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Starosta obce pozýva
všetkých občanov dňa
31.12.2009 pred Obecný
dom o 22. hodine, aby
spoločne privítali Nový
rok. Pred polnocou
bude pripravený
silvestrovský grog,
šampanské a
samozrejme novoročný
ohňostroj. Možno
tu stretnete svojich
priateľov, ktorých ste
nevideli celý rok
a možno si aj spoločne
zatancujete pri dobrej
muzike.
Všetci ste srdečne
vítaní!

Dňa 16.12.2009 sa uskutočnilo 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo tieto materiály:
· schválilo VZN č. 1/2010 o dani z nehnuteľnosti,
· schválilo VZN č. 5/2009 o opatrovateľskej službe,
· schválilo VZN č. 6/2009 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom
obce,
· schválilo VZN č. 7/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Stakčín na rok 2010,
· schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010,
· zobralo na vedomie správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2009,
· schválilo rozpočet obce na rok 2010,

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru
a spoluprácu v uplynulom roku,
prajeme príjemne prežitie Vianočných sviatkov
a zároveň želáme mnoho osobných
a pracovných úspechov v novom roku 2010!
Poslanci obecného zastupiteľstva
a starosta obce Stakčín
Ján Kerekanič


· schválilo rozpočtové opatrenie obce č.
4/2009,
· schválilo rozpočet ZŠ s MŠ na rok
2010,
· schválilo RO ZŠ s MŠ č. 5/2009,
· schválilo zásady, ktorými sa stanovujú
podmienky verejného obstarávania,
· zobralo na vedomie správy komisií pri
OZ,
· rozdelilo dotácie pre jednotlivé cirkvi,
ktoré pôsobia v obci podľa počtu veriacich z posledného sčítania ľudí takto:
PC - 1582 veriacich - 2 330 €
RKC - 342 veriacich - 505 €
GKC - 326 veriacich - 485 €
· schválilo žiadosť ZŠ s MŠ na zvýšenie org. kompetencií v roku 2009
o 405,26 € (na poistenie majetku),
· odpredalo parcelu 301/4 vytvorenú GP
37007459-33/2009 z parcely 301/3 o
výmere 383 m2 za 5 €/m2 v celkovej
sume 1915 € za celú parcelu p. Mariánovi Bodnárovi, Dobrianskeho 1525/50
Snina, berúc do úvahy osobitný zreteľ,
že obecné zastupiteľstvo v 06/2009 už

·

·

·
·

súhlasilo s odpredajom a táto parcela
bezprostredne susedí s pozemkami,
ktoré sú vo vlastníctve p. Bodnára,
schválilo prenájom priestorov v bývalej
školskej jedálni firme Elaut Baumont
od 01.01.2010 a uložilo komisii pre
výstavbu a ÚP, aby na najbližšie zasadnutie OZ predložila ďalšie náležitosti
nájomnej zmluvy,
zobralo na vedomie list občanov z ul.
Záhradnej, v ktorom vyjadrili nesúhlas
s umiestnením časti Detského domova
Hostovice v rodinnom dome na tejto
ulici,
schválilo previesť zisk z podnikateľskej
činnosti (turistická ubytovňa) na účet
rezervného fondu,
schválilo zvýšenie poplatku za ubytovanie v turistickej ubytovni z 6,64 € na 7 €
za osobu a noc a zrušilo výnimku, zároveň schválilo, že v prípade hromadných
zájazdov alebo dlhodobého ubytovania
môže starosta obce znížiť poplatok za
ubytovanie max. o 30 %.
Ján Kerekanič, starosta obce

Mikuláš v Stakčíne

...pred kultúrnym domom

Ani v tomto roku starosta obce nezabudol pozvať pre všetky deti
obce Mikuláša. 18.12.sa pred kultúrnym domom zišlo množstvo
detí, aby ho spoločne privítali. Starosta nič nenechal na náhodu,
a aby sa mu lepšie šmýkali sane, objednal aj sneh. Radosť detí
bola nekonečná a za odmenu Mikulášovi zaspievali a zarecitovali.

V tomto roku navštívil sv. Mikuláš Stakčín niekoľkokrát. Deti boli
v Stakčíne asi veľmi usilovné a poslušné. Okrem mikulášskych
balíčkov doma a u svojich babičiek im ešte rozdával radosť na
rôznych miestach v našej obci:

Mikuláš v hoteli Armales

6. decembra bolo na terase hotela Armales viac detí ako dospelých. Vedenie hotela
usporiadalo Mikulášsku party. Ak mali hostia so sebou dieťa, Mikuláš ho spolu s riaditeľom hotela Romanom Zuščákom obdaroval balíčkom. Deti sa s Mikulášom fotografovali, tí menší si aj poplakali, ale nakoniec našli odvahu sa s Mikulášom odfotiť.

Mikuláš s riaditeľom hotela R.Zuščákom

Mikuláš v Armalese



Vianočný stromček
je symbol Vianoc

Najkrajším a neodmysliteľným symbolom Vianoc sa stal vianočný stromček. Obľúbili si ho ľudia
na celom svete. Jeho história sa začala písať v nemeckom protestantskom prostredí. Nevie sa
presne, v ktorej krajine si ľudia na Vianoce začali ozdobovať svoje príbytky ozdobenou drevinou,
ale v podobe, v akej vianočný stromček poznáme dnes, existuje už viac ako 400 rokov.
Vianočné stromčeky mali ochrannú funkciu. Ozdobené vetvičky rozdávali aj koledníci. V niektorých krajinách sa vešal nad štedrovečerný stôl malý stromček, zavesený špičkou dolu.
Tradícia ozdobovania stromčekov pochádza z nemeckých miest. Stromček sa najprv nezdobil
sviečkami. Jedna z prvých správ o ozdobenom a osvetlenom vianočnom stromčeku v miestnosti je v brémskej kronike z roku 1570. Ozdobené vianočné stromčeky sa najskôr nachádzali
v cechovných a remeselníckych domoch. Do súkromných priestorov začali prenikať až v polovici 17. storočia. V 19. storočí sa rozšírili aj do iných štátov. Najprv sa ujali v mestách, neskôr
na vidieku. Zdobenie vianočných stromčekov spočiatku prijímali viac protestanti ako katolíci.
Katolícka cirkev považovala tento zvyk za pohanský. Toto tvrdenie bolo čiastočne založené na
pravde. Germánske kmene vraj tak kedysi pri zimnom slnovrate týmto spôsobom uctievali boha
Wotana. Podobne aj Kelti ozdobenými stromčekmi alebo vetvami uctievali boha Slnka a jeho
večný život.

... v gréckokat. chráme
v Stakčíne

V nedeľu 6.12. 2009, na sviatok, ktorý majú v obľube predovšetkým deti, zavítal aj do gréckokat. chrámu v Stakčíne oslávenec - sv. Mikuláš. Účasťou na sv. liturgii spolu so všetkými
veriacimi oslavoval Nebeského Otca. Vo svojom príhovore porozprával deťom príbeh o ich rovesníkoch, ktorí malými skutkami
lásky dokázali premeniť svoju smutnú a nehostinnú krajinu na
krajinu lásky, radosti a pokoja pre všetkých ľudí. Jeho traja pomocníci – anjeli tento príbeh pekne zdramatizovali. Po sv. liturgii
rozdal sv. Mikuláš darčeky všetkým deťom.
V chráme im nechal jeden veľký darček, ktorý majú deti až do
Vianoc zapĺňať rôznymi dobrými skutkami vykonanými doma,
v škole, či inde. Bude to ich spoločný vianočný darček pre narodeného Ježiška. Táto milá slávnosť sa ukončila myrovaním, pri
ktorom sv. Mikuláš každého obdaroval aj symbolickým zlatým
dukátom. Poďakovanie za prejavenú štedrosť patrí aj starostovi
obce, p. Jánovi Kerekaničovi a ostatným zainteresovaným, ktorí
materiálne prispeli sv. Mikulášovi pri príprave balíčkov pre deti.
o. Juraj Voroňák, farár gréckokatolíckej farnosti Stakčín

Mikuláš v kostole


Drahí Stakčínčania!

Dovoľte mi, sa Vám čo najsrdečnejšie poďakovať za obrovskú podporu
a dôveru, ktorú ste mi preukázali vo
voľbách do VÚC, kde ste ma svojimi
hlasmi podporili.
Výsledok volieb ma zaväzuje k tomu,
aby som v nasledujúcich štyroch rokoch ako poslankyňa VÚC pracovala
tak, aby som nesklamala Vašu dôveru. Keďže sa blíži čas Vianoc, z celého srdca Vám všetkým prajem prežiť
tieto sviatky v kruhu svojich najbližších v spokojnosti, radosti a vzájomnom porozumení a nový rok
nech Vám všetkým prinesie iba to najlepšie, iba to najkrajšie a iba
to najšťastnejšie, čo si budete priať.
Mgr. Nadežda Sirková, starostka obce Ubľa

Drahí bratia
a sestry!

Darčeky, ktoré nachádzame pod vianočným
stromčekom, bývajú pekne
zabalené. Ak chceme
poznať, čo sme dostali, neobdivujeme
iba lesklý obal. Až keď ich rozbalíme, môžeme vedieť,
čo sme dostali a prejaviť svoju radosť a vďačnosť...
Podobne aj slávenie Vianoc so svojimi zvykmi, atmosférou, koledami... je takým pekným „obalom“. Ak
však chceme spoznať skutočnú podstatu Vianoc, musíme sa pozrieť hlbšie pod ten vianočný obal. A nájsť
pod ním ten najväčší Dar lásky, ktorý nám náš nebeský Otec dáva nielen na Vianoce, ale aj počas celého
roka.
Prajem Vám, aby ste počas Vianoc a nastávajúceho
nového roka stále viac spoznávali Božieho Syna, Ježiša
Krista a zažívali Jeho prítomnosť vo svojom živote. Iba
On nás môže napĺňať skutočným pokojom, radosťou
a láskou. Iba tak môžeme mať Vianoce celý rok.
o. Juraj Voroňák, farár Gréckokatolíckej farnosti
v Stakčíne

Úprimne ďakujem všetkým
občanom obce Stakčín, ktorí
mi dali svoj hlas vo voľbách
do zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja. Vaša
dôvera ma zaväzuje pracovať
i naďalej pre rozvoj obce, v ktorej žijem a celého regiónu.
Ing. Miroslav Buraľ

Christos roždajetsja!

Hospodine na nebi, daj šťastia na zemi. Radosť nie
trápenie, pre naše pokolenie. V rodinách pokoj a pohodu, zdravie a šťastie našemu národu. Nádej života
lepšieho, požehnania Božieho.
Nech zdravie bude kráľom celého sveta, šťastia ľudského - Na mnohaja lita!
Požehnané sviatky Božieho narodenia a nového roku
obyvateľom našej obce želá
Mitroforný protojerej, Mgr. Ján Gliganič CSc.

Pozvánka na kultúrne podujatia
27.12.2009 15:00
kinosála DK

„Pokoj ľuďom dobrej vôle“
benefičný vianočný koncert
vstupné: dobrovoľné
29.12.2009 19:00
kinosála DK

Ľudová hudba Kandráčovci a ich hostia
vianočný koncert
Predpredaj vstupeniek v pokladni kina:
- v utorky: 17.00 - 19.00 hod.,
v piatky: 10.30 - 11.30, 13.00 - 15.00 hod.

Týždeň boja proti drogám
Tretí týždeň v novembri je venovaný Európskemu týždňu
boja proti drogám. Cieľom podujatia bolo zapojiť čo najväčší
počet žiakov do pravidelných športových aktivít.

V tomto týždni sme pre žiakov našej školy pripravili rôzne
športové súťaže, ktoré sa niesli v znamení hesla „Zober
loptu, a nie drogu”. Program týždňa bol zostavený z týchto
športových disciplín: futbal mladší žiaci 3. a 4. ročník, futbal
5. a 6. ročník, futbal 7. 8. a 9. ročník a dievčatá súťažili vo
vybíjanej 5. a 6. ročník, stolný tenis a šach .
Vyhodnotenie:
Futbal:
1. miesto
4.ročník
1. miesto
5.ročník
1. miesto
8.ročník
2. miesto
9.ročník
3. miesto
7.ročník
4. miesto
dievčatá
Najlepší strelci:
I. Mirilovičová
11
M. Mandzák
10
P. Kuzma
5
Vybíjaná:
1. miesto
dievčatá 6.ročník
Stolný tenis:
1.miesto
Š. Sedláček
9. A
2.miesto
P. Kuzma
8. A
3.miesto
M. Biľanský
9. B

Koľadki tvorili súčasť
každoročného cyklu vianočných obradov betlehemcov (jasličkárov),
ktorí chodili od domu
k domu a koledovali.
V súčasnosti sú ešte tieto tradície živé u Rusínov
žijúcich na východnom
Slovensku a Ukrajine, ako aj u Rusínov (Lemkov) žijúcich
v Poľsku. Najznámejšou rusínskou koledou je asi pieseň – Koli jasna zvizda (Keď
jasná hviezda, When The Brilliant Star
Shone). Tieto koledy sú doteraz aj súčasťou cirkevného života v pravoslávnej ako aj
gréckokatolíckej cirkvi. Koli jasna zvizda je
piesňou, ktorá v našej obci patrí neodmysliteľne k Vianociam, len sa často stáva, že
mnohí poznajú len prvé dve slohy, preto si
možno pri čítaní vianočného čísla môžete
spoločne zaspievať celú pieseň:

Dievčatá:
1.miesto
I. Mirolovičová
8. A
2.miesto
A.Berezňaninová 9. A
3.miesto
E. Palasiewičová 9. A
Šach:
1.miesto
B. Piteľ
6. B
2.miesto
F. Sochanič
7. A
3.miesto
T. Dubjaková
8. B
Za organizáciu, priebeh a vyhodnotenie
športového podujatia patrí poďakovanie Mgr. Hudákovi, učiteľovi telesnej výchovy a zároveň hlavnému rozhodcovi
každej súťažnej disciplíny.
Týmito podujatiami sa nekončí boj proti
drogám. Aj v ďalších mesiacoch čakajú
našich žiakov zaujímavé aktivity.
Mgr. A. Dubjaková
koordinátor pre drogovú závislosť

Koli jasna zvizda

1. Koli jasna zvizda z neba zasvitila
/: todi Prečistja Ďiva Syna porodila.:/
2. Jak Ho porodila, tak Jemu spivala
/: ľuľaj ľuľaj, Synu Božij bo ja by šče
spala.:/
3. Počekaj Mamočko, odnu hodinočku
/: doki Ja Ťi neprinesu z raja pelenočku.:/
4. Oj, Synu moj, Synu či by Ty to zrobiv
/: šče lem jedna hodinočka, jak Ty sja
narodiv.:/
5. Mamko moja, mamko, či by´s to virila
/: što Ja stvoriv nebo zemľu i use stvoriňa.:/

Predjedlo na Silvestra
Je pekne farebné, nezvyčajné, hostí
prekvapí, je nenáročné a chutné. (Kto
toto predjedlo vidí prvýkrát, netuší, že
je špenátové.)

Špenátová roláda
Prísady:400 g mrazeného špenátu,
3 vajcia, 120 g polohrubej múky,
1 strúčik cesnaku, ½ ČL soli
Plnka:125 g masla, 2-3 mäkké syry
v črievku, 1 na tvrdo uvarené vajce,
1 cibuľka, soľ
Postup: Do rozmrazeného špenátu pridáme žĺtky, múku, dochutíme soľou
a roztlačeným cesnakom. Pridáme sneh
z bielkov a upečieme ako piškótu na papieri (plech môžeme trochu vymastiť).
Po upečení zrolujeme do rolády a necháme vychladnúť.
Plnka: Vajce a cibuľku posekáme, pridáme maslo, syry, soľ a vymiešame
(môžeme pridať pokrájanú papriku,
pažítku...). Roládu natrieme plnkou
a zrolujeme. Krájame na tenké plátky.

Keď Boh otvoril okno na nebi, opýtal
sa ma, aké je moje želanie na tieto
sviatky, odpovedala som:
Staraj sa v tomto roku o človeka,
ktorý číta tieto riadky.
Krásne sviatky vianočné a radostný
nový rok Vám želá
Jana Kandriková,
red. Stakčínskych novín.
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