Z rokovania
obecného zastupiteľstva
Dňa 30.10.2008 sa uskutočnilo 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo tieto materiály:
• zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce
za 3. štvrťrok 2008
• zobralo na vedomie rozpočtové opatrenia
obce 3/20008 a 4/2008, ktoré urobil starosta obce v mesiaci september 2008
• schválilo rozpočtové opatrenie obce
5/2008
• zobralo na vedomie plnenie rozpočtu ZŠ
s MŠ za 3. štvrťrok 2008
• schválilo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ
3/2008
• zobralo na vedomie informáciu o činnosti
komisie pre kultúru, šport, deti a mládež
s tým, že správa bude predložená písomne na zasadnutie OZ v decembri 2008
• zobralo na vedomie správu o dodržiavaní
cintorínskeho poriadku
• zobralo na vedomie správu o priebehu
verejného zhromaždenia a požiadalo starostu obce riešiť podnety občanov, ktoré
odzneli na verejnom zhromaždení
• schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
šk. rok 2007/2008
• neschválilo žiadosť p. Zdenka Iliška na odkúpenie pozemku vo výmere 27m2 preto,
lebo v žiadosti nie je uvedené č. parcely, ktorú chce odkúpiť. V prípade, že ide
o parcelu C KN č. 1486, potom nesúhlasí
výmera parcely.
• neschválilo žiadosť p. Petra Kelemana
o odkúpenie parcely C KN č. 149/15 vo
výmere 347 m2, lebo uvedená parcela je
súčasťou miestnej komunikácie
• neschválilo žiadosť p. Moniky Biľanskej
o odkúpenie parcely C KN 648/1 o výmeru
162 m2, lebo podľa ÚP obce Stakčín je na
uvedenej parcele plánovaná oddychová
zóna
• schválilo žiadosť p. Mikuláša Drančáka
o prenájom časti parcely C KN č. 1136/1
o výmere 300 m2 od 1.1.2009 na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou
• opravilo uznesenie č. 257/2008 o odpredaji budovy bývalého Obecného zdravotného strediska a priľahlých pozemkov C
KN č. 1122, 1123a 1124/1 takto: 1/3- Pediacare s.r.o., 1/3- Ing. Arch. Pavol Hriň,
1/3 Ing. Alexandra Filipková      
Ján Kerekanič, starosta obce

Spevy môjho rodu - súťažné
kolo dospelých v Stakčíne

V sobotu 27.09.2008 sa v Dome kultúry uskutočnilo súťažné kolo spevákov rusínskych
piesni pod názvom Spevy môjho rodu. Záštitu nad týmto podujatím prevzal predseda
Prešovského samosprávneho kraja Peter
Chudík. Asi stovke divákov a súťažnej porote
sa predstavili nielen súťažiaci, ale aj laureáti
tejto súťaže.
Na konci súťažnej prehliadky starosta obce
Ján Kerekanič pokrstil cédečko laureátov pod
názvom Ruthenika.
V nedeľu boli v Humennom na galakoncerte
vyhlásení víťazi jednotlivých kategórií:

dospelí:
1. Laureáti - Duo Jaroslav Čura a Pavol
Fecenko zo Svidníka
2. Cena PSK- Miroslav Čabák z Humenného
3. Cena Rusínskej obrody - Júlia Vagaska
z Hažlína okr. Bardejov
4. Cena primátora Medzilaboriec - Trio Natália Sikorjaková, Katka a Ivana Hlinkove
z Litmanovej
5. Cena Andreja Smoláka - Trio Lukáš Garbera, Vladimír Barej a Marek Greš z Prešova
deti:
Laureát - Simona Fedorková z Uble
Cena PSK - Veronika Andiľová z Humenného

Obec Stakčín má schválený
aktualizovaný územný plán
Územný plán obce Stakčín bol spracovaný firmou URBA a nadobudol platnosť dňa 28.5.2002.
Platil do konca roku 2005. V roku 2006 bol vedením obce vyhodnotený aktuálny stav územného plánu obce, bola spresnená demografická charakteristika obce podľa sčítania z roku 2005
a potreby na jeho územno-technické zmeny. Na základe toho, bola konštatovaná nutná aktualizácia územného plánu. K spracovaniu aktualizácie ÚP obce bolo obecným zastupiteľstvom
prijaté uznesenie č.32 z 23.4.2007, v ktorom boli spresnené požiadavky a rozsah spracovania.
Aktualizácia ÚP obce Stakčín je hradená z fondu EÚ, z rozpočtu SR a rozpočtu obce Stakčín.
Riešiteľský kolektív viedol Ing. arch. Ivan Vook a odborne spôsobilou osobou na obstarávanie
ÚP bol Ing. arch. Vladimír Debnár.
Konkrétne sa aktualizáciou ÚP v katastri pôvodnej obce (malý Stakčín) vyčlenili plochy na
podnikanie, na bytovú výstavbu, na rekreáciu a na športovanie. Čo sa týka územia obcí, ktoré
boli vysťahované kvôli VN Starina (veľký Stakčín), prijatý ÚP plne rešpektuje stanoviska Úseku
štátnej vodnej správy, MŽP Odboru ochrany prírody a ŠOP SR . To znamená, že nad VN Starina nebude možná žiadna výstavba lokalít pre rozvoj turistického ruchu.
Aktualizovaný ÚP obce Stakčín- zmeny a doplnky bude zverejnený na internetovej stránke
obce Stakčín a k nahliadnutiu bude aj na Ocú Stakčín.                Ján Kerekanič, starosta obce

Z mimoriadneho
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
Dňa 15.10.2008 sa uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
prerokovalo tieto materiály:
• zobralo na vedomie správu o prerokovaní
návrhu Územného plánu (ÚP) obce Stakčín - zmeny a doplnky, vypracované Ing.
Vladimírom Debnárom, odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD
• zobralo na vedomie výsledok preskúmania
návrhu ÚP obce Stakčín- zmeny a doplnky
Krajského stavebného úradu v Prešove,
podľa § 25 stavebného zákona
• súhlasilo s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania ÚP obce Stakčín
- zmeny a doplnky podľa § 22 stavebného
zákona
• schválilo podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c zákona č.
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Územný plán obce
Stakčín - zmeny a doplnky, spracovaný
Ing. Arch. Ivanom Vookom, autorizovaným
architektom SKA( uznesenie č.263/2008)
• požiadalo starostu obce, aby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD splnil všetky náležitosti
podľa § 2a stavebného zákona vo vzťahu
k schválenému ÚP obce Stakčín - zmeny
a doplnky v termíne do troch mesiacov od
schválenia ÚP
• schválilo VZN č. 8/2008, ktorým sa vyhlásila zmena Záväznej časti Územného plánu
obce Stakčín podľa Územného plánu obce
Stakčín- zmeny a doplnky, schváleného
uznesením OZ č. 263/2008  
• spresnilo uznesenie OZ č. 232/2008
o odpredaji parcely C KN č. 706/4 o výmere 480 m2 Spoločenstvu vlastníkov bytov
ul. Parková 228 tak, že sa uvedená parcela predá vlastníkom bytov podľa podielov,
ktoré majú k iným parcelám pri bytových
domoch  
• schválilo vyhlásenie o zabezpečení
vlastných zdrojov na spolufinancovanie
projektu: Lutowiska, Stakčín bez hraníc
v rámci programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko- Slovensko 2007- 2013 Gmina Lutowiska- obec Stakčín
Ján Kerekanič, starosta obce

Novelizácia VZN
pre rok 2009
Na úradnej tabuli obce Stakčín sú vyvesené
od 10.11.2008 návrhy VZN č.1/2009 o dani
z nehnuteľnosti, VZN č. 2/2009 o miestnych
daniach a VZN č. 3/2009 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stakčín. Podľa
zákona 369/1990 Zb. § 6 týmto začína plynúť
najmenej desaťdňová lehota počas ktorej

môžu uplatniť svoju pripomienku k návrhu
VZN fyzické a právnické osoby.
V návrhu VZN č. 1/2009 sa okrem prepočtu
súm na Eura mení iba daň za lesné pozemky,
na ktorých sú hospodárske lesy z 1,5% na 1%
a splatnosť dane u daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu z troch splátok
na dve splátky.    
V návrhu VZN č. 2/2008 sa iba prepočítali koruny na Eura.
V návrhu VZN č. 3/2008 sa prepočítali koruny
na Eura a u podnikateľov sa upravil poplatok
za komunálny odpad podľa množstva, ktoré
vyprodukujú. Napríklad za 110 litrov zbernú
nádobu za 26 vývozov ročne 723 Sk(23,99Eur), za 1100 litrovú zbernú nádobu za 26 vývozov 7230 Sk(239,99Eur). Týmto spôsobom
sa prestane podnikateľom dotovať  likvidácia
TKO z rozpočtu obce a podnikatelia zaplatia
iba za odpad, ktorý vyprodukujú. Podnikatelia
nahlásia obecnému úradu do 20.1. každý rok
počet a objem zberných nádob.
Návrhy VZN sú zverejnené aj v oznamoch na
stránke obce  Stakčín.   

Oznámenie o schválení
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Regionálneho operačného programu  oznamuje
obci Stakčín, že jej bola schválená žiadosť
o NFP na projekt Rekonštrukcia ZŠ a MŠ
predložená v rámci Výzvy na predkladanie
žiadosti o NFP, vyhlásenej dňa 21.01.2008
na opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
Schválená výška NFP je 26 213 879,71 SKK.
Spolufinancovanie obce Stakčín je vo výške
1 379 677,88 SKK. Celkové schválené oprávnené výdavky na projekt sú 27 593 557,59
SKK.
Riadiaci orgán ako neoprávnené výdavky určil nasledovné náklady na:
- spevnené plochy ZŠ vo výške 1 947
905,43 SKK
- rekonštrukciu budovy MŠ vo výške 4 939
475,60SKK
- rekonštrukciu hospodárskej budovy MŠ vo
výške 1 268 127,80 SKK
- rekonštrukciu kotolne MŠ vo výške 298
776,60 SKK
Toľko z listu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.
Teraz konkrétne k projektu. Za schválené finančné zdroje sa urobí kompletná rekonštrukcia budovy ZŠ. Začať by sa mala
v roku 2009 a ukončiť v roku 2010. Momentálne sa začína proces verejného  obstarávania
na výber dodávateľa. Rekonštrukcia sa bude
realizovať aj za plnej prevádzky ZŠ, preto
bude technologicky náročná.
Rekonštrukciu budovy MŠ sa pokúsime realizovať v ďalšej výzve, ktorá by mala byť
zverejnená na budúci rok. Schválenie projektu predstavuje pre našu obec a rozvoj školy
veľký prínos a úspech.
Ján Kerekanič, starosta obce

Od 1. decembra 2008
bude odpad vyvážať
nová spoločnosť
Od 1.12.2008 bude vyvážať a zneškodňovať TKO a vyvážať separovaný odpad
AVE V.O.D.S. odpadové hospodárstvo Košice- Barca. TKO sa bude vyvážať 26- krát
ročne. Doteraz spoločnosť ASA vyvážala
17-krát.
Separovaný odpad sa bude vyvážať
takto:
Sklo
- 1-krát za 6 týždňov
Papier
- 1-krát za 4 týždne
Plasty
- 1-krát za 3 týždne
Tetrapaky
- 1-krát za 4 týždne
Elektroodpad - 2-krát za rok
Celková cena za uvedené služby bude cca
57 000 Sk (1892Eur) mesačne. K tejto
cene bude ešte obec platiť podľa zákona
17/2004 poplatok za uloženie odpadov vo
výške 150 Sk/tona (4,98Eur). Tato cena je
na úrovni roku 2008. Občania budú poplatok za vývoz odpadu v roku 2009 platiť tak ako v roku 2008. Zmena sa dotýka
iba podnikateľov, ktorí budú platiť podľa
počtu a typu zberných nádob, ktoré sa im
vyvezú.
Od firmy AVE V.O.D.S. očakávame kvalitnejšie služby a menej sťažnosti na ich
prácu.
Kalendár vývozov bude začiatkom roku
2009 doručený do každej domácnosti.        

Obecný úrad pripravuje
19.12.2008

Pozvanie Mikuláša
pre najmenších
31.12.2008

Vítanie Nového euro - roka
pred Kultúrnym domom.

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  
pošta Stakčín: 767 43 08
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

Zapojenie ZŠ s MŠ v Stakčíne do projektov
v školskom roku 2007/2008
ZŠ s MŠ v Stakčíne sa snaží každoročne získať skúsenosti a finančné
prostriedky aj zapájaním školy do rôznych projektov vyhlasovaných
MŠ SR. V uplynulom období bola naša škola úspešná v projekte Otvorená škola – oblasť športu 2004, v rámci ktorého sme získali dotáciu
z MŠ SR vo výške 50 000,- Sk, Enviroprojekt 2006, ktorý bol podporený MŠ SR dotáciou  vo výške 72 000,- Sk a Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007, v rámci ktorého škola získala dotáciu z MŠ
SR vo výške 100 000,- Sk.
Dotácia, ktorú sme získali v rámci projektu Otvorená škola – oblasť
športu 2004 bola využitá na zriadenie a vybavenie posilňovne na základnej škole, ktorú využívajú nielen žiaci našej školy, ale aj školská
mládež, verejnosť a športovci OFK Fopex Stakčín.
Finančné prostriedky, ktoré sme získali v rámci Enviroprojektu 2006
boli použité na organizačné zabezpečenie jednotlivých aktivít v rámci
projektu, na zakúpenie digitálneho fotoaparátu a farebnej tlačiarne pre
potreby ZŠ s MŠ Stakčín a vydanie informačného bulletinu pre potreby
žiakov základných škôl.
Cieľom projektu   Zažeň nudu knihou, ktorý sme spracovali v rámci
výzvy Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc bolo vybudovať
„otvorenú školskú knižnicu“ prístupnú používateľskej verejnosti – žiakom, zamestnancom školy i verejnosti a zabezpečiť jej elektronizáciu.
Čiastku 100 000,- Sk, ktorú škola získala v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc sme použili na zakúpenie
nových knižných publikácií do žiackej a učiteľskej knižnice vo výške
50 000,- Sk, na zakúpenie osobného počítača a knižného softvéru
a školského nábytku.
V školskom roku 2007/2008 sme vypracovali 3 projekty a v dvoch sme
boli úspešní, a to Elektronizácia a revitalizácia ŠJ 2008 a Enviroprojekt 2008.
V rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia ŠJ škola získala dotáciu
z MŠ SR vo výške 120 000,- Sk a z iných zdrojov dotáciu vo výške 8 000,- Sk. Tieto finančné prostriedky boli využité na zakúpenie
osobného počítača a softvéru pre potreby ŠJ a materiálového vybavenia školskej jedálne (chladnička, kuchynský robot, nerezové pracovné stoly, nerezové nádoby a vybavenie do  kuchyne podľa predpisu
HACCP).
Enviroprojekt 2008 bol podporený MŠ SR dotáciou vo výške 72 000,Sk a z iných zdrojov dotáciou vo výške 18 000,- Sk. Finančné prostriedky, ktoré škola získala v rámci Enviroprojektu 2008 boli použité na
zabezpečenie jednotlivých aktivít, zakúpenie videokamery a učebných
pomôcok do kabinetu chémie a prírodopisu (mikroskopy, preparačné

Kútik zdravia
PÓR

V našich kuchyniach a záhradách sa už dávno udomácňuje pór. Hlavne teraz, keď sa blíži
zima, oceníme jeho účinky na naše zdravie.
Pór by ste si mali určite všimnúť napríklad
kvôli jeho čistiacej sile – čistí krv, ale aj žalúdok a črevá od baktérií, povzbudzuje svalovú
činnosť, podporuje
vylučovanie tráviacich štiav a činnosť
slinivky brušnej. Pór
je vynikajúcim zdrojom draslíka – pôsobí močopudne, čím
podporuje činnosť
obličiek. Priateliť by

misky, preparačné súpravy, krycie a podložné sklíčka, lupy a nádoby
s lupou).
Aj v budúcnosti by sme chceli naďalej získavať skúsenosti a finančné
prostriedky spracovávaním a zapojením školy do zverejnených rozvojových projektov.
V uplynulom období absolvovali žiaci našej školy aj iné projekty ako
projekt Správaj sa normálne, Vedomosti o doprave = bezpečnosť na
cestách, Bezpečná komunita – Komunita je náš domov a Smiling Kids  
„Pod strechou Komunálnej poisťovne“.
Cieľom projektu pod názvom Správaj sa normálne bolo poopraviť  televízny názor detí na políciu, poukázať na širší záber činnosti polície
a jej úlohy v spoločnosti. Projekt bol určený pre žiakov 5. ročníka a bol
realizovaný na základnej škole v spolupráci s príslušníkmi PZ v Stakčíne. Okrem hlavného zámeru sa sledovali aj čiastkové ciele, ktoré boli
rozpracované na jednotlivých stretnutiach v desiatich témach (priatelia
policajti, Kto kradne je zlodej!, Zákerná droga!, Bingo!...za moje peniaze!, Na zdravie!, Ďakujem, radšej nie!, Každý je iný a iné).
Projekt Vedomosti o doprave – bezpečnosť na cestách realizovali na
našej škole zamestnanci Strednej priemyselnej školy v Snine. Tento
projekt bol zameraný na oblasť bezpečnosti cestnej premávky a na
jeho realizáciu bola poskytnutá dotácia z rozpočtových prostriedkov
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
o poskytovaní dotácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.
Hlavným cieľom projektu bolo preventívne pôsobiť na cieľové skupiny
so zámerom posilňovania bezpečnosti na cestách, systematicky viesť
cieľové skupiny k dodržiavaniu zásad bezpečnej jazdy na bicykli a na
motorových vozidlách, zvýšiť pripravenosť na poskytovanie prvej pomoci pri dopravných nehodách a komplexne zabezpečiť cyklus vzdelávania v oblasti pravidiel cestnej premávky.
Projekt Bezpečná komunita – Komunita je náš domov a Smiling Kids  
„Pod strechou Komunálnej poisťovne“ bol realizovaný v spolupráci
s Komunálnou poisťovňou, a. s. VIG, Policajným zborom SR a Združením miest a obcí. Súčasťou projektu bola súťaž škôlkarov o najlepšie spracovanie témy bezpečnosť v Škôlkarskom leporele a rovnaká
súťaž prvákov v Prváckych novinách za pomoci pedagógov.
Na našej základnej škole bol realizovaný aj dlhodobý projekt pod názvom Zlepšenie systému kariérneho poradenstva základných škôl
okresu Snina. Na realizáciu tohto projektu bola poskytnutá dotácia
z Európskeho sociálneho fondu. Projekt realizovali zamestnanci PPP
v Snine.                                                            Mgr. Tatiana Kapraľová

sa s ním mali ľudia s reumatickými ťažkosťami. Svojimi alkalizujúcimi a diuretickými účinkami zvyšuje vylučovanie kyseliny močovej.
Je vhodný najmä pre ľudí s artritídou, dnou
a poruchami činnosti obličiek.
Nakupovanie liekov je dnes pomerne drahé
a dary prírody sú pre náš organizmu oveľa
prospešnejšie ale aj lacnejšie.

AKO BOJOVAŤ PROTI
STRESU?
Žijeme vo svete plnom stresov a napätia
a nemáme dostatok času na to, aby sme sa
uvoľnili a relaxovali. Ak nechceme, aby nad
nami stres zvíťazil, musíme sa naučiť proti
nemu bojovať.
Jednou z foriem boja proti stresu je okrem
vhodnej životosprávy aj správny spôsob využívania voľného času. Nedeľné vysedávanie
pri televízii po bohatom obede to asi nebude.

Minulý týždeň som prijala pozvanie priateľov
a spolu s rodinou som sa vybrala do hotela
Kamei na Sninských rybníkoch. Za poplatok  
200 Sk sme si príjemne oddýchli v saune,
zaplávali v bazéne a dostali chutný kompletný nedeľný obed. Nedeľu som strávila úplne
inak ako som zvyknutá. Nestála som celé
dopoludnie pri sporáku, tak ako väčšina gazdiniek, ale urobila som niečo pre svoje zdravie
a psychickú pohodu celej rodiny. Myslím, že
je to celkom dobrý typ pre  soboty a nedele
v zimnom období. Každý z nás si predsa zaslúži príjemný oddych po ťažkom pracovnom
týždni.
Ešte rada na záver. Zvyknite si brať veci
s pokojom, netrápte sa, nepestujete nenávisť
k ostatným, ani k sebe samému, s úsmevným
optimizmom pristupujete k riešeniu životných
problémov. Pomôžete tak sebe, ale aj svojmu
okoliu.

P

Strašidelná noc

o minuloročnej školskej akcii Noc
s Pavlom Dobšinským sa pani
zástupkyňa Mgr. I. Piteľová spolu
s učiteľkami   1. stupňa ZŠ rozhodli, že pripravia žiakom podobnú noc, ktorú
uskutočnili dňa   24.10. 2008   pod názvom
Strašidelná noc.
Spomíname si.... Noc bola chladná a tmavá,
povetrím dul silný vietor a svojím kvílením
pripomínal duše smútiacich rozprávkových
bytostí. Čertom v pekle drkotali zuby od zimy,
Šípková Ruženka sa po bozku od princa radšej neprebudila a Janko s Marienkou rýchlo
utekali nazad k ježibabkinmu domčeku, aby
prečkali tú čudesnú- prečudesnú noc.
I my, žiaci a učiteľky, sme čupeli v spoločenskej miestnosti a čakali, čo sa bude diať.
Všade okolo nás horeli kahancové sviečky,
za dreveným plotom sa na sporáku varila
prapodivná večera, nad ktorou sa hompáľala
svetielkujúca striga na metle. Opodiaľ sa na
nás škerilo tekvicové strašidlo s obrovskými
zubami a v čele miestnosti sa na stene vlnil
obrovský nadpis Strašidelná noc. Krv nám
všetkým mrzla v žilách, dych stuhol a len pomaly sme si uvedomovali, že to, čo sme videli
a zažili sa skutočne stalo.
Do miestnosti vošla režisérka strašiježibaba
Jana, ktorá Strašidelnú noc otvorila a pozvala
ďalšie tri strašiježibaby. Medzi nimi deti spoznali strašiježibabu Aničku, ktorú aj napriek
figliarskemu maskovaniu deti spoznali. V úvode sa ježibaby predstavili krátkym tancom
na známu hudbu z filmu Addamsovci, ktorú
poznajú všetky vekové generácie. To bola aj
jedna z úloh, ktorú v priebehu večera až do
ukončenia noci mali žiaci splniť. Strašiježi-

baby rozdelili deti do skupín. Každá skupina
mala svoju farbu a prívesok farebného strašidielka, ktoré bolo logom spomínanej noci.
Za vylúštenie každej úlohy boli skupinám
prideľované body. Ďalšou úlohou jednotlivých
skupín bolo pozorné počúvanie strašidelného
príbehu, ktorý čítala strašiježibaba Tatiana
a zapísanie čo najväčšieho počtu záporných
postáv. S príbehom bola spojená aj výtvarná
súťaž, kde sa deti výtvarne realizovali a na
výkres každý za seba nakreslil tie najstrašnejšie strašidlá, ktoré ľudstvo pozná.
Neskôr z pripravených rekvizít mali žiaci zhotoviť čo najstrašnejšie strašidlo. Svoje strašidlá aj predstavili a spoločne s nimi zatancovali
scénický strašitanec. Deti sa náramne pri tejto
úlohe pobavili. Zaujímavou úlohou, takmer neriešiteľnou, bolo zhotoviť z toaletného papiera
múmiu. Jednotlivým skupinám pomáhalo aj
vedenie školy a vyučujúce učiteľky, ale až po
dlhom čase sme sa dočkali prvej múmie. Radosť bola preveľká v družstve zelených strašidielok, ktorým sa podarilo v čo  najkratšom
čase premeniť Martina Moronga, žiaka 2. ročníka, na strapatú múmiu. Najkrajšou múmiou
bola Alexandra Iskajcová, žiaka 2. ročníka,
ktorá sa v družstve žltých strašidielok dočkala
víťazstva a stala sa skutočnou toaletnou Miss
múmiou. Sladkou disciplínou bola Strašihostina, ktorej hlavnou úlohou bolo zjesť koláče
na pripravenom tanieriku a to v čo najkratšom
čase.. Víťazom Strašihostiny sa stal   strašijedák Samuel Vajanský, žiak 4. ročníka.
K  tomu si všetci zúčastnení pochutnali aj na
nezvyčajnej večeri, ktorú varila a našťastie aj
dovarila strašiežibaba Jana pod strašidelnou
asistenciou strašiježibaby Aničky. Strašidelný

sladký lekvár chutil výborne, ale každý sa
obával, či nebol otrávený. Aby sme predchádzali obezite, po sladkom strašidelnom jedení
a mlsaní sme sa rozbehli do tmavých chodieb
školy hľadať 12 obálok s indíciami. Rozdelili
sme sa na dve veľké družstvá. Prvé družstvo
išlo na prízemie a druhé družstvo na prvé
poschodie strašidelnej školy. Hrôzostrašné
zvuky zahŕňajúce stonanie, krik, rev, zvukové
a svetelné efekty lampičiek určené na skutočné postrašenie účastníkov Strašidelnej noci
ako aj búšenie srdca, či zakopnutie, to boli
sprievodné javy strašidelného pobytu a pohybu v tmavých chodbách školy. Vylúštením
hľadaných indícií bolo slovo „Strašidielko“.
Rýchlejšia v hľadaní obálok bola skupina, ktorá bola na prvom poschodí. Táto úloha bola
vyvrcholením strašidelného večera. Na upokojenie organizmu sa deti uložili do spacákov,
aby si oddýchli. Oddych vystriedalo napätie,
len čo žiaci začali sledovať strašidelný animovaný film Monsters (Strašidlá). Tentokrát
sa báli skoro tak ako v posteli svojej detskej
izby. Poniektorí zo strašidelného príbehu až
zaspali.   Od 21,00 hodiny sme pokračovali
v zábave diskotékou až do 22,00 hodiny, do  
príchodu rodičov.  Aj táto úloha mala svojho
víťaza. Víťazom v strašidelnom tanci sa stal  
strašitanečník Martin Morong, žiak 2. ročníka.    
Strašiježibaby nezabudli na diplomy, ani na
sladkú a vecnú odmenu pre všetkých strašišikulíkov, strašiodvážlivcov, strašivýtvarníkov,
srtašitanečníkov, strašimaškrtníkov a iných
podobných strašipracovníkov.  Žiakom sa noc
veľmi páčila a musíme ich ešte raz pochváliť
za ich vzorné správanie.
A čo čaká našich žiakov v decembri 2008?
Nepovieme, nechajte sa prekvapiť! Len jedno je isté, že Strašidelná noc v škole nebola
poslednou akciou, ktorú učiteľky 1. stupňa ZŠ
pod taktovkou vedenia školy pripravili žiakom
hneď v úvode školského roka 2008/2009.
Poďakovanie patrí menovite: Mgr. T. Kapraľovej, riad. školy, Mgr. I. Piteľovej, zást. riad.
školy, triednym učiteľkám Mgr. A. Piteľovej,  
Mgr. J. Morongovej, Mgr. V. Husťakovej, Mgr.
T. Sochaničovej a Mgr. K. Hudákovej. Za
chutné chlebíčky, sladké koláče a pomarančový džús patrí poďakovanie vedúcej školskej
jedálne Bc. M. Riskalčíkovej a jej personálu.
Veľké poďakovanie patrí aj rodičom P. Pitlaniča, žiaka 3. ročníka, ktorí doniesli vlastnoručne zhotovené strašidlo z  tekvice. Takúto
a podobnú spoluprácu rodičov so školou vedenie školy ako aj triedne učiteľky len uvítali.
V decembri sa tešíme na ďalšiu noc plnú tajomných prekvapení.
Mgr. Anna Piteľová

Pripravujeme sa na euro
Slovensko sa pripravuje na zavedenie spoločnej európskej meny - eura. Slovenský
deň eura má nastať 1. januára 2009.

Informácie pre občanov

Vstup do eurozóny – „deň €“ (01.01.2009)
Duálny obeh (1.1. - 16.1.2009)
Koniec výmeny korunových mincí v bankách (30.6.2009)
Koniec povinného duálneho zobrazovania
(31.12.2009)
Koniec výmeny korunových bankoviek
v bankách (31.12.2009)
Koniec odporúčaného duálneho zobrazovania (30.6.2010)
Koniec výmeny obehových mincí v NBS
(31.12.2013)
Vplyvom vstupu Slovenskej Republiky do
Európskej únie v máji 2004 sa v slovenskom
jazyku začalo čoraz frekventovanejšie pou-

žívať slovo euro, ktoré označuje názov jednotného platidla v členských štátoch.
Toto slovo už bolo kodifikované do slovenčiny, čo znamená, že by sa malo skloňovať.
A keďže ide o podstatné meno stredného rodu
zakončené na samohlásku o, skloňujeme ho
podľa vzoru mesto. Slovo euro je všeobecné
podstatné meno (čiže nie vlastné) a preto ho
píšeme s malým e na začiatku; v niektorých
jazykoch sa však píše s veľkým začiatočným
e. Pri bežnej komunikácii, ako aj pri formálnom styku by sme mali rozlišovať medzi nasledovnými tvarmi:
euro - názov meny; všeobecné podstatné
meno stredného rodu skloňované podľa vzoru mesto; píšeme ho s malým e na začiatku,
pričom v iných jazykoch sa môžeme stretnúť
aj s tvarom Euro, ktoré má na začiatku
veľké e.

EUR - kód platidla vytvorený z prvých troch
písmen názvu podľa normy ISO 4317; vždy
sa píše veľkými písmenami; tento tvar je
ekvivalentný pre zápis SKK
Z vyššie uvedeného vyplýva, že či už napíšeme 10 eur, 10 Eur alebo 10 EUR, nič
nepokazíme, pretože tieto tvary sú v súlade
s pravidlami slovenského pravopisu a už
spomenutou normou.
Na záver ešte doplníme informáciu, že znak
eura € sa na počítači píše súčasným stlačením kláves CTRL, ALT a písmena E.

Eur - skratka názvu meny; píše sa s veľkým
e na začiatku, ostatné písmená sa píšu malé;
tento zápis je ekvivalentný pre Sk

Lesko – Veľké Berezné – Snina
18. októbra, v tento príjemný, teplý, slnečný, jesenný deň sa v priestoroch základnej školy v obci Stakčín stretli na svojom
tradičnom priateľskom, spoločenskom
a športovom podujatí učitelia z poľského
Leska, ukrajinského Veľkého Berezného
a z okresu Snina.
Toto stretnutie učiteľov troch susedných
štátov má už viacročnú tradíciu. Ako obvykle, tak aj tentoraz malo dve časti: športovú a spoločenskú. V rámci športovej
časti stretnutia sa uskutočnil turnaj v malom futbale na novom viacúčelovom ihrisku základnej školy. Futbalového turnaja sa
zúčastnili štyri mužstva. Okrem učiteľov
z Leska, Veľkého Berezného a Sniny sa
turnaja zúčastnili futbaloví seniori obce
Stakčín. Na prvom mieste skončili učitelia
z Leska, na druhom sa umiestnili seniori
obce Stakčín a tretí boli učitelia zo Sniny.
Najlepším strelcom sa stal Ján Husťák ml.
z mužstva seniorov obce Stakčín.
V rámci   spoločenského stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch jedálne
základnej školy, si učitelia vymenili skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania
v jednotlivých krajinách. Všetci  si navzájom veľmi dobre rozumeli.
Organizátorom tohto podujatia bola
Okresná rada Slovenskej asociácie športu
na školách v Snine za finančnej podpory
Mestského úradu Snina a Obecného úradu v Stakčíne.
Všetkým, ktorí sa na tomto vydarenom
podujatí aktívne zúčastnili, patrí naše poďakovanie. Veríme, že v tradícii spoločných
stretnutí učiteľov troch susediacich štátov
budeme pokračovať aj v budúcnosti.
PhDr. Mikuláš Petriščák

Zápis

z verejného zhromaždenia občanov obce
Stakčín konaného dňa 19.10.2008
Prítomní:
34 občanov obce
Program:
1. Zhodnotenie prvej polovice volebného
obdobia 2006-2010
2. Priority obce Stakčín na rok 2009
3. Rôzne
K bodu 1) a 2):
Verejné zhromaždenie otvoril a viedol starosta obce p. Kerekanič. Prítomným občanom
bližšie uviedol materiály, ktoré boli zverejnené
v 9. čísle Stakčínskych novín:
- hodnotenie prvej polovice volebného obdobia 2006-2010
- priority obce Stakčín na rok 2009.
Vyzval občanov, aby sa vyjadrili k uvedeným
materiálom v bode rôzne.
K bodu 3):

►p. Mikuláš Rudy - zaujímal sa, či sa uvažu-

je s výstavbou domova sociálnych služieb pre

dôchodcov, upozornil, že počas cirkevných
obradov auta parkujú pred R-K kostolom po
obidvoch stranách cesty ( ul. SNP), navrhol
tam umiestniť značku, aby sa neparkovalo
aspoň z jednej strany
►p. Juraj Koribanič upozornil, že na ul. Sadovej sú poškodené obrubníky, navrhol  priestor
medzi obrubníkmi a plotom zasypať  hlinou,
pýtal   sa či sa bude pokračovať v regulácií
Cirochy smerom od pozemku p. Prokopa G.
dole k vtoku potoka Chotinka
►p. Rudolf Graus upozornil, že pri jeho dome
je poškodený chodník, tiež upozornil na to, že
nádoby na odpad ostávajú po vyprázdnení na
okraji cesty a ohrozujú premávku, pýtal sa, či
sa uvažuje s platením za hrobové miesta na
cintoríne, informoval, že na Starinskom cintoríne je poškodený centrálny pomník,
►p. Mária Kapraľová chcela vedieť, či sa
uvažuje s opravou ul. Ševčenkovej pri MŠ
a či bude otvorená bránka na cintorín od
sadu
►p. Iveta Mandzáková upozornila na neporiadok v areáli ZŠ, kritizovala úroveň obecných novín, že sú malo kritické voči poslan-

com a zamestnancom obce, informovala sa
o kanalizácií VI. a VII. etapa, zaujímala sa
ktorá etapa sa bude robiť ako prvá v prípade,
že obec dostane zdroje z EÚ, pochválila, že
sa zlepšuje poriadok na cintoríne
►p. Anna Drančáková sa zaujímala o to, či
sa uvažuje s výstavbou chodníka pri jej dome
na ul. ČSĽA
►p. Michal Olexik   upozornil na rigol na ul.
Dobrianskeho, ktorý je hlboký a nezabezpečený, navrhol jeho zatrubnenie
►p. Milan Súč   upozornil na zlý stav lávky
cez Cirochu a pýtal sa či sa uvažuje o jej rekonštrukcii
►p. Peter Buhaj  žiadal, aby bol pristavený
kontajner pri záhrade p. Sochaniča (ul. Duchnovičová)
Na záver vystúpil starosta obce p. Kerekanič.
Odpovedal občanom na ich podnety a poďakoval prítomným za účasť na verejnom zhromaždení. Prítomných ubezpečil, že s podnetmi, ktoré odzneli na verejnom zhromaždení
sa vedenie obce  bude zaoberať. O tom ako
sa vybavia, budú občania obce informovaní
v obecných novinách.            

„Mladosť má krásnu tvár,
staroba má krásnu dušu“
Staroba - jeseň života....Pripomína nám, aby sme nestrácali čas
a jeden druhému práve teraz, hoci i každý deň povedali milé
slovo, že sa máme radi. Starnutie prichádza síce pomaly,
nenápadne, ale každým novým dňom. Tak ako sa skončilo leto
a začala sa jeseň, to je nezvratný kolobeh mocnej prírody. Semtam niečo zabolí, objaví sa vráska, skôr, či neskôr obelejú vlasy.
Človek sa ocitne v jeseni svojho života a už len v spomienkach
obzerá sa do minulosti. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Napokon
vďačíme im za život. Vekom nadobudli cenné skúsenosti, ktoré
môžu odovzdávať mladším a tí neskôr svojim deťom.
Aj pre nás – učiteľov základnej školy bol október akousi
výzvou k tomu, aby sme našim bývalým kolegom – učiteľom
vzdali hold, úctu a vďačnosť. Dňa 29.10.2008 sa na ZŠ s MŠ
Stakčín uskutočnilo príjemné stretnutie – posedenie s našimi
bývalými kolegami – učiteľmi pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. Stretnutie zorganizovali členovia predmetovej
komisie Umenie a kultúra a Človek a hodnoty. Po privítaní
a po príhovore riaditeľky školy pozdravil bývalých učiteľov
žiak 6. ročníka Filip Sochanič. Potom si naši bývalí kolegovia
zaspomínali na časy, ktoré prežili spolu so svojimi žiakmi
v triedach. Pri prehliadke tried, odborných učební a kabinetov
im neunikol momentálny vzhľad našej školy, ktorý si žiada
mnohé nevyhnutné opravy. V družnej debate, vymieňajúc si
skúsenosti sme posedeli do večerných hodín.
Zamýšľajúc sa nad týmto stretnutím ma napadá len jedna
myšlienka. Chcú tak veľa? ...obyčajný úsmev, porozumenie,
pomocnú ruku. Oni od nás nežiadajú tak veľa, len to, čo
nazývame ľudskosťou, teda úctu, porozumenie prejavené
tým najlacnejším, čím sa človek človeku môže prejaviť –
úsmevom, pozdravom a podanou rukou. Buďme preto
k našim seniorom milší, navzájom o čosi lepší, a to nielen
v októbri, ktorý nás spája s mesiacom úcty k starším, ale každý
deň.
Mgr. Tatiana Kapraľová

Spomienky učiteľov

Stretnutie seniorov v škole
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