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Ľudové zvyky, 
tradície a význam 
fašiangových osláv
Pojem fašiangy má v dnešnej dobe 

hneď niekoľko rôznych významov. Väč-
šina ľudí si pod týmto názvom predstaví 
dlhé slávnostné obdobie medzi Viano-
cami a začiatkom Pôstneho obdobia, 
ktoré trvá od sviatku Troch kráľov až do 
Popolcovej stredy. Iní potom ako fašian-

gy označujú trojdňový sviatok, ktorý sa 
oslavuje na konci fašiangového obdo-
bia, teda iba fašiangovú nedeľu, ponde-
lok a utorok. Slovo fašiangy má pôvod  
v nemčine – Faschang. Toto slovo 
pravdepodobne pochádza zo staro-
nemeckého výrazu vast-schane, čo by 
sa dalo preložiť ako „nápoj pred pôs
tom„. Dávnejší názov tohto obdobia je 
masopust, ktorý sa doteraz používa na 
Morave a v Českej republike. Pravde-

podobne sa jedná o doslovný preklad 
románskeho výrazu, čo dokazuje naprí-
klad taliansky názov Carnevale, ktorý 
vznikol zo slov Carne čiže mäso a Levá-
re čiže odložiť. Do slovenčiny sa potom 
tento výraz dostal ako prevzaté slovo 
karneval.

Kedy budú 
fašiangy 2023?
Veľa ľudí zaujíma predovšetkým to, 

kedy fašiangy v roku 2023 začínajú  
a končia. Ak však poznáte ten správny 
výpočet, môžete si dátum fašiangov 
každoročne odvodiť sami. Ak poznáte 
termín Veľkej noci, jednoducho si po-
tom už odvodíte dátum, na ktorý pri-
padá Popolcová streda a následne aj 
jednotlivé fašiangové dni. Začiatok fa-
šiangov teda samozrejme ako každý rok 
pripadá na sviatok Troch kráľov, čo je  
6. január. Pokiaľ ide o termín fašian-
gov ako takého, fašiangová nedeľa sa 
oslavuje 19. februára 2023, fašiango-
vý pondelok pripadá na 20. februára 
2023 a fašiangový utorok vychádza na  
21. februára 2023. O deň neskôr potom 
nasleduje Popolcová streda, tohto 
roku pripadá na deň 22.2.2023. 
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Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v Štóse podľa počtu získaných hlasov:

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce Štós 
podľa poradia na hlasovacom lístku:

Meno a priezvisko kandidáta Počet platných hlasov 

1 Alexander Šimko HLAS – sociálna demokracia 244

2 Anton Imling Nezávislý kandidát 211

3 Rastislav Balog Nezávislý kandidát 195

4 Ing. Vladimír Nagy HLAS – sociálna demokracia 182

5 Ing. Michaela Flachbartová Nezávislý kandidát 179

6 René Billík HLAS – sociálna demokracia 158

7 Vojtech Klučarovský SME RODINA 144

Meno a priezvisko kandidáta Počet platných hlasov
1 Helmut Heinz HLAS – sociálna demokracia 243

2 Vojtech Klučarovský SME RODINA, 
Kresťanskodemokratické hnutie 168

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 583

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 420

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 403

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 411

Výsledky volieb:

Výsledky volieb poslancov 
obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v ob ci Štós podľa § 190 
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje 
výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva 
a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 
2022.

Novým starostom obce Štós sa podľa výsledkov hlasova-
nia stal Helmut Heinz. Víťaz volieb na post starostu v obci Štós  
v komunálnych voľbách získal od občanov obce 243 hlasov,  
čo predstavuje 59,12 percenta všetkých platných hlasov.

Účasť v komunálnych voľbách v obci bola 72,04 percenta.  
K volebnej urne prišlo odovzdať svoj hlas 420 voličov.

Volebná žaloba:
Dňa 8. novembra 2022 bola podaná 

žaloba na Najvyššom správnom súde 
vo volebných veciach v zmysle § 312 a 
a nasl. SSP, ktorou bola navrhnutá zrušiť 
výsledok volieb do orgánov samosprá-
vy obce Štós, konaných dňa 29. októbra 
2022 v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod., 
alebo vyhlásiť voľby za neplatné.

Najvyšší správny súd SR 
dňa 31. januára 2023 
vydal rozhodnutie:
I. Žaloba sa v časti o preskúmanie 

ústavnosti a zákonnosti volieb sta-
rostu zamieta.

II. V časti o preskúmanie ústavnosti a zá-
konnosti volieb poslancov obecného 
zastupiteľstva sa žaloba odmieta.

Rozsudok je zverejnený na stránke:
https://www.nssud.sk/web_object/Rozhodnutia_PDF/14Svp82022.pdf

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, ako novému starostovi, po-
ďakovať sa Vám občanom za účasť vo 
voľbách a prejavenú dôveru, ktorú ste 
mi dali. Vašu podporu si veľmi vážim a 
urobím všetko preto, aby sa mi poda-
rilo naplniť Vaše očakávania. Viem, že 
ma čaká veľa práce a že to mnohokrát 
nebude ľahké, ale verím, že oporou 
mi budú aj novozvolení poslanci a že 
v obci vytvoríme pokojnú atmosféru. 
Budeme konať vždy v záujme a v pro-
spech všetkých obyvateľov. Novozvo-
leným poslancom blahoželám k zvole-
niu a želám im úspešné štyri roky, veľa 
trpezlivosti a vždy múdre rozhodnutia.

Helmut Heinz
Starosta obce Štós 
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Základná škola Štós
Milí občania, v mojom príspevku Vás chcem 

informovať o činnosti Základnej školy v roku 
2022.

Tak ako aj minulé roky, žiaci sa vzdelávajú v troch triedach. 
Aktuálny počet žiakov je 32, z toho je jeden žiak oslobodený 
od povinnosti dochádzať do školy z dôvodu nepriaznivého 
zdravotného stavu. Škola mu zabezpečuje individuálne vzde-
lávanie v rozsahu 4 hodín týždenne. Dvaja žiaci plnia povin-
nú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky  
v Holandsku. Počet žiakov nám v tomto roku  klesol, pretože až  
12 žiakov prešlo do základnej školy v Medzeve a do 1. ročníka 
nastúpilo 7 žiakov. Je predpoklad, že od budúceho školského 
roka sa počet žiakov bude opäť zvyšovať. To je pre nás veľmi 
dôležité, pretože od počtu žiakov závisí   výška normatívnych 
finančných prostriedkov, ktoré má škola pridelené.

Žiaci majú možnosť pracovať v troch záujmových útvaroch 
– Hravá slovenčina, Počítačový krúžok  a Športový krúžok.

Činnosť školy prebiehala podľa plánu práce školy, pričom 
sa žiaci a učiteľky zúčastnili rôznych akcií.  Zapojili sme sa do 
projektu „Spolu múdrejší 2“ a „Spolu múdrejší 3“, vyhláseného 
MŠVVaŠ SR, zameraného na doučovanie žiakov, ktorí z dôvo-
du prerušenia vyučovania, nezvládali učivo daného ročníka. 

Škola bola zapojená do júna 2022 do projektu „Pomáhajúce 
profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý umožnil zamestnať 
pedagogickú asistentku a bol veľkým prínosom pre žiakov. 

Počas Dňa narcisov žiaci našej školy vyzbierali 259,98 eur, 
čo bolo o 170,66 eur menej ako v roku 2019. V rokoch 2020  
a 2021 sme sa do akcie nezapojili z dôvodu pandémie  
COVID-19. Peniaze sme odovzdali Lige proti rakovine v Koši-
ciach, kde celkový výnos zbierky bol vo výške 45 829,00 eur, 
čo bolo o 20 195 eur menej ako v roku 2019. 

V mesiaci apríl sme sa zapojili do projektu Deň Zeme a vy-
čistili sme od odpadkov prírodu v okolí obce. 

Spolu so žiakmi sme realizovali dopravnú výchovu na mo-
bilnom dopravnom ihrisku. V júni sme žiakom zorganizovali 
Deň detí a absolvovali školský výlet do Ochtinskej aragonito-
vej jaskyne a do kaštieľa v Betliari.

V novembri sme navštívili Bábkové divadlo v Košiciach - 
predstavenie Valibuk a Laktibrada. Posledný deň pred vianoč-
nými prázdninami sme mali akciu Deti deťom, aj keď  kvôli 
chorobe bez detí a učiteliek z materskej školy. 

Prajeme si, aby aj tento rok bol pre nás, našich žiakov  
a všetkých, s ktorými spolupracujeme úspešný a pohodový.

Ing. Ľuboslava Pačaiová, riaditeľka ZŠ
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Hoci je každému dieťaťu najlepšie v blízkosti ma
my a nič tento pocit nenahradí. Materská škola ho 
dokáže tiež obohatiť v rôznych smeroch ... 

Materská škola Štós

V čom je teda pre deti 
príchod do kolektívu pozitívom?
Mnoho nedorozumení vzniká z toho, že nie každý rovna-

ko chápe, čo to je vlastne materská škola. Pre mnoho detí je  
prvým miestom, kde sa stretnú s určitou štruktúrou, s učiteľ-
mi a sú vo väčšej skupine detí. Dieťa má príležitosti naučiť sa 
deliť sa s ostatnými, počúvať aj iné autority okrem rodičov  
a blízkej rodiny, nasledovať inštrukcie a pripraviť sa na to, čo 
príde v škole. Materské školy sú primárne verejnosťou vní-
mané ako inštitúcie, kde sú deti v čase, keď sú rodičia v práci 
alebo kde sa deti stretávajú aby sa mohli spolu pohrať, lebo  
v tomto veku „ich to už k deťom ťahá“. Prípadne ako inštitú-
cie, v ktorých deti získajú aspoň základné návyky, aby sa po-
tom mohli začať v škole vzdelávať a učitelia sa nemuseli trápiť  
s tým, že ich učia veci, ktoré už majú dávno vedieť. Toto je sa-
mozrejme pravda. No zďaleka nie celá. 

Keďže v materskej škole nezvoní, nie sú prestávky, dieťa sa 
učí hrou, situačne, prierezovo, integrovane a v rôznych for-
mách, výchovno-vzdelávacia činnosť nie je obmedzená na 
určitý čas. Je to úplne skvelé. Tým, že dopoludňajšie a popo-
ludňajšie vzdelávacie aktivity sú úplne rovnocenné, učiteľka 
môže aktivity prispôsobiť tempu dieťaťa, jeho záujmu, jeho 
úrovni, môže sa k činnosti vrátiť, môže ju rozvíjať, prehlbovať 
a tým skutočne zabezpečiť zmysluplné učenie sa detí. Zdra-
votné cvičenia, pobyt vonku, hravé činnosti podľa výberu detí 
a vzdelávacie aktivity sa navzájom prelínajú a dopĺňajú, súčas-
ťou vzdelávacích aktivít sa stávajú aj činnosti zabezpečujúce 
životosprávu. 

Každá materská škola je iná, vychádza z vlastných mož-
ností, schopností a neposlednom rade v dnešnej dobe aj 
obmedzení. Aj tá naša materská škola je svojim spôsobom 
jedinečná. V školskom roku 2022/2023  ju navštevuje 20 detí,  
z toho máme tento školský rok veľmi silnú a šikovnú skupinu 
jedenástich predškolákov, ktorí dosahujú v oblasti školskej 
zrelosti veľmi dobré výsledky. Nachádzame sa v nádhernom 
prírodnom prostredí, preto je samozrejmé, že sme zameraní 
environmentálne. Pre mnohé deti, vychádzajúc zo socio-eko-
nomických pomerov rodín je celodenná forma žiaľ nedostup-
ná, preto sa na krúžkovú činnosť nezameriavame, ale snažíme 
sa im počas dopoludňajších činností ukázať čo najviac prak-
tických zručností, rozvíjajúcich osobnosť dieťaťa. Jednou ta-
kouto bola aj výsadba stromčekov v Peklisku. Veľmi radi vyu-
žívame našu Eko záhradku ako učebňu a mnohé aktivity veľmi 
často realizujeme vonku na čerstvom vzduchu.

Dlhotrvajúca štúdia HighScope Perry Preschool rozdelila 
deti predškolského veku do dvoch skupín. V jednej boli tí, kto-
rí predškolské zariadenie navštevovali a v druhej deti, ktoré 
do materskej školy vôbec nechodili. Vedci tieto deti sledova-
li až do veku 40 rokov. Zistili, že „ škôlkári “ mali vyšší príjem, 
viac ich dokončilo strednú školu a bolo zamestnaných, spá-
chali menej zločinov. Možno si deti nebudú pamätať, čo robili  
v predškolskom zariadení, rozhodne tu však získajú pevné zá-
klady a predpoklady pre lepšiu budúcnosť. A to by mohlo byť 
to zásadné pozitívum, prečo sa pre materskú školu rozhodnúť.

Marcela Fabóová, riaditeľka materskej školy Štós
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Milí čitatelia,
Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o. Štós hos-

podári na lesných pozemkoch obce Štós s výmerou 2 766 
ha. Lesy obce sú obhospodarované podľa programu sta-
rostlivosti o lesy s platnosťou na roky 2021 - 2030. Skončil 
rok 2022  a prichádza čas bilancovať, čo sa v lesoch obce za 
toto obdobie urobilo. Ťažba dreva od 1.1.2022 do 31.12.2022 
bola vykonaná v objeme 12 776 m3. Z tohto množstva tvo-
rila ťažba náhodná 1 628 m3. Poškodenie lesných porastov 
ako aj jednotlivých stromov (ťažba náhodná) je zapríčinené 
vetrom, imisiami, hubami, imelom, podkôrnym hmyzom  
a inými biotickými činiteľmi. Najviac sú postihované jedľové 
porasty s vekom 90 a viac rokov . 

Tieto porasty vyžadujú zvýšenú pozornosť pri spra-
covaní napadnutej kalamitnej hmoty a následných leso-
pestovných prácach. V jarnom a jesennom období roka 
2022 sme vysadili 39 200 ks sadeníc. Použité boli sadenice  
buk lesný 15 150 ks, dub zimný 5 300 ks, smrek obyčajný  
7 650 ks, jedľa biela 7 200 ks a smrekovec opadavý 3 900 ks. 
Po ťažbovej činnosti zostávajú v porastoch zvyšky po 
ťažbe. Obecný podnik lesov služieb a remesiel zabezpečil  
uhadzovanie zbytkov po ťažbe v celkovom objeme  
13 705 m3. Táto činnosť je veľmi dôležitá pre vznik a rast pri-
rodzeného zmladenia a ako príprava plôch na umelé zales-
ňovanie. Výchova prečistkami v mladých lesných porastoch 
bola vykonaná na ploche 72,16 ha, výrub krov na ploche 
9,13 ha. Ochrana proti ohryzu zverou bola vykonaná na 
ploche 12,76 ha. Údržba lesných ciest, odrážok a priepustov 
bola vykonávaná priebežne počas celého roka.

Jaroslav Klimáš, odborný lesný hospodár

Obecný podnik lesov, 
služieb a remesiel, s.r.o.   
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Farnosť Štós – Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Štós – Evanjelická cirkev

V našom cirkevnom spoločenstve sa za rok 2022 
uskutočnili nasledovné udalosti: 

Uverejnené bolo sčítanie ľudu podľa náboženstva  
a k rímskokatolíckej cirkvi sa v našej obci prihlásilo 466 
katolíkov.

❧ Počas roka prijalo sviatosť krstu 5 detí.  
❧ Mali sme oslavy odpustovej slávnosti sv. Jána Nepo-

muckého spojené s prijímaním sviatosti birmovania, 
ktorú prijali 2 birmovanci. Na odpustovú slávnosť pri-
jal pozvanie  otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. 

❧ Sviatosť manželstva prijali 2 manželské páry.
❧ Cirkevné pohreby 4.

Dňa 18.9.2022 sa prvý 
krát v našej obci konala 
Svätohubertská omša 
a posvätenie tabule za 
zomrelých poľovníkov. 
Každý deň sa za vás 
modlím a každú nedeľu 
slúžim za vás sv. omšu. 

Mgr. Pavel Bodnár, 
dekan – farár

(Nie)len na nás záleží!
Z histórie vnímame nielen suché 

roky a udalosti, ale predovšetkým to, 
čím v danom čase prechádzali naši 

predkovia. Aj Štós má svoju históriu. 
Písali ju naši predkovia. My sme po-
kračovateľmi ich krokov, ktoré robili 
na miestach, kde žijeme a tak nesieme 

zodpovednosť za nám darovaný čas  
a za naše spolužitie. Iste, určitá sláva či 
hrdosť minulosti sa vrátiť nedá. Zvlášť, 
ak si uvedomíme, že Štós bol baníckym 

V minulom roku sa z Božej milosti dožil pekného jubilea 
60. rokov náš pán Ján Matis

19.8.2022 manželskú prísahu pred našim Pánom vyslovili 
sestra Katarína Tóthová a brat Gabriel Müller
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kráľovským mestom. Inšpiráciou pre 
tieto riadky mi boli okrúhle historické 
udalosti súvisiace nielen s evanjelik-
mi, ale aj so Štósom samotným. Pred 
240. rokmi vyslali evanjelici zo Štósu 
dve delegácie. Prvú vyslali začiatkom 
r. 1783 do Levoče (sídlo spišskej župy) 
prosebným listom o povolenie stavby 
kostola a o pridelenie farára. Napriek 
tomu, že spĺňali podmienky Toleranč-
ného patentu z r. 1781, ich žiadosť bola 
zamietnutá. 

Preto využili návštevu cisára Joze-
fa II. v Košiciach koncom júna 1783. 
Vyslanci zo Štósu šli za ním s prosbou 
o povolenie stavby kostola. Cisár ich 
prijal 3. júla 1783. Krátko na to dostali 
úrady spišskej župy v Levoči urgentnú 
výzvu preskúmať situáciu, či evanjelici 
v Štóse spĺňajú podmienky Toleranč-
ného patentu, aby sa mohlo vyhovieť 

ich žiadosti. Z Levoče komisiu vyslali až 
v r. 1785 a až po viacnásobnej urgencii 
zástupcov evanjelického zboru v Štó-
se bola rezolúcia o povolení výstavby 
kostola zverejnená v októbri 1785. Pred 
210. rokmi bola v Štóse povodeň, ktorá 
okrem iného poškodila evanjelickú faru 
a o 5 rokov na to, na Zelený štvrtok, za-
siahol Štós požiar. Vtedy sa od sused-
ného domu zapálili drevené šindle na 
kostole. Dvaja muži pohotovo vyliezli 
na strechu kostola a odbíjali horiace 
šindle, aby zabránili rozšíreniu požia-
ru na celý kostol. K nim sa pridali ďalší  
a ako správa uvádza, pomáhali aj bratia 
katolíci. Strecha síce bola poškodená, 
ale dala sa ľahko opraviť. Tieto historic-
ké skutočnosti môžu byť pre nás inšpi-
ráciou, povzbudením, výzvou. Písmom 
svätým sme vyzývaní k odhodlanému 
životu vo viere. 

Ako kresťania vyznávame jasné a vý-
nimočné hodnoty, ktoré sme prijali od 
Pána Boha: dokazovať spravodlivosť, 
správať sa láskavo k ľuďom a v pokore 
chodiť so svojím Bohom. Potrebujeme 
k tomu odvahu viery, ktorá sa prejavuje 
v konkrétnych krokoch každého dňa. 
Zvlášť vtedy, keď pozorujeme i sami 
hundreme na to, čo sa to deje v tejto 
dobe. Našou úlohou nie je iba kritizo-
vať a nechať sa znechucovať. My máme 
byť vyslancami pokoja, láskavosti  
a spravodlivosti! 

Aj dnes doliehajú rôzne pohromy. 
Každý z nás pociťuje viac či menej ich 
dopad do svojho života. Ťažké situácie 
sú pre nás výzvou. Nepozerať sa na to 
všetko pudom sebazáchovy, ale oča-
mi milosrdenstva a pomoci. Vzájomná 
pomoc v núdzi z nás robí ľudí s citlivým 
srdcom, ktoré odráža Božiu láskavosť 
k človeku. Nech naše životy sú inšpirá-
ciou minimálne, či práve pre nastupu-
júcu generáciu. 

Novozvoleným predstaviteľom obce  
touto cestou prajem múdrosť pre 
rozhodnutia, ktoré budú prinášať po-
koj, budú na všeobecný úžitok, a pre-
dovšetkým budú vytvárať príjemné 
spolužitie v Štóse. Som presvedčený,  
že tento svet žije a má budúcnosť iba  
z Božieho požehnania a z požehna-
ného života spravodlivých. Aj preto 
prajem predovšetkým požehnanie od 
Hospodina a Jeho milostivú ochranu. 

Ján Matis, 
evanjelický farár18. septembra 2022 sa po službách Božích pri príležitosti pamiatky 

posvätenia chrámu, konalo tradičné posedenie.

Počet obyvateľov obce: 756
Narodenia: 7 (z toho dievčat: 5, chlapcov: 2)
Úmrtia: 11 (z toho žien: 4, mužov: 7 )

Sobáše: 7
Odhlásenia z trvalého pobytu: 6
Prihlásenia k trvalému pobytu: 31 

Spoločenská kronika AKTUÁLNE ÚDAJE K 17.1. 2023

Úradné hodiny 
OBECNÝ ÚRAD ŠTÓS

 Pondelok 07:00 – 15:00
 Utorok 07:00 – 15:00
 Streda 07:00 – 16:30
 Štvrtok 07:00 – 15:00
 Piatok 07:00 – 13:30

Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30

Otváracie hodiny 
POŠTA ŠTÓS

 PO 07:30 – 08:30 12:45 – 14:45
 UT 07:30 – 08:30 12:45 – 14:45
 ST 07:30 – 08:30 14:00 – 16:00
 ŠT 07:30 – 08:30 12:45 – 14:45
 PI 07:30 – 08:30 12:45 – 14:45

ŠTÓS  Občasník Obecného úradu v Štóse • Vydáva: Obec Štós,  044 26 Štós • IČO: 324795
obecstos@centrum.sk • Kontakt: +421 / 55 4667119 • Nepredajné
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Jún mesiac poľovníctva
Jún je mesiac poľovníctva, a preto naši poľovníci v spo-

lupráci s dobrovoľníkmi pripravili pre verejnosť výstavu  
v priestoroch kultúrneho domu. Veľká vďaka patrí páno-
vi L. D., ktorý zabezpečil a zorganizoval celú túto výstavu 
spolu s konateľom OPLSaR, s.r.o. Výstava bola pre verej-
nosť prístupná celý mesiac a mala naozaj veľký úspech.

Kultúrne podujatia
v obci za rok 2022 

Máj
Prvou akciou po covidovom období bolo tradičné stavanie 

Mája za účasti nášho dychového orchestra. Bola to akcia ešte 
veľmi opatrná, čo sa aj ukázalo na menšej účasti. Nechýbali tu 
naši najmladší, ktorí náš Máj  skrášlili stužkami. Okrasou nám 
bol celý mesiac a ohlasoval nám príchod slnečného leta.

MDD
1. jún už tradične patrí naším ratolestiam. Program si 

v tento deň pripravili naši hasiči. Prezentácia hasičskej 
techniky, ktorá sa reálne používa pri zásahoch, sa deťom  
veľmi páčila a za pomoci hasičov si ju mohli aj vyskúšať. 
Nič nie je krajšie ako spokojný úsmev dieťaťa. Taktiež 
obec pre nich pripravila sladkú odmenu.
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Preteky okolo Slovenska
Šesť tímov najvyššej ligy, šesť Pro celkov, osem kontinentál-

nych zostáv a jedna reprezentácia. Na takúto zostavu sme sa 
mohli tešiť ako fanúšikovia cyklistiky počas aktuálneho roční-
ka pretekov Okolo Slovenska. 

Podujatie kategórie UCI 2.1 písalo svoju 66. históriu od  
13. do 17. septembra 2022. Oproti minulosti zaznamenali pre-
teky dve zmeny. 

Prvou bola zmena smeru trate od západu smerom na 
východ. Odštartovali v Bratislave, konkrétne v jej mest-
skej časti Petržalke, prechádzali aj cez našu obec Štós  
a  vyvrcholili v Košiciach. 

Druhou bolo zvýšenie počtu miest, kde sa fanúšikovia 
mohli stretnúť s cyklistickými hviezdami z celého sveta, keďže 
miesta štartov a cieľov boli rozdielne. 

Dni obce
Najvýznamnejšou udalosťou roka 

sú dni obce. Oslava našej obce ako 
vždy pripadla na posledný júlový ví-
kend. V sobotu sa konala sv. omša v 
rímskokatolíckom kostole. Popoludní  
v areáli Slovenskej školy už rozvoniaval 
tradičný guláš. Varili ho naši najlepší gu-
lášoví odborníci, a to zamestnanci OcÚ  
a OPLSaR, s.r.o. za čo im veľmi pekne ďa-
kujeme. Vypočuli sme si príhovor starostu 
a do nôty nám zahral náš dychový orches-
ter. Zatancovali nám tiež profesionálni ta-
nečníci. Po tanci nasledoval spevácky zbor 
z Medzeva, vďaka ktorému sme si mohli 
vypočuť ich krásny repertoár piesní. Celý 
čas sa o zábavu staral Dj Rollo, ktorý bol 
zároveň aj moderátorom tejto akcie. Naši 

súťaživí diváci sa mohli zapojiť na silové, 
či vytrvalostné disciplíny, a to  pílenie dre-
va, držanie plného pivného pohára a pitie 
piva.

VÝHERCOVIA SÚŤAŽÍ: 
Pílenie dreva: 1. miesto Martin Horváth  
s Martinom Dudym - čas: 1min:31s:67
Držanie pivového pohára: 
1. miesto Ronald Žiga - čas: 2min:59s
Pitie piva: 1. miesto 
František Zadražil - čas: 0min:21s:51

Po odmenení súťažiacich sa začala 
tombola. Týmto všetkým sponzorom, či už 
miestnym alebo zo vzdialenejších miest 
patrí veľká vďaka, že nás podporili formou 
krásnych cien. Všetci sme sa výborne zaba-
vili a nedali sme sa odradiť zlým počasím.

Posedenie pre dôchodcov
Pri hudbe Tomáša Oravca – z relácie ,,Všetko čo mám 

rád“ a chutnej večeri sa konečne tento rok stretli aj naši se-
niori. Po privítaní pánom starostom sa začala skvelá zábava 
na tanečnom parkete. Posedenie trvalo až do neskorých 
večerných hodín.

Oslava sv. Huberta
Dňa 18.9.2022 sa konala Svätohubertská omša so sláv-

nostným sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými 
darmi ako oslava prírody poľovníkmi. Akciu zorganizovali 
OPLSaR, s.r.o. spolu s poľovníkmi a pánom starostom An-
tonom Imlingom. Uctili si aj pamiatku poľovníkov, ktorí už 
nie sú medzi nami, a to pamätnou tabuľou, ktorú umiestnili 
na miesto zvané Lavička. Samozrejme nemohol chýbať po-
vestný poľovnícky guláš.
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Mikuláš
Po dvojročnej absencii Mikuláš zavítal konečne aj do 

našej obce. Nedočkavé deti ho už očakávali pri krásne 
vyzdobenom miestnom parku, ktorý skrášľoval adventný 
veniec. 

Veľká vďaka patrí zamestnancom OPLSaR, s.r.o., ktorí vytvo-

rili konštrukciu na adventný veniec a za výzdobu ďakujeme 
Ingeborg Jastrabovej a pani učiteľke z MŠ Marcele Hiľovskej 
Olekšákovej. Mikuláš prišiel spolu s čertom a anjelikmi. Keďže 
deti boli po celý rok poslušné, dostali od Mikuláša sladký ba-
líček. Spolu s rodičmi sa mohli deti zohriať aj pri teplom čaji. 
Celá akcia sa udiala v príjemnej adventnej atmosfére.

Dychový orchester Štós

Všetkých svätých 1.11.2022 Blaskapellenschau v Mníšku nad Hnilcom 2022
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Vianočné trhy
Po prvýkrát sa v našej obci 

uskutočnili Vianočné trhy s no-
vozvoleným pánom starostom 
Helmutom Heinzom.

 Do kultúrneho domu boli pozva-
ní domáci remeselníci, ale aj reme-
selníci z blízkeho okolia so svojimi 
ručne vyrobenými výrobkami, kto-
rí nám ukázali svoju úžasnú  tvor-
bu.  Podával sa starostovský punč, 
čaj a dokonca sme si mohli pochut-
nať aj na grilovaných špecialitách 
p. Šimka J. Celú akciu sprevádzala 
vianočná hudba, pri ktorej sme spo-
ločne strávili príjemný čas. Navodilo 
to v našich srdciach pokoj a radosť  
z blížiacich sa sviatkov.

Otváracie hodiny 
OBECNÁ KNIŽNICA ŠTÓS 

 
 STREDA 15:00 – 16:00
 SOBOTA 15:00 – 16:00

Ados Antónyová s.r.o. 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
poskytuje tieto služby priamo v domácom prostredí 
pacienta na základe odporúčania ošetrujúceho leká-
ra, lekára špecialistu, alebo vlastnú žiadosť pacienta:

- Odber biologického materiálu 
 (krv, moč, stolica, výtery)
- Podávanie injekcií, infúzií
- Preväz a ošetrovanie rán 
 (pooperačné, po amputácií, dekubity, ulcusy)
- Zavedenie a výmena permanentného katétra u žien
- Starostlivosť o stómie
- Meranie krvného tlaku, pulzu, glykémie, oxygenácie
- Ostatné podľa ordinácie vášho lekára

ADOS Antónyová s.r.o.
Adresa: 044 26 Štós 13

mobil: 0911 271 166
e-mail: marta.antonyova@gmail.com

Mgr. Marta Antónyová

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA 
pre dospelých

044 26 Štós 13
MUDr. Božena Ciberajová

Pondelok 15:00 – 18:00
Utorok NEORDINUJE

Streda od 7:00
Štvrtok NEORDINUJE
Piatok NEORDINUJE
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   FÁNKY
Fánky, pečivo známe aj pod názvom božie milosti, 
nesmie chýbať na stole v období fašiangov.

INGREDIENCIE:
300 g múka hladká
70 g palmarín
2 PL práškový cukor
2 ks žĺtok
6 PL kyslá smotana
2 PL rum
Štipka soli
Citrónová kôra
Práškový cukor na posypanie

POSTUP:
• V miske si zmiešame suroviny na cesto.
• Vyložíme na jemne pomúčenú dosku a cesto prehnetieme.
• Rozvaľkáme a ostrôžkou pokrájame na obdĺžniky. 
 V prostriedku narežeme každý obdĺžnik.
• A v dostatočnom množstve oleja vypražíme.
• Povyberáme na papierový obrúsok, aby odkvapkali od oleja.
• Pocukrujeme. 

• Čo teraz robíš? 
• Duševne pracujem. 
• Nehovor!? 
• Predstavujem …tajnička má 12 písmen. 

Y S A I O L D Á P V 

H A Ť Z V D O U L Č 

O A N A I P Z K Á I 

R T CH R R A U V Š R 

T I P O K U T A T A 

S Z R D U Š A P E P 

O O O R K I Ú L N O 

K M L R Á A R Á K Š 

Ž I V O T K T J A T 

Á N M Ä K K O S Ť E 

B A H N O B C Š U P 

 

ANIMOZITA AZIAT BAHNO BOJKO KOLOS KUKÁTKO LAURA LOKŠA 
MÄKKOSŤ ODKAZ OKTÁN OSTROHY OŠTEP PÁDLO PARIČ 
PLÁŠTENKA POKUTA PROROK RÁKOŠ ŠKÁRA ŠTVÁČ UŠIAK ÚŠKRN 
VZŤAH ŽIVOT 

za ZÁBAVOU
• Čo teraz robíš?
• Duševne pracujem.
• Nehovor!?
• Predstavujem … 
 tajnička má 12 písmen.

ANIMOZITA  AZIAT  BAHNO  
BOJKO KOLOS  KUKÁTKO  LAURA  
LOKŠA MÄKKOSŤ  ODKAZ  OKTÁN  
OSTROHY OŠTEP  PÁDLO  PARIČ  
PLÁŠTENKA POKUTA  PROROK  
RÁKOŠ  ŠKÁRA ŠTVÁČ  UŠIAK  
ÚŠKRN  VZŤAH  ŽIVOT

recept

Prajeme dobrú chuť! 


