UPRAV SI SVOJU PREDZÁHRADKU
Predzáhradka je časť upravenej záhrady v priečelí domu. Aj keď názov napovedá, že ide o záhradu pred domom, je zaujímavé, že často
sa na jej význam zabúda. Pritom si ju pozorne všíma takmer každý
okoloidúci a často sa mu ponúkajú nie práve najkrajšie pohľady.
V našej obci domy zvyčajne ukazujú do ulice svoju krajšiu tvár. Z tohto
dôvodu sa uskutočnila súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Prihlásilo sa
16 súťažiacich.
Porota pracovala v tomto zložení: Ján Kerekanič, starosta obce 
Helena Kováčová, členka výboru ZO UŽS v Stakčíne Tatiana Serdulová, ekonómka OÚJaroslav Bodnár, zástupca ČSOBMarta Gavurová, predsedníčka ZO ÚŽS v Stakčíne
Víťazkou súťaže sa stala Daniela Rudyová z Duchnovičovej ulice,
č. d. 353. Pri tejto príležitosti bola odovzdaná aj Cena starostu obce
za dlhoročné skrášľovanie našej obce. Toto ocenenie získala Hedviga
Kačurová z Duchnovičovej ulice, č. d. 278. H. Kačurová  zmenila pred
mnohými rokmi skládku odpadu na prekrásne prírodné zátišie (oproti
hasičskej zbrojnici - skratka k mostu). Mnoho ľudí má možnosť pokochať sa výsledkami jej ťažkej práce.
Z ostatných prihlásených súťažiacich vybrala hodnotiaca komisia
10 najkrajších predzáhradiek, ktorých majiteľmi sú: Viliam Vajanský,
Viera Verbická, Mária Smoľáková, Miroslav Roško, Anna Dubjaková,
Jana Rošková, Anna Tarandová, Mária Kelemanová, Jozef Gavura
a Anna Kapraľová. Všetkým prihláseným ďakujeme a želáme im veľa
tvorivých nápadov, stále kvitnúce kvety a radosť zo svojej práce.
Vyhodnotenie súťaže sa malo uskutočniť na festivale dňa 12.7.2008,
ale z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti hlavného sponzora súťaže
sa vyhodnotenie uskutočnilo v náhradnom termíne.

Z rokovania
obecného zastupiteľstva
    Dňa 18.7.2008 sa uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa
zaoberalo odpredajom obecného majetku:
• schválilo odpredaj parcely KN č. 315/11
vo výmere 314 m2 za 11 270,- Sk  /374,10
EUR/   pánu Miroslavovi Roškovi. Cena
bola vypočítaná v zmysle uznesenia OZ
č. 196/2008.
• schválilo odpredaj parcely KN č. 315/6 vo
výmere 414 m2 za 16 840,- Sk   /558,99
EUR/ p. Jurajovi Kapkovi.   Cena bola
vypočítaná v zmysle uznesenia OZ
č. 196/2008.
• schválilo odpredaj parcely KN č. 315/7 vo
výmere 240 m2 za 7 000,- Sk  /232,36 EUR/
p. Mikulášovi Kováčovi. Cena bola vypočítaná v zmysle uznesenia OZ č.196/2008.
• schválilo odpredaj parcely KN č. 315/9 vo
výmere 367 m2 za 14 185,- Sk   /470,86
EUR/ p. Ladislavovi Prokopovi. Cena
bola vypočítaná v zmysle uznesenia OZ
č. 196/2008.
• schválilo odpredaj parcely KN č. 315/10
vo výmere 382 m2 za 15 010,- Sk  /498,24
EUR/ p. Gejzovi Prokopovi. Cena bola
vypočítaná v zmysle uznesenia OZ
č. 196/2008.

Víťazka súťaže p. Rudyová získala postrekovač, H. Kačurová ozdobný
kvetináč a ďalší  desiati získali rôzne záhradkárske pomôcky. Ceny do
súťaže venoval Jaroslav Bodnár, zástupca ČSOB, za čo mu srdečne
obecný úrad a ZO ÚŽS v Stakčíne ďakujú.
Poďakovať chceme aj komisii, že sa rozhodla svoj voľný čas využiť
hodnotením predzáhradiek. Veríme, že ďalší rok bude na prihlášky
do súťaže bohatší, pretože predzáhradky mnohých našich občanov
ponúkajú nášmu oku prekrásny zážitok a niektoré naše ulice sú na
príjemnú prechádzku priam stvorené.
Najkrajšie predzáhradky môžete vidieť aj na webovej stránke našej
obce www.stakcin.eu                                                   Marta Gavurová

• schválilo odpredaj parcely KN č. 315/8 vo
výmere 314 m2 za 11 270,- Sk   /374,10
EUR/ p. Ladislavovi Grundzovi. Cena
bola vypočítaná v zmysle uznesenia OZ
č. 196/2008.
• schválilo odpredaj parcely KN č. 315/13 vo
výmere 100 m2 za 2 500,- Sk  /82,98 EUR/
p. Ivane Karasovej. Cena bola vypočítaná
v zmysle uznesenia OZ č. 196/2008.
• schválilo odpredaj parcely KN č. 01/3 vo
výmere 54 m2 za 1 350,- Sk  /44,81 EUR/
p. Eme Judákovej. Cena bola vypočítaná
v zmysle uznesenia OZ č. 196/2008.
• schválilo odpredaj parciel KN č. 266 vo
výmere 1 476 m2 a KN č. 265/1 vo výmere 1040 m2 za 134 960,- Sk  /4 479,85
EUR/ p. Valerijovi Verejmčukovi. Cena
bola vypočítaná v zmysle uznesenia OZ
č. 196/2008.
• schválilo odpredaj parcely KN č. 1482 vo
výmere 61 m2 za 1 525,- Sk  /50,62 EUR/
p. Milanovi Surovi. Cena bola vypočítaná
v zmysle uznesenia č. OZ č. 196/2008.
• schválilo odpredaj parcely KN č. 1480 vo
výmere 57 m2 za 1 425,- Sk  /47,30 EUR/ p.
Slávkovi Kerekaničovi. Cena bola vypočítaná v zmysle uznesenia OZ č. 196/2008.
• schválilo odpredaj parciel KN č. 1472,
1473, 1474, 1475, 1476 v celkovej výmere
1 862 m2 za 78 310,- Sk  /2 599,42 EUR/
Spoločenstvu vlastníkov bytov, ul. Dlhá

Víťazná
predzáhradka
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542. Cena bola vypočítaná v zmysle uznesenia OZ č. 196/2008.
schválilo odpredaj parcely KN č. 706/4
vo výmere 480 m2 za 20 800,- Sk /690,43
EUR/ Spoločenstvu vlastníkov bytov, ul.
Parková 288.
schválilo odpredaj parciel KN č. 699, 698/3
a 698/4 za 100,- Sk/m2 /3,32 EUR/ pre
LPM, š.p. Ulič.
schválilo odpredaj parcely KN č. 323/2
vo výmere 1 048 m2 za 150,- Sk/m2 /4,15
EUR/ a parcely KN č. 315/12 vo výmere
1 152 m2 za 100,- Sk/m2 /3,32 EUR/
neschválilo žiadosť o odkúpenie parciel
KN č. 980 a 981/1 p. Branislavovi Kapraľovi.
neschválilo žiadosť o odkúpenie časti parcely KN č. 315/1 p. Mikulášovi Drančákovi.
neschválilo žiadosť o odkúpenie parcely
KN č. 370 Mgr. Dušanovi Kurillovi.
schválilo odpredaj budovy súp. č. 264 (bývalé obecné zdravotné stredisko) a parciel
KN č. 1122, 1123 a 1124/1 za 3 milióny
Sk – cena určená znaleckým posudkom
č. 51/2008 /99 581,76 EUR/ p. Jurajovi Vohárovi.
schválilo prenájom kancelárskych priestorov v obecnom dome Agentúre RK – POLONINY.

Vystúpenie žiakov z materskej školy

Svojim programom sa predstavili aj žiaci zo základnej školy

Festival ľudového umenia
Dňa 12. júla 2008  sa v našej obci uskutočnil Festival ľudového umenia. V tomto roku sa niesol v znamení 40. výročia založenia súboru Beskyd.

Jubilujúci Beskyd

Diváci

Folklórny súbor Chemlon

FS Klenovčanka

Časť súboru Beskyd

Ženská folklórna spevácka skupina Starinčanka

Humenské trio

Malý Stakčínčan
v Moskve
Súkromné gymnázium v Snine má úspešne
za sebou prvý rok svojej existencie.
V školskom roku 2007/08 študovalo
v 1. ročníku bilingválneho štúdia 16 žiakov –
4 chlapci a 12 dievčat. Na gymnáziu vyučovalo
9 kvalifikovaných učiteľov. Vyučovalo
sa sedem predmetov: slovenský jazyk
a literatúra, ruský jazyk, anglický jazyk,
matematika, informatika, telesná výchova,
etická alebo náboženská výchova. Študenti
dosiahli výborné študijné výsledky. Priemerný
prospech triedy na konci školského roku
bol 1,74. Výsledky testovania na určenie
dosiahnutej úrovne ovládania cudzích
jazykov ukázali, že mnohí z nich sa za

Erik Gunár

Záver kultúrneho festivalu
jeden školský rok dostali na úroveň B1 (čo
je dnes základná úroveň maturitnej skúšky
na strednej škole). Prví bilingválni prváci
nielen študovali, ale aktívne sa zapájali aj do
mimoškolskej činnosti. Prihlásiť sa na štúdium
na bilingválnom gymnáziu môžu (každý rok od
marca až do septembra) žiaci 8. i 9. ročníka
základnej školy. Znalosť ruského jazyka nie
je nevyhnutná, nakoľko v prvom roku štúdia
prebieha intenzívna jazyková príprava, ktorá
je doplnená zahraničnou jazykovou stážou na
jednej z moskovských vysokých škôl.
Najaktívnejším i najúspešnejším študentom
v mimoškolskej činnosti bol Stakčínčan
Erik Gunár. Nevynechal žiadnu súťaž,
súťažil až v piatich rôznych oblastiach,
pričom vždy veľmi úspešne – zakaždým sa
umiestnil na niektorom z prvých troch miest.
Najväčším úspechom preňho a rovnako i pre
školu bola celkom iste účasť na olympiáde
v ruskom jazyku. Erikovi sa podarilo
zvíťaziť v celoštátnom kole ORJ, ktoré
sa konalo začiatkom apríla v Bratislave.
Získal 1. miesto v kategórii bilingválnych
škôl – B4 a dostal sa do úzkeho výberu
10 najlepších študentov Slovenska, ktorí
koncom júna reprezentovali našu republiku
na Medzinárodnej olympiáde ruského
jazyka v Moskve. Moskovská olympiáda
sa koná raz za štyri roky a zúčastňuje sa jej
stovka detí z celého sveta. Organizuje ju
Medzinárodná asociácia učiteľov ruského
jazyka prostredníctvom Štátneho Puškinovho
inštitútu ruského jazyka v Moskve. Erik Gunár
pobudol v Moskve celý týždeň a okrem
krásnych zážitkov si odtiaľ priviezol aj diplom
víťaza a striebornú medailu.
PaedDr. Jarmila Andrejčíková,
riaditeľka školy

Erik Gunár a jeho ocenenie

INZERÁTY
►Sprostredkujeme prácu pre opatrovateľky:
*   do Rakúska (komunikatívna nemčina)
* do Nemecka (základy  nemčiny).
Info:  0907/ 285 927
E-mail: opatrovateľky@centrum.sk

Kosenie cintorína

Toto leto je bohaté na zrážky, ale aj na
rast buriny. Burine sa darí všade. Správca
cintorína v tomto roku zabezpečil jeho
kosenie už 4-krát a to sme ešte len
v polovici roka. Kosenie komplikujú hlavne
tí, ktorí na cintoríne vytvárajú neustále
nové skládky odpadu.

ŠPORT - FUTBAL
Dňa 01.07.2008 začala letná príprava mužstva OFK AGRIFOP Stakčín pod vedením
nového trénera p. Jozefa Valkučáka (bývalý
tréner HFC  Humenné). Mužstvo  OFK  AGRIFOP posilnia v nasledujúcej sezóne títo
hráči:
• Marek Čerňa (hráč HFC  Humenné, ktorý
sa vrátil zo zahraničia)
• Peter Zubka (hráč  HFC Humenné)
• Vladimír Chudina (hráč HFC Humenné,

naposledy pôsobiaci v treťoligovom Brekove)
• Martin Dudič (brankár HFC Humenné, naposledy hráč Zubného)
• Marián Teľvák (zrušené hosťovanie Ulič).
Prvé majstrovské stretnutie sa odohrá
06.08.2008 o 17.00 hod. na domácom ihrisku
s futbalistami Hanušoviec. Dorast odohrá prvé
stretnutie v Kežmarku 09.08.2008 o 14.00
hod. a žiaci prvé majstrovské stretnutie dňa
09.08.2008 v Udavskom.

Pristáši – Rodáci 3:1

Dňa 19.7.2008 sa uskutočnilo tradičné futba-

lové  derby Pristáši – Rodáci. Aj keď divákov
bolo pomenej, nálada bola veľmi dobrá. Hráči
zrelého veku hrali futbal s veľkým zápalom.
Po ukončení stretnutia bolo potrebné jednotlivé futbalové kreácie a taktiky odborne rozanalyzovať a najvhodnejším miestom je určite
krčma   ,,U Cvana“. Futbalisti tohto zápasu
dokázali, že športovať je možné v každom
veku.
Sponzormi podujatia boli:
OFK AGRIFOP  Stakčín, Obecný úrad Stakčín, a.s. Agrifop Stakčín, Ján Husťák, Juraj
Džupinka a Jozef Bobrík.

Pristaši

Rodáci

Taktická porada s trénerom v šiltovke a asistentom v montérkach

Zranení a vyčerpaní

Odborná športová komisia

Analytická porada a zaslúžené občerstvenie
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