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 Prihováram sa k Vám  v týchto novinách trochu 
netradične v pozícií odchádzajúceho starostu. Vypracovanie, 
fotodokumentácia, grafika, text, úprava takýchto novín nie je 
jednoduchá záležitosť a faktom je, že sa musí spájať s mojou 
osobou. Prvé číslo Štóskych novín vyšlo v novembri 2006.                
Od vtedy noviny vychádzali každoročne koncom roka. Podľa 
ohlasov sa mnohým ľuďom  jednotlivé čísla páčili. Ich vysokú 
úroveň kladne hodnotili aj odborníci a čitatelia, ktorí nie sú 
občanmi obce. Myslím, že aj toto číslo (dúfajme, že nie 
posledné), Vám prinesie informácie, ktoré sa najmä k starším 
občanom inak nedostanú. 
 Hoci je už niekoľko týždňov od volieb, dovoľte mi 
Vážení občania, aby som sa Vám poďakoval za Vašu ochotu ísť 
voliť a za Vašu  vysokú účasť vo voľbách. Veľmi srdečne 
ďakujem všetkým  voličom, ktorí odovzdali svoju dôveru mne, 
hoci to nakoniec  na víťazstvo  nestačilo a vo voľbách som bol 
neúspešný. Voliči rozhodli tak ako rozhodli, beriem to                                 
na vedomie a plne to akceptujem. Môjmu nástupcovi prajem 
veľa úspechov, aby sa mu splnilo všetko to, čo si vo svojom 
volebnom programe   vytýčil a úprimne si želám, aby sa moja 
rodná obec rozvíjala a aby občania obce boli spokojní.
 O niekoľko dní budeme zapaľovať na adventnom venci 
už štvrtú sviečku, čo neklamne znamená , že Vianoce sú už predo 
dvermi. Pre väčšinu ľudí sú to najkrajšie sviatky v roku.                          
Pre kresťanov sú Vianoce spojené s príchodom Spasiteľa a 
narodenia Božieho syna.
 Milí občania,  k nastávajúcim vianočným sviatkom 
Vám zo srdca želám, aby ste ich prežili v zdraví a v pokoji                    
so svojimi najbližšími a aby boli naplnené radosťou, láskou, 
pohodou a šťastím. 

Gabriel Müller                                         
starosta obce

Vážení spoluobčania!

Vianočná atmosféra v našej obci...
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Aktuálny stav  získavania a čerpania
zdrojov pre samosprávu z fondov EU 

     za SR,  - podané projekty za obec Štós.
 Vážení občania, dovolím si Vás stručne  informovať, 
aký náročný je proces vypracovávania projektov a podávania 
žiadostí na prefinancovanie z eurofondov. Pre obec Štós sme 
vypracovali  viacero projektov a žiadostí s možnosťou čerpania 
fondov z EÚ. Nižšie uvádzam, ktoré projekty boli   úspešné 
a schválené pre našu obec. Podotýkam, že nastupujúci starosta 
tak dostáva do vienka už pripravené a schválené projekty, pri 
príprave ktorých sme strávili stovky hodín náročnej práce 
a ktoré sa budú môcť realizovať na jar 2011. 
 Nachádzame sa v polovici programového obdobia 2007 
- 2013. Z viac ako 11 mld. eur, ktoré Slovensko môže čerpať 
z eurofondov v rámci nového programového obdobia,              
sa zatiaľ vyčerpalo len alarmujúco nízke percento. Avšak aj na 
tieto percentá je potrebné pozrieť sa z hľadiska procesov, ktorými 
musí prejsť každý projektový zámer. 
 Časový priebeh prípravy, získania 
a čerpania nenávratného finančného príspevku je nasledovný:

Vypracovanie projektu a predloženie žiadosti – 6 mesiacov1. 
Hodnotiaci proces a doručenie 2. 
rozhodnutia o schválení – 6 mesiacov
Proces podpisu zmluvy –                   3. 
3 až 6 mesiacov
Verejné obstaranie – 3 až 4 mesiace4. 

Z uvedeného vyplýva, že približne 1,5 až 2 
roky trvá administratívny kolobeh, kým je 
reálne možné začať vynakladať finančné 
zdroje, ktoré môžu byť preplatené. Admi-
nistratíva je kameň úrazu v celom procese 
čerpania prostriedkov z EÚ. Napriek tomu, 
že práve byrokracia je pod neustálou kritikou 
samospráv aj odbornej verejnosti, zatiaľ sa 
nepodarilo ju zmenšiť. 

 Aj naša obec musela týmto procesom  prejsť. Sú to objektívne dôvody, 
prečo náš úspešný projekt 4.1a – Rekonštrukcia centrálnych verejných priestranstiev, 
ktorý bol schválený ešte v novembri 2009, (podrobne opísaný v Štóskych novinách 
z dec.2009) doteraz nebol realizovaný. Stručne zhrnuté: projekt bol vypracovaný, 
odsúhlasený, schválený, boli dodržané všetky legislatívne úkony, bolo vykonané 
a skontrolované verejné obstarávanie, bola podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom stavby, 
ministerstvom výstavby boli schválené finančné prostriedky vo výške 391 000 eur 
a potvrdenie o ich možnom čerpaní. Ostáva už len podpis zmluvy medzi ministerstvom 
a obcou.  Po uzavretí tejto zmluvy môžu dodávatelia stavby začať na stavebných prácach. 
Vzhľadom na ročné obdobie začiatok stavby prichádza do úvahy v mesiaci apríl 2011. 
                                                                                                   starosta obce

Práce pri kladení nového asfaltového 

koberca v spodnej časti obce

Prívalové dažde v našej obci spôsobili 

našťastie menej škôd ako inde
Privítanie delegácie z obce Nagybörzsöny 

pred obecným úradom



ŠTÓSKE NOVINY / DEcEmbEr 2010

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

 Úspešný Projekt cestovný ruch
 Začiatkom jari po predchádzajúcom dohovore so starostom 
a Mgr. Vanečkovou, učiteľkou na Gymnáziu na Poštovej ulici v Košiciach,  
prišli na za starostom obce študenti gymnázia s cieľom dozvedieť sa čo 
najviac o histórii, kultúre, prírodných  krásach a iných zaujímavostiach  
Štósu a jeho okolia. Starosta im poskytol množstvo materiálov, informácii 
a potrebných údajov. Tieto údaje potrebovali k príprave projektu, ktorý sa 
týka vzdelávacieho programu pre cestovný ruch pre vekovú skupinu                
14 až 19 ročných žiakov. Projekt zastrešuje organizácia Junior 
Achievement Slovensko. Obec Štós si študenti vybrali na základe 
informácií, ktoré sa dočítali na webovej stránke obce. Vrcholným 
podujatím bola súťaž  „Vitajte v našom regióne“, kde sa  vo forme veľtrhu 
stretli 5 členné tímy z celého Slovenska. Tento rok sa súťaž konala                    
23. apríla 2010 v Banskej Bystrici.
 Najzaujímavejšiu prezentáciu svojho regiónu v súťaži 
študentských tímov „Vitajte v našom regióne“ predviedli študenti 
a reprezentanti Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach v zložení 
D. Horková, J. Rudy, V. Lojová, J. Hájnik a P. Derenčényová, 
ktorí reprezentovali krásy obce Štós a pokúsili sa priblížiť 
starosvetskú atmosféru kúpeľov Štós. V prezentačných stánkoch 
si vyskúšali schopnosť tvorivo predstaviť svoj región a ponúknuť 
návštevníkom také služby a aktivity, ktoré zvýšia záujem hostí                  
o jeho návštevu.
 Ich snaženie bolo korunované úspechom. V kategórii 
najzaujímavejšia prezentácia regiónu obsadili prvé miesto. Štós 
sa tak stal  v tejto  súťaži najzaujímavejšie prezentovaným 
regiónom na Slovensku. Väčšina návštevníkov odchádzala                        
s pocitom, že by mala navštíviť túto malebnú oblasť Slovenska. 
Ďakujeme študentom za tento dosiahnutý úspech a prezentovanie 
našej obce.

Úspešný projekt multifunkčné ihrisko
Naša obec patrí do regiónu Rudohorie, ktorý zahŕňa 16 obcí. 

Týmto obciam bol na základe odsúhlasenej Integrovanej stratégie 
rozvoja územia udelený Ministerstvom Pôdohospodárstva SR Štatút 
Miestnej akčnej skupiny -  MAS Rudohorie. Na základe výzvy MAS 
Rudohorie v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 naša obec 
podala 23.9.2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok k opatreniu 
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia. Ide o projekt 
výstavby viacúčelového ihriska. Naša žiadosť bola schválená a projekt 
bude možný realizovať v dvoch etapách v celkovej hodnote 50 480 eur. 
S výstavbou je možné  začať v máji budúceho roka. Mládež, ale aj  
športuchtivá verejnosť bez obmedzenia veku dostane ihrisko, ktoré bude 
k dispozícii na rôzne druhy loptových hier (futbal, nohejbal, volejbal, 
basketbal, hokejbal, tenis, v zime hokej). Veríme, že po dokončení 
a odovzdaní ihriska sa tak splní  dlhoročná túžba mnohých , mladých 
i tých v pokročilom veku, ktorí si budú chcieť zašportovať.             

Starosta obce

Starosta obce

Študenti  v stánku prezentujúcom obec Štós a Kúpele Štós

Na III.ročník súťaže vo varení guláša 
v Kúpeľoch Štós (pri príležitosti svetového 
dňa turizmu)  sa prišlo pozrieť veľké 
množstvo návštevníkov

Historické pohľadnice... Nožiarska história
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 Úspešný projekt EACEA – 
cezhraničná spolupráca

 3. septembra podpísala naša 
obec deklaráciu o vzájomnej spolupráci 
s maďarskou obcou Nagybörzsöny. 
Na základe tejto spolupráce bolo usku-
točnené kultúrne podujatie Deň obce 
Štós 2010.

 Obec doteraz nemala spolu-
prácu so žiadnou inou partnerskou ob-
cou. Mať partnerskú obec je v súčas-
nosti dôležité pri podávaní projektov 

z pohľadu  EÚ na nás, nášho za-
pojenia do aktivít a výziev 
vyhlásených EÚ a tým  aj 
možnej vyššej úspešnosti pri 
hodnotení projektov. Vynalo-
žené  finančné prostriedky                 
na uvedené kultúrne podujatie 
a ďalšie,  ktoré nám budú 
poskytnuté z EÚ  už  koncom 
tohto roka, môžu byť použité 
budúci rok pri skrášľovaní 
obce.

Ako sa našli Štós 
a Nagybörzsöny

 Kto už raz navštívil malebné 
štóske údolie, obklopené  krásnymi 
horami, zachová si v srdci tichú dedin-
ku, rozdvojenú  žblnkotajúcim potô-
čikom.  Nie je to náhoda, že Zoltán 
Fábry, ktorý bol nazývaný aj ako štósky 
pustovník, sa skryl práve tu pred 
svetom, aby si vytvoril svoj vlastný 
svet: duch čistého ľudského hlasu vox 
humana. Obec sa spomína už v 13. sto-
ročí v listoch Jasovského opátstva. 
V tých časoch ju osídlili nemeckí 
osídlenci zo Saska, to dedičstvo, vzácny 
jazyk mantácky sa v dedine používa 
dodnes. Obyvatelia obce žili prevažne 
z ťažby vzácnych kovov a spracovania 
dreva, ale v 18. storočí založili sa-
mostatný cech, orientovaný na výrobu 
nožov, ktorý bol preslávený v Rakúsko-
uhorskej monarchii, na tento cech sú 
obyvatelia Štósu dodnes hrdí a tradícia 
výroby nožov žije v obci aj doteraz. 
Krásne, dodnes funkčné kúpele s lie-
čivou klímou boli založené v roku 
1881. Na obecnom cintoríne  popri 
velikánovi maďarskej literatúry na 
Slovensku, Zoltánovi Fábryovi odpo-
číva aj Henrik Hubert, slovenský tvorca 
slávneho šampanského Hubert. 

 Po krátkej historickej po-
chôdzke môžeme venovať viac pozor-
nosti tomu, že sa Štós stal začiatkom 
septembra miestom historickej stre-
távky, veď uzatvoril zmluvu družobných 
obcí s maďarskou obcou Nagybörzsöny. 
Aj v nej žijú ešte potomkovia pô-
vodných kolonistov s nemeckými 
koreňmi, ktorí rozprávajú po mantácky 
ako v Štóse, takže kuriozitou tohto 
stretnutia bolo, že starostovia maďarskej 
a slovenskej obce, Gabriel Müller a 
Zoltán Batizi sa navzájom vítali a roz-
právali sa jazykom svojich predkov,              
po mantácky. Je obzvlášť veľkou 
radosťou pre nás, že pri zrode tohto 

vzťahu napomáhal aj pred-
seda celoštátneho ma-
ďarského kultúrneho zväzu 
Csemadok, Béla Hrubík, 
ktorý  navrhol tento nápad 
uzatvorenia družobného 
vzťahu obcí miestnemu 
starostovi pri vybavovaní úradných 
záležitostí pre Pamätný dom Zoltána  
Fábryho  Na vzniku kontaktu s obcou 
Nagybörzsöny sa podielal  ako 
sprostredkovateľ aj bratislavský veľ-
vyslanec Maďarskej republiky, Antal 
Heizer, ktorý má tiež nemecké korene 
a pred svojím vymenovaním za 
veľvyslanca sa sám účinne zaoberal 
ako úradník problematikou nemeckej 
menšiny v Maďarsku.
   V rámci  podujatia, ktoré sa 
realizovalo pomocou podpory Eu-
rópskej únie, sa okrem slávnostného 
podpísania zmluvy  družobných obcí 
uskutočnil aj celodenný program 
zachovania tradícií, ktorými si oby-
vatelia Štósu uctili vzájomné stretnutie 
národov so spoločnou minulosťou 
a spoločným jazykom.  Bolo dobré 
vidieť, ako  môžu spolu oslavovať  
Maďari, Slováci, Nemci, ako málo je 
potrebné k tomu, aby  zvíťazil triezvy 
ľudský rozum, čistý ľudský hlas, vox 
humana. Po parádnom pochode, ktorým 
muškatieri v dobových kostýmoch 
otvorili program, nikoho neprekvapilo, 
že miestna  dychovka, pozostávajúca 
z asi 25  členov, po slovenských a ne-
meckých skladbách zahrala hosťom 
z obce Nagybörzsöny aj maďarské 
pesničky. 
 Ak by žil Zoltán Fábry, 
zrejme by ho naplnilo hrdosťou to,  čo 
sa v Štóse udialo. Snáď aj tento vzťah 
môže spevniť našu vieru v to, že nie je 
ešte všetko stratené. Čo história vo 
svojich búrlivých výkyvoch zamotala, 
môžeme teraz rozmotať starostlivou 
prácou a utkať si nové plátno.                       

   (Al)

Spoločný  prípitok po podpísaní deklarácie o spolupráci medzi obcami Nagybörzsöny a Štós

Tanečná skupina UNO STAAR

Časť hostí z maďarskej obce Nagybörzsöny 
pri hrobe Z. Fábryho

Nasledovný článok bol uverejnený v maďarskom časopise 
o kultúre  ITTHON, po uzatvorení  spolupráce s maďarskou 
obcou Nagybörzsöny. 
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Úspešný projekt „RWE Companius“
 V mesiaci jún na základe vlastnej iniciatívy                         
po dohode so starostom obce podala p. Lucia Schürgerová  
projekt,  ktorý zastrešuje VSE a.s. – „RWE Companius - 
Pomáhame spoločne“.

 Projekt sa týkal opravy a skrášlenia interiéru materskej školy 
s požadovanou podporou 1300 eur. Dňa 2. júla 2010 prišla odpoveď o schválení 
projektu a získaní finančnej podpory na  renováciu jednej triedy v hodnote               
500 eur. Za uvedenú  sumu sa nakúpila plávajúca podlaha, koberec, hračky  
a interiérové farby. Uloženie plávajúcej podlahy a vymaľovanie triedy vykonali 
zamestnanci obce počas letných prázdnin. Deti MŠ tak v auguste nastúpili už 
do vynovenej a peknými farbami žiariacej triedy. Za získanú finančnú podporu 
pre MŠ, iniciatívu a obetovaný  vlastný čas pani Lucii Schürgerovej veľmi 
pekne ďakujeme.

 starosta obce  

E. Dicházy pri prezentácii loveckých nožov na výstave 

tradičných historických remesiel v Kúpeľoch Štós 

na III. ročníku svetového dňa turizmu

R. Volák preberá od starostu obce loveckú dýku pri príležitosti zapísania jeho rekordov z MSdo Knihy rekordov SR

Veľmi dobrý tanečný výkon predviedoll folklórny súbor z Veľkej Idy

Skupina Hrdza to roztočila aj napriek dažďu

Promenáda malých mažoretiek

Vynovená trieda v MŠ
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85. výročie založenia 
dychového súboru

 85 rokov v živote človeka je 
krásny vek. 85 rokov činnosti spolku, 
združenia, súboru je bez zveličenia  
niečo úctyhodné. Toľkými rokmi 
činnosti sa môže popýšiť naša  Štóska  
dychová hudba. Bola založená v roku 
1925 Gustávom Wlaszlovitsom, sy-
nom majiteľa prvej privilegovanej 
kráľovskej továrne na nože v Uhorsku. 
Patrí medzi najstaršie dychovky 
v Košickom samosprávnom kraji. 
Svoje jubileum oslávila 3. júla tohto 
roku kultúrnym podujatím a kon-
certom v Slovenskej škole. Pri tejto  
slávnostnej príležitosti ju prišli             
pozdraviť aj zástupcovia KSK –  
PHDr. J. Kováčová, ved. odboru kul-
túry, zástupcovia Kultúrneho centra 
údolia Bodvy a Rudohoria, zástup-
covia dychovej hudby Medzev, 
Myslavčanka a Hasičskej dychovky 
Košice.

       Stručne z histórie. Počas celej 
svojej existencie bol dychový súbor 
stále činný, s výnimkou jedného roka 
počas II. svetovej vojny. Účinkoval 
na rôznych kultúrno-spoločenských 
podujatiach, občianskych obradoch, 
svadbách i pohreboch. Zaujímavosťou 
a určite jedinečnosťou v porovnaní 
s inými dychovými súbormi je to,              
že od svojho vzniku dodnes účinkujú 
muzikanti na pohreboch nielen ako 
členovia  dychovky, ale aj ako mužský  
spevokol, ktorý smútočné piesne 
spieva štvorhlasne v slovenčine,   
nemčine a latinčine. Ďalšou origina-
litou je to, že za toto dlhé obdobie mal 
dychový súbor len štyroch kapelníkov 
a to Gustáva Wlaszlovitsa  r. 1925 
-1945, Mikuláša Butkaya r. 1945 – 
1955, Gerharta Rotha r. 1955 -1975 
a Petra Hartmanna  r. 1976 – 2008.

 Podľa veku dychového 
súboru je jasné, že má  za sebou veľ-
mi bohatú históriu, ktorou sa môže 
pochváliť len máloktorá dychová 
hudba.
 Dychový súbor sa za posled-
ných tridsať rokov pravidelne zúčast-
ňoval na rôznych kultúrnych po-
dujatiach, festivaloch, prehliadkach 
a súťažiach dychových hudieb  
v rámci okresu i kraja. V  roku 1998 
sa prebojoval na celoslovenskú 

prehliadku dycho-
vých orchestrov Pádi-
vého Trenčín. Zo sú-
časného pohľadu                
celospoločenských 
problémov, finančnej 
situácie a  postavenia 
amatérskych dycho-
vých súborov veľmi 
významným úspe-
chom pre dychový 
súbor bolo umiestnenie 
v striebornom pásme 
na krajskej súťaži 
v Helcmanovciach 
v roku 2008. Okrem 
domácich vystúpení má 
dychový súbor Štós za sebou aj rad 
úspešných vystúpení v zahraničí. 
Viackrát reprezentoval Slovenskú 
republiku na stretnutí Karpatských 
Nemcov v nemeckom Karlsruhe, 
účinkoval  v Maďarsku, Rakúsku, 
jedenkrát vo Francúzsku a v Poľsku.

 V období rokov 1979 až 
1992 mal súbor až 45 členov. 
V súčasnosti má v plnom obsadení    
24 členov. Veľká väčšina bývalých 
i súčasných muzikantov sú žiakmi 
a odchovancami kapelníka Petra 
Hartmanna, ktorý žiaľ pre chorobu 
musel začiatkom roka 2008  skončiť 
svoje 32 ročné veľmi plodné a úspešné 
vedenie dychového súboru. Z radov 
súboru vyšli aj niekoľkí výborní 
muzikanti, ktorí sa uplatnili na pro-
fesionálnej dráhe.

       Napriek tomu, že súbor má 
personálne a iné problémy, ktoré 
priniesla súčasná doba, všetci jeho 
členovia chcú naďalej rozdávať 
radosť a potešenie krásnymi  tónmi 
rôznych hudobných žánrov všetkým 
ľuďom, ktorí majú dychovú hudbu 
radi.

 Za všetko odriekanie, voľný 
čas a všetky uskutočnené vystúpenia 
súčasným, ale aj bývalým členom 
dychovej hudbe Štós úprimne 
ďakujeme a želáme do ďalšieho 
účinkovania všetko najlepšie, veľa 
zdravia, nech nám v obci vyhráva ešte 
veľa rokov a  svojimi tónmi prináša 
radosť a potešenie a ďalej  nesie 
tradíciu, ktorú  zanechali naši pred-
kovia.
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Rekonštrukcia interiéru ZŠ
 Počas letných 
prázdnin tohto roku sa 
vykonala veľká   rekon-
štrukcia interiéru ZŠ. 
Rekonštruované boli 
steny a stropy v  trie-
dach, chodbe a  sklado-
vých priestoroch. Strop-
né svietidlá  boli vyme-
nené za nové, moderné, 
spĺňajúce predpísané 
normy v školách. Jed-
notlivé triedy školy, 
(ktorá má mimochodom  
viac ako 100 rokov), 
dostali  nový, moderný 
dizajn a vyzerajú ako 
nové k radosti všetkých 
detí i učiteliek. 
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Dychovka  pri svojom koncerte

Logo dychovky pri 85. výročí jej založenia

PHDr.  J. Kováčová, ved.odboru kultúry KSK 

pri príhovore k 85. výročiu založenia dychovej 

hudby v Štóse

Chodba v ZŠ pri oprave

Trieda v ZŠ pri rekonštrukcii
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Lyžovanie
 Zima bola tohto roku o niečo štedrejšia ako minulý rok, preto sa mohli 

uskutočniť lyžiarske preteky na Pólnerovej lúke o Majstra Štósu.  Preteky sa 
uskutočnili 27. februára 2010. Tieto preteky majú mimoriadne dlhú históriu. Teraz sa 
konal sa už 32. uskutočnený ročník týchto pretekov.
 Víťazom a držiteľom putovného pohára sa  stal Patrik Göbl, pred 
Michalom Eibenom a Romanom Göblom.

Stolný tenis
  Dňa 19.6. 2010 sa konal 

IV. Ročník memoriálu J.Orlického. 
V tomto roku sa zúčastnilo najviac 
súťažiacich v doterajšej histórii 
memoriálu. V kategórii žiakov 
zvíťazil P. Müller pred S. Müllerom 
a B. Gedeónom. Kategóriu žien 
vyhrala J.Mackaľová pred 
V. Hvižďákovou a D. Eibenovou. 
Víťazom sa po napínavom finále stal 
P. Zvirinský z Medzeva  pred 
domácimi A.Foxom a G. Róthom.

Beh
 10. júla 2010 sa uskutočnil 

už VIII. ročník Hámorníckeho 
polmaratónu Medzev-Štós-Medzev 
a III.ročník pretekov inline (cestné 
korčuľovanie).I tento rok sprevádzalo 
pretekárov veľmi pekné počasie, avšak  vysoké 
teploty skoro vysiľovali bežcov. V hlavnej 
kategórii mužov do 40 rokov prvé miesto získal 
M. Ivančo z ŠK Banské časom 1:21:05, pred 
Š. Ráczom z Kysaku a E. Onofrejom z Košíc.

Hokejbal
 17. júla 2010 sa uskutočnil I. ročník 

memoriálu J. Raába a V. Klučarovského 
v hokejbale. Zúčastnilo sa ho 10 mužstiev. 
Aj napriek veľmi silným mužstvám  
a výborným výkonom opäť zvíťazilo 
mužstvo „chalupárov“, ktorí privádzali 
divákov pri niektorých akciách do úžasu. 
Milým a sympatickým výkonom sa predviedli 
najmladší hráči zo Štósu, ktorým za výborný 
výkon venoval krásny pohár starosta obce. 
O technické a organizačné zabezpečenie podujatia 
sa postarali V. Kľučarovský a D. Raáb. 

Preteky do vrchu
 Po trojročnej prestávke sa opäť uskutočnili 

majstrovstvá SR amatérskych jazdcov v jazde 
do vrchu TATRY DONAU CUP  Open. 
Spoluorganizátorom bola naša obec. Preteky sa 
konali v dňoch 26. a 27. júna 2010. Tentoraz to 
bolo už na vynovenej a predĺženej trati Štós – 
Štósky kopec. Táto trať vyniká množstvom 
pravotočivých i ľavotočivých zákrut, viacerých 
„vracákov“ a dĺžkou  6920 m. Týmito parametrami 
sa radí k jednej z najlepších nielen na Slovenku, 
ale aj v Čechách a všetkým pretekárom bez 
výnimky sa veľmi páčila. 

Š P O R T O v O  -  S P O L O č E N S K é   P O d U J A T I A

Najmladšie družstvo na turnaji podalo výborný výkon

Početné obecenstvo pri vyhlasovaní výsledkov automobilových pretekov do vrchu

Memoriál J. Orlického
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Štart korčuliarov INLINE na Hámorníckom polmaratóne.

Víťazné družstvo „Chalupárov“

Odovzdávanie cien víťazom jednotlivých kategórií v automobilovej súťaži jazdy dovrchu

Polnerka 2010
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Jubilanti  nad 65 rokov
65 rokov -   Eva Sieberová
                    Jozef Zástěra
                    Mária Fabiánová
                    Ján Balog
                    Jozef Rauch
                    Alžbeta Imlingová
70 rokov -   Kamila Zvirinská
                   Alžbeta Molnárová
                   Ján Linn
                   Ingeborg Stramová
75 rokov -   Rudolf  Furín
                   Magdaléna Müllerová        
                   Vladimír Malík

80 rokov -   Jolana Kutlíková
                   MUDr. Juraj Juhász  
                   Viliam Kuchár
85 rokov -   Anna Buchelová
                   Mária Neumanová
Najstaršími občanmi v obci sú 
pani Mária Kočišová 91 rokov 
a pán Arnošt Kuhn 86 rokov. 

Všetkým jubilantom prajeme 
všetko najlepšie, veľa zdravia, 
šťastia a spokojnosti.

Komunálne voľby
     Dňa 27.11.2010 sa konali v celej 
našej republike komunálne voľby, 
keď si voliči so všetkých miest a obcí 
na Slovensku mohli zvoliť svojich 
zástupcov na posty poslancov,  
starostov a primátorov na obdobie 
ďalších štyroch rokov. Aj keď 
výsledky volieb už boli  zverejnené 
na úradnej tabuli, uverejňujeme ich 
ešte pre informáciu všetkých 
občanov. 
      Z celkového počtu oprávnených 
voličov 592  sa volieb zúčastnilo 451 
voličov, čo činí 76,18% všetkých vo-
ličov.

   Za starostu obce bol zvolený 
Anton Imling, získal 273 hlasov, 
Gabriel Müller 168 hlasov.
Za poslancov obecného zastupi-
teľstva boli zvolení nasledovní 
poslanci:
1. Alexander Šimko 227 hlasov
2. René Billík 217 hlasov
3. Marcel Eiben          178 hlasov
4. Roman Göbl,Mgr.  170 hlasov
5. Karol Čiglinský    159 hlasov
6. Dagmar Eibenová   148 hlasov
7. Gabriel Nagy         146 hlasov  

Sobáše 
Po dlhšej odmlke sa tohto roku v našej obci konal sobáš.
 Ženíchom bol Stanislav Zimmermann a nevestou 
Janka Jakubčáková. Svoje „Áno“ si povedali 21.augusta 
2010 v rímskokatolíckom kostole v Štóse. Na spoločnej ceste 
životom im prajeme všetko dobré a veľa šťastia.  

Úmrtia
Tento rok nás navždy opustili 
títo naši občania: 
Margita Jastrabová   30. 01. 2010
Emil Klačanský   21. 03. 2010
Anna Tomčková   23. 03. 2010
Hildegard Bröstlová 01. 05. 2010

Michal Strama        06. 05. 2010
Irena Kaiserová   11. 07. 2010
Helena Kiššová      17. 10. 2010
Patrik Tököly   13. 11. 2010
                                   OcÚ

Vianočné 
posedenie 
dôchodcov

Každoročne 
na vianočné sviatky 
je v rímskokatolíckom 
kostole vystavený 
tento krásny 
Betlehém


