Návšteva v Poľsku
Dňa 18.4.2007 starosta obce spolu s poslancami OZ J. Hudákom,
Ing. J. Sochaničom a PaedDr. J. Kandríkovou navštívili poľských
partnerov v obci Lutowiska. Predstavitelia obce na čele so
starostom p. Wlodzimierom Podyme nás srdečne prijali na
obecnom úrade. Po malom občerstvení sme pristúpili k pracovným
povinnostiam. Predstavitelia oboch obcí pripravili zmluvu
o podmienkach realizácie cezhraničného projektu na rekonštrukciu
edukačných objektov, slúžiacich na výmennú spoluprácu
v rôznych oblastiach. Za každú stranu sa vytvorili projektové
tímy. Našu stranu bude zastupovať starosta obce a p. J. Hudák.
Do realizácie projektu však budú zapojené obecné zastupiteľstva
na oboch stranách. Poľskí priatelia nám po pracovnej časti
pripravili zaujímavú exkurziu Národného parku Bieszczady. Mali
sme možnosť pozorovať veľké stádo zubrov, vidieť vodné stavby
stoviek tam žijúcich bobrov, prekrásnu prírodu. Najviac nás však
prekvapila ich hrdosť a oduševnenosť s akou nám o svojej prírode
rozprávajú, ako túto hrdosť pestujú už v malých deťoch pripravujúc
im malé náučné parky. Všade vidno prepracovaný ochranársky
systém, koncepciu lesného hospodárstva, ktorého súčasťou je aj
environmentálna výchova.
Zástupcovia obce Lutowiska našu delegáciu prijali s veľkou úctou
a dobrosrdečnosťou. Rokovanie bolo vedené na báze vzájomného
porozumenia a dopĺňania sa. Veríme, že sa spoločné ciele podarí
naplniť a že pripravovaný projekt bude úspešne podporený.

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 24.04.2008 sa uskutočnilo 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tieto materiály:
• zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2008,
• schválilo rozpočtové opatrenie obce č.
01/2008 zo dňa 24.04.2008,
• zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za 1. štvrťrok 2008,
• schválilo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č.
01/2008,
• zobralo na vedomie správu o činnosti
obecnej knižnice za rok 2007 a úlohy na
rok 2008,
• zobralo na vedomie správu o činnosti DHZ
(Dobrovoľný hasičský zbor) za rok 2007
a úlohy na rok 2008,
• zobralo na vedomie informatívnu správu
starostu obce o akciách investičného charakteru za 1.štvrťrok 2008,
• neschválilo žiadosť Združenia súkromných
vlastníkov o príspevok na činnosť,
• schválilo žiadosť ZŠ s MŠ o udelenie sú-
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hlasu na poskytnutie stravovania pre iné
fyzické osoby,
schválilo pridelenie dotácie vo výške
10.000.- Sk pre ZŠ s MŠ na realizáciu enviroprojektu,
neschválilo žiadosť agentúry VIDIEK
o prenájom priestorov Staničnej reštaurácie, Staničná reštaurácia je určená na
odpredaj,
schválilo cenník na odpredaj nevyužitých
pozemkov pod a pri rodinných domoch,
bytových domoch a iných nehnuteľnostiach,
schválilo predloženie žiadosti o NFO
v rámci operačného cieľa 1.2 /odvádzanie
a čistenie komunálnych vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ a realizáciu projektu,
kanalizácia a ČOV VI. a VII. etapa,
schválilo, že zmeny rozpočtu v jednotlivých položkách do výšky 200 000.- Sk
môže vykonávať starosta obce formou
rozpočtových opatrení – maximálne 4x
ročne,
schválilo dotácie pre Združenie vysídlen-

cov nad VN Starina vo výške 3.000.- Sk na
jednu akciu vo vysídlenej obci. Maximálna celková výška dotácie je 21.000.- Sk
/7obcí x 3.000.-Sk/. Dotácia sa vypláca na
základe žiadosti Združenia pred konaním
akcie,
• schválilo rozšírenie dohody medzi Gminou Lutowiska /Poľská republika/ a obcou
Stakčín /spolupráca v kultúre, športe .../,
• schválilo p. Jána Kerekaniča a p. Juraja
Hudáka do spoločnej komisie partnerstva
Lutowiska – Stakčín /na prípravu a realizáciu projektu Ekologické vzdelávanie –
prestavba starej MŠ na turistickú ubytovňu
pre žiakov/,
• schválilo projekt „Vyčistí obec a vyhraj“ na
rok 2008 /od 1.5.2008 do 31.5.2008/,
• schválilo zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude
zaoberať odpredajom obecných pozemkov.
Termín: máj 2008
V bode interpelácie poslanci kritizovali neskoré doručovanie obecných novín do domácnosti, kvalitu miestnych komunikácií a tlmočili sťažnosť občanov na zlý príjem rádia
Patria (národnostné vysielanie).

Vyčisti obec
a vyhraj
2008
(Súťaž pre žiakov ZŠ Stakčín)
Táto súťaž mala v minulom roku pozitívne
ohlasy. Žiaci a pedagógovia urobili pre naše
zdravé žitie obrovský kus práce. Z tohto
dôvodu sme sa rozhodli súťaž zorganizovať
aj v tomto roku a tak vytvoriť možno májovú
separačnú tradíciu, vďaka ktorej deti budú učiť
dospelých chrániť svoje životné prostredie ale
aj kultúre spolunažívania.
Ciele súťaže: - zvýšiť podiel vytriedeného
odpadu produkovaného v škole určeného na
jeho ďalšiu recykláciu,
- naučiť a motivovať žiakov separovať odpady
v škole a následne vo svojich rodinách.

- prostredníctvom separácie a recyklácie
odpadov chrániť životné prostredie pred
odpadmi a zmierniť negatívne dopady ťažby
a výroby surovín na prírodu.
Rámec súťaže: zber PET-fliaš, zber
papiera Podmienky zberu: - PET-fľaše: od
nápojov, čisté a stlačené; - papier: časopisy,
noviny, zošity, kartón, neznečistený, bez kovov
a plastov. Súťaž je určená deťom ZŠ v Stakčíne.
Súťaž je rozdelená na dve časti: - súťaž
tried - súťaž jednotlivcov.
Termíny súťaže: - vyhlásenie: 1.5.2008
- realizácia: od 1.5. do 29.5.2008 vyhodnotenie: 30.5.2008 na oslavách MDD.
Súťažná komisia: Mgr. M. Zubaľ, Mgr. M.
Hudák, Ing. J. Sochanič, Ing. M. Buraľ, M.
Bober.
Zberoví komisári: 1. zber PET - fliaš - dozor:
Mgr. M. Zubaľ - dozor: Mgr. M. Hudák; 3. zber
papiera - dozor: Ing. J. Sochanič
Základným kritériom, podľa ktorého bude

porota posudzovať aktivity tried a jednotlivcov,
je ich kreativita a účinnosť v praxi, t. j. že sa
ich vplyvom zvýši podiel triedeného odpadu
v škole a súčasne je predpoklad, že dôjde
k motivácii triedenia odpadov v rodinách
samotných žiakov.
Bodovanie: PET-fľaše: 10 ks – 10 bodov;
papier: 1 kg – 5 bodov
Ocenenia: súťaž tried: 1. miesto: výlet do
jaskyne Domica, na hrady Betliar a Krásna
hôrka; 2. miesto: výlet do ZOO v Košiciach;
3. miesto: návšteva múzea v Michalovciach
súťaž jednotlivcov: 1. miesto: bicykel, 2.
miesto: MP3-prehrávač; 3. miesto: stan; 4. –
20. miesto: rôzne ceny
Vyhodnotenie: na oslavách MDD
Technické a materiálne zabezpečenie:
Škola zabezpečí priestory, personál
a propagáciu. Obec zabezpečí finančné
krytie, vrecia na zber PET-fliaš a odvoz
zozbieraných surovín.

CENNÍK
pre odpredaj nevyužitých pozemkov pod
a pri rodinných domoch, bytových domoch
a iných nehnuteľnostiach.
a/ odpredaj pozemkov s plochou do
100 m2 ..................................... 25.- Sk/m2
b/ za každý m2, ktorý prekročí výmeru
100 m2 . .................................... 35.- Sk/m2
c/ za každý m2, ktorý prekročí výmeru
200 m2 ...................................... 45.- Sk/m2
d/ za každý m2, ktorý prekročí výmeru
300 m2 do 400 m2...................... 55.- Sk/m2
e/ vhodnosť odpredaja pozemkov s výmerou nad 400 m2 posúdi komisia pre
výstavbu a ÚP. V prípade ich súhlasu /t.j.
nevhodnosť pozemku na iné využitie/ sa
odpredá pozemok presahujúci 400 m2 po
60.- Sk/m2.
Vo všetkých prípadoch sa k cene pozemku
pripočítajú aj náklady spojené s odčlenením alebo vysporiadaním pozemku /GO
plány, vytyčovacie náčrtky a pod./, ktoré
platila obec.
Cenník schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 196/2008 dňa:
24.04.2008.
Účinnosť uznesenia: dňom schválenia v OZ 24.04.2008 a končí dňom
31.10.2008.

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: 057/767 44 33,
pošta Stakčín: 767 43 08
Gréckokatolícka Cirkev Farnosť Ochrany
Presvätej Bohorodičky v Stakčíne:
767 41 54
Pravoslávny farský úrad: 767 41 11

AKCIA STROMY POZNANIA
„Stromy sú krásne. Stromy sú užitočné.
Stromy sú nenahraditeľné.“ Týmito vetami
sa dňa 23. apríla 2008 začalo teoretickopraktické a didaktické stretnutie žiakov
2. a 6. ročníkov ZŠ s MŠ v Stakčíne
s fundovanými pracovníkmi Ing. Mariánom
Sejnom a Ing. Miroslavom Macikom z LS
Hlivištia, OZ Sobrance, Lesy SR, š.p. Banská
Bystrica, zastrešené pod názvom STROMY
POZNANIA.
Akcia Stromy poznania je súčasťou 2. ročníka
Lesníckych dní, ktoré v čase od 22. apríla do
1. mája 2008 organizuje Národné lesnícke
centrum. V rámci nej sú pri základných
školách vysádzané miniatúrne arboréta. Ich
úlohou je nielen skrášliť okolie škôl, ale aj
naučiť žiakov spoznávať drevinové bohatstvo
Slovenska.
Pracovníci LS Hlivištia začali akciu Stromy
poznania vhodnou motiváciou, ktorou
preverili získané vedomosti žiakov a doplnili
ich o nové poznatky o lese. Pútavou
prednáškou zo života stromov a lesov a cez
zážitkové učenie o lese a jeho obyvateľov
vtiahol Ing. M. Sejna žiakov do problematiky
tvorby a ochrany lesov. Zdôraznil, že vlani si
v našom školskom arboréte spolu s lesníkmi
zasadili päť najvzácnejších drevín Slovenska
– jedľu, smrek, borovicu, buk a dub. Tohto
roku sme k nim dosadili ďalšie vzácne dreviny,
ktoré rastú vysoko v horách – smrekovec,
limbu a kosodrevinu. Žiaci 2. ročníka získali

nové poznatky a žiaci 6. ročníka si doplnili
vedomosti o kosodrevine, ako o skromnej
ochrankyni najvyšších hôr, ktorá vytvára
nepreniknuteľné koberce, dobre chráni
pôdu a vodné pramene a odoláva aj veľkým
mrazom. O limbe sa dozvedeli, že je to
pôvabný tatranský poklad – chránená drevina,
ktorá dokáže rásť vysoko pri kosodrevine,
jej plodom sú limbové oriešky. Smrekovec,
našim žiakom najznámejší, nazývaný aj
zlatý plášť jesene, obľubuje vysoké polohy
s dostatkom svetla a je jediným ihličnatým
stromom, ktorého ihlice každoročne žltnú
a opadávajú. Spomínané stromčeky žiaci
vlastnoručne zasadili do pôdy školského
arboréta. Po skončení teoreticko-praktickej
časti nasledovali didaktické hry, ktoré boli
spestrením nášho stretnutia. Didaktická hra
na školskom dvore „Netopier a motýľ“ uvoľnila
a hlavne zohriala žiakov, pretože teplota
ovzdušia v tento deň priala skôr kosodrevine,
limbe a smrekovcu, než im. Pracovníci LS
Hlivištia zanechali v žiakoch pekné spomienky,
a to aj vďaka hre „Výlet do lesníckeho
skanzenu“, množstvu propagačných letákov,
brožúr a obrazového materiálu, ktoré
im v závere nášho príjemne stráveného
odpoludnia rozdali s cieľom venovať sa aj
takouto formou štúdiu lesa a jeho prírodných
krás.
Rozlúčka s fundovanými pracovníkmi sa
konala na pôde riaditeľstva školy. Riaditeľka

Dom smútku poskytuje pozostalým služby, ktoré doteraz neboli. Je
možné pripraviť tam občerstvenie pre smútiacu rodinu a blízkych
v kuchynke, sú tam nové toalety, miestnosť pre správcu cintorína
a miestnosť pre potreby duchovných. Priestory sú čisté, esteticky
a vkusne upravené. Starosta obce vďaka svojej usilovnosti
a organizačným schopnostiam dokázal za niekoľko dní a mesiacov,
túto budovu zmeniť na nepoznanie.
Niekoľko slov z jeho slávnostného príhovoru:

Prejav pri príležitosti znovu otvorenia
Domu smútku po rekonštrukcii.

Slávnostné otvorenie Domu smútku
Dňa 9.5.2008 o 16.00 hod. sa zišli mnohí občania našej obce
pri otvorení zrekonštruovaného Domu smútku. Dom smútku je
miesto, kde všetci pozostalí odprevádzajú na miesto posledného
odpočinku svoju blízku osobu. Je miestom, kde sa nerobia rozdiely
vo vierovyznaní, postavení alebo národnostnej príslušnosti. Presne
tak vyzeralo aj toto slávnostné podujatie. Čelní predstavitelia našich
troch obecných cirkvi spoločnou modlitbou vysvietili múry vynovenej
budovy. Spoločnú modlitbu sprevádzal svojim spevom súbor Beskyd.

Myslím si, že táto budova spĺňa všetky požiadavky na dôstojnú
poslednú rozlúčku s našimi spoluobčanmi.
Vážení poslanci NR SR, vážení otcovia duchovní, vážení
spoluobčania!
Som rád, že ste prijali pozvanie na znovu otvorenie Domu smútku
po rekonštrukcii.
Budova Domu smútku je v prevádzke od roku 1985. Bola
postavená v akcií “Z”. Jej údržba bola dosť zanedbávaná, lebo sa
riešili iné, dôležitejšie priority. Posledné roky táto budova nespĺňala
ani základné hygienické podmienky. Na mnohých miestach do nej
zatekalo, poškodená bola nielen maľba, ale aj omietka.
Rekonštrukciu sme začali v decembri 2007. Pôvodné ostali
iba múry, steny a stropy. Urobila sa nová strecha, nová
elektroinštalácia, nové rozvody vody, nová kanalizácia, nové
ozvučenie, nové dlažby, obklady, omietky, elektrické ohrievanie,
toalety. Dokonca je tu aj kuchynka. Zosilnené je chladiace
zariadenie tak, že za niekoľko minút dosiahne požadovanú teplotu.
A veľa iných novôt, ktoré nechcem pre krátkosť času spomínať.
Jednoducho povedané: Elaut Bau Mont, p. Plávka, p. Kapraľ
Ján, p. Sochanič Ján, p. Černega, p. Miroslav Kapráľ, p. Babín,
p. Serdula a mnoho iných vykonalo ako tradične kvalitnú prácu, za
ktorú im srdečne ďakujem.
Celá rekonštrukcia bude stať cca 4,3 milióna. Z toho 390 000 Sk
nám poskytlo MF SR a 150 000 Sk predseda vlády SR Róbert
Fico. Patrí im za to vďaka od všetkých občanov Stakčína.
Poďakovať treba aj poslancom NR SR Ľ. Roškovej a M. Lukšovi
za nadštandardnú starostlivosť o našu obec a to nielen pri
zabezpečovaní financií na túto akciu.
Na záver Vám chcem predstaviť správcu Domu smútku a cintorína
p. Jána Zubaľa. Očakávam od neho, že Prevádzkový poriadok
cintorína bude zabezpečovať na 100% a profesionálne
vystupovanie pri smútočných obradoch.
Vážení spoluobčania verím, že sa nám spolu podarí zabezpečiť
poriadok na cintoríne tak, aby aj cintorín bol dôstojným miestom
odpočinku našich spoluobčanov, s ktorými sa rozlúčime vo
vynovenom Dome smútku.
Starosta obce
Kontakt na správcu cintorína:
Ján Zubaľ – 0907275136. V prípade neprítomnosti ho zastupuje
Jaroslav Mandzák – 0911610396

školy Mgr. T. Kapraľová poďakovala lesným
inžinierom za motivačné a pútavé formy
práce so žiakmi, budúcimi následníkmi
tvorby a ochrany lesa a dodala, že už teraz
sa teší na ďalšiu spoluprácu a na ďalší ročník
Lesníckych dní, ktorý sa s určitosťou bude
konať aj na pôde našej školy. K hrejivým
a ďakovným slovám riaditeľky školy sa pridali
aj triedne učiteľky Mgr. N. Kerekaničová
a Mgr. A. Piteľová.
Lesy sú našimi pľúcami, sú naším chlebom,
príbytkom a nádejou. Sú chrámom harmónie
a zdravia. Poznajme ich, chráňme a milujme.
Mgr. Anna PITEĽOVÁ

Predstavujeme poslancov OZ v Stakčíne
Miroslav Sochanič
Aký je Váš rodinný stav?
Ženatý. Dve deti.
Ako dlho ste poslancom OZ?
Prvé volebné obdobie.
Aké je Vaše povolanie ?
Živnostník.
Čo sa Vám v našej obci páči ?
Páči sa mi, že sa v obci začína stavať

a rekonštruovať, čím sa mení vzhľad obce
k lepšiemu.
Čo by ste v obci zmenili ?
Zmenil by som stav miestnych komunikácií, pre
mládež by som sa snažil vybudovať viac ihrísk,
na ktorých by mohli športovať
Aké je Vaše obľúbené jedlo ?
Pirohy.
Kde najradšej oddychujete?
V kruhu svojich najbližších.

KRV ZACHRAŇUJE ŽIVOTY

Toto je heslo Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodného
Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Ľudský zdroj najvzácnejšej
tekutiny – dobrovoľný darca krvi – zostáva naďalej nenahraditeľný
vo všetkých krajinách sveta. Z darovanej krvi sa získavajú prípravky,
bez ktorých nie je možné predstaviť si liečbu celého radu ochorení.

Transfúzia krvi alebo krvného prípravku je neraz jedinou možnosťou
záchrany života.
Práve preto sa výbor Miestneho spolku SČK v Stakčíne rozhodol
morálne oceniť darcov krvi v našej obci za ich vysoko humánny čin.
Dňa 4. mája 2008 sa v zasadačke obecného úradu zišli držitelia zlatej,
striebornej a bronzovej plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho, aby z rúk
predsedníčky MS SČK Márie Neuschwändtnerovej prijali ďakovný
list za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Osobne sa prišla poďakovať
a pozdraviť prítomnýchMUDr. Valéria Bašistová, primárka transfúznohematologického oddelenia NsP A. Leňa v Humennom.
Myšlienku humanity a obetavosti umocnila aj nádherná báseň, ktorú
zarecitovala pani Iveta Buraľová. Hliadka mladých zdravotníkov zo
ZŠ v Stakčíne predviedla ukážky z poskytovania prvej pomoci. Svojím
spevom spríjemnili toto posedenie aj deti z tunajšieho detského
domova.
V závere oficiálnej časti starosta obce Ján Kerekanič udelil
predsedníčke MS SČK Márii Neuschwändtnerovej „Cenu starostu
obce“ za dlhodobú a príkladnú prácu.
Srdečná vďaka patrí každému, kto daruje krv, kto má k svojmu životu
a zdraviu a tým aj k darovaniu krvi zodpovedný prístup. Daruje tým
nielen život, daruje súčasne zdravie tomu, koho život zachráni.
N. Kerekaničová

OCENENÍ
DARCOVIA KRVI
ZLATÁ JÁNSKEHO PLAKETA
(muži – 40 odberov; ženy – 30 odberov)
Kerekanič Ján ▪Vozňak Emil▪Bober Miroslav
Smoľak Ivan▪Koribanič Jaroslav▪Leňko Ján
Karoľ Andrej
STRIEBORNÁ JÁNSKEHO PLAKETA
(muži aj ženy – 20 odberov)
Mruz Vladimír▪Olexik Michal▪Mandzák
Jaroslav▪Koribanič Peter▪Kerekaničová
Nadežda

Darcovia krvi - zprava p. M. Neuschwändtnerová, Mudr. Kupčová, Mudr. Bašistová, starosta
obce, E. Antalková

ŠPORT A KULTÚRA

Postrehy
redaktorky
Minulý mesiac hrali naši futbalisti domáce
derby Stakčín – Snina. Na futbal nechodím,
ale chystalo sa tam veľa našich priateľov zo
Sniny, tak sme sa s manželom rozhodli stráviť nedeľné popoludnie s priateľmi na futbale
v Stakčíne. Ľudí bolo neúrekom. Nielen dospelých, ale čo ma veľmi potešilo, bolo tam
veľa detí. Veď o to nám všetkým ide, aby naše
deti využívali zmysluplne voľný čas. Venovanie sa športu, hoci pasívne je priam ideálne. Kým to všetko nezačalo. Toľko nadávok

a vulgárnych slov za minútu som nepočula za
celý život. Niektorým rodičom vôbec nevadilo,
že ich ratolesti to počúvajú hneď vedľa nich.
Prekvapili ma aj niektorí dosť známi, vážení
občania našej obce. Vulgarizmy ako keby boli
súčasťou futbalových pravidiel. Nadávky sa
ušli aj žene – postrannej rozhodkyni, ktorú
som fakt ľutovala. Potom som si uvedomila,
ako asi prežívajú futbalové popoludnia ľudia,
ktorí bývajú blízko ihriska. Pýtam sa prečo?
Prečo tam niektorí ľudia vlastne chodia. Žeby
nemohli nadávať doma a tam sa chodia vyventilovať? Alebo si myslia, že sa tak ukážu
pred ostatnými akí sú chlapi? Vážne uvažujem, ako svojmu dieťaťu vysvetlím, že chodiť
na futbal nie je slušné. Skúste sa milí fanúšikovia zamyslieť nad tým, či si to tie deti zaslúžia, alebo skúste popremýšľať, čo iné by sa
mládež mohla od Vás naučiť okrem hrubých
a vulgárnych futbalových nadávok........( red.)

BRONZOVÁ JÁNSKEHO PLAKETA
(muži aj ženy – 10 odberov)
Kapráľ Daniel▪ Rosič Pavel
Marko Miroslav

Výsledky:
Stakčín – Snina
Raslavice – Stakčín
Stakčín – Solivar
Kračunovce – Stakčín
Stakčín – Medzilaborce

3:1
4:2
4:1
4:0
2:0

I N Z E R ÁT Y
► Predám 100 l plne vybavené akvárium,
s rybičkami, s drevenou skrinkou. Tel.0905
308 468, cena dohodou.
► Predám Wolkswagen Vento, 1,9 TDI
r.v.1994, cena 100 000 Sk, tel.: 0905
282 545
► Kúpim rodinný dom v Stakčíne, 0915 309
196
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