STA KČ ÍN OČ AMI DE TÍ
Dieťa kreslí to, čo vie, čo pozná, ako to vidí a cíti. Svedčí o tom aj 1. ročník výtvarnej súťaže „Stakčín očami detí“, v ktorej sa žiaci materskej a základnej školy mali možnosť rôznymi výtvarnými technikami popasovať s danou témou. Trojčlenná porota v zložení Anna
Lazurová, Mgr. Mária Karatníková a Ing. Miroslav Buraľ spomedzi 65 prác určila víťazov v
rámci jednotlivých kategórií.Kategória (Materská škola) – ocenení: Šoth Richard, Chovancová Alexandra, Ľaľová Nella, Oláhová Vanesa, Koribanič Kristián, Kapraľová Lenka, Čopík
Peter, Kľagová Nina II. kategória (1. – 4. ročník ZŠ): 1. Sochaničová Tamara, 2. Mandzáková Andrea, Slivka Maroš, Bober Boris, 3. Ihnátová Zuzana, Husťaková Tamara. Práce
ocenené bez poradia: Kerekaničová Rebeka, Harvan Michal, Nergeš Filip, Michalčin Maroš,
Fedorková Katarína III. kategória (5. – 9. ročník ZŠ): 1. Mergová Alica, 2. Černegová Bianka, Voroňáková Mária, 3. Turbák Ľubomír, Voroňáková Alena. Práce ocenené bez poradia: Mandzáková Kristína, Tkačuková Viktória, Glogovská Lenka, Jirušková Michaela. Starosta obce Ján Kerekanič odmenil mladé talenty
peknými vecnými cenami. Všetky práce boli vystavené v priestoroch Stakčínskeho kaštieľa, kde si ich mohli pozrieť návštevníci podujatia „
Ľude pud Nastasom“.
Slávka Kerekaničová

ĎA L Š Í Z M OSTOV C YK LOTR A SY PO STAKČ ÍNSKE J ÚZKO KOĽA JKE OPR AVENÝ
Úzkokoľajka Stakčín – Strihovec bola budovaná v rokoch 1913 až 1926. Časť tejto bývalej
úzkokoľajky je v súčasnosti využívaná ako cyklotrasa známa aj pod názvom „Po stakčínskej
úzkokoľajke“, zachovalo sa na nej dodnes množstvo kamenných priepustov a mostov. Najznámejším je tzv. Barankov most, na ktorom bolo premostenie opravené ešte v roku 2012.
Odvtedy obec Stakčín z vlastných zdrojov opravila aj ďalšie mosty, ktoré umožňujú prejsť
cyklotrasou bezpečne. Most cez potok Rakovec je v poradí už piatym mostom, na ktorom
bolo urobené nové drevené premostenie. Nachádza sa na najstaršej časti úzkokoľajky, ktorá
bola vybudovaná v rokoch 1913 – 1914 firmou Felix Neuberger a syn zo Stakčína. Obnova
mosta bola uskutočnená v rámci projektu „Vihorlatské úzkokoľajky – 2. etapa“ podporeného spoločnosťou U. S. Steel Košice prostredníctvom
Karpatskej nadácie. V projekte je obec Stakčín jedným z partnerov Detskej organizácie Fénix, o. z. územnej organizácie, ktorá je nositeľom
projektu. Naším dlhodobým cieľom je bezpečné prepojenie území Polonín a Vihorlatu pre cykloturistov po trase zaniknutej úzkokoľajky. Navyše nachádzajú sa tu i ďalšie zaujímavé lokality, ktoré nadväzujú na cyklotrasu, ktoré si zaslúžia obnovu. Z nich si prvoradú pozornosť zaslúži
takmer tristoročný rybník na potoku Rakovec. Na budúci rok zároveň z vlastných zdrojov začneme realizovať výstavbu odpočinkového miesta
pre turistov i obyvateľov obce na cyklotrase, na lokalite Pod Rovenkami.
Ján Kerekanič

N A Š A OB E C OPÄŤ P ODPO RILA AKC IU NA BIC YKLI DE ŤOM
Šiesty ročník charitatívnej akcie Na bicykli deťom sa začal v sobotu 6. júna 2015 o ôsmej hodine ráno v Novej Sedlici. Tridsiatka dobrovoľníkov sa posadila na bicykle a vydala sa na prvú 168-kilometrovú etapu do Prešova. Okolo 9.30 hod. pelotón dorazil do našej obce, kde
cyklistov privítalo vedenie obce a členovia súboru Beskyd pre nich pripravili malé občerstvenie. Starosta obce Ján Kerekanič odovzdal Miroslavovi Bílikovi, zakladateľovi občianskeho združenia Deťom pre život, symbolický šek v hodnote 300 eur. Finančný príspevok bude použitý
na liečbu detí s onkologickými chorobami. Cieľom tohto charitatívneho podujatia je ukázať, že boj s onkologickým ochorením má zmysel.

I I . R OČN Í K P OHÁ R O VE J SÚŤAŽE O C ENU OBC E STAKČ ÍN
Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) Stakčín v spolupráci s obcou Stakčín pripravil na
sobotu, 27.6.2015, športovú súťaž hasičov o Cenu obce Stakčín. Pozvanie prijali hasičky z
Kalnej Roztoky, Uliča, Zboja, Uble a hasiči z Kalnej Roztoky, Zboja, Stakčínskej Roztoky a
domáci zo Stakčína. Súťažilo sa na dva požiarne útoky. V kategórii žien zvíťazili hasičky z
DHZO Ulič, na druhom mieste skončili hasičky z Kalnej Roztoky, na treťom mieste sa umiestnili dievčatá z Uble a štvrté skončili hasičky zo Zboja. V mužskej kategórii zvíťazili hasiči zo
Stakčína, na druhom mieste sa umiestnili hasiči zo Zboja, tretí skončili hasiči z Kalnej Roztoky a štvrté miesto patrí hasičom zo Stakčínskej Roztoky. V druhej časti sa predstavili hasiči
z družobnej gminy Lutowiska z Poľska. Okrem požiarneho útoku predviedli svoju techniku a
svoje skúsenosti s riešením krízových situácií. Prvý krát k nám zavítali aj hasiči z Veľkého
Berezneho. Potom nasledovali sprievodné akcie: silová súťaž na výdrž pre mužov a ženy súťažili v zručnosti. Všetkým organizátorom a súťažiacim veľmi pekne ďakujeme za príjemne strávený športový deň.
František Kočan, predseda DHZO Stakčín

POĎAKO VANIE

Prostredníctvom Stakčínskych novín chceme z celého srdca úprimne poďakovať obecnému zastupiteľstvu, cirkvám, miestnym organizáciám a všetkým jednotlivcom, ktorí finančne prispeli na liečbu našej dcéry, vnučky Dominiky Gundzovej v ADELI Medical Centre. Aj vďaka
vašim príspevkom jej môžeme zabezpečiť nevyhnutnú rehabilitačnú starostlivosť v tomto centre a splniť tak Dominike sen – behať a hrať sa
s ostatnými deťmi. ĎAKUJEME, ŽE POMÁHATE.
rodina Grundzová

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: Peter Koribanič-0907 496 228 v prípade neprítomnosti ho zastupuje Juraj Hudák – 0911610396
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NAŠA JUBILANTKA
V tomto roku sa dožíva pekného životného
jubilea – 85 rokov pani Mária Neuschwändtnerová. Jej činorodú prácu poznajú mnohé
generácie nielen Stakčínčanov. Ako sa na
svoj život pozerá samotná jubilantka? „Narodila som sa 17. 2. 1930 v Sukove, okres
Medzilaborce, kde som ukončila základnú
školu. Odbornú školu pre ženské povolanie a Pedagogickú školu pre učiteľky MŠ som ukončila v Prešove. Moje prvé pôsobenie
v roku 1948 bolo v ZŠ v Šmigovci vo funkcii riaditeľky. V ďalších
rokoch som rovnako pracovala v školách, a to v Ruskej Volovej,
Klenovej a Ladomírove opäť ako riaditeľka školy. V roku 1952 som
sa vydala za lesníka Jána Neuschwändtnera. Narodili sa nám dve
dcéry – Mária a Katarína. V roku 1961 sme sa presťahovali z Uble
do Stakčína, kde žijem doposiaľ. Od toho roku som už pracovala
len v materských školách, a to v Ladomírove, Stakčíne a v Snine.
V rokoch 1974-1988 som pôsobila ako riaditeľka MŠ v Stakčíne až
do odchodu do dôchodku. Počas môjho pôsobenia bola urobená
prístavba dvojtriedky, pričom sa rozšírila kapacita detí na 120. Ako
riaditeľka som sa zapájala do rôznych školských aj mimoškolských
aktivít: bola som členkou súboru Beskyd, predsedníčkou SČK v
Stakčíne, prisediaca na súde a pracovala som aj v Zbore pre občianske záležitosti. Ani po odchode do dôchodku som nezaháľala.
V novozriadenom klube dôchodcov som bola vedúcou speváckej
skupiny Stakčínčanka, ktorá pôsobila pri danom klube a reprezentovala našu obec na rôznych festivaloch. V mojom živote sa udiali
aj smutné udalosti, keď som stratila najmilovanejšie osoby – dcéru
a manžela. Všetko sa však musí prekonať a život beží ďalej. Tak to
bolo aj v mojom prípade. Smútok vystriedali „slnečné dni“ a musela
som naďalej naplno žiť. Práca – tá bola mojou hlavnou náplňou
života. A preto môžem povedať, že nežila som nadarmo. Výsledky
mojej dlhoročnej práce hovoria za všetko.“ Pripájame sa k všetkým
ostatným gratulantom a želáme pani Neuschwändtnerovej ďalšie
pekné rôčky prežité v pokoji, v zdraví a v kruhu ľudí, ktorí ju majú
radi. Všetko najlepšie, pani Neuschwändtnerová.
Na mnohaja i blahaja lit!
Naďa Kerekaničová

1 5 0 . VÝR OČIE Ú MR TIA AL E XAN D R A D U CH N OV I Č A
Gréckokatolícky kňaz Alexander Duchnovič patrí k najvýznamnejším predstaviteľom kultúrno-spoločenského života
Rusínov na Slovensku. Narodil sa v obci Topoľa v roku 1803, no detské roky prežil v Stakčíne. V tomto roku uplynulo
150 rokov od jeho smrti. Alexander Duchnovič skonal po ťažkej chorobe dňa 29. marca 1865 o 11. hodine večer vo
svojom byte v Prešove. Tento dátum úmrtia sa uvádzal v nekrológoch vo vtedajšej rusínskej a slovenskej tlači. Jeho
priateľ, archivár Viktor Ladomirskyj, ktorý s ním bol do poslednej chvíle, dňa 30. marca 1865 nahlásil úmrtie do matriky a následne urobil krátky zápis do súkromného duchnovičovho denníka, ktorý začal slovami: „Ukončil sa tento denník otca Alexandra Vasiljeviča Duchnoviča...“. Zároveň pripravil podklady biskupovi Jozefovi Gagancovi pre list, ktorým bolo veriacim Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva oznámené úmrtie biskupského kanonika o. Alexandra
Duchnoviča. V ňom uviedol dátum 30. marec podľa gregoriánskeho kalendára a 18. marec podľa juliánskeho kalendára. Tento dátum sa stal oficiálnym dátumom úmrtia. Duchnovičovou poslednou vôľou bolo, aby bol pochovaný na
verejnom cintoríne. Hoci rozhodnutie o tom, na ktorom, ponechal na priateľov, už počas života si želal byť pochovaný
v rodnom kraji, ako to vyjadril vo verši: „Na Beskydi v rodnum kraji, v tom iskonno ruskom raju, de svit uzriv, tam ležaty choču, vično spočivyty“. Na svojom hrobe chcel mať epitaf, ktorý začínal slovami: „Topoľa kolybeľ, Stašin kormyteľ,
Náhrobný nápis Alexandra Duchnoviča
Užhorod učiteľ, Prjašiv mi pohybeľ...“. Ostatky Alexandra Duchnoviča boli 2. apríla 1865 uložené do krypty dnešného
Arcibiskupského katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove a uzavreté mramorovou tabuľou s nápisom v latinčine: „Alexander Duchnovics.
Can. Lector † 1865“. V Stakčíne sú pri gréckokatolíckom chráme pochovaní jeho otec Vasiľ († 1816), brat Anton († 1816), teta Anastázia († 1831)
a starý otec z maminej strany Ján Gerbery († 1821). V susednej Stakčínskej Roztoke odpočívajú jeho starí rodičia - dedo Demeter Duchnovič
Miroslav Buraľ
(† 1829) a stará mama Euzáchia († 1829).

UZNESENIA
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Stakčíne
zo dňa 25. 06. 2015
■Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo kontrolnú správu o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 30.04.2015 a
túto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e žiadosť p. Martina Leňa,
Stakčín, Duchnovičova 618 o odpredaj časti
parcely č. KN C 938 v k. ú. Stakčín o výmere
53 m2 (vlastnícky podiel 2/18 z výmery 476 m2 LV 292) v súlade s ustanovením § 9a, odsek 8,
písmeno b) zákona o majetku obcí č. 138/1991
Zb.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
k o n š t a t u j e, že žiadateľ je majiteľom domu
postaveného na pozemku p. č. KN C 939
a pozemok p. č. KN C 938 tvorí nedeliteľnú
súčasť k tejto stavbe.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s t a n o v u j e cenu za 1 m2 uvedeného
pozemku vo výške 5 €, čo činí za 53 m2 265 €.
■Uznesenie č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e výnimku zo záväznej časti
platného územného plánu obce pre žiadateľa
- spoločnosť CONET ISP, s.r.o., Snina,
Rastislavova 1138 a p o v o ľ u j e umiestnenie
stavby optickej siete v obci Stakčín. Čiastočná
zmena ÚPO bude zaradená do komplexného
riešenia dodatku (zmeny) k ÚPO pri jeho
spracovaní.
■Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e výnimku zo záväznej časti
platného územného plánu obce pre žiadateľa
Jana Drobná – Geospoj, Bratislava,
Kalinčiakova 2 na stavbu Realizácia verejnej
telekomunikačnej siete – digitálne učivo na
dosah a p o v o ľ u j e umiestnenie stavby
verejnej telekomunikačnej siete v obci Stakčín.
Čiastočná zmena ÚPO bude zaradená do
komplexného riešenia dodatku (zmeny) k ÚPO
pri jeho spracovaní.
■Uznesenie č. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
n e s c h v a ľ u j e žiadosť p. Radoslavy
Karaščákovej, Stakčín, Duchnovičova 364/80
o výpomoc pri zabezpečení palivového dreva.
■Uznesenie č. 66/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e informáciu o príprave
Stakčínskeho festivalu ľudového umenia 2015.
■Uznesenie č. 67/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
k o n š t a t u j e, že OZ dňa 26.6.2014 uznesením
č. 350/2014 schválilo odpredaj pozemku, p. č .
KN C 1977 v k. ú. Stakčín o výmere 715 m2
spolu za 1 215,50 € p. Ladislavovi Telvákovi,
Stakčín, Lesná 41/39.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e žiadosť o zaplatenie úhrady
za odpredaj pozemku, p. č. KN C 1977 v k.
ú. Stakčín o výmere 715 m2 p. Ladislavovi
Telvákovi, Stakčín, Lesná 41/39 formou splátok
po 30 € mesačne s tým, že splátka bude

uhradená do 20. v každom mesiaci. Obec so
žiadateľom uzatvorí kúpno- predajnú zmluvu s
tým, že prvá splátka sa uhradí do 20.09. 2015.
Vklad do katastra nehnuteľností sa urobí až po
uhradení poslednej splátky, t. z., že žiadateľ
uhradí obci Stakčín celkovo 1 215,50 €.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
ž i a d a starostu obce, aby 2 x ročne informoval
na zasadnutí obecného zastupiteľstva
o dodržiavaní podmienok kúpno-predajnej
zmluvy uzatvorenej so žiadateľom.
■Uznesenie č. 68/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
k o n š t a t u j e, že OZ dňa 26.6.2014
uznesením č. 351/2014 schválilo odpredaj
pozemku, p. č . KN C 1978 v k. ú. Stakčín
o výmere 662 m2 spolu za 1 125,40 € p.
Vladimírovi Pokornému, Stakčín, Lesná 40.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e žiadosť o zaplatenie úhrady
za odpredaj pozemku p. č. KN C 1978 v k.
ú. Stakčín o výmere 662 m2 p. Vladimírovi
Pokornému, Stakčín, Lesná 40 formou splátok
po 30 € mesačne s tým, že splátka bude
uhradená do 20. v každom mesiaci. Obec so
žiadateľom uzatvorí kúpno-predajnú zmluvu s
tým, že prvá splátka sa uhradí do 20.09. 2015.
Vklad do katastra nehnuteľností sa urobí až po
uhradení poslednej splátky, t. z., že žiadateľ
uhradí obci Stakčín celkovo 1 125,40 €.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
ž i a d a starostu obce, aby 2 x ročne
informoval na zasadnutí obecné zastupiteľstvo
o dodržiavaní podmienok kúpno-predajnej
zmluvy uzatvorenej so žiadateľom.
■Uznesenie č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
k o n š t a t u j e, že OZ dňa 26.2.2015 uznesením
č. 36/2015 schválilo odpredaj pozemku, p. č .
KN C 1986 v k. ú. Stakčín o výmere 620 m2
spolu za 1 054,00 € p. Milanovi Roháčovi a p.
Irene Roháčovej, Stakčín, ul. Lesná 29/27.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e žiadosť o zaplatenie úhrady
za odpredaj pozemku, p. č. KN C 1986 v k. ú.
Stakčín o výmere 620 m2 p. Milanovi Roháčovi
a p. Irene Roháčovej, Stakčín, Lesná 29/27
formou splátok po 30 € mesačne s tým, že
splátka bude uhradená do 20. v každom
mesiaci. Obec so žiadateľom uzatvorí kúpnopredajnú zmluvu s tým, že prvá splátka sa
uhradí do 20.09.2015. Vklad do katastra
nehnuteľností sa urobí až po uhradení
poslednej splátky, t. z., že žiadateľ uhradí obci
Stakčín celkovo 1054,00 €.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
ž i a d a starostu obce, aby 2 x ročne
informoval na zasadnutí obecné zastupiteľstvo
o dodržiavaní podmienok kúpno-predajnej
zmluvy uzatvorenej so žiadateľom.
■Uznesenie č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
sa žiadosťou p. Libora Telváka, Stakčín, Lesná
28/26 nebude zaoberať, lebo menovaný ešte
nepožiadal obecné zastupiteľstvo o odpredaj
pozemku.
■Uznesenie č. 71/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
n e s c h v a ľ u j e žiadosť p. Zdenky Gunárovej,
Stakčín, Lesná 30 o poskytnutie jednorazovej
sociálnej výpomoci na úhradu nedoplatkov
za vodné a stočné vo výške 100 €.

■Uznesenie č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
ž i a d a starostu obce
a) aby žiadosti žiadateľov, ktorí majú záväzok
voči obci po lehote splatnosti, nepredkladal
na zasadnutie OZ,
b) aby žiadosti na prenájom obecného
majetku žiadateľov, ktorí majú záväzok voči
obci po lehote splatnosti, nevybavoval.
■Uznesenie č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e rozhodnutie Okresného úradu Humenné, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií o zrušení rozhodnutia obce Stakčín - zbúranie mostu k rodinnému domu p. Polačka.
■Uznesenie č. 74/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu
obce o tom, že valné zhromaždenie členov občianskeho združenia Biele kamene rozhodlo o
dobrovoľnom rozpustení združenia.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e uhradiť posledný členský príspevok vo výške 287,50 €, z ktorého bude uhradená odmena pre likvidátora.
■Uznesenie č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu
obce o postupe pri zabezpečení pohrebu nebohého Ing. Michala Vaska.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e postup starostu obce pri zabezpečení pohrebu nebohého Ing. Michala Vaska.
■Uznesenie č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku, p. č. KN C
2025/1 v k. ú. Stakčín vytvoreného geometrickým
plánom č. 37007459-3/2015 o výmere 1 669 m2
od vlastníka Döry Ladislaus Kr., Prinzeugensstr.
44, Wiena-A1040, Austria zastúpeného firmou
Eva Petranová, Advokátska kancelária, s.r.o., JUDr. Eva Petranová, Puškinova 16, 080 01
Prešov do vlastníctva obce Stakčín. Cena je
dohodnutá vo výške 2 €/1 m2, čo je spolu 3 338 €. K
cene sa pripočítajú náklady za vklad do katastra
nehnuteľností a poplatky za prípravu kúpnopredajnej zmluvy vo výške 150 €.
■Uznesenie č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
ž i a d a starostu obce, aby zahájil rokovanie
s LPS Rovenky o možnosti prenájmu časti
parcely KN E č. 898, na ktorej sa nachádzal
historický rybník z 18. storočia.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
ž i a d a starostu obce, aby v súvislosti s
uzatváraním skládky TKO v obci Stakčín
zabezpečil vyčistenie nánosov z areálu
zaniknutého rybníka.
■Uznesenie č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e spôsob financovania stavby
„Oprava miestnych komunikácií ulíc Parková,
Ševčenkova a Záhradná“ takto:
- 30 % z celkovej fakturovanej ceny stavebných prác do 14 dní od ukončenia stavby,
- 30 % z celkovej fakturovanej ceny stavebných prác do 31.12.2015,
- 40 % z celkovej fakturovanej ceny stavebných prác do 30.04.2016.

VÁŽ E N Í SPOLU OBČ AN IA!

Obecné zastupiteľstvo sa na júnovom zasadnutí zaoberalo možnosťou vytvoriť v našej obci denný stacionár. V dennom stacionári sa podľa
zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby. Jednoducho
povedané, denný stacionár je vlastne akási škôlka pre starších občanov, ktorí tam ráno prídu a poobede odídu domov. Za pobyt v tomto
zariadení sa neplatí. Klient si uhrádza iba časť nákladov na stravu.
V dennom stacionári sa poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti prostredníctvom opatrovateliek s akreditovaným kurzom,
- sociálne poradenstvo, t. j. odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia
problému prostredníctvom sociálnej pracovníčky,
- sociálna rehabilitácia, ktorú tvoria odborné činnosti na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti s rozvojom a nácvikom zručností,
aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri samoobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách,
- stravovanie, ktoré je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav podľa stravných jednotiek
(obed v cene od 1-, eura do 1,30 eur),
- pracovná terapia zameraná na osvojenie a udržanie pracovných zručností prostredníctvom vykonávania pracovných aktivít pod odborným
vedením ergoterapeuta, motorické schopnosti sa budú cvičiť napr. pletením, vyšívaním, výrobou vlastných výrobkov a pod.,
- záujmová činnosť zameraná na zmysluplné využívanie voľného času, čo umožní udržiavať fyzickú i duševnú kondíciu. Za týmto účelom
sa budú využívať rôzne spoločenské hry na cibrenie pamäti, sledovanie televízie, pomoc pri úprave interiéru i exteriéru, príprava a účasť na
rôznych spoločenských, kultúrnych i športových podujatiach,
- biblioterapia, čiže terapia formou čítania kníh, rozoberania ich obsahu,
- muzikoterapia, ktorá využíva relaxačné účinky hudby, spievanie piesní,
- masáže a precvičovanie svalstva na návrat alebo náhradu stratených pohybových schopností a
- individuálna práca, ktorá je založená na individuálnom prístupe ku každému klientovi, a ktorá podporuje fyzickú a duševnú kondíciu, klienti
sa zapájajú do rôznych činností a aktivít s cieľom udržiavať kontakty so spoločenským prostredím.
Radi by sme vedeli, či by bol o takúto sociálnu službu v našej obci záujem. Preto žiadame občanov, aby oznámili svoj predbežný záujem na
obecnom úrade.
Ján Kerekanič

SČK SCH ÔD ZOVAL

24. mája sa uskutočnila členská schôdza SČK v Stakčíne. Báseň v podaní p. Márie Riskalčikovej a kultúrny program žiakov ZŠ, ktorý pripravili
učiteľky Andrea Mandzáková a Naďa Kerekaničová nielen spríjemnil, ale často aj vyčaril úsmev na tvárach prítomných. O dobrú náladu sa
postaral i súbor Beskyd. Správu o činnosti prečítala predsedníčka, v ktorej okrem iného spomenula niektoré uskutočnené akcie: zájazdy na termálne kúpaliská v Maďarsku, pomoc pri organizovaní darcovstva krvi či zbierka pri príležitosti Dňa narcisov. Milou pozornosťou bolo ocenenie p.
Tatiany Kapráľovej ako „najobetavejšej mamičky“. Ocenení boli aj členovia našej organizácie, ktorí v tomto roku oslávili životné jubileum: Mária
Skalová, Ján Bilík, Mária Kruľová, Ľuba Varchoľaková a Mária Čopáková. Poďakovanie a sladkú odmenu si vyslúžili aj mladé zdravotníčky,
žiačky tunajšej ZŠ. V diskusii sa prítomným prihovorila MUDr. Kupčová, ktorá vo svojej prednáške pripomenula potrebu starať sa o svoje telo
najmä pravidelným cvičením. Po všetkých oficialitách určite chutil neskorý obed obohatený o zákusok a kávu, ktorý pripravil 9-členný výbor.
Mgr. Naďa Kerekaničová

ĽU D E PU D N ASTASOM 2 0 1 5

V historickom parku obce Stakčín sa v sobotu, 16. mája, po roku opäť stretli šikovní ľudia zo Stakčína a okolia. „Ľude pud Nastasom“ nie je len názov podujatia, ale sú to predovšetkým ľudia žijúci
na oboch stranách masívu Nastas. Sú to ľudia, ktorí sú nadaní, remeselne zruční, majú zaujímavý
koníček alebo sú angažovaní v rôznych organizáciách. V toto slnečné sobotňajšie popoludnie nám
ukázali veľa zaujímavého. Návštevníci mohli obdivovať i zakúpiť si vyrezávané drevené sošky od
Dušana Antolíka, maľované kraslice od Jarmily Lattovej či levanduľové vrecúška Boženy Pročkovej.
Pri práci sme mohli obdivovať rezbárov Vasiľa Tkačuka a Miroslava Gaľa. Svoje výrobky predstavil
aj stolár Štefan Černega a obdivuhodný výkon podal Eliáš Turík, ktorý ako 96-ročný vyrába prútené
košíky. Slovenský zväz včelárov ponúkal med a výrobky z neho, zástupcovia Vihorlatskej hvezdárne
nám cez teleskop ukázali slnečné protuberancie, vodári pozvali záujemcov na prehliadku Vodárenskej nádrže Starina a členovia Paragliding klubu Vihorlat predstavili svoje lietajúce stroje. Ručne vyrobený automobil Jána Hančina nemal obdobu
a oko potešili aj ručné práce Andrey Mandzákovej, obrazy Jany Dundovej či ukážky zdobenia cukrárok Márii Piteľovej a Ivety Buhajovej. Svoju
činnosť tu prezentovali aj rôzne organizácie a firmy, napríklad Karpatské drevené cerkvi, Národný park Poloniny, detská organizácia Fénix, Spojená
škola internátna v Snine, Súkromná základná umelecká škola v Snine, reklamná agentúra Return, hotel Armales. Nechýbali ukážky zásahov pohraničnej polície, stakčínskeho dobrovoľného hasičského zboru a Klubu vojenskej histórie Beskydy. Pozvanie na toto podujatie prijali aj zástupcovia
družobných miest Velykyj Bereznyj a Gmina Lutowiska. Po úvodnom slove nášho starostu sa o sprievodný kultúrny program postarali deti miestnej
základnej školy, folklórny súbor Beskyd a rusínsky básnik Štefan Suchý. V priebehu podujatia sa tiež súťažilo. Súťaže pre deti pripravili učiteľky základnej školy a dospelí si zmerali sily v hode polenom a zatĺkaní klinca do pňa, ktoré pripravili Lesopoľnohospodársky podnik Ulič a Lesopasienková
spoločnosť Rovenky. Svoju činnosť prezentovali tiež základné organizácie Únie žien Slovenska v Stakčíne a Ubli, základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Stakčíne a územný spolok Slovenského červeného kríža. Deti stáli v rade u Andrey Haburajovej, ktorá im maľovala na tvár, čo
si zažiadali. Ochutnať sme mohli vynikajúci chlieb Ubľanskej pekárne, mliečne výrobky spoločnosti Agrifop , a. s. a cukrovú vatu od Jozefa Roška z
Kolonice. O občerstvenie sa po celý čas staral Michal Grodza. A aby toho nebolo málo, v podvečer pre všetkých vystúpili Rusín Čendeš Orchestra z
Banskej Bystrice a skupina DASS. Na záver už len jedno: Vďaka patrí všetkým tým, ktorí toto podujatie zorganizovali, a ktorí sa na ňom akýmkoľvek
spôsobom prezentovali. Už teraz sa teším na jeho ďalší ročník.
Mgr. Jana Boberová

Ú N IA Ž IE N Z A POZ N AN ÍM
Jednotlivé základné organizácie Únie žien Slovenska nepripravujú podujatia a aktivity len pre svoje členky, ale snažia sa rozvíjať aj vzájomnú spoluprácu s inými organizáciami. Príkladom takejto
spolupráce sú základné organizácie v Stakčíne a Ubli. V máji spoločne prezentovali svoju činnosť
na podujatí Ľude pud Nastasom, ktoré organizovala obec Stakčín a nedávno, 12. a 13. júna, spolu
navštívili najkrajšie poľské mesto Krakov, soľnú baňu vo Wieliczke a Osvienčim. Každý poznávací
zájazd je náročný a aj na tomto sme sa poriadne nachodili, no stálo to za to. Videli sme všetko, čo
sa za tie dva dni dalo stihnúť. Osvienčim bol neuveriteľne smutný, Krakov nádherný a Wieliczka
ohromujúca. Domov sme sa vrátili o poznanie bohatšie.
Mgr. Jana Boberová

