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Deň narcisov
Už 16. ročník verejnej celoslovenskej zbierky na podporu
onkologických pacientov vyhlásila Liga proti rakovine. V
tento deň sme mohli prispieť ľubovoľnou sumou, pripnúť
si narcis a tak vyjadriť podporu tým, ktorí s touto zákernou
chorobou bojujú. V našej obci prebehla takáto zbierka po
prvýkrát. Začala sa na tunajšej škole, kde žiačky ôsmeho
ročníka navštívili každú triedu. Žiaci ochotne vhadzovali
do pokladničky centy i eurá. Zvlášť treba poďakovať Brankovi Kapraľovi, ktorý poslal svoje nasporené peniažky
triednej učiteľke, lebo sa osobne nemohol zúčastniť tejto
zbierky. Samozrejme prispeli aj učitelia základnej i materskej školy, upratovačky aj kuchárky. Neskôr dievčatá navštívili aj obecný úrad i zdravotné stredisko, kde taktiež
pomohli peknou sumou. Oslovili aj ľudí na ulici, v obchodoch, ktorí ochotne prispeli na dobrú vec.
Počas necelých dvoch hodín dievčatá vyzbierali peknú
sumu 182 eur. Veríme, že tieto peniaze pomôžu aspoň trošku zmierniť neľahký osud ľudí chorých na rakovinu.
Mgr. N. Kerekaničová

edzinárodný deň žien nie je len
M
spomienka na karafiáty z rokov so-

M DŽ

cializmu, či na štrajk 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární,
ktorý sa konal v roku 1908. Je to stále
živý sviatok, ktorý si pripomínajú ženy
na celom svete 8. marca. Únia žien,
ako najväčšia ženská organizácia na
Slovensku, je pokračovateľkou tradícií, spojených so svetovým ženským
hnutím. Aj my, stakčínske ženy, sme si
preto tento sviatok pripomenuli trochu
pracovne a trochu slávnostne. V nedeľu, 11. marca, sme sa zišli v školskej
spoločenskej sále na členskej schôdzi
spojenej s oslavou MDŽ. Zhodnotili
sme činnosť našej ZO za minulý rok
a predniesli plán práce na rok 2012.
Veľmi pekne ďakujeme deťom z materskej školy a hlavne pani učiteľkám,
ktoré pripravili krásny program. Poďakovanie patrí aj súboru Beskyd za nádherné piesne, ktoré vďaka nim nezostanú zabudnuté a stále
nám pripomínajú tradície nášho kraja. Občerstvenie a pohostenie patrí k oslavám, preto ďakujeme aj pánovi starostovi za dotáciu z rozpočtu obce a hlavne všetkým Vám, členkám našej organizácie. Veríme, že v takom hojnom počte sa budeme stretávať aj na ostatných
Predsedníčka ZO ÚŽS v Stakčíne, Ing. Xénia Sičáková
akciách, ktoré výbor ZO ÚŽS pripravuje v roku 2012.

Uznesenia zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
v Stakčíne
zo dňa 26. 04. 2012
■Uznesenie č. 122/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo kontrolnú správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.02.2011 a túto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 123/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ za 1.
štvrťrok 2012 a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 124/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č.
1/2012 - 30.03.2012, ktoré vykonal starosta
obce a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 125/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2012 a toto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 126/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo rozpočtové opatrenie obce č.
1/2012 - 30.03.2012, ktoré vykonal starosta
obce a toto b e r i e n a v e d o m i e.

■Uznesenie č. 127/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo správu o činnosti obecnej knižnice
za rok 2011 a úlohy na rok 2012 a túto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 128/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo správu o činnosti DHZ za rok
2011 a úlohy na rok 2012 a túto
b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 129/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e:
a) vstup obce Stakčín ako partnera do pro
jektu „Na bicykli za históriou Vihorlatu“,
ktorý predložila detská organizácia
FÈNIX, o. z., Územná organizácia Snina,
b) spolufinancovanie projektu vo výške 1640 €.
■Uznesenie č. 130/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e výnimku zo záväznej časti územného plánu v určení pozemku č. KN C 331 v k. ú.
Stakčín ako plochy a objekty rodinných domov
na vidiecku obytnú nízkopodlažnú zástavbu a
zaraďuje pozemok č. KN C 331 v k. ú. Stakčín
medzi plochy bývania a občianskej vybavenosti
za účelom výstavby predajne odevov.
■Uznesenie č. 131/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemkov CKN č. 638/7,
638/8 a 638/9 v k. ú. Stakčín od Prešovského samosprávneho kraja za cenu uvedenú v uznesení ZPSK č. 318/2012 zo dňa 17.04.2012, t. j. 1 €.

OBEC STAKČÍN

■Uznesenie č. 132/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e žiadosť ZŠ s MŠ o zabezpečenie vonkajšieho kamerového systému v areáli
materskej školy v sume cca. 2300 €,
ž i a d a starostu obce navýšiť rozpočet na originálne kompetencie na rok 2012 o čiastku 2300 €.
■Uznesenie č. 133/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e finančný príspevok vo výške
400 € pre OZ „Deťom pre život“, ktoré je organizátorom pelotónu >Na bicykli deťom<,
ž i a d a starostu obce zabezpečiť občerstvenie
pre účastníkov pelotónu na deň 02.06.2012.
■Uznesenie č. 134/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
berie na vedomie
monitoring Akčného plánu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stakčín
(PHaSR) a k o n š t a t u j e, že PHaSR obce
je treba novelizovať,
ž i a d a starostu obce, aby v roku 2013 zahájil
prípravu tvorby nového PHaSR obce Stakčín.
■Uznesenie č. 135/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e zvýšenie platu starostovi obce
pre rok 2012 o 20%.
■Uznesenie č. 136/2012
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
ž i a d a starostu obce požiadať listom Ministerstvo financií a Ministerstvo životného
prostredia SR o bezodplatný prevod kostola v
bývalej obci Dara do majetku obce Stakčín.

SNP 574/6, 067 61 STAKČÍN

ZÁMER OBCE

vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

S TA K Č Í N

● VÝBEROVÉ KONANIE ●

ODPREDAŤ
MAJETOK OBCE

na funkciu riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou, SNP 412, Stakčín.
Kvalifikačné predpoklady podľa § 7 a § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s
vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpokladyaosobitnékvalifikačnépožiadavkyprejednotlivékategóriepedagogickýchzamestnancov
a odborných zamestnancov:
1.. vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady
2.. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Iné kritériá a požiadavky:
Zoznam požadovaných dokladov:
● lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o
1. prihláška do výberového konania
duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti
2. doklady o dosiahnutom vzdelaní a vykonaní
učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
1. atestácie alebo jej náhrady (overená kópia)
● ovládanie štátneho jazyka
3. doklad o dĺžke pedagogickej praxe
● osobnostné a morálne predpoklady,
4. profesijný životopis
občianska bezúhonnosť
5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
● znalosť právnych a ekonomických predpisov
6. krátky písomný návrh koncepcie rozvoja školy
● znalosť školskej legislatívy
7. písomný súhlas uchádzača na spracovanie
osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č.
● organizačné a riadiace schopnosti
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
● schopnosť samostatnej práce s PC
neskorších predpisov.
Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte v termíne do dňa 31.05.2012
do 15,00 hod. na adresu: Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín. Obálku označte: „Výberové
konanie – Riaditeľ/-ka ZŠ s MŠ Stakčín – NEOTVÁRAŤ!
NEOTVÁRAŤ!““ Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené
písomne najmenej sedem dní pred jeho konaním.
Ján Kerekanič, starosta 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 prerokuje žiadosti o
kúpu nehnuteľností 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.

Deti upratujú
za dospelými?
Starosta obce v priebehu roka zabezpečí občanom obce veľkorozmerné kontajnery. Niekedy sa
zaplnia za pár hodín. Ľudia odnášajú do kontajnera všetko, čo im doma zavadzia, veď na to tam
sú. Niektorí si ich však mýlia so skoro legálnou
skládkou. Plný kontajner až po okraj a do výšky,
akej sa dá, je znakom pre našich občanov, že
môžu hádzať všetko svoje smeti okolo kontajnera. Nerozmýšľajú, že rameno auta naloží kontajner a ich neporiadok tam ostane. Dokonca si
okolo kontajnera začali zvážať burinu zo záhrady
a orezané konáre. Mali by sme sa hanbiť, dospelí robia nelegálne skládky a deti za nimi čistia
obec. No nie je to dôvod zamyslieť sa?

VYČISTIME SI OBEC
Žiaci našej školy sa do celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko

zapojili tento rok 27.
apríla 2012 pod názvom Vyčistime si obec. Pomocnú ruku pri čistení obce podali pracovníci
Obecného úradu v Stakčíne, NP Poloniny a Lesnej správy Stakčín. Nečistili však iba šiestaci, ale
všetci žiaci druhého stupňa. Našich brigádnikov bolo v obci vidieť vo viacerých lokalitách. Piataci
čistili okolie pod cestným mostom nad Cirochou. Dve skupiny žiakov šiesteho až deviateho ročníka čistili brehy miestneho potoka Chotinka. Potom sme sa stretli pri lesnej chatke. Pracovníci
Obecného úradu nás tam čakali s chutnou pečenou klobáskou a občerstvením. Obidve skupiny
žiakov sa predbiehali v rozprávaní o neuveriteľnom odpade, ktorý vyzbierali popri miestnom
potoku. Vyzbieraný odpad bol odvezený do obecného parku, aby všetci občania Stakčína videli,
čo všetko odvážajú spred svojich domov do prírody.
Brigádou sme si pripomenuli Svetový deň Zeme a zároveň bola aj výzvou pre všetkých
občanov našej obce na správne zaobchádzanie s odpadmi.
Žiaci šiesteho ročníka ZŠ s MŠ Stakčín

„NAŠE ODPADKY V NAŠEJ PRÍRODE“
OSLAVY DŇA ZEME V STAKČÍNE

Sú všade. A je ich veľa. V mes-

odpadkov?“ Odpovede boli rôzne, mnohé
z nich zaujímavé a poučné, tak napríklad
tách i dedinách. Lemujú cesty i železničné
Zemi
by priali, aby boli ľudia ohľaduplnejší
trate. „Dotvárajú“ nežnú krásu lúk, príjemk prírode, aby bola príroda čistá aj pre naše
ných lesných spoločenstiev, okolie žblnkovnúčatá, aby bolo viac zelene, všade mier a
tajúcich potokov. Sú vizitkou správania sa
zdravie a pod. Aj na otázku, prečo je v Stakčloveka, jeho vzťahu k vlastnej krajine, k
číne i jeho okolí tak veľa odpadkov, našli
svojmu najbližšiemu okoliu. Vyjadrujú našu
odpoveď:...lebo ľudia sú leniví a nevyhodia
úctu k prírode, i k ľudskej spoločnosti. Sú neodpad do kontajnerov, lebo sú nevšímaví k
mými svedkami našej kultúry, nášho zmýšľaprírode a pozerajú len na svoj dom
nia, nášho sebectva. Odpadky.
a dvor, lebo sú nekultúrni, nezodV piatok, 27. apríla 2012 sa Deň
povední, vytvárajú čierne skládky
Zeme oslavoval aj v Stakčíne. Pod
a nerozmýšľajú, čo sa deje s odtaktovkou miestnej školy, zástuppadkami v prírode, kto sa o ne
cov obecného úradu a pracovníkov
postará, lebo sú egoisti, lebo si
S-NP Poloniny približne 150 žianeuvedomujú, že čiernymi skládkov v priebehu 3 hodín v miestnej
kami ubližujú sami sebe a pod.
časti Chotinka a v okolí mosta cez
Mladí ľudia sa po celodennej akcii
Cirochu smerom na Ubľu vyzbierozchádzali domov s nádejou, že v
ralo 4 vlečky nepotrebných vecí,
budúcom roku „upratovanie príroodstránilo niekoľko nevkusných,
dy“ už nebude potrebné. Nesmelo
smradľavých čiernych skládok.
sa pripájame k ich prosbe o krajČasť svojho „úlovku“ umiestnili do
šiu, čistejšiu krajinu. Neberme im
pekne upraveného, zelenajúceho
ilúzie, že žijú medzi uvedomelými
sa, voňavého historického parku v
dospelými ľuďmi, ktorým na krajine
centre obce. Mnohí miestni obyvavôkol seba záleží. Aj v tomto roku
telia sa divili, niektorí šomrali, boli
aj takí, ktorí recesiu pochopili. Pre- Po práci všetkých čakalo zaslúžené občerstvenie (chutná klobása), naše deti poupratovali neporiadok,
tože 6-dňová výstava netradičných o ktoré sa postaral Obecný úrad v Stakčíne. Starosta obce všetkým žiakom ktorý vytvorili dospelí ľudia. Nemaexponátov s názvom „Naše odpad- a ich pedagógom za ich snahu, aktivity a obetavosť srdečne poďakoval. li by sme sa pred nimi hanbiť?
ky v našej prírode“ mala jediný cieľ: upozorniť a prevychovať predovšetkým dospelých
ľudí - rodičov, starých rodičov, susedov i známych, naučiť ich zodpovednosti a ohľaduplnosti k prírode i svojim spoluobčanom. Na
nevhodné správanie upozorňovala aj krátka
anketa - žiaci piatych ročníkov sa pýtali okoloidúcich: „Čo by priali Zemi k jej sviatku?“
a „Prečo je v Stakčíne i jeho okolí tak veľa

Iveta Buraľová a žiaci miestnej školy

Návšteva

z Poľska

V utorok, 3. 4. 2012 navštívila našu obec delegácia z družobnej gminy Lutowiska, ktorú viedol p. Krzysztof Mróz, wújt gminy Lutowiska. Delegácia spolu s
Jánom Kerekaničom, starostom obce a Miroslavom Boberom, zástupcom
starostu obce, navštívila VN Starina, Úpravňu vody Stakčín a observatórium
v Kolonickom sedle. Po pracovnom obede sa uskutočnilo rokovanie o ďalšej
spolupráci medzi gminou Lutowiska a obcou Stakčín.

Stolnotenisový
I v tomto roku,

podobne ako minulý
rok, sa v marci uskutočnil tradičný turnaj v
stolnom tenise o cenu obce Stakčín, ktorý
organizoval OÚ Stakčín v spolupráci so ZŠ
s MŠ Stakčín a stolnotenisovým oddielom
v Stakčíne. Dopoludnia o 9.00 začali svoje zápasy hrať žiaci. Je veľmi potešiteľné,
že našich žiakov prišlo na turnaj podstatne
viac ako po minulé roky. Žiackeho turnaja
sa zúčastnilo 13 chlapcov, ktorí odohrali
svoje zápasy vo dvoch skupinách systémom
každý s každým a 7 dievčat, ktoré mali taktiež svoju skupinu a podobný systém. U
chlapcov postupovali z každej skupiny prví
štyria a stretli sa spolu vo štvrťfinále. Ďalej
nasledovalo semifinále štyroch najlepších a
konečné súboje o tretie a prvé miesto. Po
ťažkých a kvalitných bojoch bolo poradie
nasledovné: Turnaj vyhral Biľanský J., na
druhom mieste skončil Matiko D., na treťom
Timko J. a na štvrtom Biľanský M. U dievčat bolo poradie nasledovné: prvé miesto
Bardzáková M., druhé Plevková M., tretie
Černegová K. a štvrté Kofirová A. Prví traja
v oboch kategóriách boli odmenení diplomami a medailami. Dievčatá dostali navyše

i sladkú odmenu v podobe dobrej čokolády. Všetci prítomní si pochutnali na párkoch, ktoré pre nich uvaril p. J. Mandzák.
O 14.00 začal turnaj dospelých. Dospelí
boli rozdelení na dve skupiny. V prvej hrali
dospelí v kategórii do 50 rokov systémom
každý s každým a bolo ich sedem. V druhej skupine dospelí nad 50 rokov s počtom
účastníkov šesť a aj oni hrali podobným
systémom. V kategórii nad 50 rokov zvíťazil Pitlanič M., druhý skončil Jelo J., na treťom mieste sa umiestnil Zborai J. a na štvrtom Sura V. Výkony prvých štyroch musím
naozaj pochváliť a ešte raz vyzdvihnúť
výkon J. Zboraia, ktorý napriek veku
nad 70 rokov zohral fantastické zápasy.
V kategórii hráčov do 50 rokov sa potvrdilo, že na turnaj sa treba zodpovedne pripraviť. Po zápasoch v skupine prišli naozaj
kvalitné zápasy o prvé štyri miesta. Nakoniec to dopadlo takto: 1. miesto – Lučkanič
M., druhé miesto – Lukša M., tretie miesto – Husťak V., štvrté miesto – Sochanič
M. Kvalita turnaja bola veľmi vysoká a
zohralo sa niekoľko výborných zápasov.
Hráči v oboch kategóriách, ktorí sa

2012
umiestnili na prvých troch miestach, dostali medaily a diplomy. Na záver by
som chcel poďakovať p. J. Mandzákovi za jeho pomoc pri príprave a uskutočnení celého stolnotenisového turnaja.
Ing. Ján Sochanič

Stolnotenisová mládež

Stolnotenisoví frajeri

Majstrovstvá Stakčína v kartovej hre „F i ľ o “

Ako sme volili

Dňa 24.3.2012 sa v priestoroch hotela Armales konal v poradí už 6. ročník turnaja v kartovej
hre „Fiľo“. Účasť bola tradične dobrá a šiesty ročník svedčí o tom, že sa táto hra teší veľkej
obľube. Prvé miesto obsadili J. Keleman a R. Keleman, na druhom mieste sa umiestnili J. Hudák a S. Cilip a tretie miesto patrí toho roku J. Jakubčovi a J. Gašparovi. Víťazom blahoželáme
a tešíme sa na ďalší ročník. Miroslav Bober

Výsledky volieb do NR SR, ktoré sa konali dňa
10. marca 2012 v našej obci: Volieb sa zúčastnilo
spolu 1109 voličov, z toho bolo platných 1091 hlasov, jeden volič hlasoval z cudziny. Neplatných
hlasov bolo 18. Počet platných hlasov za jednotlivé
politické strany bol nasledovný:

Bratia Kelemanovci
víťazi Fiľo

Partia Fiľo

PLÁN ČINNOSTI ZO ÚŽS V STAKČÍNE NA ROK 2012
● február
– zasadnutie výboru ZO
● marec
– členská schôdza, oslavy MDŽ
● máj
– zasadnutie výboru ZO
● jún
– MDD: ženy a deti sa hrajú, športujú,
zabávajú sa a možno bude aj opekačka
● júl
– zasadnutie výboru ZO
– pomoc pri organizovaní festivalu v obci
– výlet na termálne kúpaliská v Maďarsku

UŽITOČNÉ
LINKY

● august
– výlet na termálne kúpaliská v Maďarsku
– posedenie pri ovocných zákuskoch
● september
– zasadnutie výboru ZO
– návšteva divadelného predstavenia
● október
– mesiac úcty k starším, spoločné posede nie
s Jednotou dôchodcov Slovenska
● december
– zasadnutie výboru ZO
– zbierka potravín pre azylové domy v spolupráci s OUI Snina
Predsedníčka ZO ÚŽS v Stakčíne Ing. Xénia Sičáková

● Zelení
● Kresťanskodemokratické hnutie
● Strana demokratickej ľavice
● Slovenská národná strana
● Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
● Sloboda a Solidarita
● Náš kraj
● Strana zelených
● Ľudová strana Naše Slovensko
● SMER – sociálna demokracia
● Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
● Národ a spravodlivosť – naša strana
● Komunistická strana Slovenska
● Strana Rómskej únie na Slovensku
● Most – Híd
● 99 % - občiansky hlas
● Ľudová strana HZDS
● Strana + 1 hlas
● Robíme to pre deti SF
● Obyčajní ľudia
● SDKÚ - DS
● Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej

1
44
1
32
22
11
32
4
8
814
2
3
7
11
32
17
13
1
1
1
22
12

Ostatné strany, ktoré kandidovali vo voľbách a nie sú
uvedené, nedostali od voličov obce ani jeden hlas.
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