Z rokovania obecného
zastupiteľstva
Dňa 23.4.2007 sa v zasadačke obecného
úradu uskutočnilo 4. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prejednávalo plnenie
rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2007.
Správu o činnosti obecnej knižnice za rok
2006 podala p. Hrehová. Zástupcovia
hasičského zboru a FK Agrifop neoboznámili
obecné zastupiteľstvo so svojou činnosťou
a hospodárením za rok 2006, pretože
sa zasadnutia OZ nezúčastnili. Obecné
zastupiteľstvo schválilo plán práce hlavného
kontrolóra obce, žiadosť o umiestnenie
verejného osvetlenia, smernicu o poskytovaní
jednorazovej dávky, sponzorský príspevok
na vydanie básnickej zbierky. Zároveň
prerokovalo návštevu družobného mesta
Slavonice. Starosta obce vytvoril organizačný
výbor na prípravu slávnostného otvorenia
Obecného domu a Stakčínskeho festivalu.
Prítomní venovali pozornosť projektu ,,Vyčisti
obec a vyhraj!“.
Po diskusii podali poslanci interpelácie
občanov obce.

Máj

mesiac lásky

Čas rýchlo letí a je tu máj. Máj je mesiacom lásky. Občas
sa diskutuje o vzťahu medzi priateľstvom a láskou.
Jedni tvrdia, že je to ako s ohňom a vodou, iní zase,
že priateľstvo je predsieňou lásky. Láska nie je o tom,
čo dostanete, ale o tom, čo dáte a očakáva sa, že
dáte všetko. V máji je príroda v plnom rozkvete,
prebúdzajú sa stromy, kvety, ľudské city,
priateľstvá. Máj by mal preto trvať celý
rok, a nie len 31 dní.

Vyčisti obec
a vyhraj!

Na podnet starostu obce a obecného zastupiteľstva
vyhlasuje Základná škola v Stakčíne súťaž ,,Vyčisti
obec a vyhraj! “. Cieľom súťaže je naučiť a motivovať
žiakov separovať odpady v škole a následne vo svojich
rodinách. Prostredníctvom separácie a recyklácie
odpadov chránime životné prostredie pred odpadmi
a zmiernime tým negatívne dopady ťažby a výroby surovín
na prírodu, zabránime vzniku divokých skládok v okolí obce
a následne ich náročnej a nákladnej likvidácii. Súťaž sa
bude realizovať v mesiaci máj a jej vyhodnotenie bude
1.6.2007 na oslavách MDD. Súťažiť budú jednotlivci ale aj
jednotlivé triedy. Zbierať a triediť sa budú PET-fľaše (čisté
a stlačené), sklo (zaváracie poháre, fľaše, riady zo skla
a pod.) a papier. Súťaž je určená pre deti ZŠ v Stakčíne. Na
výhercov čakajú zaujímavé ceny, ktoré venuje obecný úrad,
napr.: bicykel, MP3-prehrávač, stan a pod. Najlepší kolektív
získa výlet do Botanickej záhrady v Košiciach. Dúfame, že
sa našim deťom podarí aspoň čiastočne to, o čo sa niektorí
dospelí ani len nesnažia, a že sami prispejú k tomu, aby ich
obec bola krajšia a čistejšia.

Otázniky
V minulom čísle sme začali písať o pravidlách
správania sa v reštaurácii. Tejto problematike
sa budeme venovať aj v tomto čísle.

V reštaurácii

Pri stole v reštaurácii (a malo by to platiť
všade, nielen v “lepších“ reštauráciách)
nezabúdame na niektoré základné zásady:
plátenný obrúsok patrí na kolená (nie však
papierová servítka, ktorú nechávame voľne
po ľavej strane) a použijeme ho vždy na
utretie úst pred napitím sa (práve tak, ako
papierovú servítku). Šalát jeme vidličkou
ľavou rukou, kompóty lyžičkou pravou rukou,
kôstky dávame na tanierik pod miskou. Chlieb
nehryzieme, ale odlamujeme a jeme ľavou
rukou. Príbory sa počas jedla dávajú krížom
s rúčkami k príslušnej ruke (vidlička vľavo, nôž
vpravo), príbory uložené súbežne s oboma
rúčkami na pravú stranu sú pre čašníka
znamením, že sme už dojedli, aj keď sme ešte
neskonzumovali všetko. Ak nezvládneme

bezpečne túto zásadu, môže sa nám
v dobrom podniku s pozornou obsluhou stať,
že čašník odnesie poloplný tanier, ak uvidí
“znamenie“ skončeného jedla rovnobežne
položeným príborom. Uviedli by sme tým do
rozpakov seba i jeho. Omáčka sa nevytiera,
tanier neolizuje, šťava z kompótu a nálev
zo šalátu sa nedopíjajú. Použitá servítka sa
odkladá na tanier, nie do popolníka. Fajčiť
by sa malo najskôr pri káve, a to s dovolením,
o ktoré požiadame ostatných hostí pri stole.
Ak sa nám pri stole stane nejaká nehoda
(prevrátený alebo rozbitý pohár, vyliata káva
atď.), vyvarujeme sa premrštených reakcií,
stačí jednoduché ospravedlnenie. Hostiteľ
potom zariadi u čašníka upratanie stola,
črepín a pod.

Viete že...
V dnešnej dobe sa legislatíva mení rýchlo.
Neznalosť zákona však neospravedlňuje,
preto Vám prinášame základné právne rady
zo zákonníka práce, ktoré možno pomôžu
vyriešiť aj Váš problém.

§ 141 Dôležité osobné prekážky v práci

(2) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
pracovné voľno s náhradou mzdy v sume
jeho priemerného zárobku alebo bez náhrady
mzdy najmä z týchto dôvodov a najmenej
v tomto rozsahu:
d) úmrtie rodinného príslušníka
1. pracovné voľno s náhradou mzdy na
dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa
a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto
osôb,
2. pracovné voľno s náhradou mzdy
na jeden deň na účasť na pohrebe
rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča
a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela
súrodenca a na ďalší deň, ak zamestnanec
obstaráva pohreb týchto osôb
3. pracovné voľno s náhradou mzdy na
nevyhnutne potrebný čas, najviac na
jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča
alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča
jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce
nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so
zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti
a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva
pohreb týchto osôb.

Predstavujeme
poslancov OZ
v Stakčíne
V prvom čísle nášho časopisu sme vám
sľúbili, že Vám postupne predstavíme
poslancov obecného zastupiteľstva.
Dnes Vám ako prvého stručne
predstavíme funkčne najstaršieho
poslanca OZ

p. Miroslava Bobera.

Aký je Váš rodinný stav?
Ženatý, syn Boris.
Koľko rokov ste poslancom OZ?
5. volebné obdobie. Čo Vás viedlo
ku kandidatúre za poslanca OZ?
Nespokojnosť. Vždy je čo vylepšovať. Ak
budeme iba nadávať a krčiť ramenami,
nepohneme sa dopredu. Nespokojnosť
našich pradedov so svojím životom poslala
drevené pluhy do zabudnutia.
Čo Vám v obci chýba?
Väčší záujem občanov o veci obecné.
Poviem príklad: Smetiská okolo obce nám
nerobia Marťania. Obal z keksov alebo
rozbitá fľaša na chodníku je naša práca.
Netreba veľa, len sa zohnúť.
Vaše obľúbené jedlo?
Veľmi si nevyberám, ale najskôr tradičná
kuchyňa.
Kde najradšej oddychujete?
Vo vzduchu.

KAM ZA KULTÚROU
Mestské kultúrne stredisko v Snine
PROGRAM podujatí
pre verejnosť v máji 2007

1. máj
Prvomájové oslavy
vystúpenie sninských kolektívov záujmovej
umeleckej činnosti
námestie, 14.00 hod.
2. máj
Jadranka a jej hostia
- sprievodná skupina HUGO a rozprávač PIŤO
kinosála, 18.00 hod., vstupné: 80,- Sk
6. máj
O troch prasiatkach
predstavenie Detského kočovného divadla
DRaK Prešov pre deti a rodičov
/spoluúčinkuje Katka Koščová/
kinosála, 15.00 hod., vstupné: 25,- Sk
7. máj
62. výročie víťazstva nad fašizmom
pietny akt kladenia vencov
Pomník padlých, 12.00 hod.
13. máj
Deň matiek
Koncert ZUŠ v Snine
kinosála, 15.00 hod.
18. máj
Pomôžme si navzájom
beseda o pozitívnom myslení
spoločenská sála, 17.00 hod., vstup zdarma
26. máj
Galashow
Hrá Big Band Jula Selčana s Michalom
Dočolomanským
Hostia: Oľga Szabóová, Lýdia Volejníčková,
Anna a Slavomír Benkovci
námestie, 19.00 hod.

SÚŤAŽ
Milí čitatelia!
Súčasťou našich novín je aj
súťaž. V každom čísle uverejníme
najzaujímavejší kuchársky recept, ktorý
odmeníme vecnou cenou. Na konci
roka ohodnotíme najlepší recept ako
recept roka a oceníme ho zaujímavou
cenou.

RECEPTY
Falošná treska

1⁄2 kg tvarohu, 1 tatárska omáčka,
1 veľká cibuľa, 2 veľké varené mrkvy, 3 ks
nakladaných uhoriek, 4 vajcia uvarené na
tvrdo
Postup: Tvaroh vymiešame so soľou, pridáme
nastrúhanú mrkvu, uhorky, na drobno
nakrájanú cibuľu a vajíčka, tatársku omáčku
a ostatné suroviny. Všetko dobre premiešame.

Kino CENTRUM
v Snine

1. máj, utorok o 19.30 hod.
Obsluhoval som anglického kráľa
(Obsluhoval jsem anglického krále)
Dráma, ČR/SR, 2006, 120 min.,
MP 12, 50,- Sk
Réžia: Jiří Menzel, Hrajú: Oldřich Kaiser,
Marián Labuda, Milan Lasica
5. máj, sobota o 19.30 hod.
Smrtiaca nenávisť (The Grudge 2)
Horror, USA, 2006, 92 min., MN 18,
české titulky, 59,- Sk
Réžia: Takashi Shimizu. Hrajú: Sarah
Michelle Gellar, Amber Tamblyn,
Arielle Kebbel
8. máj, utorok o 19.30 hod.
Moja super Ex (My Super Ex-Girlfriend)
Komédia, USA, 2006, 97 min.,
MP 12, české titulky, 59,- Sk
Réžia: Ivan Reitman. Hrajú: Uma Thurman,
Luke Wilson, Anna Faris
12., 13. máj sobota, nedeľa o 17.00 hod.
Most do krajiny Terabithia
(Bridge to Terabithia)
Dobrodružný, USA, 2007, 100 min.,
MP 12, český dabing, 59,- Sk
Réžia: Gabor Csupo. Hrajú: Josh Hutcherson,
AnnaSophia Robb, Erin Annis
15. máj, utorok o 19.30 hod.
Prázdniny pána Beana (Mr. Beans Holiday)
Komédia, USA/VB, 2007, 90 min.,

Božie milosti
1 vajíčko, 2 žĺtky, 1 kávová lyžička práškového
cukru, hladká múka podľa potreby
Postup: Zo surovín vypracujeme jemné
rezancové cesto, ktoré vyvaľkáme na tenko.
Vykrajujeme obdĺžniky veľkosti asi 3x5 cm.
Do ich stredu urobíme 2 zárezy. Vyprážame
v horúcom oleji a ešte teplé obalíme
v práškovom cukre.
Recepty zaslala p. Mária Jakubková.
Recept z minulého čísla nám poslala
p. Čičváková Mária, za čo sme ju odmenili
peknou cenou.
Vaše príspevky čakáme v predajni
p. Bobera najneskôr do 23.5.2007. Verím,
že ďalšie ocenenie bude práve Vaše.

I N Z E R ÁT Y
Predám:

► zásuvkovú mrazničku, cena dohodou,
7692523.
► Škodu Felícia combi 1,3 MPi, benzín, LPG,
1997, ťažné, 110 000 Sk, 091969555 .
►detský bicykel pre 4-7 r. dieťa, značne
zachovalý, cena 1600 Sk, 0905 308 468.

MP 12, slovenské titulky, 59,- Sk
Réžia: Steve Bendelack. Hrajú: Rowan
Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry
19. máj, sobota o 19.30 hod.
Dokonalý trik (The Prestige)
Sci-fi dráma, USA/UK, 2006,
130 min., MN 15, slovenské titulky, 59,- Sk
Réžia: Christopher Nolan. Hrajú: Hugh
Jackman, Christian Bale, Michael Caine
22. máj, utorok o 19.30 hod.
Sunshine (Sunshine)
Sci-fi, VB, 2007, 107 min. MP 12,
české titulky, 59,- Sk
Réžia: Danny Boyle. Hrajú: Chris Evans,
Cillian Murphy, Rose Byrne
27. máj, nedeľa o 19.30 hod.
Schnitzel Paradise (Het Schnitzelparadijs)
Romantická komédia, Holandsko, 2005,
82 min., MP 12, české titulky, 59,- Sk
Réžia: Martin Koolhoven. Hrajú: Mounir
Valentyn, Bracha van Doesburgh,
Mimoun Oaissa
29. máj, utorok o 19.30 hod.
Odsúdení zomrieť: Otvorené more 2
(Open Water 2: Adrift)
Thriller, Nemecko, 2006, 95 min. MN 15,
české titulky, 59,- Sk
Réžia: Hans Horn. Hrajú: Susan May Pratt,
Richard Speight Jr., Niklaus Lange

,,Povedz mi,
čo čítaš
a ja ti poviem
kto si“
V našom okrese je približne 20 knižníc.
Na základe prieskumu Regionálneho
osvetového strediska v Humennom je obec
Stakčín na 11. mieste v počte zväzkov
na jedného obyvateľa a na 1. mieste
v počte výpožičiek na 1 obyvateľa. Z toho
vyplýva, že sme ešte stále kultivovaní
ľudia. Stakčínska knižnica disponuje
10 173 knižnými zväzkami. Z tohto počtu je
približne 2000 zväzkov odborná literatúra.
V súčasnej dobe je cena kníh a zvlášť
odbornej literatúry vysoká. Knižnica nám
ponúka svoj bohatý fond a je len na nás,
ako ho využijeme. Zvlášť deti a mládež
si cestu k dobrej knihe hľadajú ťažšie,
ako to bolo za našich čias. Čas však čaro
čítania kníh neodniesol. Žiaden film nám
neprinesie toľko zážitkov ako dobrá kniha.
Výpožičná doba obecnej knižnice
v Stakčíne je v pondelok, v stredu
a v piatok od 16.30 do 18.30 hod.

Postreh redaktorky
Úcta k mŕtvym neúcta k živým!

Ako riaditeľka školy mám morálnu povinnosť
zúčastniť sa na pohreboch rodinných
príslušníkov zamestnancov našej školy.
Mala som možnosť navštíviť cintoríny
v okolitých obciach a mestách. V týchto
dňoch som s priateľmi navštívila stakčínsky
cintorín a bola som nemilo prekvapená.
V snahe upraviť a skrášliť hrob blízkeho
naši spoluobčania hádžu staré kvety, vence,
svietniky, kahance, igelitové tašky hneď
k plotu. Sú tam obrovské kopy smetia. Nič

tak strašné ako na stakčínskom cintoríne
som nevidela. To už nie je miesto posledného
odpočinku, kde chodia živí prejaviť úctu
k mŕtvym, toto je miesto, kde niektorí živí
stratili akýkoľvek zmysel pre poriadok
a slušnosť a nech mi niektorí odpustia, aj
charakter. Pri plote smerom k ovocnému sadu
sme zbadali starú dvojplatničku. Niekto si dal
tú námahu a vyniesol ju na cintorín, namiesto
toho, aby ju dal do zberu, príp. do kontajnera.
Predpokladám, že určite predtým nezdobila
niečí hrob. Pamiatke zosnulým venujeme
nielen jeden deň v roku, a tak by toto miesto
aj malo vyzerať. Touto problematikou sa
zaoberalo obecné zastupiteľstvo na svojom
4. zasadnutí. Do boja proti divokým skládkam
je zapojená aj polícia, čo už prinieslo prvé
výsledky.

ŠPORT
Výsledky FK Agrifop Stakčín:

Dorast IV. liga: Stakčín – Kamenica 1 : 1
Zamutov - Stakčín 3 : 0
Stakčín - Dl. Klčovo 7 : 0
Žiaci III. liga: Stakčín- Kamenica 1 : 2
Zamutov - Stakčín 2 : 2
Stakčín - Sedliská 5 : 1
IV. liga SV – 20.kolo:
Stakčín – Ľubica 4:0 ( 1:0 )
Góly : Chalčák 2, Tabaka, Bešak
21.kolo: Klušov – Stakčín 0:1 ( 0:1 )
Góly: Valkučak
22. kolo: Stakčín – Jasenov 6:0 ( 2: 0 )
Góly : Chalčák 2, Valkučak, Paraska, Betak
Tabuľka: - poč. bodov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Svidník
Stakčín
Snina
Fintice
N. Šebastová
Ľubotice
Kežmarok
Ľubica
Kľušov
Kračúnovce
N. Hrušov
Breznica
Jasenov
Raslavice
Čierne
Medzilaborce

51
50
48
35
35
31
30
29
29
29
28
28
25
22
15
14

Soft-tenis

V telocvični ZŠ v Stakčíne prebieha každú
sobotu o 19.00 hod. soft-tenisový turnaj.
Hrajú sa dvojhry a štvorhry na ihrisku
s volejbalovými rozmermi. Prípadní
záujemcovia sa môžu ešte prihlásiť
v sobotu v telocvični alebo na tel. čísle
0915 640 255 u p. Jána Sochaniča.

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
● Polícia Stakčín: 767 44 33
● Pošta Stakčín: 767 43 08
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