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VZDAJME ÚCTU OSOBNOSTIAM
OBCE STAKČÍN
Vážení občania obce Stakčín!
V tomto roku si naša obec pripomína 695. výročie prvej písomnej zmienky o nej. Je dôležité
obzrieť sa späť do minulosti, ktorú môžeme hodnotiť a z ktorej sa môžeme poučiť. Rovnako
je dôležité dívať sa dopredu a mať jasne vytýčené ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Nesmieme
však pritom zabúdať na celé generácie rodín, ktoré v našej obci žili. Z nich sa viacerí menšou
či väčšou mierou zaslúžili o rozvoj našej obce, resp. ju zviditeľnili aj mimo jej chotára. Niektorí
z nich odpočívajú na tunajších cintorínoch, ďalší na cintorínoch roztrúsených po celom svete.
Niektorých významnejších rodákov sme začali uctievať osadzovaním pamätných tabúľ na budove kultúrneho domu.
Tých, čo by si zaslúžili odhalenie pamätnej tabule, je isto oveľa viac; našou povinnosťou je
uctenie si ich pamiatky nielen touto formou, ale i potreba zachovať miesto ich posledného odpočinku, aby nezaniklo. Z uvedeného dôvodu bol pri prejednávaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva prednesený poslanecký návrh k VZN č. 6/2010 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska.
Týmto návrhom sa schvaľuje i kategória tzv. chráneného hrobu, ktorým obec Stakčín prejavuje
úctu a spomienku významným osobnostiam z oblasti histórie, umenia, kultúry a literatúry.
Chráneným hrobom je miesto uloženia pozostatkov osobnosti národného alebo regionálneho
významu, osobnosti spojenej s historickou udalosťou Stakčína alebo hrob, ktorého stavba má
historickú, architektonickú alebo technickú hodnotu. Tieto hroby sa nesmú prenajímať ďalším
osobám, nepodliehajú poplatkom za prenájom hrobového miesta a o ich údržbu sa stará obecný
úrad zo svojho rozpočtu.
Kategóriu chráneného hrobu určuje obecné zastupiteľstvo na základe návrhu fyzických alebo
právnických osôb. V súčasnosti s istotou vieme, že do tejto kategórie budú zaradené hroby Anci
Jaburovej a Juraja Kolynčaka, ktorí majú svoje pamätné tabule. Môžu tam byť zaradené i ďalšie
osobnosti obce – významní predstavitelia samosprávy, športu a kultúrno-spoločenského života
obce. V tejto súvislosti by obecný úrad uvítal návrhy občanov na tie osobnosti obce, ktoré spĺňajú tieto podmienky tak, aby ich miesto posledného odpočinku na našich cintorínoch bolo možné
v tomto jubilejnom roku vyhlásiť za chránené hroby.
Ing. Miroslav Buraľ, poslanec OZ
Na obrázku Anca Jaburova, ktorej hrob bude vyhlásený za chránený

Z U M B A O S L AV U J E
Zumba je zábava a cvičenie v jednom. Je vhodná pre všetkých, mladých aj starších, pre
začiatočníkov aj pokročilých. Nezáleží na vašom tanečnom nadaní. Pri zumbe je najdôležitejší pohyb a radosť z neho. Táto fitness senzácia si získala srdcia na celom svete.
Výnimkou nie je ani naša obec, kde sa dvakrát v týždni v školskej telocvični stretávajú
dievčatá a ženy rôznych vekových kategórií a v rytme Salsy, Samby, Hip-hopu zlepšujú
svoju kondíciu. Zumba sa do Stakčína dostala hlavne vďaka Monike Sičovej (rod. Koribaničovej), ktorá presne pred rokom začala svoje lekcie. Jej tanečné choreografie latinskoamerických rytmov vytvárajú úžasnú atmosféru, ktorú môžeme zažiť na každej hodine.
Vďaka zumbe sa vytvorila výborná partia ľudí. Stretávajú sa nielen v telocvični, ale i
mimo nej. Nedávno spoločne oslávili prvé narodeniny Stakčínskej zumby. Nechýbala ani
narodeninová torta, ktorú upiekla Monika Sochaničová. Zumbu navštevuje v priemere
30 cvičeniek. Najmladšou je iba 4-ročná Sofia Baraníková. Zumba učarovala i o niečo
starším dievčatám – Vanese, Adi, Renáte, Saške, Kristíne. Gro skupiny však tvoria mladé
ženy i ženy stredného veku. Tancom spália nielen kalórie, ale odbúravajú i stres. Ak si aj
Vy chcete vytancovať radosť z pohybu, príďte medzi nás.
Slávka Kerekaničová

Uznesenia zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Stakčíne
zo dňa 23. 02. 2012
■Uznesenie č. 105/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo kontrolnú správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2011 a túto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 106/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ za rok
2011 a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 107/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č.
4/2011 - 30.11.2011, ktoré vykonal starosta
obce a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 108/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č.
5/2011 – 29.12.2011, ktoré vykonal starosta
obce a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 109/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo plnenie rozpočtu obce za rok
2011 a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 110/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo rozpočtové opatrenie obce č.
4/2011-30.11.2011, ktoré vykonal starosta
obce a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 111/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo rozpočtové opatrenie obce č.
5/2011 – 30.12.2011, ktoré vykonal starosta
obce a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 112/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo plnenie programového rozpočtu
obce za rok 2011 a toto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 113/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo monitorovaciu správu k Programovému rozpočtu obce za 2. polrok 2011 a
túto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 114/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2011 a túto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 115/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo informáciu starostu obce o spôsobe odpredaja budovy bývalého OZS, s. č.
264 a túto b e r i e n a v e d o m i e,
s c h v a ľ u j e zámer odpredať majetok obce
Stakčín – budovu bývalého OZS, s. č. 264,
postavenú na pozemku parcelné č. CKN 1123
a pozemky č. CKN 1122 o výmere 1085 m²,
CKN 1123 o výmere 1842 m² a CKN 1124/1
o výmere 2020 m² v k. ú. Stakčín berúc do
úvahy osobitný zreteľ, ktorý spočíva v tom, že
budova bývalého OZS je už päť rokov mimo
prevádzky a obec Stakčín nemá finančné
zdroje na jej údržbu a opravu.

Žiadosti o kúpu uvedených nehnuteľností je
potrebné zaslať v termíne do 31.05.2012 na
adresu: Obecný úrad Stakčín, ul. SNP 574/6,
067 61 Stakčín. Na obálku treba napísať „Neotvárať – bývalé OZS“.
Obecné zastupiteľstvo žiadosti o kúpu nehnuteľností prerokuje na júnovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva a schváli prevod
uvedeného majetku tomu žiadateľovi, ktorý
ponúkne najvyššiu cenu.
Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo
neschváliť ani jednu žiadosť o kúpu uvedeného majetku a ž i a d a starostu obce, aby zámer odpredať uvedené nehnuteľnosti bol zverejnený najneskôr od 10.03.2012 na úradnej
tabuli obce, na stránke obce, v Stakčínskych
novinách a minimálne v jedných regionálnych
novinách.
■Uznesenie č. 116/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo správu o činnosti koordinátora
pre vojnové hroby za rok 2011 a túto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 117/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo žiadosť GVP spol. s.r.o. Humenné a kúpu pozemku a túto
b e r i e n a v e d o m i e, oznamuje fi GVP,
s.r.o. Humenné, že obec Stakčín nemá pozemok, ktorý by bol vhodný na vybudovanie
maloobchodnej predajne.
■Uznesenie č. 118/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu
obce o stave kostola v zaniknutej obci Dara a
o možnosti požiadať o jeho prevod do majetku
obce Stakčín a informáciu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Miroslava Buraľa o kultúrno-historickej hodnote uvedenej stavby a o
možnostiach jej využitia, s p l n o m o c ň u j e
starostu obce požiadať Vodohospodársku výstavbu, š. p. Bratislava o bezodplatný prevod
kostola, s. č. 739, postaveného na parcele č.
CKN 3/3 a pozemku č. CKN 3/3 o výmere 86
m² v k. ú. Dara do majetku obce Stakčín.
■Uznesenie č. 119/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
a) s c h v a ľ u j e
vyradenie Školskej jedálne na ul. SNP 409/1,
ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou, ul. SNP 412, Stakčín zo siete
škôl a školských zariadení z ekonomických
dôvodov, s navrhovaným ukončením prevádzky dňa 1.9.2012,
b) s c h v a ľ u j e
zriadenie Výdajnej školskej jedálne, ul. SNP
409/1 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, ul. SNP 412, Stakčín a následne
jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení s navrhovaným začatím prevádzky dňa
1.9.2012.
■Uznesenie č. 120/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e hlavnému kontrolórovi obce p.
Mikulášovi Čornaničovi odmenu za rok 2011
vo výške 20% súčtu platov za rok 2011.
Anna Švábová
referent OcÚ

Obec Stakčín v spolupráci so ZŠ
s MŠ Stakčín a stolnotenisovým
oddielom v Stakčíne

USPORIADA

TURNAJ

v stolnom tenise
USKUTOČNÍ SA
dňa 03. 03. 2012 v
budove ZŠ Stakčín
(spoločenská miestnosť nad školskou jedálňnou)

Turnaj pre žiakov
začína o 9.00 hod.

Turnaj pre dospelých
začína o 14.00 hod.
Prihlásenie sa na turnaj dospelých je minimálne
polhodinu pred začiatkom podujatia, a to v mieste
konania turnaja.

Tešíme sa
na Vašu účasť!
ZÁMER OBCE STAKČÍN
ODPREDAŤ MAJETOK OBCE
Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne
schvaľuje zámer odpredať majetok obce Stakčín – budovu bývalého OZS, s. č. 264, postavenú
na pozemku parc. č. CKN 1123 a pozemky parc.
č. CKN 1122 o výmere 1085 m²,CKN 1123 o výmere 1842 m² a CKN 1124/1 o výmere 2020 m²
v k. ú. Stakčín berúc do úvahy osobitný zreteľ,
ktorý spočíva v tom, že budova bývalého OZS je
už päť rokov mimo prevádzky a obec Stakčín
nemá finančné zdroje na jej údržbu a opravu.
Žiadosti o kúpu uvedených nehnuteľností je
potrebné zaslať v termíne do 31.05.2012 na adresu Obecný úrad Stakčín, ul. SNP 574/6, 067
61 Stakčín v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať- OZS“.
Obecné zastupiteľstvo žiadosti o kúpu nehnuteľností prerokuje na júnovom zasadnutí OZ a
schváli prevod uvedeného majetku tomu žiadateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neschváliť ani jednu žiadosť o kúpu uvedeného
majetku a žiada starostu obce, aby zámer
odpredať uvedené nehnuteľnosti bol zverejnený
najneskôr od 10.03.2012 na úradnej tabuli obce,
na stránke obce, v Stakčínskych novinách a minimálne v jedných regionálnych novinách.
V Stakčíne 24.2.2012
Ján Kerekanič, starosta obce Stakčín

VOĽBY 2012
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
V sobotu 10.3.2012 sa uskutočnia voľby do NR SR. V našej obci začíname voliť od 7,00 hod. a volebné miestnosti sa uzatvoria o 22,00 hod.
Máme vytvorené dva volebné okrsky. Obidva budú v budove ZŠ. V prvom volebnom okrsku budú voliť voliči, ktorí majú trvalý pobyt v rodinných
domoch s.č. 1 až 425 a v druhom od s.č. 426 až po s.č. 819. Dôležité upozornenie:
Pri príchode do volebnej miestnosti sa každý volič musí preukázať platným občianskym preukazom. Ak volič nepredloží občiansky preukaz,
hlasovanie sa mu neumožní. Takže nezabudnite si na voľby zobrať občiansky preukaz. Marcové voľby do NR SR majú prívlastok predčasné. To
znamená, že riešia nejakú krízu, ktorá v politickom systéme vznikla. Politici nevedia ako ďalej, preto musia rozhodnúť voliči.
Chcem Vás poprosiť, aby ste sa marcových volieb zúčastnili. Nezáleží na tom koho budete voliť, ale dnešnú situáciu dokáže vyriešiť len vláda
so silným mandátom, ktorý dostane od nás, od voličov. Čim viac voličov sa zúčastní volieb, tým silnejší mandát. Voľme tak, aby budúce voľby mali
zase prívlastok riadne voľby do NR SR.
Ján Kerekanič, starosta obce Stakčín

KA N DI D ÁT I D O N R S R V O V OĽ B Á C H 2 0 1 2
PREDSTAVUJEME VÁM 4 KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ SVOJÍM SPÔSOBOM SPOJENÍ S NAŠOU OBCOU, A KTORÍ V TOMTO ROKU KANDIDUJÚ
ZA POSLANCOV DO NR SR. DVAJA KANDIDÁTI KANDIDUJÚ ZA STRANU SMER A DVAJA ZA POLITICKÚ STRANU NÁŠ KRAJ.

PhDr. ĽUBICA ROŠKOVÁ
(Smer)
Už v doterajšej poslaneckej praxi
bola nápomocná starostovi obce
pri rôznych projektových aktivitách. Zúčastňovala sa kultúrneho
života obce, pomáhala pri rozvoji
obce v mnohých smeroch.
Ľubica Rošková: Stakčín je moja
rodná obec, tu som vyrastala, trávila detstvo, mám zo Stakčína manžela
a veľmi sa teším, že môj vzťah k obci sa preniesol aj na moje deti, ktoré
veľmi rady navštevujú starých rodičov a príbuzných v obci. Do rodiny nám
pribudla nevesta, ktorej korene sú tiež zo Stakčína, kde žijú jej starí rodičia.
Takže Stakčín je pre našu rodinu silným putom. To všetko má vplyv na to
že sa snažím obci pomôcť vo všetkých oblastiach jej rozvoja. Naposledy
sme otvárali spolu s pánom starostom a s občanmi zrekonštruovaný krásny
park, kde som za mladi strávila veľa pekných chvíľ. Chcem prisľúbiť, že aj
v ďalšom období, ak budem zvolená do NR SR, budem naďalej všestranne pomáhať obci, podporovať všetky projekty, do ktorých sa obec zapojí a
naďalej upevňovať dobrú spoluprácu so starostom obce, p. Kerekaničom a
obecným zastupiteľstvom.

Ing. XÉNIA SIČÁKOVÁ
(Náš kraj)

Ing. Xénia Sičáková: V Stakčíne žijem už
viac než 20 rokov. Som vydatá a mám dve
dospelé deti. Učím na Odbornom učilišti
internátnom v Snine odborné technické
predmety a matematiku. Ako predsedníčke ZO Únie žien v Stakčíne mi záleží
na tom, aby sa ženy popri každodenných
povinnostiach a starostiach o rodinu mali
čas venovať aj svojim záľubám a tak šíriť okolo seba pohodu a radosť zo
života. Myslím si, že problémy, ktoré máme denne na očiach (školstvo, zamestnanosť, menšiny...), by pomohla vyriešiť zmena volebného systému
zo súčasného pomerného na väčšinový. Vytvorilo by sa osem volebných
obvodov, ktoré by kopírovali súčasné vyššie územné celky a v nich by sa
volili poslanci do Národnej rady SR. Takto zvolení politici by sa potom zodpovedali voličom vo svojich regiónoch.

Mgr. MICHAL LUKŠA
(Smer)
Pracuje ako zástupca primátora mesta Snina. V predchádzajúcom volebnom období
pôsobil ako poslanec v NR SR.
. Navštevoval okolité obce a na
rozdiel od prázdnych sľubov
mnohých iných poslancov na
našu ,,dolinu“ nezabúdal. Spolupracoval pri rekonštrukciách budov obecných úradov, vybavení kultúrnych
domov, rekonštrukciách miestnych komunikácií. Nezabúdal ani na školy a
projekty modernizácie škôl, domy smútku a iné verejné budovy potrebné
pre život ľudí hlavne na dedinách.
Michal Lukša: Mojim záujmom by bolo ako poslanca NR SR, aj naďalej
byť nápomocným starostom našej doliny, lebo oni sami najlepšie vedia z
vlastnej skúsenosti, ako dobre je mať niekoho, kto im poradí, pomôže a na
koho sa môžu kedykoľvek obrátiť. Prioritou mojej činnosti by bol projekt
riešenia zásobovania pitnou vodou Ubľanskej doliny, riešiť problémy regiónu v ktorom som sa narodil, v ktorom bývam a naďalej chcem žiť ( otec
pochádzal zo Stariny , mama z Ruskej Volovej a manželka pochádza zo
Stakčína).

Ing. IVAN SIČÁK
(Náš kraj)
Ing. Ivan Sičák: Skoro celý môj doterajší
život je spojený so Stakčínom a okolím.
Tu som vyrástol, tu bývam. Som ženatý,
mám dve deti. V súčasnosti pôsobím ako
pedagóg na Odbornom učilišti internátnom
v Snine. Zároveň som tajomník Základnej
organizácie Slovenského zväzu včelárov v
Stakčíne.
Nesmierne ma mrzí fakt, že z nášho regiónu odchádza veľa mladých ľudí iba
kvôli tomu, že tu majú minimálnu možnosť sa zamestnať. Preto je mojou prioritou na regionálnej úrovni vytvárať podmienky na rozvoj drobného podnikania –
a to hlavne podporou drobných fariem, zameraných na chov zvierat, včelárenie,
taktiež podporovať rôzne druhy remesiel, ktoré v našom kraji postupne miznú.
Zároveň posilniť postavenie regionálneho školstva, zabezpečiť jeho financovanie a vhodnou formou skĺbiť tieto dve oblasti – školstvo a drobné podnikanie v
poľnohospodárstve, spojiť teóriu s praxou, aby prinášali úžitok nám všetkým.

Obec Stakčín úspešná v podávaní malých projektov
Jednou z foriem získavania financií na rozvoj obce je vypracovávanie a podávanie malých grantov, ktoré podporujú rôzne nadácie, združenia a taktiež štát. Z viacerých vypracovaných žiadostí sa obci Stakčín k dnešnému dňu podarilo na prelome rokov 2011-2012 uspieť s
tromi malými projektmi.
Prvý bol podporený v rámci grantovej výzvy Úradu vlády SR „Náš vidiek“ s názvom „Obnova areálu veľkopoľanskej rotundy“. Zameraný je
na dobudovanie areálu kamennej rotundy postavenej v roku 1916 v bývalej obci Veľká Poľana. Jeho súčasťou sú vojnový cintorín a ruiny
chátrajúceho kostola poškodeného počas bojov prvej svetovej vojny. Kamennú rotundu obec Stakčín v rokoch 2010-2011 opravila. Potrebné
je však vhodne upraviť a sprístupniť i jej okolie. Týmto projektom sa zatraktívni a sprístupní tento jedinečný areál v Národnom parku Poloniny
nielen pre vysídlených obyvateľov Veľkej Poľany, ale i pre návštevníkov národného parku, nakoľko sa nachádza na medzinárodnej cyklotrase Zelený bicykel R-61 vedúcej z Poľska na Ukrajinu. Projekt bol podporený vo výške 7 tisíc €.
Projekt veľkopoľanskej rotundy nadväzuje na ďalší úspešný projekt s názvom „Obnova studne Oresta Dubaya“ podporený Centrom pre
filantropiu v Bratislave. Zameraný je na obnovu zaniknutej studne, ktorá sa nachádza v areáli bývalej gréckokatolíckej fary vo Veľkej Poľane.
Po jej obnove bude studňa niesť meno významného rodáka z tejto obce Oresta Dubaya, ktorý sa tu v roku 1919 narodil a je najvýznamnejším
grafikom Slovenska. Projekt bol podporený vo výške 1 tisíc €.
Obec Stakčín spolu s mestom Snina a obcou Zemplínske Hámre podali taktiež spoločný projekt s názvom „Na bicykli za históriou Vihorlatu“
podporený Karpatskou nadáciou. V Stakčíne je projekt zameraný na úpravu cyklotrasy po trase bývalej lesnej úzkokoľajky z obce na lokalitu
Šponáreň vo Vihorlatských vrchoch. Jeho súčasťou bude obnova technických diel tejto úzkokoľajky – Barankovho mostu z roku 1913 za
Rovenkami a kamenného priepustu z roku 1917 na Šponárni. Celkové náklady na tento projekt predstavujú 13 tisíc €, pričom 6,5 tisíc € je
vklad všetkých troch samospráv.
V súčasnosti má obec Stakčín podané i ďalšie projekty – na zabezpečenie projektovej dokumentácie na zriadenie múzea v objekte starej
žandárskej stanice vo výške 3 tisíc € (Grantová schéma MŽP SR Program obnovy vidieka) a pokračovanie rekonštrukcie vojnového cintorína
z prvej svetovej vojny v Stakčíne vo výške 14 tisíc € (Mimoriadna dotácia Ministerstva vnútra SR) a 6 tisíc € (Dotačná schéma Ministerstva
národnej obrany Českej republiky).
I keď sú to tzv. malé granty, tieto projekty majú i širší rozmer, než len podpora rozvoja obce Stakčín, a tým je podpora zamestnanosti v obci,
nakoľko väčšinu odborných remeselných prác zabezpečujú miestni živnostníci.
Ing. Miroslav Buraľ, poslanec OZ

Zaniknutá studňa na dvore gréckokatolíckej
fary vo Veľkej Poľane, ktorá bude
obnovená v tomto roku.

Vďaka podpore budú môcť v tomto roku pokračovať práce na
úprave areálu veľkopoľanskej kamennej rotundy.

Kamenný priepust na Šponárni

Oprava z minulého čísla SN
V minulom čísle Stakčínskych novín bola nesprávne uvedená cena za výkop hrobu 6,50 €. Správna suma je 66,50. Za vzniknutú chybu
sa ospravedlňujeme.
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