Pekný Medzinárodný deň žien
a život plný úprimnej lásky
a zaslúženej úcty
želá všetkým ženám starosta
obce a obecné zastupiteľstvo.

Karneval v MŠ
V období karnevalov sa aj v našej
materskej škole stretli princezné,
piráti, indiáni a iné masky. Veselé
dopoludnie 6. februára plné
pesničiek, tanca a zábavy im
pripravili p. učiteľky z materskej
školy.

Z rokovania
obecného zastupiteľstva
Dňa 26.2.2009 sa uskutočnilo 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tieto
materiály:
∙ zobralo na vedomie plnenie rozpočtu
obce a ZŠ s MŠ
∙ zobralo na vedomie súhrnnú správu
hlavného kontrolóra obce za rok 2008
∙ zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie obce č. 7/2008 zo dňa 31.12.2008,
ktoré urobil starosta obce
∙ schválilo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ
č. 1/2009
∙ schválilo plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2009
∙ schválilo odpredaj ČOV s. č. 50, kanalizácie I. až V. etapy v dĺžke 5775,33 m

a pozemkov KN 220/2 o výmere
711 m2, KN 220/7 o výmere 1716 m2,
KN 220/8 o výmere 46 m2, KN 220/9
o výmere 170 m2 a KN 220/10 o výmere
17 m2. Cena spolu 347 639,52 Eur
(10 472 988 Sk)
∙ schválilo prenájom pozemkov KN
142/58 o výmere 1822 m2, KN 142/60
o výmere 3 m2 a KN 142/26 o výmere
237 m2 od 1.1.2008 Fi Dušan Babjak,
Elmero, Lackovce 156. Ročné nájomné
0,33 Eur (10 Sk)/1m2.
∙ schválilo odpredaj pozemku KN
314/9 o výmere 273 m2 po 3,32 Eur
(100 Sk)/1m2 p. Jurajovi Andrejkovi
s tým, že v prípade výstavby oplotenia
dá na svoje náklady vyhotoviť vytyčovací náčrt s označením hranice pozemku
∙ schválilo dotáciu pre ZO Slovenského
zväzu včelárov Stakčín na zakúpenie
prístroja na liečenie včelstiev vo výške
100 Eur (3000 Sk)
Ján Kerekanič, starosta obce

MDŽ
Predsedníčka ZO
Únie žien Slovenska
v Stakčíne M. Gavurová,
pozýva členky organizácie
na každoročné oslavy MDŽ,
ktoré sa uskutočnia
7.3.2009 o 14.30 hod.
v spoločenskej miestnosti
budovy ZŠ s MŠ v Stakčíne.

Našej obci bola schválená
žiadosť o NFP

(nenávratný finančný príspevok)
na dokončenie kanalizácie
Ministerstvo životného prostredia SR
ako riadiaci orgán pre operačný program
Životné prostredie, schválilo žiadosť obce
Stakčín s názvom, ČOV a kanalizácia
Stakčín – VI. a VII. Etapa. Uznal, že všetky
výdavky v žiadosti, ktoré sú vo výške
2 372 949,89 Eur (71 487 488,40 Sk), sú
oprávnené. Z týchto výdavkov dostaneme
85,3499%, čo je 2 025 310,37 Eur
(61 014 500,20 Sk) ako nenávratný
finančný príspevok z Kohézneho fondu
a zo štátneho rozpočtu. Povinný podiel
obce je 14,65%, čiže 347 639,52 Eur
(10 472 988 Sk). Ďalej nám bol určený
termín na doloženie povinných príloh.
To znamená, že keď do 90 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia nepredložíme MŽP
SR povinné dokumenty, NFP nedostaneme.
Najdôležitejšou podmienkou je predloženie
výpisu z účtu, na ktorom máme minimálne
náš povinný podiel, alebo úverovú zmluvu
z banky. Úver vo výške 347 639,52 Eur si
naša obec nemôže zobrať, lebo nespĺňa
zákonné podmienky, ale ani v budúcnosti
by si obec nemohla dovoliť splácanie úveru
v takejto výške. Preto som poslancom OZ
predložil návrh odpredať ČOV (čistička
odpadových vôd), kanalizačné zberače
(I. až V. etapa) a pozemky, ktoré sú pod
ČOV. Nadobúdacia cena tohto majetku
bola 31 275 699 Sk. V tejto cene sú
finančné prostriedky, ktoré investovala
naša obec (cca. 10 000 000 Sk) z fondov
ŽP (cca. 17 500 000 Sk), z MF (cca.
2 200 000 Sk), z MV (cca. 1 423 000 Sk),
od splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity a ONV.
ČOV a I. až III. etapa boli postavené
do roku 1993, IV. etapa do roku 1999
a V. etapa v roku 2006. Od roku 2003 sa
začali realizovať odpisy z majetku obce.
Dnes po odpisoch je účtovná hodnota
ČOV a kanalizácie 18 636 057 Sk.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o odpredaji
ČOV a časti kanalizácie za 347 639,52 Eur
(10 472 988 Sk) pre VVS a. s. Košice,
ktorá je správcom ČOV a kanalizácie
v našej obci. Predajom sa nezvýšia ceny
vodného a stočného, lebo o týchto cenách
rozhoduje Regulačný úrad. VVS bude
investovať do modernizácie ČOV a ďalších
zberačov tak, aby sa mohlo na kanalizáciu
napojiť čo najviac občanov, ktorí bývajú
v dosahoch uvedených kanalizačných
zberačov.
Realizáciou projektu VI. a VII. etapy, na
ktoré sa finančné prostriedky z predaja
použijú, sa vytvorí nový majetok obce
v hodnote 2 372 949,89 Eur (71 487
488,40 Sk) a čo je najdôležitejšie, vytvoria
sa podmienky na skvalitnenie bývania
a zvýši sa aj ochrana životného prostredia
v našej obci.
Ján Kerekanič, starosta obce

MAREC
Marec je podľa gregoriánskeho kalendára
tretí mesiac v roku. Má 31 dní. 21. marca
nastáva jarná rovnodennosť. Slnko pri
svojom zdanlivom ročnom pohybe pretína
svetový rovník - prechádza z južnej
pologule na severnú.
Pôvodne bol marec v rímskom kalendári
prvý mesiac v roku. Známy pedagóg J.A.
Komenský povedal: „Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť a nemilovať
múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme
už od školských čias v pamäti zapísaný
ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok

už nevnímame tak intenzívne ako kedysi,

keď bolo oveľa menej možností vzdelávania
a získavania informácií ako dnes, no
napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom
i študentskom živote svoje stále miesto.
Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve
v marci?
Mesiac knihy si pripomíname od roku
1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom
knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si
to sami kníhkupci, lebo bola na jar malá
návštevnosť v obchodoch. A marec práve
preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil
a zomrel Matej Hrabenda, významný
buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení
slovenskej knižnej kultúry.

Obecný úrad Stakčín
Vás pozýva na 3. ročník

Majstrovstiev Stakčína
v kartách
disciplína „Fiľo“.
Súťaž sa koná dňa 14.3.2009 (sobota)
o 13.00 hod. v priestoroch pohostinstva
„U Cvana“.
Prihlásiť sa môžete
u p. Bobera – tel. 0905 550 669
alebo u p. Mandzáka – tel. 0911 610 396.
Zápisné je 5 Eur (150,36 Sk).

OZNAM
Riaditeľka ZŠ s MŠ Stakčín oznamuje, že zápis detí do materskej
školy na školský rok 2009/2010
bude prebiehať

UŽITOČNÉ LINKY
ZŠ: 769 21 18, zdravotné stredisko:
MUDr. Bôžik 769 27 00,
MUDr. Haničáková 769 23 44,

od 15. februára
do 15. marca 2009.

MUDr. Kelly 769 27 01,

Do materskej školy môžu rodičia
zapísať dieťa od 2 do 6 rokov
a dieťa s odloženou povinnou
školskou dochádzkou. Prednostne
sa budú prijímať deti, ktoré
dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou
a deti zamestnaných rodičov.
Informácie o prijatí dieťaťa do
materskej školy získate na tel. č.
057/ 76 92 207. Žiadosti o prijatie
si môžete vyzdvihnúť v materskej
škole v pracovných dňoch od 9.00
do 16.00 hod.

pošta Stakčín: 767 43 08

Mgr. T. Kapraľová, riaditeľka školy



lekáreň: 758 37 40
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

Ukrajinsko-rusínske
vysielanie na rádiu
Regina
Pondelok: 18.00 - 18.30
Utorok:
18.00 - 18.30
20.00 - 22.00
Streda:
18.00 - 18.30
Štvrtok: 18.00 - 18.30
Piatok:
18.00 - 18.30
Sobota: 18.00 - 21.00
Nedeľa:
7.00 - 9.00
18.00 - 19.00
Dobrovoľné hasičské zbory bývali vari v každej obci. Prirodzená úcta k týmto spolkom
a k ľuďom tvoriacim tieto spolky vyplývala z ich poslania chrániť domovy a hospodárstva pred všetko
ničiacim ohňom, ktorý býva dobrým sluhom, ale bezohľadným pánom.
Dňa 14.2.2009 sa uskutočnilo valné zhromaždenie
členov DHZ Stakčín Zhodnotilo rok 2008 a určilo
si priority na rok 2009. DHZ má 46 členov z toho
5 žien. Veliteľom je Jaroslav Koribanič a predsedom je
František Kočan.
Starosta obce vo svojom príhovore ocenil prácu DHZ
v preventívnej činnosti, ale hlavne pri zásahoch počas
vyhlásených povodňových stupňoch v roku 2008. Pri
príležitosti životného jubilea a za rozvoj obce odovzdal
J. Koribaničovi cenu starostu obce.
Neodmysliteľnou súčasťou hasičov je ich patrón svätý
Florián. Stakčínskym hasičom želáme, aby ich sv. Florián
ochraňoval pri ich náročnej a niekedy aj nebezpečnej práci,
ktorú vykonávajú dobrovoľne, kedykoľvek i vo svojom voľnom
čase v prospech celej verejnosti.

Velikdeň - Veľká noc
Rozdiel nie je len v termíne, ale možno sme si to mnohí
ani neuvedomovali, ale aj v názve sviatku: Velikdeň Veľký deň alebo Veľká noc. Často krát sa pýtame: Kedy
je Vaša? Kedy je naša? Na našu prídete k nám a na
Vašu prídeme k Vám...
Prehľadná tabuľka Vám odpovie na spomínané otázky
na niekoľko rokov dopredu. Zároveň si môžete so
svojimi priateľmi zosúladiť veľkonočné návštevy. Ešte
šťastie, že v našom kraji ich môžeme osláviť dvakrát.
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Pravoslávny
04.04
24.04
15.04
05.05
20.04
12.04
01.05
16.04
08.04
28.04
19.04

Katolícky
Rozdiel
04.04
žiadny
24.04
žiadny
08.04
1 týždeň
31.03
5 týždňov
20.04
žiadny
05.04
1 týždeň
27.03
5 týždňov
16..04
žiadny
01.04
1 týždeň
21.04
1 týždeň
12.04
1 týždeň

(Tabuľka uverejnená v 1.- 4. čísle novín NOVE ŽYTŤA
za rok 2008)

Bolesti hlavy, únava, malátnosť, nesústredenosť,
pocit slabosti a zníženej výkonnosti - odhaduje
sa, že príznaky jarnej únavy každoročne postihujú
viac ako polovicu ľudí. Aj keď je obloha optimisticky modrá a slnečná,
v kostiach ešte zostáva zima. Hoci nie je chorobou, mnohým z nás dokáže
jarná únava nepríjemne skomplikovať život.
Ponúkame vám zopár vyskúšaných trikov a tipov.
Po prebudení zostaňte ešte chvíľu ležať. Ponaťahujte sa, popreťahujte
chrbticu, otvorte okno.
Postavte sa na päť minút k otvorenému oknu a zhlboka dýchajte. Ranná
sprcha vzpruží a posilní obranyschopnosť organizmu. Odporúčame
striedavo tri dávky teplej vody, tri studenej. Zívanie je povolené, pokojne
zívajte, keď máte chuť. Telo tankuje kyslík a uvoľňuje svaly na tvári.
Vydrhnite celé telo nasucho froté uterákom, rukavicou z lufy, či masážnou
kefou. Posilníte krvný obeh, odstránite odumreté čiastočky kože a osviežite
sa.
Každý deň sa vyberte na polhodinku na čerstvý vzduch. Doprajte si čo
najviac svetla - aktivuje endorfín, hormón šťastia. Namiesto chleba
s maslom a lekvárom si dajte misku müsli s jogurtom. Jar je ako stvorená
na očistu, jedzte menej údenín a mäsa, doprajte si viac čerstvej zeleniny.
Obmedzte sladkosti ako najviac dokážete a nahraďte ich veľkou porciou
čerstvého ovocia - organizmus potrebuje poriadne veľa vitamínov.
Využívajte chôdzu vždy, keď je to len trochu možné. Každý krok udržiava
vašu štíhlosť a posilňuje svaly. Telo teraz potrebuje veľa tekutín, aby mohlo
vyplaviť škodliviny. Efektívne je dopriať si jeden deň bez jedla, keď budete
piť len šťavu. Spite dostatočne dlho, v rovnakú hodinu chodievajte spať
a v rovnakú ráno vstávajte. Vyhnite sa stresu.

ŠPORT
Dňa 21.02.2009 sa uskutočnil turnaj v stolnom
tenise o cenu obce Stakčín, ktorý organizoval
OÚ Stakčín v spolupráci so ZŠ s MŠ Stakčín.
Dopoludnia o 9.00 začali svoje zápasy hrať žiaci.
Škoda, že sa ho nezúčastnilo toľko žiakov, ako
bolo predtým potvrdené. Chrípka urobila svoje.
Prví traja z minulého ročníka Ľ. Cinkanič, J.
Biľanský a F. Kalanin chýbali azda najviac. Turnaj
doslova oživili pozvaní štyria žiaci zo ZŠ Klenová.
Svojimi výkonmi presvedčili, že v každom
športe je potrebná dôsledná príprava. Chlapci
bojovali najprv v dvoch základných skupinách,
dievčatá vo svojej samostatnej skupine. Keďže
bolo dostatok času a žiakov nebolo veľa,
najlepších šesť chlapcov a dve dievčatá hrali
ďalej systémom každý s každým v jednej hlavnej
skupine. Turnajom bez jedinej prehry prešiel a
vyhral R. Hakulin, na druhom mieste skončil
I. Vasko a na treťom T. Girič. Títo traja boli
odmenení vecnými cenami a diplomami. Aj štyri
zúčastnené dievčatá dostali sladkú odmenu.
O tom, že sa dievčatá medzi chlapcami vôbec
nestratili, svedčí siedme miesto I. Mirilovičovej
a hlavne štvrté P. Kocovej. Prvé štyri miesta
obsadili žiaci zo ZŠ Klenová, ktorí prípravu na
turnaj zobrali naozaj vážne. Všetci prítomní si
pochutnali na párkoch, ktoré pre nich uvaril
p. J. Mandzák.
O 15.00 začal turnaj dospelých. Dospelí boli
rozdelení na tri skupiny. V prvých dvoch hrali
dospelí v kategórii do 50 rokov a tretia patrila
hráčom nad 50 rokov. V kategórii nad 50 rokov
zvíťazil J. Jelo, druhý skončil V. Sura a na treťom
mieste sa umiestnil M. Dubjak. Po odohraní
zápasov v dvoch skupinách v kategórii hráčov
do 50 rokov pokračoval turnaj štvrťfinálovými
a semifinálovými zápasmi, ktoré rozhodli
o ďalšom poradí. Po veľmi kvalitných zápasoch,
hlavne v zápasoch o celkové umiestnenie v prvej

Čo nového v OFK
Agrifop Stakčín?
Od 23.01.2009 pracuje výbor OFK
AGRIFOP v novom zložení:
Ján Kerekanič – predseda
Pavol Rohaľ – podpredseda
Milan Süč – tajomník
Juraj Hudák – člen
Jaroslav Mandzák – člen
Mikuláš Čornanič – člen
Ján Keleman – člen
Alexander Rudy – člen
Vladimír Sura – člen
Sergej Cilip – člen
Ján Peľo – člen
Hneď na prvom stretnutí si výbor určil
tieto priority:

Turnaj v stolnom tenise
o cenu obce Stakčín

štvorke, bolo poradie nasledovné:  1. miesto a obhajoba titulu z minulého roka
V. Husťak  2. miesto - J. Husťák (tretí minulý rok)  3. miesto - M. Jelínek
 4. miesto - M. Kocík.
Prví štyria hráči svojou kvalitnou hrou potvrdili, že stolný tenis je športom, na
ktorý sa dá pozerať. Hráči v oboch kategóriách, ktorí sa umiestnili na prvých
troch miestach, dostali vecné ceny. Na záver by som sa chcel poďakovať Mgr. M.
Hudákovi a p. A. Timkovi za pomoc pri príprave turnaja a hlavne p. J. Mandzákovi
za jeho pomoc pri príprave a uskutočnení celého stolnotenisového turnaja.
Ing. Ján Sochanič

- vyrovnať záväzky
- doplniť hráčske kádre dospelých
a dorastencov
- orientovať sa na posily z blízkeho okolia
- zlepšiť disciplínu v mužstvách
Mužstvo dospelých začalo zimnú prípravu
pod vedením trénera Jozefa Valkučáka.

Vedúcim mužstva sa stal Alexander Rudy,
dlhoročný hráč Stakčína. Mužstvo ostalo
po jesennej časti v rovnakom zložení.
Odišiel iba Zubka. Zo Zemplínskych
Hámrov prišiel Martin Melník, z Uliča
Patrik Wiener a z Belej n/Cir. Lukáš
Ľonc. Dvoch až troch hráčov sa snažíme
získať aj zo Sniny. Cez zimnú prípravu
sú naplánované prípravné stretnutia
s Jasenovom, dorastom Humenné, Ubľa,
Pakostov, Medzilaborce a Radvaň n/Lab.
Mužstvo dorastu začalo trénovať pod
vedením trénera Miroslava Rosiča
a vedúceho mužstva Jána Chimčáka. Výbor
sa snaží doplniť mužstvo, a preto aj touto
cestou chceme vyzvať všetkých hráčov
dorastu, aby sa pravidelne zúčastňovali
tréningov a zápasov.
Prípravu začali aj žiaci pod vedením
trénera Jána Peľa.
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