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	 Už	po	 štvrtýkrát	 s	 príchodom	konca	
roka	 vychádza	 ďalšie	 číslo	 štóskych	 novín.	
Opäť	 konštatujeme,	 že	 rok	 ubehol	 veľmi	
rýchlo.	 Bol	 to	 rok	 pre	 všetkých	 nás	 	 veľmi	
náročný	a	ťažký.
	 Určite	 aj	 preto,	 lebo	 sme	 museli	
znášať	 a	 prekonať	 viac	 zložitých	 situácií	
a	problémov	ako	v	minulosti.	Slovné	spojenie												
„finančná	a	hospodárska	kríza“	sa	na	nás	valí	
zo	 všetkých	 médií.	 Bohužiaľ	 však	 postihla	
i	našu	obec	a	našu	samosprávu.	Začiatkom	roka	
to	v	takejto	miere	predpokladal	málokto.	Všetci	
sme	boli	 zaujatí	 zmenou	meny	zo	Slovenskej	
koruny	na	Euro	a	obrovskou	kampaňou,	ktorá	
vtedy	 dominovala	 nad	 všetkým.	 O	 finančnej	
kríze,	ktorá	v	 tom	čase	vo	svete	existovala	sa	
predstavitelia	 našej	 vlády	 vyjadrovali,	 že	 sa	
Slovenska	 bude	 týkať	 len	 mierne.	 Našu	
republiku	 vzápätí	 postihla	 plynová	 kríza,	
s	ktorou	tiež	nikto	nepočítal	a	ktorá	nás	zasiahla	
plnou	 silou.	 To	 spustilo	 reťaz	 problémov	 vo	
výrobe	a	predaji	vo	všetkých	sférach	národného	
hospodárstva.
Život	 však	 ide	 ďalej.	 Nedá	 sa	 zastaviť.	 Ani	
v	našej	obci	 sa	nezastavil.	Naďalej	 sa	konajú	
rôzne	 kultúrno-spoločenské	 a	 športové	 podu-
jatia	určené	pre	občanov	i	hostí	našej	obce.		

	 Zapájame	 sa	 do	 rôznych	 foriem	
žiadostí	o	pridelenie	finančných	prostriedkov	a	
výziev	vyhlasovaných		na	čerpanie	finančných	
prostriedkov	 z	 eurofondov.	 Konečne	 sme	
v	tomto	roku	mohli	za	našu	obec	podať	projekt	
na	 základe	 vyhlásenia	 výziev,	 ktoré	mali	 byť	
v	 rámci	 SR	 vyhlásené	 už	 aspoň	 dva	 roky,																				
no	 boli	 	 vyhlásené	 až	 tohto	 roku.	 Takže	 na	
základe	 vyhlásenie	 výzvy	 sme	 podali	 projekt		
pre		opatrenie		4.1	a	-	Regenerácia	sídiel.
	 Vzhľadom	k	tomu,	že	vypracovanie,	
podanie	a	schválenie	takých	projektov	je	veľmi	
náročné,	 musím	 s	 radosťou	 konštatovať,																							
že	našej obci bol tento projekt schválený.		
(Bližšie	informácie	vo	vnútri	novín)
	 Ako	som	spomenul,	rok	ubehol	veľmi	
rýchlo,	 je	 adventný	 čas,	 predo	 dvermi	máme	
vianočné	 sviatky	 a	 koniec	 roka.	 Je	 to	 čas	 na	
spomalenie	 a	 uvedomenie	 si	 danej	 chvíle	 aj	
v	 tejto	 hektickej	 dobe.	 Je	 to	 čas	 na	 trochu	
nostalgie,	smútku	a	radosti	zároveň.	
	 Úprimne	Vám	prajem,	milí	občania,	
aby	 ste	 aj	 napriek	 súčasnej	 nie	 ľahkej	 dobe	
prežili	vianočné	chvíle	hlavne	v	zdraví,	spolu	
so	 svojimi	 najbližšími,	 v	 kľude,	 v	 pokoji,	
s	 očakávaním	 narodenia	 Božieho	 syna.	
Šťastné,	veselé	a	požehnané	Vianoce	!!!	

Vážení	spoluobčania!

Gabriel	Müller																																									
starosta	obce
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Fondy EU

V	minulom	čísle	novín	som	informoval,	že	naša	obec	je	zaradená	do	skupiny	
miest	a	obcí	v	tkz.	Kohéznom	póle	rastu,	pre	možnosti	čerpania	finančných	
prostriedkov	z	fondov	EÚ	a	tiež	som	opísal	problematiku	okolo	vyhlasovania	
výziev,	podávania	žiadostí	a	schvaľovania	podaných	projektov.	Naša	obec	sa	
na	základe	určených	kritérií	dovtedy	nemohla	do	výziev	(podávania	projektu)	
zapojiť,	 tak	 ako	 mnoho	 iných	 obcí.	 Sám	 predseda	 vlády	 Róbert	 Fico																												
na	 sneme	 ZMOS-u	 konaného	 19.	 -	 20.	 mája	 	 2009	 v	 Bratislave	 potvrdil,																																		
že	čerpanie	z	eurofondov	je	v	celej	SR	veľmi	nízke	a	že	musí	aj	vláda	prijať	
opatrenia	 a	 upraviť	 podmienky	 tak,	 aby	 došlo	 k	 podstatnému	 zlepšeniu,	 to	
značí	väčšiemu	počtu	schválených	projektov	a	vyššiemu	čerpaniu	finančných	
prostriedkov	z	fondov	EÚ.	Ako	som	v	úvode	uviedol,	tak	v	marci	tohto	roku	
bola	vyhlásená	výzva	pre	Regionálny	operačný	program,	opatrenie	4.1	-	Re-
generácia	sídiel,		do	ktorej	sa	mohla	zapojiť	aj	naša	obec	a	mohli	sme	podať	
projekt.	 Pre	 vypracovanie	 projektov	 sú	 stanovené	 presné	 a	 prísne	 kritériá	
a	podmienky,	ktoré	 treba	bezpodmienečne	dodržať.	A	tak	sa	stáva,	že	darmo	
chcete	 robiť	 veci,	 ktoré	 sú	 potrebné,	 ak	 to	 nie	 je	
v	 podmienkach	 výzvy,	 nemôžete	 o	 to	
žiadať.	 K	 projektom	 treba	 dokladať	
povinné	 prílohy,	 v	 ktorých	 sa	 vyžaduje	
množstvo	 rôznych	potvrdení	od	 rôznych	
orgánov	a	inštitúcií.	V	neposlednom	rade	
je	 potrebné	mať	 vysporiadané	 	 majetko-
právne	vzťahy,	t.z.	pozemky,	na	ktorých	sa	
má	projekt	realizovať	musia	byť	vo	vlast-
níctve	 obce,	 alebo	 obec	 musí	 mať	
s	 vlastníkom	 nájomnú	 zmluvu.	 A	 toto	 je											
vo	 väčšine	 prípadov	 problémom.	 Všetky	
vyššie	spomenuté	podmienky	sme	vyriešili	
a	29.7.2009	sme	podali	projekt	– „Rekon-
štrukcia centrálnych verejných priestran-
stiev“. 
Vyhodnocovanie projektov sa ukon-
čilo koncom októbra a oznámenie 
o schválení nášho projektu sme obdr-
žali začiatkom novembra. To,  že sme 
boli úspešní v tejto žiadosti a že                    
podaný projekt bol pre našu                
obec schválený, musíme pokladať 
pri súčasnom stave  čerpania euro-
fondov na Slovensku za veľký 
úspech.	 Obec	 po	 splnení	 ďalších	
požadovaných	podmienok	a	po	úspeš-
nom	vykonaní	verejného	obstarávania	
získa	 nenávratný	 finančný	 príspevok																								
vo	výške		391	000	Eur,	z	toho	sa	bude	
podieľať	 spoluúčasťou	 financovania	
vo	výške	5%,		čo	činí		19	550	Eur.
V projekte  museli byť zahrnuté minimálne 4 určené 
povinné aktivity, naša obec ich má päť a to:                                
rekonštrukcia ciest, rekonštrukcia autobusovej 
zastávky, verejná zeleň, osvetlenie a výstavba 
chodníkov. Konkrétne sa v projekte rieši kompletná 
rekonštrukcia autobusovej zastávky s napojením na 
cestu II. triedy, vybudovaním chodníkov, spevnením 
a úpravou priľahlých plôch zámkovou dlažbou, 
vytvorením verejnej zelene a verejného osvetlenia 
celej rekonštruovanej plochy. Ďalej sa v projekte 
rieši rekonštrukcia niektorých bočných uličiek , časti 
Gessel a ulíc okolo rim. kat. kostola.
V	 súčasnosti	 sa	 vykonávajú	 činnosti	 potrebné	
k	 zabezpečeniu	 Verejného	 obstarávania,	 na	 základe	
ktorého	budú	vybratí	dodávatelia	stavby.	Fyzicky	by	sa	
práce	a	stavba	mali	začať	budúci	rok.

                  starosta obce

Fotografie zo spoločenských 
a športových podujatí 
uskutočnených v roku 2009.

Umierajú nielen ľudia, ale aj stromy. 

Odumretá a zlomená lipa v strednej časti obce

Dychový orchester v plnom nasadení 

na vystúpení v Kúpeľoch Štós na Grand prix 

Fazuľovici 2009

Žlté azalky a fialové rododendrony v Kúpeľoch Štós
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Diplom za prvé miesto 

na súťaži v SV. Antone

Víťazný nôž O. Neumanna 
z výstavy v Sv. Antone 2009

Pod ťarchou prvého snehu sa väčšina stromov takto 

musela skloniť až k zemi, pretože ešte nestihli zhodiť listy

Brožúrka obce

Dňa	26.3.	2009	sme	podali	projekt	so	žiadosťou	o	dotáciu	na	KSK	,	na	základe	ktorej	
bola	našej	obci	schválená	finančná	dotácia	vo	výške	2000	Eur.	Táto	dotácia	bola	
účelovo	viazaná	len	na	vydanie	brožúrky	o	obci	Štós,	to	znamená,	že	sa	nesmela	
použiť	pre	žiadne	iné	účely.	V	týchto	dňoch	bola	brožúrka	rozdaná	do	každého	domu	
v	obci.	Je		určená	našim	občanom	a	všetkým	návštevníkom	a	hosťom	
zo	Slovenska	i	zahraničia,	ktorí	našu	obec	navštívia.	
Približuje	sa	v	nej	stručne	história,	
kultúrnospoločenské	a	športové	
podujatia,	miestne	spoločenstvá,	
pamiatky	a	zaujímavosti	obce	a	naša	
pekná	fauna	i	flóra.	Brožúrka	bude	
slúžiť	predovšetkým	na	predstavenie	
a	propagáciu	našej	obce	a	prispievať	
k	rozvoju	turistického	ruchu.	

                           starosta obce

Projekt lesy
Ďalšou	výzvou,	do	ktorej	sa	naša	obec	
zapojila,	bola	výzva	v	rámci Programu 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 
opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného 
hospodárstva a zavedenie preventívnych 
opatrení.	Táto	výzva	bola	vyhlásená	
4.augusta	2009.		Pre	vypracovanie	projektu	
na	túto	výzvu	bolo	dané	veľmi	málo	času,	
lebo	termín	odovzdania	projektu	bol	
30.10.2009.	Obrovským	úsilím	sme	projekt	
stihli	do	požadovaného	termínu	vypracovať	
v	požadovanej	forme	a	odovzdať.	

Projekt	sa	skladá	z	dvoch	podprojektov	a	to:	
- projekt ozdravných opatrení 
v obecných lesoch pre roky 2009 - 2012
- rekonštrukcia lesných protipožiarnych 
ciest  
Vyhodnotenie	projektov	sa	uskutoční																				
budúci	rok.	Schválením	tohto	projektu	
by	obec		získala	nenávratný	finančný	
príspevok	vo	výške	viac	ako	1	milión	euro	
a	vykonali	by	sme	práce,	ktoré	sú	veľmi	
potrebné	a	ktoré	by	pomohli	pri	obnove	
lesného	hospodárstva	v	našej	obci.	

                  

Nožiarsku tradíciu v Štóse pomáha zachovávať aj                 
E. Dicházy. (Na poľovníckej výstave nožov v Košiciach) 

Starosta obce

Skúsený nožiar  O. Neumann so získanými 

cenami za lovecké nože z rôznych súťaží
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Jeseň v obci

Ďalšie projekty

Obec	sa	zapája	aj	do	rôznych	iných	
možností	získavania	dotácií,	napriek	
všeobecne	nízkej	úspešnosti	podaných	
projektov.																																																																																																	
V	marci		tohto	roku	sme	podali	projekt	
so	žiadosťou	na	ministerstvo	financií	SR	
pre	účel	modernizácie	obecnej	budovy	
–	bývalého	kina.	V	projekte	sa	riešilo	
zavedenie	novej	elektroinštalácie,	
rekonštrukcia	rozvodu	vody,	rekonštrukcia	
sociálnych	zariadení,	oprava	omietok	stien,	
stropu	a	celková	maľba.	Projekt	nebol	
schválený.

V	apríli	sme	podali	projekt	z	Nadácie	
VÚB	za	zachovanie	kultúrneho	dedičstva	
-	Reštaurácia	súsošia	sv.	Jána	Nepo-
muckého.	Z	podaných	projektov	bolo	
schválených	len jedenásť	za	celú	SR.	
Žiaľ,	náš	projekt	nebol	schválený.	
Koncom	októbra	sme	podali	projekt	
so	žiadosťou	o	dotáciu	cez	Enviromentálny	
fond	na	realizáciu	obecného	komposto-
viska.	V	projekte	je	okrem	výstavby	
kompostoviska	zahrnutý	nákup	drviča	
konárov	a	hrubších	materiálov	
na	bioodpad.	Vyhodnocovanie	tohto	
projektu	bude	v	r.	2010.

starosta obce

Aj	v	tomto	roku	obecný	úrad	organizoval	
a	podieľal	sa	na	príprave	nasledovných	
podujatí.
Pre	nedostatok	snehu	sa	nekonali	lyžiarske	
preteky	na	Polnerovej	lúke.
Dňa	6.7.2009		sa	uskutočnil III. ročník 
memoriálu J.Orlického v stolnom tenise. 
Víťazom	turnaja	sa	po	prvýkrát	stal	domáci	
hráč	zo	Štósu	Martin	Müller.	Druhý	skončil	
Peter	Zvirinský	z	Medzeva	a	tretie	miesto	
obsadil	Alfréd	Fox.	Potešilo	nás,	že	sa	turnaja	
zúčastnili	aj	ženy.	Víťazkou	sa	stala	
J.	Mackaľová	pred	J.	Jastrabovou	a	treťou	
L.	Hvižďákovou.		
11.	júla	2009	sa	uskutočnil	VII. ročník 
Hámorníckeho polmaratónu Medzev-Štós
-Medzev a II.ročník pretekov cestných 
kolčuliarov. Víťazom	polmaratónu	sa	stal	
Igor	Vaktor	z	Košíc.
Novým	športovým	podujatím	bol	memoriál 
J. Raába a V. Klučarovského v hokejbale,	
ktorý	sa	konal		22.8.2009	na	ihrisku	v	ZŠ.	
Milým	prekvapením	bolo,	že	sa	ho	zúčastnilo	
až	6	mužstiev.	Víťazom	sa	stalo	družstvo	
„chalupári“.	

8.augusta	sa	za	pekného	počasia	uskutočnila	
oslava Dňa obce Štós.	Akcia	sa	vydarila	
veľmi	dobre,	spokojnosť	vyjadrovali	
domáci	i	množstvo	hostí.	Veľký	ohlas	
malo	vystúpenie	majstrov	Slovenska	
v	kulturistike,	pretože	väčšina	prítomných	
videla	naživo	takúto	exhibíciu	po	prvýkrát.	
Poznamenávame,	že	gro	financií	
na	usporiadanie	a	zabezpečenie	tejto	
akcie	bolo	hradených	z	finančných	darov	
sponzorov	a	vstupného,	takže	z	rozpočtu	
obce	bola	na	tento	účel	čerpaná	v	rámci	
šetrenia	rozpočtu	len	malá	časť.
19.septembra	2009	sa	konal	už	VII. 
ročník turistického pochodu Štóska 
päťdesiatka,	ktorý	organizuje	Spolok	
priateľov	Volovských	vrchov	
v	spolupráci	s	obcou	Štós	a	Kúpeľmi	
Štós	a.s.	Turistom	i	tento	rok	vyšlo	
počasie,	ktoré	bolo	najmä	na	dlhšie	
trasy	vynikajúce.	Najväčšia	vďaka	
za	prípravu	a	organizovanie	celej	
akcie	patrí	pánovi	Karolovi	
Mikulášovi,	vedúcemu	prípravného	
výboru	a	tajomníkovi	spolku.

Víťazná trojica žien

Najväčšiu radosť z možnosti súťažiť mali tí najmenší...

Odovzdávanie Putovného pohára víťazovi memoriálu J. Orlického

Spoločenské a športové podujatia.

Víťazné družstvo s putovným pohárom 

na memoriáli J. Raába a V. Klučarovského
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Veľký	úspech	a	obrovskú	návštevnosť	
mala	akcia			FAZUĽOVICA GRAND 
PRIX ŠTóS 2009,	ktorú	zorganizovali	
Kúpele	Štós	a.s.	a	obec	Štós.	Vo	varení	
fazuľovice	súťažilo	13	súťažných	párov	
z	rôznych	miest	Slovenska.	Našu	obec	
reprezentovala	súrodenecká	dvojica	
Otto	a	Imrich	Neumann.	Víťazmi	sa	stal	
manželský	pár	Bílekovcov	z	Košíc,	
mimochodom	zvíťazili	aj	minulého	roku	
vo	varení	kapustnice.	Naprázdno	
neobišiel	ani	domáci		pár	
Neumannovcov,	ktorý	získal	cenu	
za	najoriginálnejšie	prevedenie	
fazuľovice	na	tkz.	mantácky	spôsob.
Podujatie	prišiel	podporiť	aj	predseda	
KSK	Zdenko	Trebuľa	a	štátny	tajomník	

Peter	Žiga.	Sprievodnými	akciami	
celej	súťaže	boli	vystúpenia	rôznych	
muzikantov,	folklórnych	skupín	
i	domácej	dychovej	hudby	Štós.	
Podujatia	sa	zúčastnilo	veľa	
remeselníkov,	ktorí	prezentovali	
rôzne	remeslá	a	výrobky.	Aj	pri	tom	
mala	zastúpenie	naša	obec.	Svoje	
nožiarske	výrobky	–	perfektne	
vypracované	lovecké	nože	
vystavovali	nožiari	E.	Dicházy	
a	O.	Neumann.	Súčasťou	tejto	akcie	
bolo	aj	predvedenie	historických	
vozidiel,	ktoré	si	naozaj	zaslúžili	
obdiv	a	úctu.	Pekné	podujatie	
ukončila	laserová	šou	a	zábava	pod	
holým	nebom.							

Kvalita loveckých nožov zaujala aj predsedu KSK - Zdenka Trebuľu, vo výstavnom stánku O. Neumanna a E. Dicházyho

FaZUĽOvICa GRaNd PRIX štóS 2009

dEŇ OBCE štóS 2009

Red..

O kultúrny program bol veľký záujem.

Unikátne historické vozidlo pri predvádzaní na Grad Prix fazuľovici  2009

Majstri Slovenska v kulturistike J. Kráľ  a  J. Soták

Vystúpenie Štóskej dychovky 
na FAZUĽOVICI GRAND PRIX ŠTÓS 2009 
pritiahlo obrovský počet návštevníkov
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dopady krízy na obec 

V	úvodnom	článku	som	spomenul,	
že	celosvetová	finančná	a	hospodárska	kríza	
zasiahla	i	našu	obec.	Veľmi	to	pociťujú	
aj	priami	zamestnanci	obce.	Z	dôvodu,	
že	obec	podniká	v	činnosti	ťažby	
a	spracovania	dreva,	ale	(okrem	obce)	
nie	je	zriadená	spoločnosť	s	vlastnou	
právnou	subjektivitou,	mzdy	prakticky	
všetkých	pracovníkov	obce	sú	hradené	
z	podnikateľskej	činnosti.	Práve	mzdy	
tvoria	najvyššiu	nákladovú	položku	
-	(ako	všade	inde).	Vzhľadom	k	odbytu,	
ale	hlavne	k	tohtoročným	predajným	cenám	
všetkých	sortimentov	dreva,	ktoré	sú	
o	20	až	30	%		nižšie	ako	v	minulých	
rokoch,	sa	obec	dostala	do	značnej	straty.	
Pre	zníženie	tejto	straty	sme	prijali	
opatrenia,	ktoré	nie	sú	populárne,	no	žiaľ	

musia	byť.	V	prípade	existujúcej	
spoločnosti	s	právnou	subjektivitou,	ktorá	
by	sa	zaoberala	podnikaním	so	spracovaním	
dreva,	by	obecná	samospráva	bola	
odčlenená	od	problémov,	ktoré	sa	jej	teraz	
dotkli,		ktoré	musí	riešiť	a	dopady	krízy	
by	ju	nezasahovali	v	takej	miere,	ako	
v	súčasnosti	.	Doteraz	sme	sa	vyhli	
najtvrdším	opatreniam,	ako	je	prepúšťanie	
zamestnancov,	čo	sa	v	iných	výrobných	
podnikoch	bežne	uskutočňuje.	Všetky	
pracovníčky	THP	sú	dva	dni	v	týždni		
platené	len	na	60	%	mzdy.	Lesníkom	
je	znížený	pracovný	úväzok	na	70	%,		
kuričom,	šoférom	a	pracovníkom	v	dielni	
je	úväzok	znížený	na	60	%	zo	mzdy.	Je	to	
zlé,	smutné,	pracovníci	si	sťažujú.	Určite	
nikto	nie	je	rád,	ak	mu	siahnu	na	peniaze.	
Chápem	to.	Každý	má	svoju	rodinu,	
niekoho,	o	koho	sa	musí	starať,	komu	musí	

zabezpečiť	základné	živobytie.	A	aj	keď	
rodinu	nemá,	musí	sa	starať	sám	o	seba.	
Týka	sa	to	nielen	zamestnancov	obce,	ale	
všetkých	občanov.	Keď	je	peňazí	menej,	
je	to	o	to	ťažšie.	Kríza	zatiaľ	ešte	stále	
pretrváva,	no	nebude	tu	večne.	Aby	sme	
ju	prekonali,	musíme	s	ňou	bojovať.	
V	samospráve	robíme		v	rámci	daných		
možností	všetko	preto,	aby	dopad	krízy		
pociťovali	naši	občania	čo	najmenej.

 starosta obce

O B E C   I N F O R M U J E

 Správca obecných lesov Štós

Zasnežená Barčianska cesta

 Situácia v obecných lesoch

Globálna	hospodárska	kríza	nepochybne	
dopadá	na	celé	prostredie,	do	ktorého	patrí	
aj	lesné	hospodárstvo.	Postihuje	všetkých	
nás,	čo	v	ňom	pracujeme.	V	minulom	čísle	
štóskych	novín	som	poukázal	na	začínajúce	
sa	problémy	týkajúce	sa	hospodárenia	
pri	súčasnej	hospodárske	kríze.	Treba	
konštatovať,	že	táto	ekonomická	kríza		
sa	naplno	prejavila	aj	v	našich	obecných	
lesoch,	čo	negatívne	pôsobí	aj	na	samotné	
hospodárenie	v	nich.	Tento	vplyv	sme	začali	
pociťovať	koncom	roka	2008,	hlavne	
tlakom	na	zníženie	cien	surového	dreva,	
ako	aj	poklesom	odbytových	možností.	
Je	pravdou,	že	pokles	odbytu		sa	každoročne	
prejavuje	v	mesiacoch	december	a	január,	
ale	takýto	koniec	roka	2008	a	začiatok	2009	
tu	ešte	nebol.	Ceny	dreva	sme	sa	snažili	
udržať	na	úrovni	leta	2008,	ale	výrazný	
pokles	odbytových	možností	znamenal	
aj	pokles	cien.	Odbyt	dreva		negatívne	
ovplyvňovalo	zavedenie	eura	a	jeho	
posilňovanie	voči	susedným	menám.	
Podobne	sa	to	prejavuje	i	v	cenách	reziva	
a	výrobkov	z	nich.	

V	našom	okolí	bola	z	uvedených	dôvodov	
v	prvom	polroku	tohto	roka	utlmená	alebo	
úplne	zastavená	väčšina	prevádzok	na	báze	
spracovania	a	výrobkov	zo	surového	dreva.	
Z	uvedených	dôvodov	bolo	aj	u	nás	
nevyhnutné	obmedzenie	ťažby	surového	
dreva	o	cca.	400	m3	mesačne.		Bolo	treba	
prijať		aj	nepopulárne,	no	bohužiaľ	
nevyhnutné	opatrenia,	ktoré	priniesli	
do	našich	radov	nemalé	problémy	
vo	finančných	i	medziľudských	vzťahoch.	
Boli sme  nútení upraviť aj cenu 
palivového dreva vyrábaného pre 
dôchodcov v našej obci. Podotýkam, 
že cena tohto dreva sa rovná  našim 
minimálnym nákladom na jeho výrobu 
a pri tvorbe jej výšky sa nepočítalo 
so ziskom.	Pri	vyrábanom	priemernom	
množstve	1000	prm.	dreva	ročne	to	
skutočne	bolo	nevyhnutné	opatrenie.				
	Na	hospodárenie	obecných	lesov	má	naviac	
veľký	vplyv	aj	fakt,	že	vyťažená	hmota	
je	čoraz	menej	kvalitná,	je	poškodzovaná	
kôrovcom	a	hubami	(smrečiny)	i	imelom	
a	emisiami	(jedliny).	Táto	hmota	sa	naviac	
väčšinou	nachádza	v	odľahlých	a	ťažko	
prístupných	lanovkových	terénoch,	kde	je	
nutné	použiť	osobitné	technológie	jej	ťažby	

i	približovania.	Výsledkom	je	nárast	
nákladov	na	výrobu	dreva,	pokles	príjmov	
z	jeho	predaja	a	samozrejme,	pokles	
speňaženia	dreva,	ktorý	sa	odhaduje	
v	celoslovenskom	priemere	na	1250	Sk/m3 
za	rok	2009.	Situácia	je	teda	naďalej	veľmi	
zložitá.	
Lesníctvo	a	všetko,	čo	s	ním	súvisí,	
sa	dostalo	na	druhú	koľaj,	hlavne	z	pohľadu	
štátnej	politiky.	Stalo	sa	apendixom	
poľnohospodárstva.	Stratilo	svoju	relatívnu	
samostatnosť.	Dostalo	sa	pod	tlak	
finančných		i	záujmových		skupín.	Naopak,	
neprimerané	postavenie	získava	ochrana	
prírody	a	krajiny	(vrátane	mimovládnych	
organizácií,	ktoré	uplatňujú	svoje	záujmy	
bez	zreteľa	na	hlavné	poslanie	lesov	
–	zabezpečenie	ekologických,	
ekonomických	a	sociálnych	funkcií	lesov).	
Najviac	sú	postihnutí	drobní	lesomajitelia	
z	neštátneho	sektora.	Pri	možnostiach	
využitia	tak	deklarovaného	programu	
rozvoja	vidieka	majú	len	minimálnu	nádej	
uspieť	v	úskaliach	zákonov,	termínov,	
žiadostí,	verejných	obstarávaní	a	mnohých	
ďalších	nepochopiteľných	povinností,	ktoré	
tieto	podporné	prostriedky	dehonestujú	
svojou	byrokraciou	obmedzení,	časových	
lehôt	a	nariadení.					
Nemôžeme	sa	teda	spoliehať	na	štát	ani	
na	jeho	politiku.	Jedine	uvážené,	prezieravé,	
neodkladné	a	správne	rozhodnutia	
sú	nádejou	na	preklenutie	súčasnej	ťažkej	
situácie	a	zachovanie	ekonomickej	
i	hospodárskej	stability	v	našich	obecných	
lesoch.			
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 aktivačná činnosť v našej obci

V	súlade	so	zmenou		legislatívy		došlo	v	tomto	
roku	k	vážnym	zmenám	v	neprospech	obce	aj	
uchádzačov	o	zamestnanie.	Do	aktivačných	prác	
nemohli	byť	zaradení	uchádzači	o	zamestnanie,	
ktorí	poberali	príspevok	v	aktivačnej	činnosti	
12	mesiacov	za	sebou.	Z	tohto	dôvodu	sme	
napriek	našej	snahe	mohli	uzavrieť	zmluvu	len	
s	troma	uchádzačmi,	ktorí	spĺňali	podmienky	
ÚPSVaR	a	mali	o	túto	prácu	záujem.	Okrem	
obmedzenia	počtu	uchádzačov	došlo	aj	
k	zníženiu		finančného	príspevku	na	jednu	osobu	
a	aj	na	koordinátora.	Vzhľadom	na	veľký	objem	
prác	potrebných	vykonávať	v	celej	obci	sme	
využili	ešte	jednu	možnosť	na	vykonanie	týchto	
prác	a	to	dohodou	verejnoprospešných	služieb	
obyvateľom	podľa	§	3,	odst.3,	písmena	a,	medzi	
obcou	a	obyvateľom	obce.	V	rámci	tejto	aktivity	
sme	zamestnali	ďalších	8	uchádzačov,	na	ktorých	
však	obec	nedostáva	žiadny	príspevok.	Celkovo		
sme	mali	do	mája	tohto	roku	11	uchádzačov	
o	zamestnanie,	potom	ich	úpočet	klesol	na	10,	
čo	je	oproti	minulým	rokom	polovica.	Všetci	
uchádzači	majú	povinnosť	odpracovať	20	hodín	
týždenne.	Celá	činnosť	tejto	skupiny	ľudí	je	
orientovaná	na	údržbu	verejných	priestranstiev,	
údržbu	zelene,	upratovacie	a	drobné	stavebné	
práce,	starostlivosť	o	komunálny	odpad,	úpravu	
a	čistenie	potokov	a	divokých	skládok,	údržbu	
chodníkov	v	zime,	pomoc	pri	separovanom	zbere	
a	likvidáciu	drobného	stavebného	odpadu.		

Okrem	týchto	opakujúcich	sa	prác	
občania	v	aktivačnej	činnosti	vykonali	
aj	nasledovné	práce:
výmena	oplotenia	na	obecnom	-	
cintoríne,
oplotenie	pozemku	nad	budovou	fary,-	
oprava	múrov	a	omietok	obecného	-	
vodojemu	vrátane	terénnych	úprav.

Vzhľadom	na	to,	že	táto	činnosť
zaradených	občanov	do	aktivačných	
prác	je	dobrovoľná,	netreba	
na	ňu	hladieť	len	kriticky.	
Vykonávaním	uvednených	prác	
prispievajú	k	udržovaniu	poriadku,	
čistoty	a	zveľaďovaniu	obce.	Vlastným	
pričinením	si	zlepšujú	aj		finančnú	
situáciu	vo	svojich	rodinách.
Tým	občanom,	ktorí	majú	záujem	
o	aktivačné	práce,	bude	obec	vychádzať	
v	ústrety,	pretože	konečný	efekt	
je	prospešný	pre	obec	aj	pre	občanov	
vykonávajúcich	aktivačné	práce.

Prednosta OcÚ 
Školská záhrada pred a po úprave s novým oplotením

Oplotené a upravené bolo i školské ihrisko

Nové osadené lavičky v školskej záhrade využívajú žiaci 

najmä na hodinách prírodovedy

O B E C   I N F O R M U J E

Základná škola

Ďalší	kalendárny	rok	sa	blíži	k	svojmu	
záveru	a	ja	mám	opäť	možnosť	informovať	
Vás,	občanov	obce,	o	aktivitách	Základnej	
školy	v	Štóse,	ktorá	zohráva	dôležitú	úlohu	

pri	vzdelávaní	a	výchove	detí	žijúcich	
v	obci.	V	uplynulom	školskom	roku	
2008/2009	bol	počet	žiakov	43.	
V	školskom	roku	2009/2010	je	počet	
žiakov	47.	Výchovno-vzdelávacia	
činnosť	sa	uskutočňuje	v	štyroch	
triedach	–	dve	triedy	sú	bežné	
so	spojenými	ročníkmi,	jedna	trieda	
s	počtom	žiakov	10	je	špeciálna	
(pre	vzdelávanie	žiakov	s	mentálnym	
postihom)	a	v	jednej	triede	
je	12	žiakov	nultého	ročníka.	Nultý		
ročník	je	určený	pre	žiakov,	ktorí	
nie	sú	po	psychologickej	stránke	
pripravení	zvládnuť	prvý	ročník.
Základná škola je financovaná 
zo štátneho rozpočtu formou dotácií 
na žiaka, t.z., že ZŠ nezaťažuje 
rozpočet obce, ale hospodári 
s vlastnými finančnými 
prostriedkami. V	tomto	kalendárnom	
roku	sa	z	finančných	prostriedkov	
určených	na	prevádzku	školy,	v	záujme	
šetrenia	energie,	realizovala	výmena	
okien	na	budove	školy.
Keďže	prostredie	má	veľký	vplyv	
na	formovanie	osobnosti,	riešili	
sme	aj	úpravu	areálu	školy.
Zamerali	sme	sa	na	školské	ihrisko,	
oplotenie	školskej	záhrady	a	úpravu	
terénu	školskej	záhrady.	Školská	
záhrada	bude	využívaná	vo	výchovno-
vzdelávacom	procese	na	hodinách		
čítania,	vlastivedy,	prírodovedy,	

hudobnej	výchovy,	výtvarnej	výchovy	
a	pracovného	vyučovania.
Nakoľko	základná	škola	je	neoddeliteľnou	
súčasťou	obce,	úprava	školskej	záhrady	
bola	realizovaná	formou	dohody	
o	vykonaní	práce	občanmi	obce.	
O	túto	formu	spolupráce	budeme	mať	
záujem	aj	v	budúcnosti.	Občania	obce	
majú	možnosť	využívať	školské	ihrisko	
na	základe	dohody	uzavretej	s	vedením	
základnej	školy.
V	školskom	roku	2009/2010	sme	
sa	zapojili	do	projektu	financovaného	
Európskou	úniou	s	názvom	Modernizácia	
vzdelávacieho	procesu,	ktorý	je	zameraný	
na	informačné	technológie.	Na	základe	
zapojenia	do	uvedeného	projektu,	škola	
získala	bezplatne	6	počítačových	zostáv,	
jeden	notebook	a	jeden		dataprojektor.
Získaná	výpočtová	technika	je	využívaná	
pri	vzdelávaní	žiakov	primárneho	
vzdelávania	na	vyučovaní	v	predmetoch	
slovenský	jazyk	a	literatúra,	matematika,	
prírodoveda,	vlastiveda,	nemecký	jazyk	
a	informatika,	a	zároveň	aj	pri	práci	
v	záujmových	útvaroch.	V	uplynulom	
školskom	roku	sme	dvakrát	navštívili	
Bábkové	divadlo	v	Košiciach	
na	predstaveniach	Košický	betlehem	
a	Ako	išlo	vajce	na	vandrovku.
Tradične	sme	sa	zapojili	do	akcie	Deň	
narcisov,	v	rámci	ktorej	sme	za	aktívnej	
spolupráce	občanov	obce	vyzbierali	pre	
oddelenie	detskej	onkológie	Fakultnej	
nemocnice	v	Košiciach	129	eur	a	80	centov.

Ing. Ľuboslava Pačaiová
Riaditeľka ZŠ
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S P O l O č E N S k Á  k RO N I k a

Úmrtia
Tento	rok	nás	navždy	opustili	títo	naši	spoluobčania:

Dátum	úmrtia	
František Dudy 11.02.2009		38	r.
Júlia Maďarová 03.03.2009		81	r.
Žofia Chlustová 28.04.2009		87	r.
Barnabáš Dudy 04.05.2009		79	r.
Jozef Kovátsch 10.05.2009		64	r.
Štefan Komár 24.05.2009		75	r.
Irma Hammerová 29.08.2009		93	r.
Johann Bröstl 12.10.2009		89	r.
Ida Schreiberová 13.10.2009		86	r.
Imrich Neumann 19.10.2009		89	r.

Nech	odpočívajú	v	pokoji,	česť	ich	pamiatke	!											OcÚ

Je pekné, že si každoročne spomíname na svojich 
žiaľ už nebohých príbuzných a známych

Predseda volebnej komisie pri voľbách do orgánov KSK

Najstaršej	občianke	našej	
obce,	pani	Márii		Kočišovej,		
k	90.	narodeninám
zahrala	aj	dychovka.	

výročia

Jubilanti nad 70 rokov  
V	tomto	roku	sa	dožili	okrúhleho	životného	
jubilea	títo	naši	spoluobčania:

Ku	krásnemu	sviatku	prajeme	všetkým	jubilantom	pevné	zdravie,	
veľa	šťastia,	síl,	pohody	a	spokojnosti	do	ďalšich	rokov.			

 voľby

Rok	2009		bol	bohatý	na	rôzne	druhy	volieb,	občanov	a	zároveň	
voličov	to	možno	už	aj		unavovalo.	V	každom	prípade	sme	ako	obec	
dosahovali	účasť	voličov	na	voľbách	na	úrovni	celoštátneho	priemeru.	
Celkovo	sme	v	tomto	roku	pristúpili	k	volebným	urnám	4x	a	to:

21. 03. 2009 – Voľby prezidenta Slovenskej republiky  I. kolo
Počet	oprávnených	voličov:	588
Účasť	voličov:																						296
Účasť	voličov	v	%-tách:							50,34	%	

04. 04. 2009 – Voľby prezidenta Slovenskej republiky  II. Kolo
Počet	oprávnených	voličov:	586
Účasť	voličov:																						301
Účasť	voličov	v	%-tách:							51,36	%	

06. 06. 2009 – Voľby do Európskeho parlamentu
Počet	oprávnených	voličov:	594
Účasť	voličov:																						133
Účasť	voličov	v	%-tách:							22,39	%	

14. 11. 2009 – Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Počet	oprávnených	voličov:	585
Účasť	voličov:																						120
Účasť	voličov	v	%-tách:							20,51	%																					OcÚ

 www.stos.sk

Waltér  Rauch        70 r.    
Jozef   Kraus      70 r.    
Milena   Okolicsányiová    70 r.    
Ján   Kohlšovský      70 r.    
Gabriela  Stramová       70 r.    
Helena  Stramová      75 r.    
Ilona   Bölönyiová         75 r.         
Vlasta  Sorgerová      75 r.   
Zoltán      Karaba       80 r.
Mária         Schikerleová              80  r.

Gabriela Göblová     80 r.
Gejza  Müller     80 r.
Anna  Stramová       80 r.    
Zuzana  Pavelková     80 r.    
Anna  Tomčková     80 r.    
Gizela  Schikerleová    85 r.
Magdaléna Trnovská     85 r.
Arnošt  Kuhn      85 r.
Mária  Kočišová        90 r.


