Š PORT
Stolnotenisový
Turnaj 2010
Ako už tradične, vo februári, aj tohto roku sa dňa 20.02.2010 uskutočnil
turnaj v stolnom tenise o cenu obce Stakčín, ktorý organizoval OÚ
Stakčín v spolupráci so ZŠ s MŠ Stakčín. Dopoludnia o 9.00 začali
svoje zápasy hrať žiaci. Turnaj opäť oživili a priniesli mu patričnú kvalitu
žiaci zo ZŠ Klenová. Ich výkony boli ozaj veľmi kvalitné a naši žiaci sa
len ťažko presadzovali v jednotlivých zápasoch. Hralo sa systémom
každý s každým. Turnaja sa zúčastnilo 12 žiakov a bolo medzi nimi
i jedno dievča. I. Mirilovičová za svoje výkony dostala sladkú odmenu
a prví traja medaily. Turnaj vyhral I. Vasko (druhý minulý rok), na
druhom mieste skončil R. Hakulin (prvý minulý rok) a na treťom mieste
skončil R. Hreha. O kvalitách žiakov z Klenovej svedčí to, že sa opäť

Káder OFK – AGRIFOP
na jar 2010

Cieľ - zachrániť IV. ligu v Stakčíne a skončiť v tabuľke čo
najvyššie od zostupu.
Dňa 15. 12. 2009 bol zvolený výbor OFK – AGRIFOP
v zložení:
Prezident OFK – AGRIFOP - Koribanič Jaroslav
1. viceprezident OFK-AGRIFOP - Kuriljuk Viktor
2. viceprezident OFK-AGRIFOP - Keleman Ján
Tajomník OFK – AGRIFOP - Süč Milan
Členovia OFK-AGRIFOP:Čornanič Mikuláš, Mandzák
Jaroslav, Jelo Ján, Hudak Juraj
Zimná príprava začala 09. 01. 2010  
Brankári: DUDIČ Martin ● HARVAN Patrik – hosťovanie
Snina ● TOMAŠ Jaroslav
Hráči: JELÍNEK Martin ● KAPRAĽ Jozef ● GUTIČ Milan
– hosťovanie Sobrance ● SIMČÍK Martin – hosťovanie
Sobrance ● ŠTECO Vasiľ – UKR ● KUZNECOV Vitalij – UKR
● ŽITKOV Viktor – UKR ● ČERŇA Marek ● GUĽAK Marián
● KROKA Milan ● GRUNDZA Viktor ● CHALČÁK Radoslav
● HREHOVČÍK Peter – hosťovanie Zubné ● BREČKA Matúš
– hosťovanie Zemplínske Hámre ● SOTÁK Ján – HFC
Humenné ● ANDRUCH Daniel – dorast ● BAJZA Lukáš –
dorast

umiestnili na prvých štyroch miestach, tak ako minulý rok. Musím však
pochváliť výkony nášho J. Biľanského, ktorý jediný dokázal s nimi
držať krok, ale aj všetkých ostatných, ktorí na turnaj prišli a nebáli sa
kvalitných súperov. Všetci prítomní si pochutnali na párkoch, ktoré pre
nich uvaril p. J. Mandzák.
O 15.00 začal turnaj dospelých. Dospelí boli rozdelení na dve skupiny.
V prvej hrali dospelí v kategórii do 50 rokov systémom každý s každým.
V druhej skupine dospelí nad 50 rokov a aj oni hrali podobným
systémom. V kategórii nad 50 rokov opäť zvíťazil J. Jelo, druhý skončil
J. Zborai a na treťom mieste sa umiestnil S. Cilip. Musím pochváliť
hlavne výkony J. Jela, ktorý sa na turnaj kvalitne pripravil a J. Zboraia,
ktorý napriek veku nad 70 rokov podával fantastické výkony.
V kategórii hráčov do 50 rokov sa potvrdilo, že na turnaj sa treba
zodpovedne pripravovať. Medzi prvými štyrmi sa opäť umiestnili traja
minuloroční finalisti. Po zápasoch v skupine prišli kvalitné zápasy
o prvé štyri miesta. Nakoniec to dopadlo takto: 1. miesto – M. Lukša,
druhé miesto – V. Husťak (prvý minulý rok), tretie miesto – M. Jelínek
(tretí minulý rok), štvrté miesto – M. Kocík (štvrtý minulý rok).
Hráči v oboch kategóriách, ktorí sa umiestnili na prvých troch
miestach, dostali medaily. Na záver by som chcel poďakovať Mgr.
M. Hudákovi a p. A. Timkovi za pomoc pri príprave turnaja a hlavne
p. J. Mandzákovi za jeho pomoc pri príprave a uskutočnení celého
stolnotenisového turnaja.
Ing. Ján Sochanič
Odohrané prípravné stretnutia:
STAKČÍN – UBĽA - 7 : 1, STAKČÍN – SNINA „D“ - 3 : 0, HFC
HUMENNÉ – STAKČIN - 7 : 1, MEDZILABORCE – STAKČÍN 5 : 2, STAKČIN – UBĽA - 3 : 0, STAKČIN – SNINA „D“ 6 : 0, RADVAŇ NAD LABORCOM – STAKČÍN - 0 : 1, SNINA
„D“ -  STAKČÍN - 2 : 3, ULIČ -  STAKČÍN - 2 : 6, VRANOV –
STAKČÍN - 7 : 1, STAKČÍN – RADVAŇ NAD LABORCOM
- 5 : 5, STAKČÍN – DLHÉ NAD CIROCHOU - 3 : 1, BELA
NAD CIROCHOU – STAKČÍN - 2 : 3.
Tréner mužstva „A“: Koribanič Jaroslav
Vedúci mužstva „A“: Lechan Miroslav  

Obecný úrad Stakčín
Vás pozýva na 4. ročník

Majstrovstiev Stakčína v kartách

- disciplína „Fiľo“.

Súťaž sa koná dňa 27.3.2009 (sobota)
o 16.00 hod. v priestoroch pohostinstva
„U Cvana“. Prihlásiť sa môžete u p. Bobera
– tel. 0905 550 669 alebo u p. Mandzáka
– tel. 0911 610 396.
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Pastoračná návšteva
Mons. Jána Babjaka SJ,
prešovského arcibiskupa
a metropolitu v Stakčíne

V nedeľu 7. marca 2010 zavítal na pastoračnú návštevu do farnosti
Stakčín v Sninskom protopresbyteráte prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.
Jeho návšteva bola pre veriacich výnimočná aj tým, že od poslednej
návštevy prešovského eparchu, dnes už blahoslaveného Pavla Petra
Gojdiča v Stakčíne, uplynulo už viac ako 60 rokov.
Pred archijerejskou svätou liturgiou privítal vladyku zástupca starostu
Miroslav Bober.
Celá svätá liturgia sa v túto tretiu pôstnu nedeľu niesla v duchu uctievania svätého kríža. Aj v homílii vladyka hovoril o kríži, ktorý sprevádza každý ľudský život, a ktorého zavŕšením má byť zmŕtvychvstanie.
Na konci svätej liturgie poďakoval stakčínsky farár Juraj Voroňák vladykovi Jánovi v mene veriacich za návštevu a odovzdal mu darčekové

Dňa 18.02.2010 sa uskutočnilo 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo tieto materiály:
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2009,
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce za rok 2009,
- zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2009, ktoré vykonal
starosta obce,
- dodatočne schválilo rozpočtové opatrenie č. 6/2009, ktorým sa rozdelila dotácia z MF SR vo výške 35 055,- € na zmiernenie dopadov
krízy na obce,
- schválilo plán práce OZ na rok 2010,
- s pripomienkami schválilo VZN č. 2/2010 o zásadách, ktorými sa
stanovujú bližšie podmienky poskytovania dotácií a používania vybratých finančných prostriedkov z rozpočtu obce,
- schválilo žiadosť Ing. Zdenka Čopáka z FI Return na používanie
erbu obce na informačné, propagačné a upomienkové výrobky,
- neschválilo žiadosť p. Šimona Kapraľa o finančnú úhradu za časť
pozemku KN 940, na ktorom je miestna komunikácia (časť Ul. Ševčenkovej), lebo nepreukázal vlastnícke právo k uvedenému pozemku,
- neschválilo žiadosť p. Maroša Krúľa o odkúpenie parcely KN 843/7,

koše, naplnené tunajšími domácimi produktmi, ako prejav osobného
poďakovania ľudí za jeho návštevu.
Vladyka sa počas návštevy zaujímal o pastoráciu vo farnosti a ako
dobrý a milujúci otec dával rady k ďalšej činnosti. Stretol sa aj s členmi
farskej rady a čas venoval aj mládeži, ktorá spevom obohatila svätú
liturgiu.
Slávnosti sa zúčastnili aj veriaci rímskokatolíckeho obradu a veriaci
pravoslávnej cirkvi so svojím pastierom prot. Jánom Gliganičom.
Vladyka Ján Babjak je rodákom z neďalekého Hažína nad Cirochou.
Narodil sa 28. októbra 1953. Za kňaza bol vysvätený 11. júna 1978
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Za biskupa ho vysvätil 6. januára 2003 v Ríme v Bazilike sv. Petra pápež Ján Pavol II. Svätý Otec
Benedikt XVI. ho 30. januára 2008 vymenoval za prvého gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa a metropolitu pre Gréckokatolícku
metropoliu so sídlom v Prešove, ktorú zriadil z doterajšej prešovskej
eparchie.
Mgr. Juraj Voroňák, farár farnosti Stakčín
lebo GP nie je v súlade s územným plánom obce Stakčín,
- neschválilo žiadosť p. Michala Krúľa o odkúpenie parcely KN 843/6,
lebo nebol predložený GP.
- neschválilo žiadosť p. Milana Sochaniča o odkúpenie parcely KN,
lebo časť tejto parcely nie je majetkom obce Stakčín a GP nebol
urobený v súlade s územným plánom obce Stakčín,
- zobralo na vedomie žiadosť Ing. Daniela Harmaňoša o odkúpenie
parcely KN 1124/11,
- zobralo na vedomie žiadosť p. Miroslava Kapraľa o odkúpenie parcely KN 1124/12,
- zobralo na vedomie žiadosť p. Maroša Motyľa o odkúpenie parcely
KN 1124/7,
- prehlásilo, že MK na Lesnej a Záhradnej ul. boli vybudované pred
rokom 1990
(novelou zákona o majetku obce sa tieto pozemky prevedú z SPF
do majetku obce),
- súhlasilo, že v prípade výhodných podmienok, sa môže obec zapojiť do projektu vytvárania pracovných miest,
- zobralo na vedomie informáciu o elektronických aukciách,
- schválilo poskytnutie dotácií pre spoločenstvá a združenia, ktoré
nemajú sídlo na území obce, ale pôsobia na území obce a organizujú aktivity pre rodákov z bývalých obcí, dotáciu možno poskytnúť
do výšky 100,- € iba pre jednu akciu pre jednu vysťahovanú obec,
-na návrh výboru MS SČK udelilo Cenu obce Stakčín p. Márii Neuschwändtnerovej pri príležitosti jej životného jubilea.
Ján Kerekanič, starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V STAKČÍNE
PLÁN
práce obecného zastupiteľstva
v Stakčíne na rok 2010
Február
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Správa o plnení rozpočtov obce a ZŠ s MŠ za rok
		 2009
3. Aktuálne úlohy
4. Diskusia a interpelácie poslancov
Apríl
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Správa o plnení rozpočtov obce a ZŠ s MŠ za
1. štvrťrok 2010
3. Správa o činnosti obecnej knižnice a DHZ 		
		 za rok 2009 a úlohy na rok 2010
4. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2009
5. Aktuálne úlohy
6. Diskusia a interpelácie poslancov

Obec Stakčín začala koncom februára 2010 realizovať projekt „ČOV a kanalizácia Stakčín - VI. a VII. Etapa“.
V rámci tohto projektu sa vybuduje  kanalizačná sieť na ul. SNP, Dobrianskeho, Ševčenkovej, Záhradnej, Mieru
a Partizánskej v celkovej dĺžke 6036,3 m. Celkové investičné  výdavky na realizáciu aktivít projektu sú vo výške
2.372.949,89 EUR, celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 2.131.905,65 EUR a poskytovateľ (MŽP SR)
z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu poskytne nenávratný finančný príspevok do výšky 2.025.310,37 EUR
čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Obec uhradí zo svojho
rozpočtu 5% oprávnených výdavkov a všetky neoprávnené výdavky projektu. Predpokladané ukončenie tohto
projektu je v júni 2011.
Stavbu bude na základe verejného obstarávania  realizovať firma Skanska  BS.
Ján Kerekanič, starosta obce

Výročná schôdza
dobrovoľného 
hasičského zboru
v Stakčíne
Dňa 6.3.2010 sa uskutočnila výročná schôdza DHZ
Stakčín, ktorá zhodnotila rok 2009 a prijala úlohy
na rok 2010.
Zvolila aj nový výbor v zložení:
predseda 			   František Kočan
podpredseda - veliteľ		   Jaroslav Koribanič
podpredseda - prevencie	   Ján Gašpar
tajomník 			   Michal Sentivan
pokladník-			   Juraj Turík
referent mládeže 		   Peter Koribanič
strojník  			   Emil Dubjak
organizačný referent 	 	   Jozef Mandzák
materiálno-technický referent  František Sentivan
František Kočan

O Z NAM
Obec Stakčín úspešne ukončila realizáciu projektu
„Komunitná sociálna práca Stakčín“ pre svojich
znevýhodnených
občanov.
Hlavným
cieľom
projektu bolo podporiť sociálnu inklúziu osôb
ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom
rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom
na marginalizované rómske komunity. Základnou
projektovou aktivitou bolo poskytovať terénnu soc.
prácu pre cieľové skupiny, reprezentované najmä
však príslušníkmi miestnej rómskej komunity.
Projekt sa uskutočnil vďaka nenávratnému
finančnému príspevku vo výške 45 791,47 EUR
z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, SORO:
Fond sociálneho rozvoja.
Ján Kerekanič, starosta obce       

1.
2.
3.
		
4.
5.
6.

Jún
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Schválenie záverečného účtu obce Stakčín
Informácia o investičnom rozvoji obce za 1. polrok
2010
Informácia o príprave Stakčínskeho festivalu
Aktuálne úlohy
Diskusia a interpelácie poslancov

1.
2.
		
3.
4.

August
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Správa o plnení rozpočtov obce a ZŠ s MŠ za
1. polrok 2010
Aktuálne úlohy
Diskusia a interpelácie poslancov

Október
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Správa o plnení rozpočtov obce a ZŠ s MŠ za
		 1-9./2010
3. Zhodnotenie volebného obdobia 2006 - 2010
4. Správa o kontrolnej činnosti HK za 1. polrok 2010
5. Informácia o príprave komunálnych volieb v obci
6.	Príprava rozpočtu obce na roky 2011, 2012,
		 2013
7. Aktuálne úlohy
Zasadnutia OZ sa spravidla uskutočňujú v posledné štvrtky
v mesiaci, keď je plánované zasadnutie OZ.
Prvé zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva sa
má uskutočniť do 30 dní od vykonania volieb (§ 12, odst. 1
zákon SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)
Predkladá: Ján Kerekanič, starosta obce

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu,
duchaplnosť i zmyselnosť.
Bez nich by bol svet pustý ako lúka bez kvetov,
ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky...

Oslavy
MDŽ
v Stakčíne

Dňa 7.3.2010 ZO ÚNIA ŽIEN Slovenska v Stakčíne v spolupráci s obecným
úradom usporiadala v spoločenskej sále
ZŠ s MŠ oslavy pri príležitosti MDŽ. Na úvod
sviatočného stretnutia zástupca starostu p. Miroslav Bober privítal všetkých prítomných a pozdravil všetky ženy pri
príležitosti ich sviatku. V krátkom príhovore vyzdvihol prácu všetkých
žien v obci. Po úvodnom slove Marta Gavurová, predsedníčka ZO
ÚŽS prečítala správu za rok 2009 a popriala všetkým ženám veľa
zdravia a šťastia. Celé slávnostné stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Naše zlaté deti z MŠ, súbor Beskyd a trio Zaričanka vystúpili
s bohatým kultúrnym programom zameraným k tomuto sviatku.

Po dobrej káve a zákusku odchádzali všetky ženy spokojné a šťastné
s kytičkou v ruke, ktorú im daroval starosta obce p. Ján Kerekanič.
My ženy, sľubujeme starostovi, že mu budeme aj naďalej nápomocné
pri skrášľovaní našej peknej obce.
Hlavnými sponzormi boli: Obecný úrad Stakčín, starosta Ján Kerekanič a AGRIFOP Stakčín, ktorým úprimne ďakujeme.
Marta Gavurová, predsedníčka ZO ÚŽS v Stakčíne

