kerekanič, starosta obce a Miroslav Bober, zástupca starostu obce. Trochu o histórii kostola v obci Dara. V roku
1948 sa v Dare začína znova obnovovať pravoslávie, pričom modlitby prebiehali v tunajšej škole. V uvedenom roku bol vysvätený základný kameň na výstavbu novej murovanej pravoslávnej cerkvi. Na jej výstavbu darovali pozemok Peter Geľo a Ivan
Basoš. K samotnej výstavbe však nedošlo v dôsledku sporov medzi pravoslávnymi a gréckokatolíckymi veriacimi v roku 1949.
Nová murovaná pravoslávna cerkva sa preto začala stavať až v roku 1951, ale na inom mieste, neďaleko drevenej cerkvi. Postavená bola v staroruskom historizujúcom štýle podľa projektu pravoslávneho mnícha archimandrita Andreja Kolomackého. Jej
výstavba trvala päť rokov. Je jedinou sakrálnou stavbou, ktorá sa zachovala z obcí vysídlených z dôvodu výstavby Vodárenskej
nádrže Starina. Po roku 1989 začal kostol chátrať a bol aj poškodený. Vďaka tomu, že v roku 1994 sa začali v obci Dara organizovať stretnutia rodákov, pozemkové spoločenstvo kostol opravilo a realizuje jeho údržbu. V roku 2012 obec Stakčín dostala
kostol do prenájmu a podpisom zmluvy sa v najbližšej dobe stane jej majetkom. Týmto sa situácia okolo kostola v obci Dara
celkom upokojí a kostol bude slúžiť pravoslávnym veriacim a verím, že aj rozvoju cestovného ruchu. Kto a akým spôsobom
prispeje na údržbu a prevádzku kostola, sa dohodneme spolu s predstaviteľmi pravoslávnej cirkvi a pozemkového spoločenstva. Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať poslankyni NR SR, p. Ľubici Roškovej za to, že na kompetentných miestach
vysvetlila citlivosť tejto témy a tiež za to, že bola gestorom tohto procesu. Vďaka patrí tiež vedeniu Vodohospodárskej výstavby,
š. p. Bratislava, hlavne generálnemu riaditeľovi Ing. Lazárovi, že okamžite zareagoval na našu iniciatívu a naštartoval proces,
ktorý sa aktom podpísania zmluvy zavŕšil. Poďakovať sa chcem aj Pozemkovému spoločenstvu Dara, lebo len vďaka tomu, že
sa starali o kostol a tým ho zachránili, ho dnes môžeme odkúpiť. Ďakujem tiež poslancom obecného zastupiteľstva v Stakčíne,
že schválili odkúpenie kostola. A nakoniec aj médiám, že sa týmto problémom zaoberali a vytvorili o ňom verejnú diskusiu, ktorá
taktiež pozitívne ovplyvnila všetkých zainteresovaných. Pekným gestom sú taktiež finančné dary po 500,- eur od L. Lazára a Ľ.
Roškovej na budúcu údržbu kostola.
Ján Kerekanič, starosta obce

V čel ár i z Po l o n í n b i l a n c o v a li ro k 2 0 1 3
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov (ZO SZV) so sídlom v Stakčíne
územne združuje včelárov v oblasti Národného parku Poloniny. Dňa 2. marca 2014
na výročnej členskej schôdzi bilancovali svoju činnosť v roku 2013 za účasti zástupcu z Krajskej rady SZV z Prešova a susednej ZO SZV zo Sniny. Členovia výboru vo
svojich príspevkoch oboznámili 59 prítomných včelárov o uskutočnených aktivitách,
o hospodárení a stave včelstiev. V priebehu minulého roka boli v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a poľnohospodárskou správou /RVPS/ v Humennom vykonané
jarné prehliadky včelstiev zamerané na zisťovanie nebezpečného moru včelieho plodu,
zabezpečená podpora pre včelárov na podporný rok 2012/2013 a spracovaný návrh na
nový podporný rok 2013/2014, tiež bola zabezpečená štátna dotácia pre včelárov na
opeľovaciu činnosť pre rok 2013 a v jeseni prebehlo sčítavanie včelstiev. Vrcholnými
akciami v roku 2013 bola včelárska nedeľa pod názvom Poloninský deň medu, ktorý sa
uskutočnil v máji v Novej Sedlici v Informačnom stredisku Národného parku Poloniny a
účasť na svetovej výstave včelárstva Apimédia 2013 v októbri v Kyjeve. V súčasnosti
ma ZO vyškolených 14 asistentov úradných veterinárnych lekárov a dvoch členov na
liečenie včelstiev aerosólom. V územnej pôsobnosti ZO sa v súčasnosti nenachádza
žiadne ložisko nebezpečnej nákazy včiel – mor včelieho plodu. Aktuálny stav včelstiev v
ZO je 935. Najviac včelstiev sa nachádza v obciach Kolonica – 208, Ulič – 178, Stakčín
– 143 a Ubľa – 75. ZO združuje 69 registrovaných chovateľov včiel. Najviac včelárov je
v obciach Ulič – 16, Stakčíne – 13 a Ubli – 8. Najstarší člen ma 95 rokov a najmladší 19
rokov. Podľa plánu činnosti majú byť vrcholnými akciami v roku 2014 prezentácia ZO na
festivale Ľude pod Nastasom v Stakčíne a Poloninský deň medu, ktorý sa uskutoční v
obci Ubľa, ktorá si pripomenie 90. výročie vzniku včelárskeho spolku v tejto obci.
Ing. Miroslav Buraľ

OBEC STAKČÍN
VÁS POZÝVA NA

8. ročník turnaja
v kartovej hre FIĽO
o cenu obce STAKČÍN.
Turnaj sa uskutoční
dňa 5.4.2014 od 15.00 hod.
v kultúrnom dome.

Prihlásiť sa môžete v predajni
u p. Miroslava Bobera
č. t. 0905 550 669
alebo pred začiatkom turnaja
u usporiadatel‘ov turnaja.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 2014
Aj v tomto roku sa v sobotu 01.02.2014 uskutočnil tradičný turnaj v stolnom tenise o cenu obce Stakčín, ktorý organizoval OcÚ Stakčín v
spolupráci so ZŠ s MŠ Stakčín a členmi nášho stolnotenisového oddielu. Dopoludnia o 09.00 začali svoje zápasy hrať žiaci a žiačky. Žiackeho
turnaja sa zúčastnilo 5 chlapcov a 4 dievčatá. Vytvorili sa takto dve kategórie. Žiacky turnaj sa hral v obidvoch kategóriách systémom každý
s každým na dva vzájomné zápasy. Vyhral ho D. Matiko, na druhom mieste skončil M. Keleman a tretí bol K. Macejka. U dievčat na prvom
mieste sa umiestnila K. Černegová, druhá bola A. Kofirová, tretia N. Telehaničová. Chcel by som sa poďakovať hlavne žiakom z Ladomírova,
ktorí navštevujú našu ZŠ, že prisľúbenú účasť na turnaji ozaj aj potvrdili a prišli na náš turnaj, na rozdiel od našich domácich žiakov. Tí, čo
prišli, boli hlavne deviataci našej školy a mám tak trocha obavy z účasti žiakov v ďalšom ročníku, lebo už tohoročná účasť žiakov bola slabšia.
Prvé tri miesta v obidvoch kategóriách boli odmenené medailami a diplomami. Dievčatá dostali aj sladkú odmenu v podobe čokolády. Všetci
prítomní si nakoniec pochutnali na párkoch, ktoré pre nich už tradične uvaril p. J. Mandzák. O 14.00 začal turnaj dospelých. Dospelí boli
rozdelení na dve skupiny, ale inak, ako v predchádzajúcich ročníkoch. V jednej skupine hrali šiesti registrovaní hráči. V druhej skupine bolo
deväť neregistrovaných hráčov a tá sa delila ešte na dve podskupiny. V obidvoch skupinách sa hralo systémom každý s každým. V obidvoch
skupinách prví štyria umiestnení ešte zohrali stretnutia o tretie a prvé miesto. V kategórii registrovaných hráčov zvíťazil V. Husťak, na druhom
mieste skončil M. Lukša a z tretieho miesta sa tešil M. Jelínek. V kategórii neregistrovaných hráčov to dopadlo takto: prvé miesto – M. Kocík,
druhé miesto – J. Zborai, tretie miesto – F. Kurinčák, štvrté miesto – P. Onufer. V tomto prípade ma teší zvýšený počet účastníkov v kategórii
neregistrovaných hráčov a výborné výkony hlavne starších hráčov a to J. Zboraia, P. Onufera a J. Bilika. Hráči v oboch kategóriách, ktorí sa
umiestnili na prvých troch miestach, dostali medaily a diplomy. Na záver by som sa chcel poďakovať p. J. Mandzákovi a p.V. Husťakovi za ich
Ing. Ján Sochanič
pomoc pri prípravách a uskutočnení celého stolnotenisového turnaja.

Stakčínska kvapka krvi
Darovanie krvi je naozaj jedinečný, veľmi intímny dar, ktorý sa nedá s ničím iným porovnať. Nemožno ho kúpiť, nedá sa vyrobiť vlastnými
rukami. Možno ho darovať opakovane bez toho, aby darca neutrpel ujmu na zdraví. Dňa 5. marca sa na Obecnom úrade v Stakčíne už po
tretíkrát zišli dobrovoľní darcovia krvi. Bolo ich viac ako päťdesiat. Nie každý z nich sa však mohol zúčastniť samotnej transfúzie. V tento
deň bolo v Stakčíne naplnených 34 odberových krvných vakov – 34 darcov odovzdalo svojich 4,5 dl krvi. Je potešiteľné, že sa rozšírila
darcovská základňa o dvadsaťtri nových darcov, prvodarcov. Darovať krv prišli ľudia rôznych vekových kategórií a profesií – študenti i
učiteľky, predavačky, podnikatelia, zamestnanci VPP či „lesné žienky“, pracovníci NP Poloniny. Nedá sa všetkých vymenovať, ale predsa
spomenieme najmladších – študentky, maturantky: Eva Palasziewiczová, Silvia Ihnatová a Veronika Kurejová. K stálym a dlhodobým
darcom patrili nositelia Jánskeho plakety: J. Kerekanič, M. Bober, M. Marko. Samozrejme, vďaka patrí všetkým a malé občerstvenie, ktoré pre všetkých darcov zabezpečil starosta obce Ján Kerekanič, si určite zaslúžili. Našu humánnu akciu prišla podporiť aj pani Anka Pavlíková, predsedníčka SČK, územný spolok Snina. Poďakovanie patrí aj 6-člennému tímu Hematologicko – transfuziologického oddelenia,
Nemocnice A. Leňa, Humenné pod vedením MUDr. A. Rovňákovej. Výhodou darovania krvi je lekárska kontrola a, samozrejme, príjemný
pocit, že možno niekde na ulici stretneme človeka, ktorý má v sebe našu krv a aj keď o sebe nebudeme vedieť, bude to naozaj náš „pokrvný brat“. Ešte raz veľké ďakujem všetkým zúčastneným a tešíme sa na opätovné stretnutie na 4. Stakčínskej kvapke krvi.
N. Kerekaničová, predsedníčka SČK, územný spolok Stakčín

Plavecký výcvik
V dňoch 28. januára 2014 až 7. februára 2014 sa v Mestskej plavárni v Humennom uskutočnil plavecký výcvik pre žiakov našej školy.
Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 40 žiakov 3. a 6. ročníka. Počas ôsmich dní získali žiaci tretieho ročníka základy plávania v malom bazéne. Šiestaci boli rozdelení do dvoch družstiev: plavci a neplavci. Plavci sa vo veľkom bazéne zdokonaľovali v plaveckých
štýloch prsia, kraul a znak. Neplavci, ktorí po prvom týždni zvládli základy plávania, sa potom zdokonaľovali v jednom plaveckom
štýle. Záver plaveckého výcviku patril súťaži o najlepšieho plavca. Vedúcim plaveckého výcviku bol Mgr. M. Hudák, inštruktormi
Mgr. V. Husťaková, Mgr. A. Dubjaková, Ing. J. Sochanič a Bc. M. Baraniková.
Mgr. Anna Dubjaková
Súťaž 6. ročník

Súťaž 3. ročník
A. Tkačuková
V. Kotusová
D. Roháčová
O. Olach
T. Vajda
P. Gadžo

dievčatá:
		
		
chlapci:
		
		

1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto

L. Glogovská
Z. Čopíková
V. Kofirová
A. Ďuri
D. Demeter
T. Plevka

dievčatá:
		
		
chlapci:
		
		

1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto

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 Juraj Hudák – 0911610396
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