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Milí občania, 

 

Prihováram sa Vám prvýkrát takouto formou – prostredníctvom 

obecných novín. Ich vydanie zaznamenalo uţ v prvopočiatkoch veľký 

úspech. Preto som sa rozhodol pokračovať v tejto, podľa môjho 

názoru, „uţ“ tradícii. Sú určené najmä obyvateľom našej obce, ktorí 

sa takýmto spôsobom dozvedia nielen o udalostiach, ale aj rôznych 

aktivitách a problémoch v obci. Aj tento rok sme spolu čelili mnohým, 

viac či menej, príjemným skutočnostiam. Či uţ šlo o lesnú kalamitu 

alebo o organizovanie rôznych podujatí, vţdy bola potrebná, okrem 

iného, aj pomoc Vás, drahí spoluobčania. A práve týmto sa chcem 

poďakovať všetkým, čo mi s výkonom mojej činnosti pomáhajú.  

Keďţe sa nezadrţateľne blíţia najkrajšie sviatky roka, úprimne Vám 

všetkým ţelám, aby práve tieto Vianoce patrili k tým najkrajším. 

Preţite ich v kruhu svojich blízkych, v atmosfére radosti a pokoja.  

                                                                      
                                                                                                     Anton Imling 

                                                                                                     starosta obce 

Foto: Gabriel Müller 
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„Naša dedinka“ 

  

 Po hustom lese srnka malá beţí, 

v údolí hájov obec Štós leţí. 

Je to obec malinká, 

tečie cez ňu bystrinka. 

Dobrý vzduch sa u nás dýcha, 

je to pre nás veľká pýcha. 

Chorých lieči, chorých chráni, 

zdravým dýchať nič nebráni. 

Slniečko sa na nás smeje, 

a pritom nás všetkých hreje. 

Kto nám nechce uveriť, 

môţe nás prísť navštíviť. 

Radi Vás tu uvidíme,  

a spolu sa zabavíme. 
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 • ÚPRAVA POTOKA A REKONŠTRUKCIA MOSTA • 

Tento rok si vyţiadal aj úpravu štóskeho potoka, ktorý váţne ohrozoval 

cestu, kanalizačné zberače a  plynový rozvod v obci.  

                                                                      

                                        •  POVODEŇ •  

 23. júna 2011 zápasila naša obec s mnoţstvom zráţok v podobe 

prívalovej vlny, ktorá so sebou niesla stromy a kamenie. Ľudským 

obydliam sa našťastie vyhla a ţiadne z nich nebolo poškodené. 

Zasiahnuté boli však miestne potraviny a pohostinstvo. Vlna poškodila 

cestné teleso na námestí, ktorého celková škoda sa určila 

na cca 40 000 Eur. Jeho oprava sa plánuje na mesiac marec budúceho 

roka. 

 

                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM REVITALIZÁCIE KRAJINY A INTEGROVANÉHO MANAŢMENTU POVODÍ SR 

 

Obec Štós sa dňa 16.09.2011 zapojila do druhého realizačného projektu – Program revitalizácie krajiny 

a integrovaného manaţmentu povodí SR pre rok 2011. Následne dňa 19.09.2011 nám Úrad vlády oznámil, ţe naša 

obec bola zaradená do tohto druhého realizačného projektu. Asi najviac nás potešilo, ţe sme v rámci tohto plánu 

mohli deviatim uchádzačom o zamestnanie ponúknuť pracovné miesto. Vzhľadom k tomu, ţe v tunajšej obci sa nám 

nepodarilo získať dostatočný počet uchádzačov o zamestnanie museli sme získať týchto uchádzačov aj z v iných obcí 

nášho regiónu. Obec získa od úradu vlády príspevok vo výške  20 000 Eur na účely zamestnania deviatich  uchádzačov 

o zamestnanie. Týmto projektom sa podarilo čiastočne zníţiť nezamestnanosť.  Krátke zhrnutie tohto projektu:  naša 

obec je ohrozovaná vodou, stekajúcou z plôch ornej pôdy a lesných porastov. Povrchová voda, ktorá odteká z týchto 

plôch ohrozuje vo vybraných lokalitách zástavbu. Splavená zemina upcháva jestvujúce priepusty, ktoré si následne 

neplnia svoju funkciu a voda sa rozlieva v priľahlom území. Vytypované lokality, na ktorých sa vykonávajú opatrenia 

na prevenciu pred povodňami a suchom.  Zahŕňajú  periodicky vysychajúce, drobné, bezmenné vodné toky 

a poškodené trvalé trávnaté porasty a lúky. V korytách drobných bezmenných vodných tokov sa počas intenzívnej 

zráţkovej činnosti sústreďuje odtok povrchovej daţďovej vody, ktorú uţ územie nie je schopné zhromaţdiť. Dochádza 

k vodnej erózii, rozrušených pôdnych častí povrchovým odtokom. V tomto projekte by sme chceli zadrţať a spomaliť 

13 650 m
3
 vody. 

 

                                                                                                                                                          Renáta Flachbartová 

  Škody spôsobené povodňou Most po rekonštrukcii 
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• LESNÁ KALAMITA • 

Koncom augusta 2010 nás príroda prekvapila lesnou kalamitou, 

ktorá značne poškodila naše lesy. Táto kalamita zasiahla časť 

Čiernej Moldavy, Starého poľa a Porče. V celkovej rozlohe 

cca 101 ha. Tohto roku sa začalo rázne spracovanie kalamitného 

dreva, aby sme dodrţali zákonom stanovené termíny, ktoré 

nemohli byť splnené v roku 2010. Preto ţe podľa Zákona o lesoch 

je potrebné kalamitu odstrániť do šiestich mesiacov odo dňa 

nahlásenia na príslušnú štátnu správu. Vzhľadom k tomu, ţe to 

nebolo uskutočnené, muselo vedenie obecných lesov vypracovať 

harmonogram prác a poţiadať o predĺţenie tohto termínu. 

K 31. decembru 2010 bolo spracovaných 37 529,34 m
3 

a do budúcna ostáva spracovanie ďalších 5000 m
3
. Z finančných 

prostriedkov, ktoré obec z tohto ťaţenia zarobila, bola zakúpená technika zabezpečujúca chod a ţivot v obci. 

V neposlednom rade boli vyplatené podlţností, ktoré mala obec v roku 2010. Celkový obecný dlh bol vo výške 

116 329 €. Ďalším záväzkom obce, z rovnakého roka, bol municipálny bankový úver vo výške 104 319,52 €. Z tohto 

dreva bola taktieţ zabezpečená sociálna výpomoc pre dôchodcov vo forme palivového dreva na rok 2011 a čiastočne 

na rok 2012.  

                                                                                                                                                                         

• DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR • 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Štós sa aj tohto roku, ako kaţdá iná 

organizácia,  podieľal na uskutočnení všetkých kultúrno –spoločenských 

akcií v našej obci. V decembri roku 2010 dostal nové hasičské auto 

TATRA T 815 CAS 32, ako dar od Krajského riaditeľstva hasičského 

zboru v Košiciach. Toto vozidlo taktieţ značnou mierou 

prispieva v prípade poţiaru,  na záchranu osôb a majetku. Pridelením 

uvedeného vozidla bola obec zadelená do zoznamu záchrannej linky 112 

v prípade druhého zásahu (prvý zásah zabezpečuje štátna technika). 

Súčasne bol náš Dobrovoľný hasičský zbor vybavený záchrannými 

oblekmi a prilbami v počte šiestich kusov, ktoré boli sponzorované 

firmou DI Mihálik, vo výške 3000 €. Naši hasiči zasahovali tento rok  

na veľkom poţiari obecných lesov, kde sa nám potvrdilo, ţe opatrnosti 

nikdy nie je dosť. Dvojnásobne to platí v lese.  Čo sa týka uvedenej udalosti, chcel by som sa poďakovať nielen 

Dobrovoľnému hasičskému zboru, ale aj všetkým občanom, ktorí sa podieľali na záchrane našich lesov.  Nedá mi 

nespomenúť účasť našich poţiarnikov na súťaţi v Poproči. Síce nevyhrali, ale  o to vzácnejšie sú skúsenosti, ktoré 

počas tejto súťaţe získali.  

                                starosta obce

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

       Hasičské auto a členovia dobrovoľného zboru 
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• STAVANIE MÁJA • 

Máje boli známe uţ 

v antike, kedy sa stavali 

stromčeky na ochranu 

pred zlými duchmi 

a chorobami. Májová 

zeleň vyjadrovala ţelanie 

poľnohospodárov, aby ich 

úroda mala silu. 

V neskoršom období sa 

stavali ako prejav úcty 

a ţičlivosti pred kostoly, 

radnice a domy bohatých mešťanov. Máj, ako symbol lásky, stavali aj 

mládenci svojim vyvoleným devám pred domy. V tejto tradícii sa rozhodli 

pokračovať aj členovia obecného zastupiteľstva a hasičského zboru, ktorí 

postavili v predvečer 1.mája uprostred obce v miestnom parku spoločný 

„Máj“ pre všetky devy v obci. Smrek vysoký 14 metrov zabezpečili 

zamestnanci obecných lesov. Za sprievodu dychového orchestra bol 

ozdobený farebnými stuhami a slávnostne vztýčený, aby sa hrdo vypínal 

počas celého mesiaca máj.  

 

•   DEŇ DETÍ  • 

1.jún nie je pre kaţdé dieťa sviatkom. Tohto roku ho deti v našej obci oslávili netradične. Okrem súťaţí a kreslenia 

kriedou na asfalt si deti prezreli zásah policajtov pri zaisťovaní páchateľov, kde sa oboznámili s prácou psovodov. 

Prezreli si policajtov jazdnej polície, ako zasahujú v rôznych situáciách na koňoch. Mali moţnosť prezrieť si modernú 

techniku policajného zboru – autá a motorky dopravnej polície. Hasičov z miestneho dobrovoľného zboru zasypali deti 

mnoţstvom otázok, ktoré sa týkali pouţívania techniky pri hasení poţiaru. Mohli si zblízka pozrieť hasičské auto aj 

s vybavením. Veľkým záţitkom pre nich bolo aj to, ţe si mohli vyskúšať, ako sa v takých autách sedí a tým sa splnil 

mnohým deťom ich dávny sen. Odváţne a súťaţivé deti boli odmenené sladkosťami, ktoré dostali od sponzorov našej 

obce. Staršie deti si v popoludňajších hodinách vypočuli prednášku policajtov o neţiaducom a negatívnom vplyve 

omamných a psychotronických látok a ich dopad na zdravie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanie „Mája“ na námestí 

Aktivity a súťaţe detí 
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• KINOBUS V NAŠEJ OBCI • 

V rámci dvoch dní, 18. a 19. júna tohto roka, sa v našej 

obci obnovilo miestne kino Pokrok. Táto obnova sa 

konala na základe podujatia, známeho pod názvom 

Kinobus. Išlo o prehliadku filmov, ktorou chceli preniesť 

kúsok kultúry z centra mesta Košice do okrajových častí 

a okolitých obcí. Projekt festivalu bol organizovaný na 

základe účasti obyvateľov na príprave Európskeho 

hlavného mesta kultúry – Košice 2013. Filmový autobus 

mal v roku 2011 svoje siedme pokračovanie, kde mohli 

diváci spolu cestovať a prespávať v telocvičniach obcí 

a miest východoslovenského kraja. Tentoraz bola trasa 

naplánovaná cez Košice – U. S. Steel – Poproč – Lucia 

Baňa – Štós – Medzev. Účastníci, ktorí sa zišli zo 

všetkých kútov Slovenska, precestovali viac ako 150 

kilometrov a videli 30 dlhších, niekedy kratších filmov. 

Taktieţ sa im naskytla príleţitosť zúčastniť sa desiatich 

sprievodných akcií. Všetky zastávky kín a akcii spájala téma „KOV“. Práve preto prechádzali aj našou obcou. Tento 

zájazd účastníkov k nám zavítal v sobotu 18. júna o 19.00, kde sa na miestnom námestí  pripojili k našim občanom, 

ktorí im priblíţili tradíciu poľovníctva (prvý ročník za posledných 20 rokov). V hostinci U poľovníka boli vysielané 

amatérske zábery pánov Hartmanna a Končíka pod názvom „Dychovka na cestách“, ktoré zachytávajú ţivot a cesty 

miestnej kapely. Púť za kovom pokračovala ku konkrétnemu spracovaniu ocele, pretoţe práve noţiarstvo je späté 

s našou dedinou. Toto remeslo všetkým zúčastneným priblíţil Otto Neuman a Gabriel Müller. Nasledovala prezentácia 

filmov v obnovenom kine Pokrok. Prvým spusteným filmom bol Nový ţivot v štóskej doline (Štefan Ondrkal, ČSR 

1951.) Tento dokument zobrazoval prácu robotníkov v noţiarskej fabrike, ktorej majiteľom bol pán Wlaszlivits. Ďalším 

filmom bol Metropolis ( Fritz Lang, DE 1926).  Tento nemý film, taktieţ o ţivote robotníkov, ozvučil miestny dychový 

súbor pod vedením skladateľa a dirigenta Marka Piačeka. Deň zavŕšila poľovnícka zábava. Na druhý deň, 19. júna, sa 

ráno začalo premietaním filmu Karamazovci ( Petr Zelenka, CZ 2008) natočeného podľa hry známeho spisovateľa 

F.M.Dostojevského. Na svoje si prišla aj mladšia generácia, ktorá si mohla pozrieť film Císařuv pekař  - Pekařuv 

císař (Martin Frič, ČSR 1951), historickú veselohru o cisárovi Rudolfovi II., pekárovi Matejovi a legendárnom 

Golemovi. Tento filmový maratón bol ukončený krátkym dokumentom s názvom Ropáci (Jan Svěrák, ČR 1988). 

 

   •  OBECNÁ DYCHOVÁ HUDBA • 

Tohto roku náš dychový súbor prezentoval 

obec na rozličných podujatiach, medzi 

ktoré patrí aj návšteva obce 

Nagybörzsöny v Maďarsku. Okrem 

rôznych zábavných a kultúrnych akcií, na 

ktorých sa náš dychový orchester 

zúčastnil, bola aj smútočná rozlúčka 

s kapelníkom, pánom Petrom 

Hartmannom, ktorý viedol dychový 

orchester od roku 1976 do roku 2008. Jeho 

zásluhou sa naša obec a dychová hudba 

preslávila nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Venoval sa 

hlavne ţiakom a mladým ľuďom, z ktorých mnohí pôsobia 

v orchestri dodnes za čo mu patrí veľká vďaka.  

          

 

Dychová hudba Štós – miestny park 

          Foto: Marek Piaček, Členovia Dychového orchestra Štós 

    Peter Hartmann 
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                                                                        • POĽOVNÍCTVO • 

Správna rada poľovníckeho zdruţenia Tupý vrch za pomoci obecného 

zastupiteľstva a starostu obce, usporiadala dňa 18.06.2011 Poľovnícky 

deň. Návštevníci tohto podujatia mohli ochutnať poľovnícke špeciality 

ako jelení guláš, jágerrecht, srnčí chrbát a laci pečene. Hostia zo 

susedného poľovníckeho zdruţenia Dubina Medzev, spestrili program 

fanfáramy  na lesných rohoch pri  pasovaní  mladých  poľovníkov,  

ktorí  v tejto  sezóne ulovili svoju prvú trofej. Miestny preparátor, pán 

Ladislav Ducs pomohol usporiadať výstavu poľovných trofejí a zároveň 

obohatil túto výstavu o preparáty ohrozených druhov vtáctva– hlucháň, 

tetrov, jariabok a celoročne chránenú dravú zver – mačka divá, rys 

ostrovid a zver ţijúcu vo zverniciach – preparát muflóna. Keďţe naša 

obec je známa noţiarskou výrobou aj v tento deň si účastníci mohli nie 

len prezrieť, ale aj zakúpiť ručne vyrobené noţiarske výrobky pán 

Eugena Diczháziho a Otta Neumana. Tento deň bol účastníkom 

spestrený aj tombolou. Poľovnícky hospodár Marek Cipcer predviedol 

názornú ukáţku – vábenie jeleňa v období jelenej ruji. Dňa 9. októbra 2011 Občianske zdruţenie Tupý vrch 

usporiadalo predbeţné farbiarske skúšky psov. Po prvýkrát v tomto roku bola zorganizovaná aj spoločná poľovačka 

na dravú a diviačiu zver, ktorá sa konala dňa 10.12.2011. Zraz účastníkov poľovačky, ako aj pozvaných hostí, sa 

konal na námestí obce Štós. Po krátkej prezentácií a organizačných pokynoch sa zahájila spoločná poľovačka, ktorá 

bola úspešná a kladne vyhodnotená. Všetci poľovníci a pozvaní hostia si pochutnali na výbornom poľovníckom guláši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

   Pasovanie mladých poľovníkov               Farbiarske skúšky psov 

  Zahájenie spoločnej poľovačky            Úlovok diviačej zveri 

                      Výstava poľovníckych trofejí 
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                                                                         • DNI OBCE ŠTÓS • 

Ani tento rok sa nezabudlo na tradičnú slávnosť našej 

obce. Tento raz bola táto oslava výnimočná. Slávila sa 

totiţ pri príleţitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky 

obce Štós. K ucteniu si dediny boli určené hneď dva dni. 

Začali sa piatkom, 29.júla, o 19.30 mimoriadnym 

slávnostným zastupiteľstvom, na ktorom bolo odsúhlasené 

udelenie Ceny obce za celoţivotnú prácu. Získali ju  dvaja 

ľudia, ktorí svoj ţivot zasvätili pomoci iným. Sú nimi 

MUDr. Boţena Ciberajová a MUDr. Juraj Juhász. 

Po skončení zastupiteľstva si prišli na svoje aj tí najmenší. 

Prvýkrát sme najmenším ukázali, ako to vyzeralo 

za našich čias, počas takého lampiónového sprievodu. 

O zakúpenie farebných lampiónov sa postaral sponzor. 

Sprievod plný detí, ale aj tých dospelých pochodoval 

za rezkej melódie hudby našej dychovky. Tak ako zhasol 

plameň v lampióne, tak sa všetci pobrali domov oddýchnuť 

si, s očakávaním druhého dňa. Ráno sa začalo pochmúrnou náladou počasia. Toto však nezabránilo našim súťaţivým 

ratolestiam zúčastniť sa súťaţí, v ktorých bojovali o získanie zaujímavých cien. O  11:30 sa v rímskokatolíckom 

kostole konala svätá omša, v rámci ktorej boli posvätené obecné symboly. Bohosluţby sa zúčastnil taktieţ starosta 

obce, spolu s obecným zastupiteľstvom. Po tejto slávnosti nasledoval program v tunajšej „Slovenskej škole“. Zabávali 

nás štóska dychovka, spevokol Karpatskonemeckého spolku Goldseifen z Medzeva, hudobná skupina BOMBA 

z Moldavy nad Bodvou, country kapela Veteráni a hudobná skupina Halogen z Košíc. Pre dospelých boli pripravené 

atraktívne súťaţe, kde súperili v pílení dreva, v nabíjaní klincov, v pití piva a drţaní krígľov. Vďaka našim sponzorom 

sa tohto roku mohla uskutočniť veľkolepá tombola, ktorej hlavnou cenou bolo po prvýkrát v histórii obce ţivé prasa. 

Keďţe sa počasie ku večeru umúdrilo a prestalo pršať, zábava mohla trvať do neskorých nočných hodín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Lampiónový sprievod 

           Odovzdávanie Ceny obce                 Súťaţ v pílení dreva 
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                                                                    • ŠPORTOVÉ AKTIVIY • 

Majster Štósu v lyţovaní 

Neodmysliteľnou súčasťou našej obce sú lyţiarske preteky, ktoré sa kaţdoročne uskutočňujú na Polnerovej lúke. Tento 

33. ročník sa konal 26. februára. Súťaţ o Majstra Štósu v lyţovaní sprevádzalo krásne slnečné počasie. Víťazom 

putovného pohára sa stal, tak ako aj minulý rok, Patrik Göbl. Druhé miesto získal Michal Eiben a tretie Gabriel 

Műller ml.  

 

Hokejbalový turnaj 

Počas slnečného leta, 10. augusta,  sa na ihrisku obecnej základnej školy usporiadal tretí ročník hokejbalového 

turnaja. Súťaţilo sa o Putovný pohár in memoriam Vojtecha Klučarovského a Jána Raába. Svoje sily si zmerali štyri 

druţstvá: Svište, Chalupári, Terasa a Štós – Hasiči. Všetkých súťaţiacich prišlo podporiť 150 ľudí. Drţiteľom 

Putovného pohára bolo muţstvo Chalupárov. Na druhom mieste skončila Terasa. Tretie miesto si vybojovali štóski 

hasiči. Ďalšou cenou, ktorú hokejbalisti mohli získať, bol Pohár starostu obce. Ten si svojim športovým umením získal 

tím Svišťov.  

 

Stolný tenis 

Tohto roku sa uskutočnil piaty ročník memoriálu Jozefa Orlického. Obsadené priečky patrili súťaţiacim:   

1.miesto -  Ladislav Gocs 

2.miesto - Peter Zvirinský 

3.miesto -  Zoltán Róth 

 

Hámornícky polmaratón 

9. júla 2011 sa uskutočnil deviaty ročník Hámornického polmaratónu. Takto sa naša obec stala spoluorganizátorom 

tohto behu, ktorý usporiadalo mesto Medzev. Súťaţiaci súťaţili v kategóriách rozdelených podľa pohlavia a veku. 

Víťazi získali finančnú odmenu. Tento deň obohatili pretekom aj INLINE korčuliari.  

 

Všetkým víťazom uskutočnených podujatí srdečne BLAHOŢELÁME ! 

 

 

 

 

 

                Hokejbaloví súťaţiaci 
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                 • ŢIVOT V NAŠEJ ZŠ • 

Keďţe škola je dôleţitou súčasťou obce, nakoľko 

v nej prebieha výchova a vzdelávanie 

najmladších občanov, rada by som Vám 

poskytla informácie o ţivote našej školy. 

V tomto školskom roku máme 43 ţiakov, ktorí sa 

vzdelávajú v dvoch beţných triedach, jednej 

špeciálnej triede a v jednej triede pre nultý 

ročník. Z celkového počtu ţiakov je 14 ţiakov 

so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami, čo si vyţaduje individuálny prístup 

zo strany učiteľov a potrebu spolupráce 

s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva v Ţdani. Výchovno - vzdelávací proces zabezpečujú 4 učiteľky 

a pán farár Mgr. Hrtánek. Ţiaci školy majú moţnosť po vyučovaní pracovať v záujmových útvaroch – tanečnom, 

hudobno - dramatickom, počítačovom a v krúţku šikovných rúk. Uţ tradične sme aj v tomto roku podporili Deň 

narcisov, počas ktorého sa nám podarilo vyzbierať 258 Eur, ktoré sme poukázali na účet Ligy proti rakovine. 

Zorganizovali sme veľkonočné tvorivé dielne, kde mali ţiaci moţnosť rozvíjať estetické cítenie a pripomenúť si tradície 

Veľkej noci. Počas letných prázdnin sa z finančných prostriedkov pridelených škole, ministerstvom školstva SR, 

zrekonštruovali priestory školskej jedálne, skladov a čiastočne aj školského ihriska. Učiteľky zo školy zorganizovali 

spoločne s riaditeľkou MŠ súťaţe počas Dňa obce. Aj keď počasie bolo nepríjemné, deti sa zo súťaţí a hlavne výhier 

tešili. V septembri sme so ţiakmi absolvovali cvičenia v prírode, súčasťou čoho bolo aj vyčistenie lesnej cesty smerom 

do Štós – kúpeľov od odpadkov. Našim záujmom je byť školou, do ktorej chodia rady deti, ich rodičia a v ktorej sa 

budú cítiť príjemne aj všetci tí, ktorí nás navštívia.                                                                           

                                                                                                                                                   riaditeľka ZŠ Štós                                   

                    • REKONŠTRUKCIA MŠ • 

Po úspešnom projekte „RWE Companius“ – „Pomáhame 

spoločne“ z  roku 2010, ktorý zastrešili VSE, a. s., kedy sa 

zmodernizovala jedna trieda MŠ, bola počas letných 

prázdnin tohto roka vďaka obecnému úradu vykonaná 

rekonštrukcia ďalších priestorov v celkovej hodnote 

16 254,09 Eur . Obnovou sociálneho zariadenia, chodby, 

jedálne a výdajne stravy sa ušetrí na vykurovaní, nakoľko 

sa zníţili stropy miestností a zároveň moderné spotrebiče 

ušetria náklady na elektrickú energiu a spotrebu vody. 

Pastelové farby nových obkladov dodali priestorom viac 

svetla a opticky ho zväčšili. Okrem hospodárneho hľadiska 

bola splnená aj estetická a psychohygienická funkcia. 

Stará budova materskej školy by ešte potrebovala ďalšiu 

renováciu – výmenu okien, vchodových dverí a zníţenie 

stropov v ďalších miestnostiach. Preto v mene detí, ako aj 

nás zamestnancov, chceme poprosiť rodičov a ostatných 

občanov obce o pomoc. V prípade, ţe vedia o nejakých 

sponzoroch alebo projektoch, ktoré by pomohli prispieť 

k zlepšeniu priestorov pre naše deti, aby nás kontaktovali. 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať pánovi 

starostovi, poslancom obecného úradu, ako aj všetkým 

ostatným, ktorí sa podieľali na spríjemnení prostredia 

našej materskej školy.              

                                                          riaditeľka MŠ Štós                               

                      Návšteva kúzelníka         Nikolka Rudíková, ZŠ Štós 

     MŠ pred a po rekonštrukcii 
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                 Nové oplotenie cintorína 

• OBNOVA ĎALŠÍCH PRIESTOROV OBCE • 

V rámci rekonštrukcie tunajšej školy a škôlky sa obnova dotkla tieţ interiéru čakárne lekára pre deti a dorast. 

Vymaľované miestnosti sa nachádzajú v budove zdravotného strediska. Ordinácia pediatra, MUDr. Marcela 

Dolobáča PhD., má takýmto spôsobom predsieň, ktorá deťom a ich rodičom spríjemňuje a kráti čas pred vstupom 

k lekárovi. Do práce súvisiacej s obnovou sa zapojili občania z aktivačných prác našej obce.    

 

• OPLOTENIE POZEMKOV CINTORÍNA • 

V predošlom roku 2010 sa bývalý starosta obce, spolu so zastupiteľstvom 

našej obce dohodli na oplotení pozemku cintorína. Reagovali tak na 

podnety samotných občanov. V tomto projekte sa súčasné vedenie obce 

na čele so starostom obce rozhodli v tejto výstavbe pokračovať. Vďaka 

tomuto bude onedlho pietne miesto zosnulých chránené nielen pred 

lesnou zverou, ale aj vandalmi. Tento plán sa realizuje vďaka podpore 

z európskeho sociálneho fondu, v rámci operačného programu 

zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci neho sa pracovníkmi stali 

uchádzači o zamestnanie, občania v rámci aktivačných prác obce. 

Náklady na materiál plot sú hradené Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny v plnej sume. Doteraz sú ukončené dve tretiny  z celkového 

oplotenia. Hneď na jar, roku 2012, sa bude v budovaní pokračovať, aţ 

kým sa výstavba neukončí. Čo sa týka vstupu na cintorín, ten je určený 

hlavnou bránou, ku ktorej vedie aj príjazdová cesta. Ostatné vedľajšie 

bránky budú slúţiť výlučne pracovníkom zváţajúcim materiál na 

rekonštrukciu cintorína.  

                                              

• PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY NA ROK 2012 • 

Starosta obce spolu s obecným zastupiteľstvom obce plánujú: 
- zahájiť stavbu multifunkčného ihriska, 

- výstavbu novej autobusovej zastávky,  

- dokončenie kultúrno – spoločenskej budovy v obci, nachádzajúcej sa v jej spodnej časti obce. 

Všetky tieto projekty budú sponzorované z fondov Európskej únie. 

 

• ZACHYTENIE VODNÝCH PRAMEŇOV • 

Iste si kaţdý z Vás všimol ako pomaly, ale isto klesá hladina potoka na minimum. Dôvodom je suché leto a ešte 

suchšia jeseň. Dá sa povedať, ţe sa počasie doslova zbláznilo. Tento rok nás prekvapil extrémne vysokými teplotami, 

ktoré spôsobili, ţe sa nám zdalo, akoby leto trvalo ďalší mesiac. Nie raz sme zvykli klásť  v deň našich zosnulých, 

sviečky na hroby zasypané snehom. Namiesto toho sme si tohto roku vyzliekali kabáty. Mesiace október a november sú 

od nepamäti typické svojim chladným, veterným a najmä vlhkým ovzduším plným zráţok. Toto pravidlo sa nevedno 

prečo porušilo. Niektorí sa domnievajú, ţe za tým všetkým stojí globálne otepľovanie, iní v tom vidia varovný 

prst ,ktorý prezrádza tuhú zimu. Začiatok decembra sa nezmenil. Ţiaden dáţď, ţiadna voda. Ţiaden sneh, taktieţ 

ţiadna voda. Aj keď si to neuvedomujeme, nedostatok tejto blahodarnej tekutiny nepociťuje len príroda okolo nás, ale 

aj my občania. Klesanie hladiny vôd v našej dedine preverovalo vedenie obce. Zistilo sa, ţe v rámci posledných 

spomínaných suchých mesiacov voda klesá taktieţ v obecnom vodojeme, rezervoári. Na základe tejto skutočnosti sa 

so zámerom zvýšenia výdatnosti zachytili 2 pramene, ktoré by mali zabezpečiť dostatok vody pre celú obec. Avšak táto 

situácia sa môţe rýchlo zmeniť k horšiemu. Bez vody neexistujú pokojné Vianoce. 

 Preto ţiadame všetkých občanov našej obce Štós, aby vodou v rámci svojich moţností čo najviac šetrili ! 
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              • NÁVŠTEVA Z TŘANOVIC • 

Dňa 8.10.2011 zavítala do evanjelického cirkevného 

zboru dychová hudba a muţský spevokol 

z Třanovic, obce neďaleko Českého Ťešína. Po dlhej 

ceste sa naši hostia zastavili v Bowling klube v Štós 

kúpeľoch, aby sa z cesty pred koncertom trochu 

zotavili. Pán farár Mgr. Ondrej Kolarovský ich privítal 

v mene evanjelického cirkevného zboru. Potom 

odovzdal slovo pánovi Helmutovi Heinczovi, ktorý bol 

poverený starostom  zastupovaním, aby prítomných 

oboznámil s históriou obce a odovzdal im o nej 

broţúrky. S históriou a súčasnosťou cirkevného zboru 

v Štóse oboznámila hostí kurátorka zboru pani Alica 

Schreiberová. S dejinami nášho dychového orchestra 

prítomných oboznámil pán Gabriel Műller. 

V evanjelickom kostole hostí privítala fanfárami 

a niekoľkými piesňami štóska dychovka. Potom slovo a takt prevzali naši hostia. Sprievodným a duchovným slovom 

koncert sprevádzal pán farár Mgr. Tomáš Tyrlík, ktorý je senior a zástupca biskupa Sliezskej evanjelickej cirkvi. 

Počas koncertu starosta z Třanovic pán Ján Tomíczek odovzdal nášmu zástupcovi obce kniţku Třanovice v proměnách 

staletí. Na záver sa pán farár Mgr. Ondrej Kolarovský v mene všetkých poďakoval naším hosťom, za ich pekný 

program. Koncert bol umelecký záţitok pre všetkých prítomných a prispel k obohateniu kultúrneho ţivota v našej obci. 

 

                                                                                                                                                Alica Schreiberová 

                    • RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ • 

Na základe povinnej výmeny kňazov sme sa rozlúčili s Mgr. Dušanom 

Lukáčom, ktorý bol vyslaný do farnosti v meste Gelnica. Vedením fary 

a veriacich bol poverený Mgr. Stanislav Hrtánek, ktorý pôvodne pôsobil 

v obci Štítnik v roţňavskom okrese. Pod jeho záštitou sa v interiéri 

kostola uskutočnili mnohé zmeny. Nanovo bol zrekonštruovaný priestor 

okolo oltára, pričom došlo k odstráneniu bariér k jeho prístupu. 

Potrebná bola taktieţ výmena dosluhujúcich mikrofónov a pôvodnej 

ambóny (ambóna – miesto určené na čítanie Písma a Evanjelií). 

Novinkou v našom kostole je spovednica. Bola poskytnutá z farnosti 

Vyšný Medzev. Na ţiadosť nového kňaza mu bola umoţnená stavba 

garáţe na pozemku bývalej fary. Na realizácii všetkých zmien sa 

podieľali dobrovoľníci z radov veriacich z našej farnosti. Čo sa týka 

duchovnej stránky, vo viere nás posilnili mládeţníci svojim spevom 

a hovoreným slovom. K nim sa pripojili aj deti a mládeţ z našej obce 

a takouto spoluprácou oţivili a zároveň vniesli ducha mladosti 

do priestorov chrámu. Dňa 23. novembra tohto roka, sme mali tú česť 

privítať kňazov aj z okolitých farností. Tieto ich pravidelné stretnutia, 

nazvané tieţ rekolekcie, ktoré sa konajú stále na inom mieste, sa 

uskutočnili aj u nás. Začali sa o 9.30 svätou omšou, ktorú ukončili 

ďakovnými poklonami k Najsvätejšej sviatosti. Po bohosluţbe im 

na miestnom obecnom úrade bolo poskytnuté občerstvenie. Tejto 

slávnosti sa zúčastnilo 15 kňazov. Návštevou nás poctil aj náš roţňavský 

biskup Jeho Excelencia Monsignor Vladimír Filo, ktorú svätú omšu 

celebroval.  

 

 Foto: Gabriel Müller, Dychová hudba a muţský spevokol z Třanovic 

            Posvätenie obecných symbolov 
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Mikuláš s čertom pri 

rozdávaní balíčkov 

Vianočné posedenie dôchodcov 

• PROGRAM DODÁVOK POTRAVÍN • 

Obec Štós sa v mesiaci august 2011 zapojila do Programu dodávok potravín a to prostredníctvom Potravinovej banky 

Slovenska. Tunajší obecný úrad spropagoval prostredníctvom rozhlasu tento Program. Hlavným cieľom distribúcie je 

pomôcť osobám v núdzi tým, ţe im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné 

potraviny – pšeničná múka hladká a bezvaječné cestoviny. Potraviny budú dodané v skupinových obaloch 

s hmotnosťou 10 kg. Kaţdý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach 

po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín spotrebiteľských baleniach 0,5 kg. V našej obci sa do tohto Programu 

zapojilo 56 obyvateľov, ktorí splnili podmienky tejto pomoci. Distribúcia týchto potravín sa uskutoční v mesiaci január 

2012. Touto cestou chceme ubezpečiť všetkých občanov, ktorí sa do Programu zapojili, ţe túto pomoc obdrţia. 

 

                                                       • MIKULÁŠ • 

Od 1. júna ubehol nejaký ten čas, a tak sa starosta obce spolu s obecným 

zastupiteľstvom rozhodli rozţiariť očká našim deťom a to konkrétne 6. decembra. 

Práve v tento deň navštívil našu obec Mikuláš, ktorý si so sebou zavolal dokonca 

aj čerta. Takto spolu, prostredníctvom sponzorov, darovali všetkým dobrým 

deťom balíček so sladkými prekvapeniami. Niektoré, 

hlavne tie odváţnejšie, sa odhodlali bradatému pánovi 

z Grónska zaspievať, a tak si zaslúţili nielen chutnú 

odmenu, ale aj potlesk zúčastnených. Keďţe nám 

Perinbaba v čase obdarúvania nedopriala sneh a cesty 

boli suché, obaja doniesli svoj náklad na vozíku 

pripevnenom za štvorkolesovým tátošom. Ani dospelí 

neodišli naprázdno, pretoţe aj pre nich bola pripravená 

malá pozornosť. Celú atmosféru spríjemňovali vianočné 

piesne spolu s koledami. Nakoniec sa modlitby detí 

vyplnili a na druhý deň sa mohli radovať z mäkkej    

snehovou periny. 

 

 

 

     • VIANOČNÉ POSEDENIE DÔCHODCOV • 

V stredu , 14. decembra 2011, sa v tunajšej základnej škole, 

tak ako kaţdý rok, stretli pri jednom stole naši dôchodcovia. 

Obec  im okrem občerstvenia a príjemnej atmosféry posedenia 

medzi svojimi priateľmi a známymi, pripravila aj bohatý 

program. Účinkujúcimi, ktorí vyčarili úsmev na tvárach 

našich seniorov, boli ţiaci materskej a základnej školy. Z tejto 

malej príjemnej oslavy si naši spoluobčania odniesli  nielen 

dobrý pocit na duši, ale aj jeden z tradičných symbolov 

Vianoc – anjela. 
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   Vianočný stromček v miestnom parku 

Anton Imling 

starosta obce 

 

Slovíčko na záver....  

 Neúprosne plynúci čas nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka – Vianoc! 

Pre kaţdého iný pocit, iná predstava, iná forma a spôsob ich sprítomnenia. Ale v kaţdom 

z nás spomienka, vinš či predsavzatie. Je prirodzené, ţe čas Vianoc nás vracia do minulosti, 

do rokov mladosti a detských čias. Do domova, v ktorom vládol pocit bezpečia, atmosféra 

pokoja v prostredí plnom  lásky. A určite v kaţdom z nás je presvedčenie o vôli vytvoriť 

podobnú atmosféru v našich domovoch, v našich rodinách. Presuňme túto atmosféru aj do 

ulíc, na naše námestia či iných priestorov. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom- 

sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Tento čas je aj časom bilancovania. Pri týchto 

chvíľach pohody a rodinného šťastia si určite zaspomíname aj na našich blízkych, ktorí uţ 

nie sú medzi nami, ale v našich mysliach a srdciach sú stále pri nás.  

Pri tejto príleţitosti Vám chcem, váţení spoluobčania, poďakovať za Vašu prácu v tomto roku. Za mnoţstvo 

uskutočnených povinností pre fungovanie domácností, za prácu na Vašich pracoviskách, za prácu v prospech obce, 

v ktorej ţijete. Zároveň by som sa chcel veľmi pekne poďakovať  sponzorom, ktorí prispievali finančnými a vecnými 

darmi pri všetkých kultúrno – spoločenských podujatiach, ktoré sme v našej obci usporiadali a bez ktorých by sa 

ţiadne z nich uskutočniť nemohlo.  

Menovite: 

 Bufet DAMAK  
 COOP Jednota spotrebné družstvo 
 DI Mihálik 
 DP WORK s.r.o. 
 Dušan Dudy 
 GE – Metal s.r.o. 
 HOLZKNECHT s.r.o.  
 Ján Kurek 
 LESS & Co s.r.o. 
 Mária Cipcerová 
 Mária Flachbartová 
 Martin Benko 
 Nagy & Nagy PRODUKT 
 Peter Švantner 
 Pohostinstvo LUNA 
 Silvester Cipcer   
 Štrbák s.r.o. 
 TEIDE s.r.o. 
 Timea Gedeonová 
 Viera Puklejová    

   

 

Prajem Vám radostné a poţehnané preţitie vianočných sviatkov. Ţelám Vám, aby sa splnili Vaše priania, očakávania 

a predsavzatia. Tým  najmenším chcem popriať, aby si pod stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali. 

Dúfam, ţe sa všetci spoločne stretneme v Prvý sviatok vianočný na kaţdoročnom Vianočnom koncerte nášho 

dychového súboru. Zároveň si Vás dovoľujem pozvať, v tento deň, na neodmysliteľný „Starostovský punč“. 

 

                                                                                                                                Anton Imling - starosta obce 
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SPOLOČENSKÁ  KRONIKA 

 

                      NOVORODENCI                                               ÚMRTIA   

Bábik Martin                         31.03.2011 
Bábik Oliver                          04.05.2011 
Balogh Ladislav                    05.06.2011 
Demeter Markus                    10.04.2011 

Dudy Štefan                           08.05.2011 

Hronecová Eliška                  27.06.2011 

Imlingová Tania                    17.08.2011 

Jerga Martin                         01.08.2011 

Pukleja Frank                        15.09.2011 

Pukleová Alţbeta                   22.05.2011 

Richnavský Michal                15.10.2011 

Schikerleová Laura               26.09.2011 

Schurgerová Lara                 24.03.2011 

Šariška Leonardo                  15.04.2011 

Šarišková Oľga                      31.08.2011  

Zimmermann Jakub               03.05.2011 

Eibenová Lívia                     03.02.2011 

Flachbart Ervin                    18.02.2011 

Goblová Mária                    01.11.2011 

Hartmann Peter                   08.10.2011 

Klačanský Marián               06.04.2011 

Kleinová Františka              05.05.2011 

Krausová Magdaléna          03.04.2011 

Kuhn Arnošt                         29.06.2011 

Miškay Daniel Ing.              25.10.2011 

Slavkovská Mária                17.03.2011 

Strýček Peter                       27.08.2011 

Zvirinská Matilda                01.04.2011 

Foxová Ida                          04.12.2011 

 

              Odpočívajte v pokoji. 

                                                            JUBILANTI  

                                                                           

    50 ROKOV                         60 ROKOV                          70 ROKOV                      80 ROKOV                     90 ROKOV 

Dobošová Milena  

Fox Alfréd 

Gajdošová Jana 

Jastrab Peter 

Kraus Peter 

Kuchtová Alena 

Méderová Ewa Henryka 

Muller Vladimír Ing. 

Pukleja Ladislav 

Rauchová Gizela 

Rostáš Dalimír 

Špaková Silvia 

Wink Jaroslav 

Zvirinský František 

 

Babic Ján 

Balog Ladislav 

Bernár Anton 

Bernárová Oľga 

Bojnovský Arnošt 

Fischer Emil 

Jašková Alţbeta 

Kisliková Mária 

Klučarovský Teodor 

Končík Milan 

Neuman Otto 

Orlický Pavol 

Puklea Vojtech 

Pupala Ondrej 

Sorgerová Helena 

Timko Stanislav 

Vincová Valéria 

Krčáková Margita 

Koronová Veronika 

Krausová Mária 

Lambert Marián Ing. 

Leitnerová Blanka 

Okolicsanyi Rudolf 

Sorgerová Marta 

Šporková Irena 

Tischler G abriel 

Bernárová  Alţbeta 

Švedová Katarína 

 

Šporková Mária 
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