40. VÝROČIE SÚBORU BESKYD

Obec Stakčín
Regionálna rada ZRUSR v Humennom

pozývajú Vás na

FESTIVAL
ĽU D O V É H O U M E N I A

ktorý sa uskutoční
dňa 12. júla 2008 o 14.00 hod.
v parku pri Obecnom dome.

Село Стащин
Регіональна рада СРУСР в Гуменному

запрошують Вас на

ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА
який відбудеться
12 липня 2008 р. o 14.00 год.
в парку поряд із Сільським будинком.

V programe vystúpia:
Deti ZŠ a MŠ Stakčín - Beskyd - Humenské trio - Pichončanka - Dukát - Ruňanka
Trio Magurových - Hamorčanka - Pajtaše - Klenovčanka - Zaričanka - Ubľanka
Starinčanka - Duo Pročkových - Duha - Chemlon - Kamelia - Ukrajina
Programom sprevádza Ivan Rudy

Z rokovania
obecného zastupiteľstva
Dňa 19.06.2008 sa uskutočnilo 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tieto materiály:
• schválilo záverečný účet obce a celoroč
hospodárenie obce za rok 2007 bez výhrad,
• zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému  účtu za rok 2007,
• zobralo na vedomie správy nezávislého
audítora k záverečnému účtu za rok 2007,
• schválilo inventarizáciu majetku obce a vyradenie majetku obce na základe návrhov
inventarizačných komisií,

• schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 2. polrok 2008,
• so zmenami schválilo „organizačný poriadok Obecného úradu Stakčín“,
• so zmenami schválilo „zásady o výkone
kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Stakčín“,
• so zmenami schválilo „zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce“,
• zobralo na vedomie „zásady na obeh účtovných dokladov v podmienkach samosprávy obce Stakčín“,
• schválilo „plán obce Stakčín na zavedenie
eura“,
• zobralo na vedomie informáciu starostu
obce o príprave stakčínskeho festivalu,
• neschválilo návrh zmluvy o sprostredkovaní predaja Staničnej reštaurácie,

• zobralo na vedomie opatrenia Okresného
riaditeľstva HaZZ so zameraním úloh na
zber a uskladnenie objemových krmovín
a ochrany úrody pred požiarmi v roku
2008. Požiadalo starostu obce vykonávať  
navrhnuté opatrenia v obci Stakčín,
• zobralo na vedomie informáciu starostu
obce o výsledkoch zmieru medzi obcou
Stakčín a gréckokatolíckou cirkvou – farnosť Stakčín na Okresnom súde /zákon
č.161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva
k nehnuteľným veciam cirkvám .../
• schválilo prípravu na odpredaj budovy starého ObZS s priľahlými pozemkami,
•   zobralo na vedomie informáciu starostu
obce o výstavbe viacúčelového ihriska
v areáli ZŠ.     

Obecný úrad v Stakčíne
MO Únie žien Slovenska

vyhlasuje súťaž
pod názvom

UPRAV SI SVOJU
PREDZÁHRADKU
Termín úprav predzáhradiek:
od 23.6.2008 do 5.7.2008
Obhliadka predzáhradiek dňa: 6.7.2008
nedeľa v čase od 14:00 do 18:00
Hodnotiť sa bude v škále do 5 bodov:
 pokosenie predzáhradky
 kvetinová a kerová výzdoba
 údržba a úprava oplotenia
 úprava chodníka a priekopy pred
pozemkom
Vyhodnotenie a žrebovanie prihlásených
bude verejné na festivale dňa 12.7.2008
Víťaz bude odmenený záhradkárskymi potrebami v hodnote 2000,- Sk
Ďalší desiati budú vyžrebovaní a odmenení hodnotnými cenami (záhradkárske
potreby).

Vyčisti obec
a vyhraj
2008
Aj tohto roku sa v našej základnej škole
uskutočnil zber druhotných surovín.
V spolupráci s OÚ Stakčín a ZŠ s MŠ Stakčín
sa žiaci s veľkým úsilím pustili do zberu
a triedenia papiera a PET fliaš. Niektorí
si tieto druhotné suroviny zhromažďovali
po celý rok, ďalší doslova vyčistili čierne
skládky, iní poupratovali doma, či u babičky.
Žiaci našej školy zistili, že separácia a zber
druhotných surovín už patrí k bežnému
životu a v spolupráci so svojimi rodičmi
ozaj spravili kus dobrej práce. Konečné
výsledky zberu hovoria za všetko. Papiera
sa vyzbieralo 11 597 kg, čo je porovnateľné
s minulým rokom, ale PET fliaš sa vyzbieralo
neuveriteľných 21 887 kusov, čo je viac ako
o 7000 kusov oproti minulému roku. Prekonať

Ceny do súťaže venovala

Prihlásiť sa môžete telefonicky u pani Marty
Gavúrovej  0908 506 196 ,
alebo dole umiestneným vyplneným
kupónom na obecnom úrade.

Pri vyhodnotení MDD
a súťaže nechýbalo
občerstvenie pre
všetkých

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE
Meno a priezvisko:
_____________________________
_____________________________
Telefón:
_____________________________
Ulica:
_____________________________
Číslo domu:
_____________________________
Podpis:
_____________________________

Starosta obce odovzdáva
víťazovi súťaže bicykel

takýto rekord už bude asi veľmi ťažké.
Uvidíme... Bodovanie bolo nasledujúce:
1 kg papiera = 5 bodov, 1 PET fľaša = 1 bod.
Celkový počet bodov sa u tried prepočítaval
podľa počtu žiakov v jednotlivých triedach
a výsledkom bol priemer bodov na jedného
žiaka. Táto zmena trocha zamiešala poradím,
ale posunula do popredia triedy, v ktorých sa
do zberu zapojili takmer všetci žiaci.
Výsledky – jednotlivci:
1. miesto: M . Mandzák   6. A       9004 b
2. miesto: V.  Vasková     4. r        4715 b
3. miesto: A.  Mrúzová     4. r        4180 b
Výsledky – triedy:
1. miesto:
6. A  priemer na jedného žiaka:  747,4 b
2. miesto: 4. r                                               671,7 b
3. miesto: 7. B                                              447,6 b
Musím naozaj pochváliť aj ďalšie ročníky
a triedy, a to konkrétne 2., 1., 5. ročník, 8.A
a 6.B, ktoré sa veľmi snažili a spoločne
dokázali, že keď sa chce, dá sa aj veľa urobiť.
Na záver prajem všetkým žiakom, aby si užili
svoje zaslúžené výlety a ceny.
Ing. Sochanič Ján

Historická udalosť
Stakčína
,,Zavŕšenie pôsobenia Ducha pokánia posúva veriaceho
človeka k svätosti a čistote a nakoniec sa človek stáva
dedičom synovstva vo vzťahu k Bohu Otcovi. Preto aj v tento
dnešný deň pravoslávna cirkev ospevujúc Sv. Trojicu volá:
,,Otče, Syne a Duchu, traja zjednotení...
V Teba sme krstení a Teba oslavujeme po všetky veky Amen.
Christos posredi nas!“
(úryvok z príhovoru J. Gliganiča, správcu farnosti)
Prvé sväté prijímanie dňa 22.6.2008 v chráme sv.-trojice
starostom obce Stakčín Jánom Kerekaničom,   ako aj duchovnými
bratskej  rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej cirkvi – vdp.Štefanom
Gaborom, vdp. Jánom Dudičom a jerejom Jurajom Voroňákom
s manželkou, dokumentovala ducha spolupráce, tolerancie
a porozumenia. Poučení z dejinného vývoja, presadzujeme takúto
spoluprácu na prospech a povznesenie národa a občanov, prispievajúc
každý svojou hrivnou k všeobecnému blahu.
Pretože tento historický  prvý priamy televízny prenos sa uskutočnil
z našej obce a regiónu na základe  iniciativy Pravoslavného farského
úradu a s požehnaním Vysokopreosvieteného vladyka Jána, po
slávnostných bohoslužbách bol farským úradom uspopriadaný
slávnostný obed. Počas slávnostneho obeda, ktorého sa zúčastnili
všetci pozvaní hostia, sa k pánu arcibiskupovi prihovoril aj starosta
obce Ján Kerekanič. Vo svojom pozdravnom slove v prvom rade
privítal vzácneho hosťa na územi obce, vyjadril radosť z tejto návštevy,
Očakávanie arcibiskupa Jána pred vstupom do chrámu
ktorá je prejavom starostlivosti o zverený ľud. Poďakoval sa za
výnimočnú prezentáciu obce a regiónu formou priameho televízneho
Na nedeľu 15.júna 2008 pripadol podľa Juliánskeho kalendára prenosu a zaželal vladykovi   príjemný pobyt a dobré spomienky na
cirkevný sviatok Zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov. V tento deň našu obec. Pre trvalú   spomienku pán starosta odovzdal vladykovi
na oslavy sviatku, ktorému je zasvätený pravoslávny chrám, do našej Jánovi vecný dar označený erbom a zástavou obce Stakčín
obce zavítal Vysokopreosvietený vladyka Ján, arcibiskup prešovský a s nápisom udalosti a dátumom. Záverom poprosil hosťa o zápis
a Slovenska. Výnimočnosť vzácnej návštevy umocňuje skutočnosť do pamätnej knihy obce. Vysokopreosvietený vladyka Ján veľmi
oslavy 60.výročia slúženia prvej svätej liturgie na základoch nového srdečne poďakoval pánu starostovi za   úprimné slova, ako aj za
chrámu. Historickým momentom bol priamy televízny prenos svätej   darček a svojim podpisom sa zapísal do  pamätnej knihy obce. Aby aj
liturgie z pravoslávneho chrámu. Táto skutočnosť vojde do dejín   starosta obce Stakčín  pamätal na jeho návštevu, daroval mu vladyka
predovšetkým našej obce, ale aj regiónu, pretože sme mohli celému výtlačok Božieho zákona „aby neštudoval len zákony občianske
národu prezentovať a priblížiť časť svojej histórie, tradície, kultúry   a štátne  ale aj ten duchovný“ . Vo veľmi dobrej atmosfére porozumenia
a predovšetkým živú vieru. Prítomnosť vzácnych hostí na svätej a spokojnosti, naplnení duchovným zážitkom, pocitom historickej  
liturgii medzi ktorými boli predstavitelia samosprávy   zastúpenej chvíle,  sa táto slávnosť skončila .   
poslancami PSK – Ing. Jaroslavom Regecom a Jánom Holinkom,
Mitr.prot.Mgr.Ján Gliganič CSc., správca farnosti

Privítanie Jeho vysokopreosvietenosti Jána arcibiskupa prešovského
a Slovenska

Príchod procesie z Klenovej a Kalnej Roztoky

CHRÁM SVÄTEJ
TROJICE
V STAKČÍNE
Výstavba  v r. 1947 -  1952
Architekt  a staviteľ: otec archimandrita  ANDREJ   KOLOMACKÝ..
História tohto chrámu sa začína písať dávno
pred tým, ako sa začalo s jeho výstavbou.
Ťažká a zložitá situácia politická, hospodárska, národnostná a náboženská koncom 19.
a začiatkom 20.storočia bola príčinou rôznych prejavov nespokojnosti obyvateľstva.
V r.1921 sa v obci uskutočnilo ľudové hlasovanie, ktorým bolo rozhodnuté o návrate
do lona Pravoslávnej cirkvi. V r.1925 bola už
farnosť plne organizovaná s vlastným novopostaveným dreveným chrámom. V r.1930
bola Pravoslávna farnosť oficiálne potvrdená
a schválená Ministerstvom škôl a osvety. Po
vojnových udalostiach 2. svetovej vojny bol
drevený chrám takmer zničený. Toto donútilo
veriacich k začatiu výstavby nového chrámu.
V rámci obnovy a pomoci   pri odstraňovaní
vojnových škôd, bol Pravoslávnej cirkvi pridelený pozemok na výstavbu chrámu a farskej
budovy.
Na tomto mieste je dobré spomenúť udalosť, ktorá má súvislosť s výstavbou a hlavne
miestom,  na ktorom bude nový  chrám stáť.
V čase keď mnoho našich ľudí odchádzalo
do ďalekej cudziny, odišla aj Anna Kapraľová
/Micajková/. Počas pobytu v Amerike mala
sen, v ktorom  videla ako z neba padá zlatý
kríž na miesto, kde stáli malé domčeky a pánske budovy.
Pretože si tento sen nevedela vysvetliť, nikomu o tom nerozprávala. Keď sa po rokoch
vrátila a už bolo zrejme, že na tomto mieste
bude stáť nový chrám, spomenula si na svoj
sen, ktorý jej ukazoval predurčenie miesta
Božou prozreteľnosťou.
„ Nevyspytateľné sú cesty Božie …“ čítame vo
Svätom Písme. Boh okrem toho, že ukázal na
miesto výstavby chrámu, posiela aj človeka,  
ktorý  má  miesto  označiť. Inžinier Bessmertný, ktorý má rozmeriavať parcely ako prvý,
pozemok vymeral na výstavbu chrámu.
Bolo  to 7.8.1947. Ďalším  človekom ktorého
posiela Prozreteľnosť je otec archimandrita
Andrej, architekt, projektant a staviteľ mnohých chrámov.
Andrej Kolomacký  sa narodil 8.februára 1896
v dedinke Saražince   pri Kyjeve /Ukrajina/.
Obetavý, neúnavný staviteľ pravoslávnych
chrámov na území Podkarpatskej Rusi, terajšieho Slovenska ako aj Čiech a Moravy.
Posledné roky svojho plodného života prežil  
v severných Čechách v Rumburku, kde ja aj
pochovaný. Zomrel 13.2.1980.
Chrám Svätej Trojice v Stakčíne  je plne dielom
otca archimandritu Andreja. Od zámeru vypracovať projekt, až po aktívnu prácu. Chrám
je vybudovaný v novo byzantskom slohu.
Charakteristickým znakom ja veľká centrálna
kupola stojaca na štyroch kolónach. Chrám má
všetky atribúty cirkevnej architektúry. Pôdorys
je v tvare kríža. Je smerovaný na východ. Má

tri hlavné časti – pritvor, chrámová loď a oltár
/svätyňa/.
Nad pritvorom je chór a zvonica. Pri oltárnej
časti sú dve sakristie.
18. augusta 1947 bola stavba chrámu zameraná a posvätený základný kameň. V jarných mesiacoch 1948 boli vykopané základy
a vymurované sokle. Na sviatok Zostúpenia
Sv.Ducha 1948 bola na základoch chrámu
slúžená prvá svätá liturgia.Výstavba chrámu
bola dokončená v r.1952. Maľby realizoval
ak.maliar Mikuláš Jordán z Prešova. Po 50
rokoch užívania bolo nevyhnutné previesť
generálnu opravu a obnovu interiéru, ale aj
exteriéru. Bola vymenená  krytina. Chrám je
prikrytý medeným plechom.
Urobili sa nové schodištia pri vstupoch do
chrámu. Zrekonštruovala sa fasáda, oplotenie. Vysadená zeleň pri chráme skrášlila jeho
okolie. Obnovili a zrekonštruovali sa maľby
a ikonostas. Vynovila sa dlažba pri vstupe do
chrámu, urobili sa nové lavice a mnoho ďalších prác. Všetko sa darí s Božou pomocou  
ako aj vďaka veľkej obetavosti veriacich, ktorí
aj takto dokumentujú svoju lásku k dedičstvu
svojich otcov.
Vítame v tomto chráme každého s radosťou,
či už príde na bohoslužbu, alebo nájsť chvíľu  
zastavenia v dnešnom uponáhľanom svete.
Nájsť oázu pokoja, lebo chrám je kúsok neba
na hriešnej zemi.
Vzájomná spolupráca kňazov je dobrá. Dokážeme spolupracovať pri spoločných akciách
organizovaných Obecným úradom, vzájomne
sa navštíviť pri slávnostných udalostiach, alebo bohoslužbách v tom ktorom chráme. Táto
skutočnosť sa odráža aj na spolužití a vzájomnej úcte medzi veriacimi a občanmi obce
Stakčín.  
Mitr.prot.Mgr.Ján Gliganič CSc.,
správca farnosti

Štatistika obyvateľov
našej obce
V období od 01.01.2008 do 30.06.2008 bolo:
- narodených  11  detí
- zomrelo  15 občanov
- na trvalý pobyt sa prihlásilo 21 občanov
- odhlásilo sa z trvalého pobytu 22 občanov
- počet obyvateľov k 30.06.2008 – 2407
Narodenie detí:
Január: Nikola  Muchová, Veronika Gnipová,
Šimon  Sivulka, Samuel  Lobodzínsky, Klaudia  Mitrová
Február: Sofia Zara Baraníková, Filip Roháč
Apríl: Miroslava Goroľová
Máj: Alexandra Ilišková
Jún: Emma Holotová, Samuel  Kerlík
Úmrtie:
Január: Mikuláš  Chavalčák, nar. 1939, Zuzana Kofirová, nar. 1943, Jana Bednárová, nar.
1960, Vladimír Ďuri, nar. 1956
Február:
Rudolf Mucha, nar. 1938
Marec: Eliáš Minčič, nar. 1928, Mária Becová, nar. 1940
Apríl: Františka Sentivanová, nar. 1923, Barbora Minčičová, nar. 1920, Eliáš  Kapraľ, nar.
1938, Emil Štecko, nar. 1939

Máj: Mária Kundrátová, nar. 1927, Anna Štecková, nar. 1928
Jún: Katarína Biliková, nar. 1933, Mikuláš
Kapraľ, nar. 1934
Česť ich pamiatke!

Oznam

Obec Stakčín ponúka na odpredaj budovu Staničnej reštaurácie súpisné číslo 71
a parcely KN 300 o výmere 776 m2, KN
301/1 o výmere 2144 m2.
Ďalej ponúka na odpredaj bývalé obecné
zdravotné stredisko súpisné číslo 264/1
a parcely KN 1122 o výmere 1085 m2, KN
1123 o výmere 1842 m2,a KN 1124/1 o výmere 2020 m2. Bližšie informácie na OÚ
Stakčín.

Upozornenie

Na základe množstva sťažností od občanov našej obce, upozorňujeme vlastníkov
poľnohospodárskej pôdy alebo nájomcov
a   správcov poľnohospodárskej pôdy na
dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy. Podľa uvedeného zákona § 3, ods.
1, písm. b je každý vlastník, nájomca alebo
správca poľnohospodárskej pôdy povinný
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. To znamená, že
je povinný tieto pozemky vykosiť alebo vykonať inú činnosť, ktorá bude predchádzať
výskytu a šíreniu buriny.
Nedodržiavanie tohto ustanovenia v zákone č. 220/2004 Z. z. je považované za
priestupok a podľa § 25 môže obvodný
pozemkový úrad uložiť pokutu až do výšky
10 000,- Sk.
Ján Kerekanič, starosta obce

ŠPORT A KULTÚRA

Na školskom dvore vyrastá  viacúčelové ihrisko. Veríme, že prispeje k rozvoju športových
záujmov širokej verejnosti všetkých vekových
kategórií. Je len na nás, ako si ho po dostavbe budeme opatrovať a chrániť  a akým
spôsobom ho každý využije pre svoje zdravie
a športové vyžitie.

INZERÁTY
► Predám staršiu kováčsku vŕtačku na 380V,
kontakt: 0904/ 956 476.
► Kúpim zváračku aj staršiu nefunkčnú,
0904/ 956 476.
► Predám Citroen ZX 1,6 r. v. 1992, ťažné,
el. okná cena: 35.000,- Sk.
0918/ 536 225.
► Kúpim rodiny dom v Stakčíne, alebo
v blízkom okolí (súrne). Kontakt: 0949/
614 825.
► Predám Favorit GLX , najazdených 77000
km, cena dohodou, 7692316.
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