MINISTER VNÚTRA SR V STAKČÍNE

V nedeľu 25.04.2010 o 11,00 hodine
sa pred hasičskou zbrojnicou uskutočnil
slávnostný akt odovzdávania hasičského vozidla IVECO Daily. Prinášame Vám
slávnostný príhovor starostu obce:

Vážení spoluobčania!

Dnes je pre našu obec slávnostný deň.
Máme tu vzácnu návštevu, ktorá nám
doviezla veľký darček - hasičské vozidlo, ktoré bude slúžiť členom OHZ
v Stakčíne. Verím, že len na cvičenia
a na prepravu na hasičské preteky, alebo ak by sa ženil nejaký mladý hasič,
tak mu jeho kolegovia pustia maják, keď
ho budú viezť do kostola.
Nech nám toto vozidlo slúži iba na mierové účely!
Vzácnu návštevu vedie:
JUDr. Róbert Kaliňak, podpredseda vlády SR a minister vnútra
srdečne Vás vítam, pán podpredseda
vlády, v Stakčíne.

Vítam medzi nami poslancov NR SR:
Stanislava Kubánka, Janu Vaľovú a Michala Lukšu. Vítam medzi nami aj ďalších členov delegácie; profesionálnych
hasičov reprezentujú: plk. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident HaZZ SR, pplk.
Ing. Oto Regec, riaditeľ KR HaZZ SR
v Prešove, Ing. Stanislav Stríž ml., vedúci odboru OR HaZZ Humenné.
Dobrovoľnú požiarnu ochranu reprezentujú:
Vendelín Horvátha, generálny sekretár
DPO SR, Michal Čurlej, predseda ÚzV
DPO Humenné, Miroslav Čerevík, riaditeľ
ÚzV DPO Humenné.
Naša obec má 2450 obyvateľov a štvrtý
najväčší kataster na Slovensku. V roku
2017 budeme oslavovať 700. výročie
prvej písomnej zmienky. Sme jedna
z najstarších obci Horného Zemplína.
V roku 1933 bola v Stakčíne postavená prvá hasičská zbrojnica. Ale ochrana
pred požiarmi sa spomína už koncom
19. storočia. Hasiči majú v Stakčíne dlhoročnú tradíciu. Momentálne máme 47
členov OHZ, z toho 5 žien. Som veľmi
rád, že pod vedením starších hasičov sa
presadzujú mladí chlapci, ktorí už prinášajú aj ocenenia zo súťaží. Naši hasiči
zasahujú pri lesných požiaroch a pri likvidácii následkov povodní. Verím, že tento
darček prispeje k väčšej motivácii našich
hasičov a zároveň zvýši ich pripravenosť
na prípadné mimoriadne situácie.

Vážený podpredseda vlády SR, v mene
OHZ a všetkých občanov obce Stakčín
Vám srdečne ďakujem za hasičské auto
a za pomoc, ktorá bude slúžiť všetkým
našim občanom, ale hlavne uľahčí prácu
našich hasičov, ktorí dobrovoľne pomáhajú tým, ktorí to v ťažkých životných
chvíľach potrebujú. Srdečná vďaka!

Vážený pán podpredseda chcel by
som Vás poprosiť, aby ste vďaku
občanov našej obce tlmočil aj vláde
SR, hlavne pánovi predsedovi vlády
za veľkú podporu, ktorú sme z Vašej
strany cítili počas týchto štyroch rokov.
Do dnešného dňa sme dostali od Vašej vlády skoro 3 300 000 SK čo je
110 000 Eur. Prispeli ste na každú
jednu investičnú akciu, ktorú sme
v našej obci realizovali alebo realizujeme. Verím, že Vám už v 12. júna veľa
našich občanov tuto vďaku aj praktický deklaruje vo voľbách.
Pripravili sme pre Vás symbolické
darčeky ako spomienku
na tento okamih. Okrem
hasičov, tí Vám podarovali
slivovicu 52%, vraj aby ste
podobný výsledok očakávali v júni 2010.
Príhovor starostu obce
Jána Kerekaniča na slávnostnom akte odovzdávania hasičského vozidla Iveco Daily OHZ v Stakčíne.

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 29.04.2010 sa uskutočnilo 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo tieto materiály:
- schválilo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva s pripomienkami,
- zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za 1. štvrťrok 2010,
- zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie ZŠ
s MŠ č. 1/2010, ktoré urobil starosta
obce,
- zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2010,
- zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie obce č.2/2010, ktoré urobil starosta
obce,
- schválilo rozpočtové opatrenie obce č.
3/2010,
- zobralo na vedomie správu o činnosti
obecnej knižnice za rok 2009,
- zobralo na vedomie správu o činnosti OHZ
za rok 2009,
- zobralo na vedomie Organizačný poriadok
obecného úradu v Stakčíne,
- súhlasilo so zrušením nájomnej zmluvy
na časť parcely č. KN 1136/1, ktorú mal
v prenájme p. Mikuláš Drančák,
- súhlasilo so zápisom GP (geometrický
plán) č. 37007459-32/2009 do katastra
nehnuteľností, ktorým sa z parcely KN

-

-

-

-

č. 149/44 vytvorilo 9 stavebných parciel
a zamerala sa budova bývalej MŠ na ul.
Lesnej,
schválilo odpredaj stavebných parciel 149/61, 149/62, 149/63, 149/64,
149/65, 149/66, 149/67, 149/68 a
149/71 vytvorené GP z parcely 149/44
za 3,30 Eur za 1 m2, berúc do úvahy
osobitný zreteľ, že uvedené parcely sa
nachádzajú na ul. Lesnej a budú slúžiť na
výstavbu rodinných domov pre občanov
z marginalizovaných rómskych komunít;
OZ si vyhradzuje právo záujemcom uvedené stavebné pozemky prideľovať,
neschválilo žiadosti p. Petra Kelemana, p.
Jána Ďuriho a p. Dalibora Bajzu o odkúpenie časti parcely 149/44 s tým, že uvedení občania si opätovne podajú žiadosti už
na základe GP č. 37007459-32/2009,
schválilo žiadosť p. Radoslava Mitra
o odkúpenie parcely č. KN 149/15 za
cenu 3,30 Eur/ 1 m2, berúc do úvahy osobitný zreteľ, že uvedená parcela susedí s
pozemkom menovaného a nedá sa využiť
na iné účely,
prerokovalo žiadosť p. Mareka Čokinu
ohľadom stanoviska k parcele č. KN 985,
na časti ktorej je miestna komunikácia;
požiadalo starostu obce o zabezpečenie

DEŇ MATIEK
V MATERSKEJ ŠKOLE
Jedným z májových sviatkov je aj
Deň matiek. Ani v tomto roku na nich
nezabudli deti v Materskej škole. Pre
svoje mamičky pripravili s učiteľkami
pekný program a vyjadrili tak svoju
lásku nielen k mamičkám, ale aj
k babičkám.

GP a až potom sa OZ bude zaoberať možným odkúpením pozemku pod uvedenou
miestnou komunikáciou,
- schválilo dotáciu pre FS Zaričanka vo výške 500 Eur na zakúpenie akordeónu,
- vymenovalo Ing. Miroslava Buraľa za koordinátora obce pre vojnové hroby; koordinátor obce pre vojnové hroby je čestná
funkcia,
- schválilo zriadenie opatrovateľskej služby podľa zákona NR SR č. 448/2008
o sociálnych službách,
- určilo sumu za prenájom prístrešku pri kotolni ZŠ vo výške 3,33 Eur za 1 m2,
- zobralo na vedomie organizačné zabezpečenie návštevy družobného mesta Slavonice pri príležitosti osláv 750. výročia ich
prvej písomnej zmienky,
- schválilo odmenu starostovi obce za rok
2009 vo výške 25% zo súčtu platov za
rok 2009,
- schválilo odmenu HK obce za rok 2009 vo
výške 25% zo súčtu platov za rok 2009,
- schválilo odmenu starostovi obce pre rok
2010 vo výške 30% zo súčtu platov za
rok 2010, ktorá bude vyplatená štvrťročne.
Úplne znenie uznesení aj s číslovaním je zverejňované aj na úradnej tabuli obce Stakčín.
Ján Kerekanič

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 36/2010 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Termín ich konania určil na sobotu 12. júna
2010. V Stakčín začnú voľby o 7.00 hod.
v priestoroch Základnej školy a končia večer
o 22.00.hod.
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej
republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil
18 rokov veku.

Voľby 2010
V parlamentných voľbách platia prednostné
hlasy. Znamená to, že volič bude môcť na
hlasovacom lístku zakrúžkovať poradové
čísla najviac štyroch kandidátov, ktorým
dáva prednosť. Vybrať si môže z 18. politických strán.
Voliči zdržiavajúci sa v zahraničí musia
o účasť na júnových voľbách do NR SR požiadať v dostatočnom predstihu.
Prostredníctvom pošty môže voliť ten volič,
•ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadal o zapísanie do osobitného zoznamu voličov;
•má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň volieb sa bude zdržiavať
mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou.
Ak si voliči pred voľbami vybavia voličský
preukaz, môžu hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti. Voliť sa bude aj v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach
a v celách policajného zaistenia. Aj tu platí,
že treba voliť v mieste trvalého bydliska, ak
zariadenie nie je v tomto mieste, treba mať
voličský preukaz.
Voliť je potrebné preto, pretože je to občianska povinnosť a je dôležité, že občania
vyjadrujú vo voľbách svoju vôľu a majú možniósť zúčastniť sa na riadení štátu.

PA Ž ÍT K A

Pravdepodobne pochádza zo Stredomoria.
Planá rastie v Európe, Ázii, Severnej Amerike, predovšetkým popri vodných tokoch.
Ako korenie sa používala už v starej gréckej a rímskej kuchyni. Spolu s petržlenom
sa udržala u nás dodnes ako obľúbená
,,polievková zeleň“ snáď v každej záhrade. Pažítka je dôležitý zdroj vitamínu C a
obsahuje i mnoho karotínu, ďalšie vitamíny, silice obsahujúce síru, mnoho sodíka
a veľa vápnika, draslíka, fosforu, železa
a síry. Pažítka podporuje trávenie, ovplyvňuje chuť do jedla a znižuje krvný tlak. Svojou delikátnou cibuľovou príchuťou obohatí
takmer všetky jedlá okrem sladkých. Tajomstvo prípravy jedál s pažítkou tkvie v tom, že
ju nikdy nesmiete variť.

VZÁCNA
NÁVŠTEVA
Dňa 22.05.2010 navštívila
obecný úrad naša rodáčka,
poslankyňa NR SR PhDr.
Ľubica Rošková. Okrem
iného sa zaujímala o stav
investičných akcií, ktoré
realizuje obec.
Starosta obce Ján Kerekanič poďakoval Ľubici
Roškovej za podporu a vyslovil presvedčenie, že
pani poslankyňa bude aj v budúcom volebnom
období naďalej podporovať našu obec.

CENA OBCE STAKČÍN
pani Márii Neuschwändtnerovej

Stará múdrosť hovorí, že silu zastaviť
čas nemá žiaľ nikto z nás. Myšlienkami,
spomienkami či spevom sa však
dokážeme vrátiť o niekoľko rokov späť.
No nesieme zabúdať i na čaro terajšieho
života, na to, že nerozhoduje len vek,
ktorý sa dá vyčítať každému z tváre, ale
hlavne duševná pohoda. Korunou zrelého
veku je vážnosť, uznanie okolia, zdravý
úsudok. Mária Neuschwändtnerová sa
narodila 17.2.1930 v obci Sukov, okres
Medzilaborce. Po ukončení základnej
školy vyštudovala strednú odbornú školu
pre ženské povolanie v Medzilaborciach
a neskôr Pedagogickú školu pre učiteľky
MŠ v Prešove. V roku 1948 začala
pracovať ako učiteľka v Národnej škole
v Sninskom okrese a neskôr pôsobila
ako riaditeľka. Po niekoľkoročnom
pôsobení v ďalších obciach ako učiteľka
či riaditeľka MŠ nastúpila v roku 1974 ako
riaditeľka MŠ v našej obci, kde pôsobila až
do dôchodku.

Počas pôsobenia v našej obci pracovala Mária Neuschwändtnerová v ZPOZe,
bola dlhoročnou členkou súboru Beskyd
a podnes je dlhoročnou predsedníčkou
SČK. Taktiež bola 10 rokov hospodárkou
SZPB v Stakčíne, v obci je predsedníčkou
dozorného výboru COOP Jednoty Slovensko.
V dôchodkovom veku sa stala vedúcou
Klubu dôchodcov pri bývalom MNV, kde
bola založená ženská spevácka skupina
„Stakčínčanka“, ktorá pôsobila v obci
niekoľko rokov a zožala veľa úspechov.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
uznesením číslo 420/2010 zo dňa
18.2.2010 udelilo „Cenu obce Stakčín“
Márii Neuschwändtnerovej pri príležitosti jej životného jubilea a za rozvoj
obce.
V mene vedenia obce Vám srdečne
blahoželáme.

4. ročník majstrovstiev obce Stakčín
v kartovej hre Fiľo
V sobotu, dňa 27.3.2010 sa v popoludňajších hodinách
uskutočnil už 4. ročník tejto obľúbenej kartárskej hry. Prihlásilo
sa 14 dvojčlenných družstiev a samozrejme, všetci chceli
zvíťaziť. Patronát nad turnajom mal už tradične starosta obce a
spolu s obecným kontrolórom tvorili zároveň súťažnú dvojicu.
Fiľo je obľúbená kartová hra a má svoje prísne pravidlá, ktoré
museli hráči bezpodmienečne dodržiavať. Hralo sa systémom
každý s každým a jedno stretnutie malo 10 hier. To znamená,
že každé družstvo čakalo 13 zápasov a dokopy sa odohralo
130 hier. Samotný turnaj sa odohrával v priateľskej, uvoľnenej
a férovej atmosfére, no niekedy zapracovali aj emócie, či
nervozita. Nad dodržiavaním pravidiel dohliadala trojčlenná
rozhodcovská komisia vybraná spomedzi samotných hráčov.

Tá rozhodovala o prípadných nedorozumeniach, sporoch
alebo protestoch. O náročnosti majstrovstiev svedčí aj to, že
jedna dvojica nevydržala napätie a z turnaja odstúpila. Zápasy
boli zväčša vyrovnané, ale často rozhodovala skúsenosť,
sústredenosť či šťastie. Nakoniec, keď rozhodcovia spočítali
všetky body, nasledovalo vyhlásenie víťazov a odovzdávanie
cien. Z tohtoročného víťazstva sa tešila dvojica P. Šebák a M.
Bober, 2. miesto získala dvojica J. Hudák a S. Cilip a 3.miesto
sa ušlo družstvu v zložení M. Suč a J. Bilík. Všetci hráči však
spoločne vyjadrili spokojnosť s organizáciou tejto obľúbenej
súťaže a spoločne prisľúbili účasť aj na ďalšom ročníku.
Poďakovanie patrí aj J. Husťákovi, ktorý už tradične poskytol
súťažiacim svoje priestory.
Sergej Cilip

Príhovor starostu obce pri príležitosti osláv 65. výročia
ukončenia II. svetovej vojny
Vážené dámy, vážení páni, vážení spoluobčania!
Zajtra uplynie 65 rokov od ukončenia II. svetovej vojny, najhroznejšej
vojny v histórii ľudstva. Zomreli v nej desiatky miliónov ľudí. Nielen
vojakov, ale aj civilných obyvateľov. Vojnou boli zničené mestá,
dediny ale aj hospodárstvo a kultúrne dedičstvo v mnohých
krajinách.
Za 65. rokov sa mnoho zmenilo. Generácie, ktoré bojovali v II.
svetovej vojne, alebo si ju pamätajú, pomaly vymierajú. Zabúdame,
čo je vojna. Zabúdame na hrôzy vojny, lebo bola pred mnohými
rokmi. Zabúdame na to, kto ju začal, kto vo vojne vyhral, kto bol
porazený, kto priniesol najväčšie obete, kto nás oslobodil. Našu
zábudlivosť využívajú pseudohistorici a prepisujú históriu. Preto si
teraz musíme zopakovať niektoré fakty, aby sme nezabúdali:
- II. svetovú vojnu začalo fašistické Nemecko,
- Slovensko oslobodili sovietske vojská,
- v bojoch pri oslobodení Stakčína padlo 218 sovietskych vojakov,
- v II. svetovej vojne položilo svoj život 15 našich občanov, na
následky vojny zomrelo ďalších 26 našich občanov; ich mená sú
vyryté na tomto pamätníku,

- naša obec bola v dôsledku bojov počas oslobodzovania skoro
celá zničená.
Na to, aby sme nezabúdali na hrôzy II. svetovej vojny a na to, kto
nás oslobodil, občania obce postavili tento pamätník. Aby sme
nezabúdali....
Ďakujem Vám, že ste dnes prišli a vzdali úctu osloboditeľom
všetkým našim občanom, ktorí padli v II. svetovej vojne.
Ďakujem Vám, že ste nezabudli a verím, že nebudete zabúdať.
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