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Milí občania,           7. číslo / december 2012 

prežili sme opäť spolu jeden rok. Či už bol pre niekoho pridlhý alebo ubehol ako voda, 

dúfam, že bol pre každého úspešný. Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov pokoja, bilancujeme 

v tomto ďalšom čísle Štóskych novín udalosti prežitého roka. Dnes, keď je tento čas sviatočný, 

čas zázračný, ktorý tok behu udalostí trochu spomalí, vieme povedať, že sa toho udialo 

mnoho. Či už šlo o veci pozitívne alebo negatívne, stále som  vedel na koho sa mám obrátiť.  

Či už to boli obecní poslanci alebo občania, vždy mi boli ochotní pomôcť a poradiť, 

za čo im veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že sa táto spolupráca bude prehlbovať aj 

nasledujúcom roku.  

A keď som už spomínal obdobie Vianoc, nedá mi nezapriať                              

Vám všetkým najmä množstvo pokoja, ktorého je v dnešnom uponáhľanom  

svete nedostatok. Ďalej Vám chcem popriať množstvo chvíľ s blízkymi a  

samozrejme, tým najmladším, bohatého Ježiška.  
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   NAŠI NAJMENŠÍ 

Odbor implementácie Sprostredkovateľský orgán vyzval žiakov aj našej obce, aby sa zapojili do 

súťaže s názvom „Ako sa zmenila naša obec“. Danú inštitúciu zaujímalo, ako vnímajú naši žiaci realizované 

úpravy Štósu financované Európskou úniou. Súťažilo sa kresbou alebo fotografiou. Do súťaže sa svojou 

maľbou zapojili aj naši žiaci: Nikolka Rudíková, Martinka Balogová a Vaneska Bugyová. Svoju predstavu 

o našej dedinke zachytili aj na papieri. Tieto ukážky ste mali možnosť vidieť na obecných informačných 

tabuliach.  Keďže sú tieto kresby hodné obdivu, rozhodli sme sa ich uverejniť aj v našich novinách. Veď 

posúďte sami... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresba Nikolky Rudíkovej     Kresba Martinky Balogovej 
     

     

 

 

 

 

 

 
          Kresba Vanesky Bugyovej 
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   Rekonštrukcia zastávky 

   Rekonštrukcia schodov a nový stromček umiestnený v parku 

   REALIZÁCIA PROJEKTOV V OBCI 

V rámci projektu rekonštrukcie 

centrálnych priestranstiev sa podarilo našu obec 

obliecť do nového šatu. Dolnú časť obce 

obzvláštnila nová, čistá zastávka, ktorej 

dominantou sú dva prístrešky a k nim 

prislúchajúce dva odstavné pruhy pre verejnú 

dopravu. Taktiež nemožeme prehliadnúť vynovené 

odpadkové nádoby a niekoľko lavičiek, ktoré nám 

v lete spríjemnia čas čakania.  

Ďalšou pozitívnou zmenou je položenie nového asfaltového povrchu v okolí kostola, spomínanej 

autobusovej zastávky, na ceste smerom k Slovenskej škole a v uličkách „Gesel“ a „Grund“. Vzhľadom na 

túto skutočnosť sa vybudovala dlhoočakávaná 

kanalizácia v častiach obce, ktoré ju doteraz nemali 

(„Binkel“ a „Gesel“). V neposlednom rade sa cez tento 

projekt podarilo vybudovať osvetlenie miestneho 

parku.  Finančný príspevok do tohto projektu 

zabezpečila práve Európska únia vo výške 85% 

z investovanej sumy. Zvyšných 15% bolo uhradených zo 

štátneho rozpočtu (10%) a z rozpočtu obce (5%). 

Úspešne zrealizovaným projektom bola rekonštrukcia 

okolia rímsko – katolíckeho kostola. Vybudovali sa nové 

schody pri hlavnom vstupe a nový múrik, ktorý dotvoril 

obraz celistvosti. Ďalším prvkom bola úprava brehu, kde boli vysadené okrasné kríky , trávnik a stromčeky. 

Euróska únia však v tomto prípade neriešila umiestnenie vianočného stromčeka. Keďže práve Euróska únia 

vyžaduje zachovanie projektu bezozmeny  dva roky, bolo nutné umiestniť tento symbol Vianoc do parku. Ak 

by tento projekt obec porušila, musela by zaplatiť prípadnú 

pokutu zodpovednému orgánu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                        Nový asfaltový povrch 
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Za pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí sa 

našej obci podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko v areáli 

Slovenskej školy.  Na stavbe sa podieľali pracovníci 

aktivačných prác. Ihrisko disponuje špeciálnou povrchovou 

úpravou určenou na vykonávanie rozličných športov. Okrem 

toho, že si na tomto mieste ktokoľvek môže zahrať futbal, 

ihrisko je určené na športy aj ako basketbal, tenis, bedminton 

a mnoho ďalších. Celková suma výstavby ihriska uhradená 

zo spomínaného fondu bola  56 536, 62 €.  Do konca tohto roka je používanie športoviska úplne zadarmo. 

Od nového roka bude vstup na multifunkčné športové miesto spoplatnený. V cene bude zahrnutý prenájom 

budovy – úschovne osobných vecí. Táto miestnosť bude dostavaná za finančnej podpory našej obce. Ďalším 

cieľom našej dediny je zavedenie elektrifikácie a kamerového systému, aby sa zvýšila bezpečnosť všetkých 

hráčov na ihrisku. Toto miesto 

zápolenia bude slúžiť nie len vo 

voľných dňoch k budovaniu 

športového povedomia občanov 

a návštevníkov, ale bude naplno 

využité v dňoch osláv obce. Práve 

na ňom sa budú odohrávať 

kľúčové zápasy v rôznych 

športoch o zaujímavé ceny. Avšak 

netreba zabúdať na to, že si túto 

novú vzácnosť musíme chrániť, 

aby sme ju mohli využívať viac 

ako jeden rok. Preto treba 

rešpektovať niekoľko pravidiel, prostredníctvom ktorých by sme celé ihrisko a hlavne jeho špeciálnu 

povrchovú úpravu nepoškodili. Dámy musia 

zabudnúť na lodičky s ihličkami, páni na 

svoje kopačky a majitelia zvierat na svojich 

miláčikov. Vstup na ihrisko je povolený len 

vo vhodnej obuvi – teniskách. Napriek tomu 

je to len malé obmedzenie, ktoré sa ani 

zďaleka nevyrovná celkovému športovému 

zážitku na tomto novom športovisku.  

Takto prebiehala výstavba ihriska... 
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LESY OBCE ŠTÓS  

Škody, ktoré zanechala kalamita sa začali zmierňovať 

výsadbou nových stromčekov, ako sú lipy, buky, duby, 

jedle, smreky, smrekovce a borovice. Celkové náklady na 

sadenice a zalesňovanie činili 86 731€, pomocou ktorých 

sa spolu zalesnilo 59,89 hektárov plochy. Na 

zalesňovaní sa podieľalo približne 20 ľudí. Plochy po 

kalamite boli regulárne upratané. Ťažba dreva do dňa 

31. októbra tohto roku činila 16 800 m3.  

K prvému aprílu sa v obci osamostatnil Obecný podnik lesov, 

služieb a remesiel, s.r.o., ktorý nám do rozpočtu obce prispieva 

10 000 € mesačne a tým v plnej miere podporuje investície v obci. 

Práve tento podnik zabezpečuje palivové drevo pre dôchodcov za 

výhodnú cenu v objeme približne 490 m3 ročne. Palivom zásobuje aj 

všetky kotolne v obci (obecný úrad, základná a materská škola, 

zdravotné stredisko, čistička, budova obecných lesov, stolárska dielňa). 

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 
DHZ sa po celý rok zúčastnil rôznych podujatí, ktoré dotvorili celkový kultúrny obraz našej obce. AJ 

za to mu patrí obrovské ďakujeme. Jednou z akcii, ktorá bola zrealizovaná v rámci našej dediny bolo 

orezávanie líp. Taktiež naši hasiči úspešne zasiahli pri požiari rodinného domu s číslom 34 v noci zo dňa 

16. marca k nasledujúcemu dňu. Tohto roku dostal Dobrovoľný hasičský zbor vyslobodzovacie hydraulické 

zariadenie značky LUKAS, ktoré je potrebné pri otváraní bytov, áut pri dopravných nehodách a pri záchrane 

majetku. Taktiež  získali päť dýchacích prístrojov. Samozrejme bolo by príjemnejšie, aby tieto zariadenia boli 

využité len pri ukážkach a nie v skutočných prípadoch. 

       Starosta obce 

 

 

Ukážka zásahu našich zasičov 
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LESU A LOVU ZDAR !  

Týmto tradičným poľovníckym pozdravom začíname 

a končíme poľovnícke akcie, ako sú členské schôdze, spoločné 

polovačky, rôzne kultúrno – spoločenské poľovnícke akcie.  

Z tohto pozdravu vyplýva, že poľovník dnešných čias nie je 

iba lovcom, ale zákonite sa stáva aktívnym činiteľom ochrany 

prírody. Tento princíp sme si osvojili aj my, členovia združenia 

poľovníckej organizácie Tupý vrch Štós. 

Uvedomujeme si, že vykonávame výkon práva 

poľovníctva v prekrásnej prírode katastra našej obce. Je aj našou 

povinnosťou ochraňovať a zveľadovať túto našu krásnu prírodu, faunu a flóru. Aby pretrvala aj budúcim 

generáciam. Aby naďalej vyvieral kryštáľovo čistý prameň Bodvy spod Tupého vrchu. Aby sa v blankytnej 

oblohe odrážali smreky a jedle. Aby na našich horských lúkach 

naďalej kvitli chránené zvončeky horca kráľovskou modrou. Aby 

brusnice vymaľovali do purpurova naše poľany a čučoriedky im 

kontrovali parížskou modrou.  

Z vysokej oblohy, že by orly strážili  našu dedinku a v tmavom 

lese, aby vás vystrašil vzlietajúci jariabok.  Aj predátori ako medveď, 

vlk aj vzácny rys mali svoje pokojné miesto v našich horách.  

Každú jeseň, aby nám ručaním oznámil jeleň, že je kráľom 

našich hôr. Milé srnky, že by poskakovali po úbočiach. Čierny rytier, 

diviak, aby vládol noci. Aj ostatná zver, aby mala svoje miesto v našich 

horách.  

Aby táto symbióza fungovala, napomáhame tomu práve my – 

poľovníci. 

Staviame poľovnícke 

zariadenia, soliská, kŕmidlá, 

senníky.  Čistíme studničky, chodníky. Dokrmujeme zver predovšetkým 

v čase  núdze, kedy je všetko prikryté vysokým snehom.  

Kultúrnu hodnotu poľovníctva predstavujeme poľovníckymi 

i spoločenskými udalosťami, ako sú jún – mesiac poľovníctva, výstavy 

trofejí, ukážky zo života poľovníkov, slávnostné ceremómiály pri nástupe 

na spoločných poľovačkách, posledné  pohony, slávnostné výpravy, žiaľ 

i pohreby poľovníkov. A ešte vždy máme čo doplniť do budúcna. 

Poľovnícke Slávnosti Svätého Huberta, poľovnícky bál a iné.  

Na záver  Lesu a love zdar!  

Otto Neuman  

      podpredseda OZPO Tupý vrch Štós  

Rys 

Posed  

Kŕmidlo pre lesnú zver 
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FARNOSTI 

RÍMSKO – KATOLÍCKA FARNOSŤ 

V tomto roku prešiel rekonštrukciou aj náš rímsko-katolícky 

kostol. V rámci projektu bol upravený terén pred kostolom. Boli 

vybudované schody, vysadený trávnik s okrasnými krami. Pomocou 

podpory obecného úradu bola vybudovaná zámková dlažba pri 

druhom vstupnom vchode do chrámu. Oprava sa dotkla taktiež 

sakristie, kde sa táto bočná miestnosť, slúžiaca na úschovu 

predmetov a prípravu kňaza pred obradom, vymaľovala a kde bol 

kúpený nový nábytok. Časť pred oltárom bola pokrytá za pomoci 

veriacich kobercom, ktorý celý kostol zútulnil. K tomuto pocitu 

ľahkosti prispievajú aj samotní veriaci, ktorí sa zúčastňujú na svätých 

omšiach usporiadaných nielen v nedeľu, ale aj cez týždeň. Svojimi 

modlitbami spríjemňujú atmosféru pred a aj po obradoch, čím 

nielen sebe, ale aj všetkým nám, vyprosujú milosti u Boha.  

ZO ŽIVOTA EVANJELICKÉHO CIRKEVNÉHO ZBORU 

      Delegácia našich členov sa 30.septembra 2012 zúčastnila slávnostných služieb Božích pri príležitosti 
desiateho výročia založenia cirkevného zboru Košice – Terasa. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat senior 

ThDr. PaeDr. Ján Hruška. Slávnostných služieb Božích sa zúčastnil 
aj brat konsenior PaeDr. ThLic. Dušan Havrila a domáci brat farár 
Mgr. Ondrej Kolarovský a sestra farárka Mgr. Katarína 
Tomčíková. Ku obohateniu slávnostných služieb Božích prispela aj 
malá skupina členov nášho dychového orchestra svojimi 
fanfárami a niekoľkými evanjelickými chorálmi. Program 
pokračoval aj poobede, za účasti emeritného biskupa Mgr. Igora 
Mišinu a biskupa VDECAV Mgr. Slavomíra Sabola.  
       Tohto roku uplynulo 20 rokov od vysvätenia nášho bývalého 
brata farára PaeDr. ThLic. Dušana Havrilu za farára a jeho prvé 
služby Božie v našom kostole. Túto milú príležitosť sme si 
pripomenuli 11.11.2012 slávnostnými službami Božími v našom 
kostole a zaspomínali sme si na radostné aj smutné chvíle, ktoré 
sme spolu prežili.  

       Do života cirkevného zboru patria aj práce na opravách a údržbe kostola. Tohto roku sme si z milodarov 
a vlastných finančných prostriedkov dokázali opraviť oplotenie kostola. Zároveň, by sme chceli vysloviť 
poďakovanie za ústretovosť obecnému úradu a dedinskému hasičskému zboru, ktorí nám promptne 
pomohli odstrániť lístie z upchatého zvodu odkvapovej rúry.  
       V roku 2012 sa uskutočnili v evanjelickej cirkvi voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu ako aj 
seniora a seniorálneho dozorcu Košického seniorátu. Týchto volieb sa aktívne zúčastnili aj naši veriaci. 
 

                 Alica Schreiberová       
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  DYCHOVÝ ORCHESTER 

 
Okrem tradičných podujatí v obci ako boli napríklad fašiangy, 

stavanie mája, Deň obce ... sa náš dychový orchester zúčastnil aj veľkého 
množstva iných akcií a vystúpení mimo obce ako napríklad Festivalu 
dychových hudieb na Železnej ceste – Prakovce. Bolo to  veľmi vydarené 
a úspešné vystúpenie a zároveň dôstojná reprezentácia v konkurencii 
kvalitných dychoviek z celého Slovenska. Ďalšími úspešnými podujatiami 
boli Folklórny festival v Moldave nad Bodvou, Dni obce - Mokrance, 
Veľká Ida, Ždaňa a festival v Haliči na pozvanie zabávača Joža Pročka.  
Najvýznamnejším podujatím bolo premiérové uvedenie opery Kráľ 
duchov Štós 7. 10. 2012 v Historickej radnici mesta Košice a 8. 12. 2012 v Žiline. Ide o 
netradičnú operu v nemeckom jazyku a v  mantáckom nárečí podľa romantickej básne J. W. Goetheho. S 
orchestrom ju naštudoval hudobný skladateľ Marek Piaček. Spojením zanietených amatérskych hudobníkov 
a profesionálnych umelcov z Bratislavy vzniklo pozoruhodné hudobno - dramatické dielo. Celé predstavenie 
bolo venované nášmu dlhoročnému kapelníkovi pánovi Petrovi Hartmannovi. Opera sa dočká aj ďalších 
uvedení v januári 2013 v rámci podujatí Európskeho hlavného mesta kultúry v Košiciach. 
           Mgr. Martin Müller 
           
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

             ZMLUVA O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI   
 
Dňa 19.05.2012 bol starosta obce a poslanci 

obecného zastupiteľstva pozvaní na priateľskú 

návštevu do Maďarska, kde v meste Magyarnándor 

podpísali vzájomnú zmluvu o partnerskej 

spolupráci. Oboznámili sa s miestnymi tradíciami 

a mali možnosť ochutnať rôzne špeciality z ich 

kuchyne. Na znak tejto spolupráci sme aj my pozvali 

niekoľkých predstaviteľov  do našej obce, pri 

 príležitosti konania sa Obecných dní.    Tradičná maďarská bábika 
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   ZO ŽIVOTA NAŠEJ MŠ 

Materská škola v našej obci je jednotriedna, s kapacitou 20 detí. Navštevujú ju deti od troch 
do šiestich rokov. Prevádzka je celodenná, no nie všetci rodičia to využívajú z finančných dôvodov. 
Spolupráca so základnou školou je na dobrej úrovni, o čom svedčí aj organizácia rôznych spoločných 
podujatí. Tohto roku sme pripravili spoločne program pre mamičky ku Dňu matiek, súťaže pre deti na Dni 
obce a vianočný program Deti deťom pri stromčeku. Počas roka nás trikrát navštívilo bábkové divadlo 

Alexandra Pallesicza, kde sa v jednotlivých 
rozprávkach aktívne zapájali aj samotné 
deti. Bol to pre nich zážitok, pretože sa 
mohli obliecť do hereckých kostýmov 
a nachvíľu sa premeniť na rozprávkové 
postavičky. Veľkým úspechom pre nás 
bolo, keď v časopise Vrabček bola 
po prvýkrát úspešne uverejnená kresba 
nášho žiaka Gabriela Nagyho. Určite mu 
k úspechu pomohlo aj to, že využil 
možnosť navštevovať výtvarný krúžok v ZŠ, 
kde vyučuje učiteľ ZUŠ z Medzeva.  
Zároveň by sme sa chceli poďakovať 
starostovi a všetkým zamestnancom 
Obecného úradu, za spoluprácu a pomoc 
pri odstraňovaní rôznych porúch. 

Vlasta Čiglinská 

                                       Milán Rúfus 

                          Modlitba za rodičov 

                               Pane, ktorý si na nebi,  

                      Zachovaj všetkým deťom mamy. 

                           Nech ako cesto na chlebík 

                           Im rastú v teple pod rukami.  

                   Podaruj ďeťo otecka, na každý deň, 

                                       Nie iba včera. 

                               Bez otecka je ovečeka 

                             Zatúlaná a bez pastiera. 

                          Zachovaj nám ich obidvoch,  

                         veď dve ruky od Teba máme, 

                         Dve rúčky deťom stvoril Boh:  

                                      Pre ocka jednu,  
                                       druhú mame.                (Zdroj: Milan Rúfus  - Modličbičky) 
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ZŠ 

 

Máme pred sebou najkrajšie sviatky v roku, to znamená, že sa nezadržateľne blíži aj koniec roka 

2012 a nastáva čas bilancovana. Važení občania, už tradične sa Vám pri tejto príležitosti prihováram 

prostredníctvom Štóskych novín. Aj keď sa v priebehu roka stretávame na ulici alebo v priestoroch školy, 

v tejto uponáhľanej dobe akosi nie je čas na dlhšie rozhovory. V mojom príspevku Vás chcem informovať 

o činnosti školy v roku 2012.  

V školskom roku 2011/2012 bol počet žiakov 43, v školskom roku 2012/2013 počet žiakov klesol 

na 35, čo súvisí so zmenami prebiehajúcimi v Detskom domove, počas ktorých dochádza k presunu žiakov 

do iných obcí. Aj napriek celkovému úbytku žiakov máme v tomto školskom roku veľmi silný prvý ročník, je 

v ňom až 12 žiakov, čo je na podmienky malotriednej školy úspech.  Výchovno – vzdelávacia činnosť sa 

realizuje v troch triedach – dve triedy sú bežné so spojenými ročníkmi a jedna trieda je pre žiakov 

so špeciálnymi výchovo – vzdelávacimi potrebami.  Žiaci 

majú možnosť pracovať v záujmových útvaroch – 

tanečnom, hudobno – dramatickom, základy počítača, 

šikovné ruky a joga. V tomto kalendárnom roku sa 

z finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom 

školstva a určených na prevádzku školy natrela strecha 

budovy školy, vymaľovali sa priestory sociálnych 

zariadení, nakúpil sa nábytok pre špeciálnu triedu a bol 

doplnaný stav učebných pomôcok. Pokračovali sme 

v projekte financovanom Európskou úniou s názvom 

Modernizácia vzdelávacieho procesu, ktorý je zameraný na využívanie informačných technológii 

vo vyučovacom procese. Už tradične sme sa zúčastnili akcie Deň narcisov, počas ktorej sme za aktívnej 

spolupráce Vás, občanov obce Štós, mohli vyzbierať zatiaľ rekordných 333, 39 €, ktoré sme odovzdali Lige 

proti rakovine a tak prispeli k liečbe ľudí onkologicky chorých.  V apríli sme sa zapojili do projektu 

pri príležitosti Dňa Zeme, v rámci ktorého sme spoločne so žiakmi vyčistili okolie lesnej cesty smerom 

do Štós kúpeľov. Pri príležitosti sviatku Deň matiek sme v priestoroch školy uskutočnili vystúpenie žiakov 

pracujúcich v hudobno – dramatickom útvare, spoločne s deťmi materskej školy. V júni sme zorganizovali 

školský výlet na Spišský hrad a do ZOO v Spišskej Novej Vsi.  Počas letných prázdnin sme sa zapojili 

do prípravy súťaží pre deti v rámci Dňa obce Štós. Žiaci školy sa zúčastnili rôznych súťaží – Hviezdoslavov 

Kubín / prednes prózy a poézie/, Dobšinského Košice / prednes slovenskej rozprávky /, Moja obec 

/ výtvarná súťaž /, súťaž v oblasti informatiky.  V decembi sme navštívili bábkové divadlo v Košiciach, 

predstavenie Zázračný prstienok a prezreli sme si Košické Vianoce. Žiaci školy vystúpili s vianočným 

programom na posedení s dôchodcami a v poslednom týždni, pred vianočnými prázdninami, vystúpia aj 

pred svojimi rodičmi a blízkymi.  Na závar Vám, milí občania, v mene žiakov a kolektívu základnej školy 

prajem pokojné Vianoce v kruhu najbližších a šťastný a úspešný nový rok 2013. 

  

        Ing. Ľuboslava Počaiová, riaditeľka ZŠ 
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DNI OBCE 

Tak ako aj po iné roky, sa dňa 27.07.2012 o 19.00 hod. 
začali Dni obce Štós slávnostným zasadnutím obecného 
zastupiteľstva. Po zotmení sa konal lampiónový sprievod obcou za 
doprovodu dychového orchestra. Slávnosť pokračovala aj na druhý 
deň, už v tradičnom areáli Slovenskej školy. Od samého rána sa 
začalo s varením obľúbeného guláša. Predpoludnie bolo vyhradené 
našim najmenším, ktorí si mohli vyskúšať svoju šikovnosť v rôznych 
detských súťažiach. O 11.00 hod. sa v rímsko-katolíckom kostole 
konala slávnostná svätá omša, kde bola zároveň posvätená 
hasičská zástava. O 13.30 hod. starosta obce slávnostne zahájil 
otvorenie obecných dní a zároveň odovzdal CENU OBCE IN 
MEMORIAM Petrovi Hartmannovi a Jaroslavovi Butkayovi, v oblasti 
kultúry, ktoré prevzali ich rodinní príslušníci. Taktiež bola udelená 
CENA OBCE za záchranu ľudského života pánovi Renému Billíkovi, 
ktorý svojou duchaprítomnosťou a okamžitým zásahom zachránil život pánovi Jablonovskému pri orezávaní 
stromov v obci.  Celé sobotňajšie popoludnie bolo spestrené bohatým kultúrnym programom. Na prvom 
mieste sa v súťaži pílení dreva umiestnila dvojica Martin Dudy a Ivan Puklea. V pivných súťažiach prvé 
miesto obsadili pán Jozef Sedlák a Štefan Brand. Dobrá nálada ďalej pokračovala diskotékou pod holým 
nebom do neskorých nočných hodín. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 

sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na prípravách 
tejto akcie a pridali k tomu aj kus svojej dobrej 

nálady.  

 

 

 

 

 

 

        

Tradičné varenie gulášu    Tohtoročná hojná účasť 

Zápis do obecnej kroniky 

Lampiónový sprievod a súťaže našich najmenších 

Lampiónový sprievod a súťaže našich najmenších 
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FAŠIANGY  

Vo februári tohto roku sa v našej obci po prvýkrát konali zabíjačkové hody, ktoré boli zároveň 

spojené s fašiangovou veselicou. Všetci návštevníci mali možnosť ochutnať domáce zabíjačkové špeciality 

ako klobásky, jaternice a bravčový perkelt. Táto akcia bola organizovaná  starostom, zamestnancami 

obecného úradu a poslancami obecného zastupiteľstva. Na toto podujatie bola jedna ošípaná venovaná ako 

dar od pani Renáty Flachbartovej, ktorá ju vyhrala v tombole obecných dní roku 2011 a o jej prírastok na 

váhe sa postaral pán Vladimír Nagy. Druhú ošípanú venovala spoločnosť AGRO-MOLD, a. s. Moldava nad 

Bodvou. Na chuť si prišli aj všetci milovníci sladkostí, ktorí mohli zdarma ochutnať  fašiangové šišky 

s džemom. Suroviny na prípravu týchto dobrôt venovali naši miestni sponzori, za čo im patrí poďakovanie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fašiangová zabíjačka a pochovávanie „basy“  
 

               MDD 
 

Deň detí sme tohto roku oslávili netradične, mimo 
našej obce, na strelnici v Hodkovciach.  Na toto podujatie 
nás pozval Slovenský poľovnícky zväz, ktorý zorganizoval pri 
tejto príležitosti prvý ročník oslavy  pre deti, spojený so 
súťažou pre dospelých vo varení kotlíkového guláša, kde 
naša obec získala tretie miesto. Deti si mohli preveriť svoje 
vedomosti z prírodovedy, vyskúšať streľbu zo vzduchovky, 
paintball a súťaž zhadzovania kvetináčov loptičkou. 
Program deťom spestrili naši obecní hasiči ukážkou 
požiarneho zásahu a využitia požiarnej techniky. Policajti 
ukázali ako zadržať páchateľa na úteku za pomoci 
policajného psa. Celá táto akcia, ako aj doprava do 
Hodkoviec, boli pre deti aj ich rodičov bezplatné.  
        
        Ukážka práce s policajným psom 
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STAVANIE MÁJA 

Mesiac Máj patrí k najkrajším mesiacom v roku práve kvôli 

prebúdzajúcej sa prírode, vôni kvetov a príchodu teplých slnečných 

dní. Stavanie mája sa už aj v našej obci stalo tradíciou. V predvečer  

1.mája 2012  sa miestni hasiči a poľovníci pričinili o vztýčenie 

ozdobeného, pestrofarebného, májového stromu na námestí 

v parku, ktorý venovali 

obecné lesy.  Atmosféru 

tejto akcie opäť 

spríjemňovala miestna 

dychová hudba.  Májový 

strom predstavuje  

symbol zelene, života, 

zdravia a slúži ako 

ochrana pred zlými duchmi a chorobami. 

                                           MIKULÁŠ 

Dňa 6. decembra  2012 potešil všetky deti v obci Mikuláš, ktorý ich 

obdaril za prednesenú básničku 

alebo zaspievanú pesničku, 

balíčkom plným sladkostí. 

Mnohé deti ukázali svoju 

šikovnosť  aj v znalosti cudzieho 

jazyka, ktoré spievali alebo 

recitovali po anglicky,  

nemecky či rómsky.           

Mikuláša pri tejto 

príležitosti 

sprevádzal aj 

čert, ktorý 

postrašil všetkých nezbedníkov, kým Mikuláš 

odmeňoval dobré a šikovné deti. Túto 

predvianočnú atmosféru spríjemňovali vianočné 

koledy a rozžiarený vianočný stromček, ktorý bol 

po prvýkrát umiestnený na námestí v parku. Táto 

akcia, ako aj mnohé ďalšie bola opäť zrealizovaná za 

pomoci zamestnancov obecného úradu a našich sponzorov, za čo im patrí poďakovanie.  
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STRETNUTIE DÔCHODCOV 

Oslava najkrajších sviatkov roka  - Vianoc, nepatrí len tým najmenším. Tieto sviatky veľmi veľa 

znamenajú aj pre tých starších, ktorí sa v tento čas stretnú so svojou najbližšou rodinou a známymi. Aj naša 

obec teda chcela prispieť  k navodeniu ešte jedinečnejšej atmosféry, preto dňa 12. decembra  usporiadala 

posedenie, spríjemnené sviatočným programom. Ten vytvorili žiaci základnej školy a anjelské hlasy zboru 

MELODIE pod vedením Mgr. Lýdie Grentznerovej. Vinšovanie k týmto dňom si vypočuli nielen v  

slovenskom, ale aj v nemeckom, maďarskom a rusínskom jazyku. Z pokojného večera plného pozitívnych 

dojmov si odniesli naši účastníci aj krásny predvianočný darček – slameného anjelika pre šťastie.  

 

 

 

 

 

 

 

         „Najmladší najstarším“ 

 

 Stretnutie našich dôchodcov 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabudnuteľné piesne súboru MELODIE pod vedením  

Darček : anjelik pre šťastie   Mgr. Lýdie Grentznerovej 
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ŠPORT V NAŠEJ OBCI 

Polnercup 

Každoročnou februárovou súťažou sa u nás stal POLNERCUP. Polnerova lúka 18. februára vyzvala 

lyžiarov na skutočne dramatické preteky. Nielenže si niektorí krvopotne vyšliapali cestu až k samotnému 

miestu pretekov, ale aj súťažiaci museli svah pomocou dupaním svojich lyží upraviť a tak si vlastnoručne  

postaviť dráhu prejazdu. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, v zastúpení žiačok, žiakov, žien, mužov 

a dokonca snowboardistov. Po odjazdených kolách si súťažiaci a ich fanúšikovia pochutnali na praženici, 

ktorú im pripravili manželia Linnovci. Práve pán Linn dostal vyznamenanie najlepšieho kuchára praženice. 

Nakoniec boli víťazi jednotlivých kategórii ocenení výherným pohárom a diplomom. Ceny im v mene 

starostu obce odovzdal, a samozrejme im k ich výkonu zablahoželal, poslanec obecného zastupiteľstva René 

Billík. Víťazom ceny starostu obce sa stal Patrik Gӧbl. Nielen jemu, ale aj všetkým ostatným súťažiacim 

a víťazom srdečne blahoželáme.  

Žiačky: 1. miesto – Barbora Balogová 
Žiaci: 1. miesto – Martin Petrovský 
Ženy: 1. miesto – Dagmar Eibenová 
Muži: 1. miesto - Patrik Gӧbl 

 2. miesto – Michal Eiben 

 3. miesto – Tomáš Mackaľ 

 4. miesto – Rastislav Balog 

 5. miesto – Gabriel Müller ml. 

Snowboard: 1. miesto – Tomáš Raab 

  2. miesto – Šimon Horečný 

  3. miesto – Kevin Gedeon 

 

      

  

Hámornícky polmaratón 

Leto je spojené už s každoročným prejazdom korčuliarov a behom maratóncov zo susedného 

Medzeva v rámci mestských dní. Nášmu starostovi obce sa dostalo náležitej cti odštartovať korčuliarov 

z námestia mesta Medzev.  

Rušvarc 

Kartová hra Rušvarc má v našej obci už takpovediac tradíciu. Piaty ročník súboja v kartách sa konal 

11. augusta tohto roku v Čajovni na svahu Šikmá stráň. Víťazmi sa stali Slavomír Gbúr a Jozef Oros. 

Blahoželáme. 

„Zostava“  POLNERCUP-u 2012 
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NÁVRHY NA ZLEPŠENIE SPOLUNAŽÍVANIA V NAŠEJ OBCI 

SEPAROVANÝ ZBER ODPADU 

       Naša obec, ako jedna z prvých sa už v roku 2004 zapojila do separovaného zberu odpadu v rámci 
regiónu Rudohorie a okresu Košice - okolie. Už pri 
zahájení tohto zberu nám bolo jasné, že to nebude 
jednoduché, hlavne čo sa týka zodpovedného prístupu zo 
strany občanov.  
      V obci je celkom 16 kontajnerov na sklo,  plasty 
a papier, ktoré sú označené  nápisom a rozmiestnené tak, 
aby pokryli potrebu občanov celej obce. V súčasnej dobe 
hodnotíme tento krok ako veľmi dobrý, pretože 
každoročne dochádza k znižovaniu množstva 
komunálneho odpadu a nárastu recyklovateľných surovín, 
ktoré sa ďalej spracúvajú a to prispieva k ochrane 
životného prostredia.  
       Pretrvávajúci problém, tak ako aj v iných obciach je to, 
že nie všetci občania pristupujú zodpovedne 
k separovaniu odpadu, jeho triedeniu a ukladaniu do 
vhodných nádob.  
      Tým občanom, ktorí si už zvykli a pristupujú k separácii 
odpadu zodpovedne, patrí naše poďakovanie a pre nás 
ostatných niekoľko zásad ako správne separovať.  

Dušan Halecký 

 

ÚTOKY PSOV 

V našej obci sa v priebehu minulých rokov rozšírili útoky psov či už 

na ľudí alebo na iné zvieratá. Ako vieme, v žiadnom psovi nie je chyba, 

chyba je iba v jeho majiteľovi. Či už ide o psa túlavého alebo domáceho 

miláčika, je potrebné tento problém riešiť, kým sa nestane niečo vážne. 

Ak si nie sme istí reakciou nášho psa na neočakávané situácie, mali by 

sme ho mať bezpečne na vôdzke alebo v lepšom prípade s náhubkom, aby 

sme neobmedzili pohyb aj iným občanom v obci a mimo nej.  

Ľudia by si mali pri obstaraní psa uvážiť, či budú schopní 

zabezpečiť mu plnohodnotný život, aký si zaslúži a nie život tuláka, ktorý 

ohrozuje život alebo majetok iných.  
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OBEC ŠTÓS NA VLASTNÉ NÁKLADY ZABEZPEČILA: 

 dokončenie priestoru nad novými schodmi pri vstupe do rímsko - katolíckeho kostola 

 položenie zámkovej dlažby pri druhom vchode rímsko - katolíckeho kostola 

 vybudovanie obrubníkov pri ceste pri rímsko - katolíckom kostole 

 upravenie brehu potoka a cesty v časti „Gesel“ 

 pokrytie asfaltového 
povrchu novým smerom 
k slovenskej škole 

 vytvorenie pevného, 
štrkového, pešieho 
chodníka k areálu 
slovenskej školy 

 rekonštrukcia kotolne 
a ústredného kúrenia 
v budove zdravotného 
strediska 

 rekonštrukcia nádrže 
slúžiacej k odberu vody 
miestnym hasičom 

 odvoz bielej techniky 
 kamerový systém v obci  Zámková dlažby pri bočnom vchode kostola 

STAROSTA S OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM V ROKU 2013 PLÁNUJÚ: 

 dokončenie stravovacej časti kultúrneho domu v spodnej 

časti obce 

 inštaláciu zábradlia pri vchode do rímskokatolíckeho 

kostola 

 rekonštrukcia kaplnky Jána Nepomuckého 

 elektrifikácia kúltúrno – spoločenského areálu 

„Slovenská škola“ 

 spracovanie dokumentácie na rekonštrukciu ulice 

„Gaz“ 

 rekonštrukcia hrobu zakladateľa značky šumivého vína 

 ako sociálnu výpomoc dovoz palivového dreva dôchodcom bývajúcim v rodinných domoch 

 
UPOZORNENIE !      

Vzhľadom na zvýšenie nákladov na odvoz odpadu bolo nutné prijať všeobecné  
nariadenia obce, kde sa mení cena za jeho odvoz  z 8 na 10 €. 
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Anton Imling 

starosta obce 

Slovíčko na záver... 

          Čo už povedať k záveru pri takejto príležitosti. Tieto sviatky nám prinášajú 

nielen prívetivosť, láskavosť, ktoré sa prejavujú najmä v tomto období. Vianoce 

sú sviatkami rodiny a domova, kde vládne pokoj mier a pohoda a ja dúfam, že 

tieto Vianoce budete prežívať spolu so mnou nielen v tento zimný čas, ale aj po 

celý rok. Nech sa tieto sviatky pokoja  odzrkadlia pri všetkých príležitostiach. 

Prajem Vám aj úspešný vstup do nového roka, nech vás počas neho sprevádza 

zdravie. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých 

vecí života a veľa lásky na rozdávanie. Prajem Vám teda Vianoce v príjemnej 

atmosfére, pokoj v duši, ktorý nech sa v nej udrží i po celý rok. Touto cestou si 

Vás dovoľujem pozvať na tradičný starostovský punč, ktorý sa uskutoční 

tradične, v Prvý sviatok vianočný. Moje veľké „ĎAKUJEM“ patrí Vám, milí 

spoluobčania, bez ktorých by táto obec azda obcou ani nebola, našim sponzorom, ktorí ma vždy ochotne podporia 

a tiež všetkým zamestnancom obce a organizáciám (Dobrovoľný hasičský zbor, Dychový orchester Štós, Poľovnícke 

združenie Tupý Vrch) za ich podporu a pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí.  

Menovite:  

 AGRO – MOLD, a.s. 

 Bufet DAMAK 

 Daniel Raab 

 DI Mihálik 

 DP WORK, s.r.o. 

 Dušan Dudy 

 GE – Metal, s.r.o. 

 HOLZKNECHT, s.r.o. 

 Ján Kurek 

 Marcel Cipcer 

 Marek Cipcer 

 Mária Cipcerová 

 Mária Flachbartová 

 Nagy & Nagy PRODUKT 

 Patrik Furin 

 Peter Švantner 

 Pohostinstvo LUNA 

 TATRA Timber Logistik, a.s. 

 TEIDE, s.r.o 

 Timea Gedeonová 

 Viera Puklejová    
                                            Výhľad z Polnerovej lúky  
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA 

JUBILANTI 

 

                           

Viera Babicová         Peter Gajdoš   Ing. František Bernáth      Terézia Kissová           Margaréta Krjaková 

Eugen Diczházi         Peter Gbúr                  Jozef Brӧstl       František Leitner Anna Šporková 

Miroslav Furín         Eva Gbúrová   Gejza Butkay 

Mária Méderová         Irma Gӧblová   Františka Eibenová 

Katarína Mihóková     Erika Gutová   Júlia Hodermarská 

Vlasta Zágoniová         Anna Klučarovská   Helena Krausová  

          Milan Krigovský   Ján Špak 

          Juraj Müller 

          Ľudmila Schwartzová 

          Mária Slavkovská 

 

NOVORODENCi              úmrtia                                           

Rebeka Pukleová 11.01.2012   Leontína Semanová 05.01.2012 

Sarah Schwartzová 15.02.2012   Mária Kočišová  20.01.2012 

Anastázia Pukleová 24.04.2012   Anna Buchelová 31.01.2012 

Kristián Polák  07.05.2012   František Zvirinský 11.02.2012 

Matej Demeter  18.05.2012                                     Arnošt Bojnovský 19.03.2012 

Patrícia Pukleová 08.08.2012   Alžbeta Bernárová 31.05.2012 

Tomáš Dudy  13.09.2012   Gabriel Zvirinský 10.09.2012 

Simon Puklea  16.09.2012   Anna Schwartzová 18.09.2012 

        Marek Okolicsányi 29.10.2012 

                             Terézia Kissová               05.12.2012 

              

 

 

50 rokov 60 rokov 70 rokov 80 rokov 90 rokov 
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MODLITBA ZA ĽUDSKOSŤ 

Dožič aj inému kus jeho šťastia, 

A ver, že dobré sny sa ti raz vrátia. 

Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. 

To čo máš navyše, musíš vždy strážiť. 

Pohlaď svet  dlaňami, na to ich máme 

a prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. 

 

Pozri sa do očí deťom a chorým, 

Tým čo sa chytajú aj slamky v mori. 

Skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne, 

A saj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš. 

Otvor si náručie, môžeš ním chrániť 

tých, čo svet vyháňa a sú tu sami... 
 

 

Zdroj: Kristína – Modlitba za ľudskosť,  

            Text piesne Kamil Peteraj 


