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Kultúrnospoločenská budova, ktorá sa  nachádza v spodnej 

časti obce, prešla aj tento rok mnohými pozitívnymi zmenami. Do 

priestorov kuchyne bolo zakúpené technické zariadenie a vybavenie 

v hodnote 48 000 €, ktoré financovala obec z vlastných zdrojov. 

Ku zútulneniu vnútorných priestorov prispelo vybudovanie 

„poľovníckeho salónika“, ktorý slúži nielen občanom, ale aj širšej 

verejnosti na slávenie osláv a zasadnutí v komornejšom duchu. Jeho 

kapacita je približne 20 osôb. K plnému využitiu kultúrneho domu 

prispieva aj druhý, nový kotol na tuhé palivo značky VIGAS zakúpený 

obcou v hodnote 4230€.  

Každá etapa výstavby budovy bola ukončená kolaudačným 

rozhodnutím. Aj vďaka takýmto zásahom do budovy máme v obci 

miesto, kde sa všetci občania a návštevníci našej dediny môžu 

kultúrne obohatiť pri spoločných stretnutiach, ktorých v rámci 

jedného roka nie je málo. Na svoje si prídu nielen dospelí, ale aj deti.     

 

Strop  interiéru 
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Globálny pohľad na interiér 

Zrekonštruovaná 

kuchyňa 

a poľovnícky 

salónik 
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Kapacita našej MŠ je v súčasnosti 20 detí. Tento počet stanovil Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva v Košiciach dňa 30.11.2011 po rekonštrukcií sociálnych 

zariadení v našej MŠ podľa predpísaných noriem a pracovných priestorov 

vyhovujúcich pre pobyt detí. Z tohto dôvodu sme v tomto školskom roku 

nemohli vyhovieť všetkým žiadostiam o prijatie, ktoré boli do MŠ doručené. Pri 

výbere detí sme postupovali podľa školského poriadku, v ktorom podmienky 

prijatia odsúhlasila školská rada. Nevyhovelo sa šiestim deťom. Po prijatí dve 

deti rodičia dohlásili a na ich miesto boli prijaté iné deti, podľa poradia. Chceli 

by sme preto upozorniť rodičov, že aj v nasledujúcich rokoch budeme prijímať 

deti do MŠ podľa týchto kritérií: 

1. Deti s odloženou školskou dochádzkou 

2. Deti pred nástupom do prvého ročníka ZŠ 

3. Deti, ktoré už MŠ navštevovali v predchádzajúcom školskom roku 

4. Deti zamestnaných rodičov 

5. Deti z DD 

6. Podľa poradia doručenia žiadosti do MŠ 

Nestačí, ak rodič požiada o prijatie dieťaťa v septembri, keď už sú vydané 

rozhodnutia o prijatí. Také dieťa bude musieť čakať kým sa uvoľní miesto, 

prípadne do budúceho školského roka. Pobyt dieťaťa je umožnený buď 

celodenný alebo dopoludnia. Obecný úrad nám poskytol využívanie 

multifunkčného ihriska bezplatne ako aj využívanie verejnej tabule pri 

autobusovej zastávke, kde sme sa rozhodli zverejňovať fotografie detí zo života 

v MŠ, rôznych podujatí ako aj práce týchto detí. Zároveň chcem touto  cestou 

poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili na spríjemnení pobytu detí v MŠ, hlavne 

rodičom, sponzorom a obecnému úradu.  

Vlasta Čiglinská, riaditeľka materskej školy 
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Aktivity detí materskej školy  
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Život cirkevného zboru je ako život v rodine, prináša radostné i smutné chvíle. 

V prvých dňoch toho roka sme sa rozlúčili s našim najstarším bratom Štefanom Heincom. 

Delegácia sestier a bratov nášho cirkevného zboru sa zúčastnila v marci na voľbe 

zborového farára. Pán farár Mgr. Ondrej Kolárovský bol znovu zvolený za zborového 

farára cirkevného zboru Košice – Terasa. 

V apríli sa dožil okrúhleho životného jubilea nás zástupca kurátora pán Gabriel 

Müller. Na službách Božích sme mu zablahoželali a odovzdali kvetinový a vecný dar. 

V máji, v najkrajšom mesiaci, kde sa príroda prebúdza k životu sme sa rozlúčili 

s našou najstaršou sestrou skoro 90. Ročnou Gizelou Schikerleovou. 

Na svätodušné sviatky sme zažili radostnú udalosť. Krst malej Evangelie, ktorá sa 

narodila Gerlinde Končíkovej a Johannesovi Krennovi. Svoje „ÁNO“ si povedali vo Viedni. 

Viacerí naši členovia zboru sa zúčastnili prvých ekumenických služieb Božích, ktoré 

sa konali v rímskokatolíckom kostole. Bolo to pre nás niečo nové a nevšedné. 

V septembri v Evanjelickom artikulárnom kostole v Hronseku vykročili na spoločnú 

cestu životom Karin Končíková a Dušan Holečko. Hoci tieto naše dve sestry uzavreli 

manželstvo mimo nášho kostola, ale aj napriek tomu je to vzácna udalosť v našom zbore. 

Zároveň by sme sa chceli poďakovať pánovi starostovi Imlingovi za zabezpečenie 

dlhodobo nezamestnaných na zemné práce a vyčistenie svahu za kostolom, len škoda 

zlému počasiu v jeseni, že sa tieto práce nemohli dokončiť. Dúfame, že na jar budú 

v začatej práci pokračovať. 

 

Alica Schreiberová 
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Jedným z významných dní v živote nášho katolíckeho kostola bol ten, v ktorý sa na 

tejto pôde slávila prvá ekumenická svätá omša. Práve ona odštartovala tohtoročné 

obecné dni. Svätú omšu celebrovali pán dekan Mgr. Václav Galo a zástupca evanjelickej 

cirkvi Mgr. Ondrej Kolárovský. Táto slávnosť spojila katolíkov a evanjelikov v našej obci 

v jednu veľkú rodinu. 

Ďalším dôležitým dňom bola prísaha nových zástupcov Farskej ekonomickej rady. 

Jej členovia boli zvolení návštevníkmi nášho chrámu.  

Členmi rady sa stali:      Gabriela Nagy 

   Róbert Rychnavský 

   Ing. Vladimír Nagy 

   Zuzana Šimková 

   Ing. Michaela Flachbartová 

   Mgr. Gabriela Flachbartová 

 

Tohto roku títo členovia schválili opravu strechy kostola, do ktorého v dňoch 

plných dažďov začalo zatekať. Do opravy strechy bola zapojená spoločnosť zo Smolníka 

a veľkou časťou k oprave prispel Obecný úrad Štós spolu s Obecným podnikom lesov, 

služieb a remesiel s.r.o.  

Novinkou vo farnosti je rozvrh upratovania kostola. Pôvodne sa veriaci dvakrát 

ročne stretli s kostolníkom pri veľkej upratovacej brigáde. Dnes je to však inak. Čistenie 

chrámu je naplánované na každý týždeň, v ktorom sa striedajú rodiny určitých čísel 

domov z našej obci. Veľkú úctu a vďaku si zaslúžia tie rodiny, ktoré sa upratovania 

zúčastňujú každý jeden týždeň a takýmto spôsobom prispievajú k zveľaďovaniu chrámu.  

Nielen dospelí, ale aj deti majú dobré srdce a chcú pomáhať. Darí sa im to 

prostredníctvom projektu Dobrá novina. Jej ústredným motívom je koledovanie detí 

v rodinách spojeného s finančnou zbierkou pre deti v chudobných krajinách. Tento rok sa 

kvôli úspešnosti bude v tomto projekte pokračovať.   
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Podporné pohrebné združenie (PPZ) má v našej obci viac ako 70 ročnú  tradíciu. 

Niektorí naši občania sú dlhoročnými členmi. Tohto roku obdržali dvaja členovia vecné 

ocenenie za dlhoročnú prácu vo výbore. Boli nimi pán Milan Schikerle a Koloman 

Kristián. Mohli by si z nich zobrať príklad mladí občania a pokračovať v tradícií, ktorú 

založili v ťažkých časoch naši predkovia v snahe pomáhať si navzájom vo chvíľach, keď 

strácame našich najbližších.  PPZ ma v súčasnosti 275 členov, avšak v tomto roku sa 

nám nepodarilo získať ani jedného nového. Väčšina členov je staršieho veku a preto 

nevládzu pomáhať pri odnášaní rakvy, čo je už niekoľkoročným problémom. Keď sa 

zamyslíme nad ročným poplatkom 11 Euro, nie je to až taká vysoká položka. Za jeden 

mesiac to nečiní ani jedno Euro. Veľakrát túto sumu minieme na veci, bez ktorých by 

sme sa mohli v budúcnosti zaobísť. Každý z nás však skôr či neskôr bude potrebovať, 

aby mu PPZ podalo pomocnú ruku pri rozlúčke so svojimi najbližšími, pri odprevádzaní 

na jeho poslednej ceste životom. Preto chcem vyzvať mladých ľudí, aby sa zamysleli nad 

týmito riadkami. Zároveň upozorňujeme všetkých členov, ktorí doposiaľ neuhradili 

členský poplatok, že budú od 1.1.2015 zo združenia vylúčení bez nároku vrátenia 

členského  poplatku, ktorý už zaplatili.  Povinnosťou každého člena je  

uhradiť celý členský poplatok najneskôr do 30.júna v príslušnom roku. V opačnom 

prípade bude člen tiež vylúčený. Pri kontrole z ústredia nám bola vyslovená spokojnosť 

za spoluprácu s obecným úradom, ktorý nám bezplatne poskytuje miestnosť pri 

vyberaní členských poplatkov a vyhlasujú termíny inkasa v miestnom rozhlase, za čo im 

patrí poďakovanie aj zo strany odbočky.  
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Štóski dobrovoľní hasiči sa v našej obci datujú  

od roku 1876. Za 138 rokov bez prerušenia  

činnosti zabezpečujú protipožiarnu činnosť  

každoročnej , aktívne zasahujú pri všetkých  

požiaroch väčšinou bez cudzej pomoci.   

Po založení v roku 1876 disponovali  

ručnými hasičskými striekačkami.  

Dnes Štóski hasiči disponujú modernou  

technikou modernou technikou a to 

 dvoma cisternovými vozidlami  

značky TATRA a jedným prepravným  

hasičským vozidlom AVIA 30. V rámci  

výzbroje disponujú prenosnými  

striekačkami PS 12, vyprosťovacím  

zariadením LUKA, dýchacími prístrojmi, 

 penovými zariadeniami a ďalšou technikou potrebnou pri rôznych zásahoch.  

V poslednom roku sa popri výcviku venovala pozornosť  potrebným predpísaným 

odborným školenia, ukončené odbornou skúškou . 16 dobrovoľníkov  získalo úspešnou 

skúškou odbornú kvalifikáciu a môžu byť priamo nasadení do zásahu. Štyria získali 

osvedčenie zasahovať v dýchacích prístrojoch. Náš dobrovoľný hasičský zbor úspešne 

obstál pri previerke Ministerstva vnútra, čím sme boli zaradení do skupiny A, čo 

znamená, že spĺňame  podmienky byť k dispozícii , podľa potreby, aj mimo kataster obce 

Hasičskému a záchrannému zboru SR. Tieto úspechy sa dosiahli dobrou spoluprácou 

s vedením obce, ktorá je v súčasnosti zo zákona našim zriaďovateľom. Dobré vzťahy nám 

umožnili vytvoriť dobré podmienky pre výjazdové zasadnutie predsedníctva prezídia 

dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku. 

Toto stručné hodnotenie vychádza s dosiahnutých výsledkov a zaväzuje nás aj v ďalších 

rokoch pristupovať k náročným úlohám zodpovedne, aby občania obce mohli mať istotu, 

že v prípade potreby dokážeme včas a účinne zasiahnuť  a tak chrániť ich majetok. 

Vyžaduje si to aj veľkú starostlivosť o zverenú techniku, aby bola akcie schopná v každú 

chvíľu. 

Dobrovoľný hasičský zbor 
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Poľovníci pôsobíme na zachovanie, zveľaďovanie ochranu 

a optimálne využitie genofondu zveri a ostatnej fauny, ako 

prírodného bohatstva  Slovenskej republiky. Dbáme o zachovanie 

tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva, ako súčasti kultúrneho 

dedičstva našich predkov a o zachovanie poľovníckej etiky. 

Súčasná situácia vyžaduje vysoké nároky na jednotlivca, aby 

prírodu ochraňoval, cítil k nej lásku a úctu, aby aj budúce 

generácie mohli využívať všetky bohatstva našej prírody. Naša 

príroda je jedinečná, krásna a zaslúži si našu mimoriadnu 

pozornosť. Chodíme do nej na prechádzky na huby, ale 

neuvedomujeme si, aká hodnota nás obklopuje. Dýchame 

najčistejší vzduch v strednej Európe. Spod Tupého vrchu vyviera 

kryštálovo čistý prameň Bodvy. V blankytnej oblohe sa odrážajú 

smreky a jedle. Na našich horských lúkach kvitnú vzácne horce 

a krokusy. Brusnice do purpurova maľujú naše poľany 

a čučoriedky im kontrujú parížskou modrou. Z vysokej oblohy orly 

strážia našu dedinku. Milé srnky poskakujú po úbočiach. Každú 

jeseň, nám ručaním oznámi jeleň, že je kráľom našich hôr. Čierny 

rytier – diviak, vládne nocou. Aj predátori :  medveď, vlk aj vzácny 

rys majú svoje miesto v našich horách. Aby táto symbióza mohla 

naďalej fungovať, napomáhame tomu my poľovníci. Staviame 

senníky, soliská, čistíme studničky a chodníky. 

Dokrmujeme zver predovšetkým v čase núdze, kedy je celá 

príroda pokrytá vysokým snehom. 

Toto všetko robíme poľovníci hlavne preto, aby naša krásna 

príroda, jej fauna a flóra ostala aj naďalej krásna a takú chceme 

odovzdať aj budúcim generáciám. 

 

Lesu a lovu zdar!        

Otto Neuman – predseda PO-OZ Tupý vrch Štós 
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Za rok 2014 ťažba dreva činila spolu 19 249 m3. Z tohto celkového počtu tvorilo 12 385 m3 

kalamitné drevo- 3 807 m3 ihličnatých stromov a 8 578 m3 listnatých stromov. Plocha 

celoročnej prerezávky tvorila 68 hektárov, výsek a vyžínanie 68 hektátov (ha). Celkovo bola 

zalesnená plocha vo výmere 14,64 ha, na ktorej bolo použitých 68 400 kusov drevín 

(smrekovec, buk, dub, jedľa, smrek). Zlomovým dňom bol 15. január 2014. Zasiahla nás 

vetrová kalamita „Žofia“, ktorej za obeť padlo cca 13 000 m3 dreva na ploche s rozlohou 23 

ha. Kalamita zasiahla viacero oblastí Slovenska, čo malo veľmi negatívny vplyv na 

hospodárenie v lese. Dôsledkom bol výrazný prepad cien dreva. Tento problém pretrváva 

dodnes a nevieme, čo nás čaká v budúcom roku. 

V priebehu roka sme získali dotácie od Pôdohospodárskej platobnej agentúry na 

zabezpečené porasty, ktoré sme následne opäť použili na zabezpečenie výchovných 

opatrení v našich lesoch. 

Ďalej sa nás podnik zapojil do projektu Obnovy lesných porastov a ozdravných opatrení 

v našich horách. S časťou projektu sa už začalo. Robilo sa letecké vápnenie dolomitickým 

vápencom. 

Na základe úsporného opatrenia a k spokojnosti dôchodcov, sme sa  výrobou 

dôchodcovského dreva začali zaoberať vo vlastnej réžií Obecného podniku lesov, služieb 

a remesiel s.r.o. 
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„Do tretice všetko dobré!“ Aj 

takto by sa dali označiť fašiangy  v našej 

dedine. Keďže bola v rámci roka 2013 

sprístupnená sála kultúrnospoločenskej 

budovy, fašiangové slávnosti sa 

presunuli na jej pôdu. 

 K dispozícii bola usporiadateľom 

kuchyňa, v ktorej sa pripravovali 

tradičné zabíjačkové špeciality. Klobásy, 

jaternice mohol ochutnať každý zo 

zúčastnených. O hlavnú zabíjačkovú 

surovinu, a to prasa, sa postaral sponzor 

AGRO-MOLD a.s. Pre tých, ktorý majú 

radi sladké boli pripravené tradičné 

„šišky“ s marmeládou.  

Sprievodným programom tejto 

slávnosti bol pochod masiek za hudby 

dychového orchestra obce Štós, bez 

ktorého by sme si všetky naše dedinské 

oslavy nedokázali ani len predstaviť.  

Najkrajšia a najoriginálnejšia maska bola 

odmenená. Víťazom prestrojenia sa pre 

tento rok stal Alfréd Fox. 
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Najväčšou a najvýznamnejšou udalosťou našej dedinky, ako po všetky roky bývajú 

dni, kedy oslavujeme jej založenie. Už po tretíkrát tieto oslavy pripadli na posledný júlový 

týždeň.  

Oslavám dňa založenia obce Štós predchádzalo slávnostné zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnospoločenskej budove. Pri tejto príležitosti 

starosta obce Antom Imling ocenil občanov obce, ktorí sa pričinili k jej celkovému 

rozmachu. Po slávnostnom odovzdaní vyznamenania, za pochodu miestneho dychového 

orchestra, začal lampiónový sprievod, ktorý si užili nielen dospelí ale aj deti. Dospelí si 

spomínali na svoje detstvo a deti mali radosť zo svietiacich lampiónov, ktoré hrdo držali 

v ruke.  

Nasledoval druhý, hlavný deň osláv. Už od rána pre nás poľovníci, zamestnanci 

obecného úradu a Obecného podniku lesov, služieb a remesiel, v areáli Slovenskej školy, 

varili guláš v niekoľkých kotlíkoch, aby sa ušlo naozaj každému. Tak ako každý rok, aj tento 

nebol chudobný na program. Do tanca nám zahral miestny dychový orchester, Tomáš 

Oravec BAND a NEW BARBADOS. Zábavu vygradovali speváci Jadranka a Lobo. 

Sprievodnými akciami v tento deň plný osláv boli tvorivé dielne pre deti, skákací 

hrad a pre tých odvážnejších tu bola možnosť nanesenia niekoľkotýždňového tetovania. 

Pre tých dospelých boli pripravené rôzne súťaže, kde si mohol ktokoľvek zasúťažiť. 

Súťažilo sa v týchto disciplínach: Súťaž v pílení dreva, súťaž o najsilnejšieho pivára a súťaž 

v rýchlostnom pití piva. V rámci dní obce Štós sa zápolilo aj na neďalekom multifunkčnom 

ihrisku, kde si mohli zmerať sily hokejbaloví fanúšikovia. Víťazom všetkých turnajov 

a disciplín srdečne gratulujeme. Celým dňom nás sprevádzal moderátor Roland Grosoš.  
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Začiatok vianočných dní v našej obci ohlasuje v kalendári meno Mikuláš. Deti sa 

každoročne tešia na stretnutie s touto bájnou osobou, ktorá ich za básničku alebo pesničku 

obdarí sladkým darčekom. Tento rok však pán s dlhou bielou bradou nenavštívil čakajúce deti 

na námestí, ale všetky si zavolal do miestnej kultúrnospoločenskej budovy. Najprv sa našim 

najmenším prihovoril starosta obce Anton Imling. Napokon za hlasného volania detí do sály 

vstúpil samotný Mikuláš. Za asistencie čerta dostalo každé zúčastnené dieťa sladký balíček. Po 

jeho odchode sa naše ratolesti mohli vyblázniť na zábave, ktorá bola určená iba im. 

 

Kvôli nepriaznivému počasiu vo sviatok našich najmenších bola ich oslava presunutá do 

miestneho kina, kde si deti mohli pozrieť rozprávky v HD kvalite. Išlo o príbeh pretekárskeho 

autíčka McQueena a o rozprávku o slimákovi s menom TURBO. 
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Kultúrnospoločenská budova aj tento rok privítala našich dôchodcov pri 

predvianočnom posedení. O program  sa postarali nielen deti z našej materskej a základnej 

školy, ale aj umelci z TV8, konkrétne z relácie Šláger paráda: Dušan Grúň a Martin Jakubec. 

Všetci aktéri programu vyčarovali na tvárach našich mamách a otcoch, dedkoch a babkách 

úsmev na tvári. Pri vystúpení našich najmenších pookriali a pri  počúvaní nestarnúcich melódií 

z ich detstva doslova vyskočili zo stoličiek a zatancovali si. Nakoniec sa posilnili chutnou 

večerou a so srdcom plným lásky  určite dodnes spomínajú na nezabudnuteľný predvianočný 

zážitok. 
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Starosta obce a členovia obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na „starostovský punč“, 

ktorý sa uskutoční 25.12.2014 v neskôr upresnenom čase na námestí pri Vianočnom stromčeku. 

Vianočnú atmosféru Vám v podobe najznámejších kolied odprezentuje nás miestny dychový 

orchester. 

 

Príďte s nami privítať vstup do nového roka 2015. Silvestrovská zábava sa bude konať 31. 

Decembra v kultúrnospoločenskej budove so začiatkom o 19:00 hod. Cena vstupenky je 15 € 

a môžete si ju zakúpiť na tunajšom obecnom úrade. Do tanca nám na sklonku roka zahrá 

skupina Halogén. Všetci ste srdečne vítaní. 

 

Prvý sviatok vianočný sa bude konať Dobrá novina. V rámci nej navštívia deti rodiny, ktorým 

ohlásia narodenie Ježiša Krista. Koledovanie detí bude spojené so zbierkou pre chudobné deti 

v Afrike. Ak chcete tento projekt podporiť, prihláste sa v sakristii pred alebo po svätej omši 

a koledníci navštívia aj Vás.  
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Výsledky komunálnych volieb z dňa 15.11.2014:  

Počet osôb zapísaných v zozname voličov:  569 

Počet zúčastnených voličov: 363 

Percentuálna účasť: 63,80% 

Voľba starostu obce:  

- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce činil 304 

hlasov 

Kandidát Anton Imling získal:  

- 304 platných hlasov 

 

Voľba poslancov obecného zastupiteľstva:  

 

- počet platných hlasovacích  lístkov odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva činil 355 hlasov 

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti:  

1: Ing. Michaela Flachbartová 

2. Alexander Šimko, 199 hlasov 

3. Gabriel Nagy, 180 hlasov 

4. Mgr. Roman Göbl, 135 hlasov 

5. Mária Cipcerová, 128 hlasov 

6. JUDr. Milan Slavkovský, 126 hlasov 

7. Marcel Cipcer, 121 hlasov 
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Aj v roku 2014 nás boli ochotní podporiť títo sponzori:  

Obecný podnik lesov, služieb a remesiel, s.r.o. Štós 

Obec Vyšný Medzev 

HUBERT, Sereď 

DIAMOND travel, Bc. Jana Jastrabová, Košice 

Ján Kurek – BARO, Štos 

Holzknecht, s.r.o. Štós 

Di Mihálik, s.r.o. Žilina 

Diskont TOMI, Medzev 

Marcel Cipcer, Štós 

Mäso – hydina, Miroslav Schmotzer Medzev 

Hvezdáreň Medzev 

Reštaurácia Alžbeta Smolník 

GE-METAL, s.r.o. Štós 

Rozličný tovar Mária Flachbartová, Štós 

Bufet DAMAK Štós 

Východoslovenská energetika, a.s. Košice 

TEIDE, s.r.o. Štós 

BowlingClub, Timea Gedeonová Štós 

CBA potraviny, Štós 

Rozličný tovar Mária Cipcerová, Štós 

IREMA – AnitaŠtellerová, Medzev 

Obecný podnik lesov a služieb, s.r.o., Medzev 

Ing. Róbert Nálepka, Vyšný Medzev 

Ivana Viszlayová PREMEKO, Medzev 

Záhradníctvo Zoltán Karaba, Štós 

Kvetinárstvo Janka, Medzev 

Dušan Dudy ml. Štós 

AWIOR čerpacia stanica, Medzev 

Drevosklad JJJ, s.r.o., Jaroslav Juhár, Poproč 

Domáce potreby Medzev 

LOANA Pavel Bernáth, Moldava nad Bodvou 

STEEL MAX, Daniel Raab, Štós 
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- V rámci Enviromentálneho fondu Ministerstva životného prostredia v hodnote 

158 000 € plánuje obec čiastočnú rekonštrukciu ústredného kúrenia a dverí 

v miestnej materskej škole. Ďalej sa plánuje celkové zníženie stropov 

jednotlivých miestností, kvôli teplotnému šetreniu. Celý tento projekt bude 

financovaný z nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie. 

- Vzhľadom na to, že je na našom obecnom cintoríne pochovaný objaviteľ 

šampanského Henrius Hubert, vedenie našej obce v spolupráci so 

spoločnosťou HUBERT Sereď vyhlásilo výberové konanie na zhotoviteľa 

mohyly tejto významnej osobnosti. Osadenie mohyly sa plánuje na prvý 

kvartál roku 2015. 

- Jednou z pripravovaných výhod pre našich seniorov je zriadenie Denného 

stacionára v objekte zdravotného strediska. V rámci neho bude mať každý 

dôchodca prístup k dennému stravovaniu a opatrovateľskej službe. 

Podpísanie zriaďovacej zmluvy  s Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny je 

naplánované na 15. januára 2015. 

- V najbližšom možnom období roku 2015 je naplánované dokončenie 

kanálového zberača v uliciach, kde ešte vybudovaný nie je. S tým je spojená aj 

následná úprava asfaltového povrchu.  

- V novom roku sú taktiež naplánované drobné opravy cestného telesa v našej 

obci. 

- V závislosti od možnosti využitia finančných prostriedkov z Európskej únie sa 

plánuje dokončenie ubytovacej časti Kultúrnospoločenskej budovy 

- zefektívnenie hospodárenia s odpadom – príloha novín – Zvozový kalendár 

2015 

- Obec prejaví záujem podľa výzvy Programového obdobia 2014-2020 cestou 

Obecného podniku lesov, služieb a remesiel s.r.o. o Obnovu rybného 

hospodárstva Slovenskej republiky, aby sme dostali nenávratný finančný 

príspevok na obnovu vodných plôch zakreslených v našom katastri. 
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- Od roku 1993 naplno funguje čistička odpadových vôd stojaca pred vstupom do 

našej obce. Preto bolo na mieste začať s jej rekonštrukciou. Prostredníctvom 

Enviromentálneho fondu sa ju čiastočne podarilo zrekonštruovať, aby našej 

dedine aj naďalej dobre slúžila. Konkrétne išlo o opravu čerpadiel  a turbo 

dúchadla. 

 

- S neľahkou úlohou sa musela obec popasovať 16.12.2014. V materskej škole 

totiž praskol vykurovací kotol na tuhé palivo. Tento havarijný stav sa musel riešiť 

okamžite, pretože sa v priestoroch budovy vyučovalo. Z toho dôvodu bol obcou 

zakúpený nový kotol, aby naše ratolesti s blížiacou sa zimou nepociťovali chlad 

v školských laviciach. 

 

- Tento rok sa podarilo skompletizovať pripojenie prameňov na vodovod, čo má 

slúžiť k zvýšeniu kapacity vody pre obyvateľov v obdobiach sucha. 
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UPOZORŇUJEME občanov na zmenu vývozného termínu z dňa 1.1.2015 na deň 3.1.2015. 
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Príhovor starostu obce 
  

 

Vážení spoluobčania,  

čas sviatkov je etapa, kedy sa viac ako inokedy zamýšlame   

 nad našim žitím, snažením, ale je tiež úsekom, kedy si  

stanovujeme nové ciele a méty. Práve v tomto období 

 spomaľujeme náš rýchly kolobeh života a hľadáme  

odpovede na nezodpovedané otázky,  

ktorými sú: kto sme a kam smerujeme.   

Ako každý rok bol aj tento pre niekoho úspešný,  

pre niekoho menej radostný . Pre mňa osobne bol tento 

 rok utvrdením sa vo vašej dôvere. Aj keď som kandidoval  

v komunálnych voľbách sám, potešil ma ich výsledok,  

ktorý mi dokázal, že moja práca je  - Vami 

 občanmi - adekvátne ocenená.  

Touto cestou chcem poďakovať všetkým občanom, ktorým  

nie je ľahostajný život v našej obci a to potvrdili svojou  

účasťou na voľbách.  

Dôveru je ľahko získať, ale ťažko udržať. Mne sa to však za Vašej pomoci podarilo.  Nedá mi 

nepoďakovať sa za vykonanú prácu minulému obecnému zastupiteľstvu. Voľby zaznamenali 

výmenu na niektorých postoch tejto inštitúcie, ale nepretrhli kontinuitu v rozvoji našej 

dediny.  

 

 

 Záverom snáď prajem všetkým občanom na v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a 

pracovných úspechov, veľa rodinnej pohody a Božieho požehnania. Prajem vám milí 

spoluobčania, aby sa pokoj v duši získaný prežitím vianočných sviatkov preniesol na celý rok,  

aby sme hľadali cesty, ktoré nás spájajú a zabudli na cesty, ktoré nás rozdeľujú. 

Anton Imling, starosta obce Štós 
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Narodenia: 

 Patrik Dudy, 07.01.2014 

 Dalibor Dudy, 01.02.2014 

 Aurel Pukleja 26.10.2014 

 Všetko najlepšie do vášho života.  

Sobáše: 

 Kamila Zvirinská a Ing. Ladislav Hronec, 22.02.2014 

 Gerlinda Končíková a Johannes Krenn, 31.07.2014 

 Karin Končíková a Dušan Holeček, 20.09.2014 

Mladomanželom prajeme veľa úspechov v spoločnom živote.   

                            

Úmrtia: 

 Štefan Heinz, 02.01.2014, 

 Ján Hvolka, 03.03.2014,  

 Elza Vašková, 27.03.2014, 

 Gizela Schikerleová, 19.05.2014 

 Mária Müllerová, 04.07.2014 

 Gabriela Göblová, 06.08.2014 

 Oľga Bölönyiová, 03.09.2014 

 

Odpočívajte v pokoji.  
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Jedno u z mnohých aktivít Obecného podniku lesov, služieb a remesiel je aj rekultivácia 

zanedbaných lesných lúk, ktoré sú vo vlastníctve obce. V rámci tejto aktivity sa v lokalite Štóska 

kaplička vybudoval altánok, s výhľadom na kŕmelec. Tu si nielen obyvateľ našej obce, ale aj 

okoloidúci turista môže oddýchnuť a pokochať sa malebným výhľadom na okolitú flóru 

a faunu. 

 


