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ZZrreeaalliizzoovvaannéé  pprroojjeekkttyy  oobbccee  

Rok 2015 nám  priniesol obdobie, kedy sa naša obec musela vysporiadať s prípravou a 

spracovaním projektov, zaradených plánovacom období 2014 – 2020. Taktieţ sme museli vypracovať 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR).  Medzi najspomínanejšie projekty patrí:  

„Zateplenie objektu – Materská škola – Štós“, práve cestou enviromentálneho fondu. Ďalším projektom je 

podaná ţiadosť : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce“ cestou ministerstva hospodárstva. Rovnako 

jedným z pripravovaných projektov je rekonštrukcia budovy bývalého kina, za účelom jeho vyuţitia pre 

potreby dychového súboru, obecnej kniţnice resp. komunitného centra.  

Avšak tieto pripravované a spracované projekty, ktoré boli priebeţne podávané na príslušné 

ministerstvá, sú len prvým krokom obce, ktorá chce niečo zveľadiť cestou nenávratných finančných 

prostriedkov poskytovaných Európskou úniou.  Záleţí len na tom, či podaný projekt bude schválený 

a zmluva podpísaná uţ s príslušným ministerstvom. A práve táto zmluva umoţňuje dané plány realizovať. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

Čo sa týka otázky nezrealizovaného 

projektu  s názvom: „Denný stacionár pre 

seniorov“,  je to stále otvorená otázka. 

Z dôvodu zníţenia dotácií Ministerstvom 

práce sociálnych vecí a rodiny bolo boli tieto 

projekty pozastavené, avšak s prísľubom 

následného otvorenia a prehodnotenia.  

Veríme, ţe sa nám napriek tomuto 

všetkému podarí spomínaný projekt 

zrealizovať.   

 

Staré typy verejného osvetlenia 
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ČČoo  nnoovvééhhoo  ss  KKuullttúúrrnnoossppoollooččeennsskkoouu    

bbuuddoovvoouu??  

  Kultúrnospoločenská budova sa momentálne nachádza v kolaudačnom  konaní. Po odstránení  

poţiarnych    nedostatkov   bude v marci budúceho roku  definitívne skolaudovaná. Čo sa týka  

interiérového vybavenia pripravujeme za pomoci našej stolárskej dielne reštauračné zariadenie, ktoré 

bude v prírodnom štýle a týmto bude  korešpondovať s prostredím , v akom sa naša obec nachádza.  

Aj napriek vyššie uvedeným  administratívnym  prieťahom  slúţi táto budova  - či uţ na 

kultúrnospoločenské udalosti , akcie, oslavy, jubileá alebo pietne príleţitosti. V týchto priestoroch si príde 

kaţdá generácia na svoje. Samozrejme, po všetkých formálnych  nevyhnutnostiach,  sa počíta s vyuţitím 

kuchyne pre zabezpečenie stravovania dôchodcov.   

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

Vyzdobený interiér 
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DDDyyyccchhhooovvvýýý   ooorrrccchhheeesssttteeerrr   ŠŠŠtttóóósss   
   

Rok 2015 bol pre náš dychový orchester mimoriadne plodný, s veľkým počtom rôznych 

podujatí. Dychový súbor  

účinkoval na     všetkých  

kultúrno-spoločenských  

akciách usporiadaných  

obcou Štós. Či to uţ bolo  

otvorenie nového roka,  

fašiangové   slávnosti,  

stavanie mája, Dni obce Štós atď.                                                                                                                                                                   

Okrem toho sme obec Štós reprezentovali na prehliadke dychových hudieb v Mníšku nad 

Hnilcom, ktorá sa konala 30. 5. 2015 pod záštitou Karpatskonemeckého spolku na Slovensku. 

Ďalej náš dychový súbor účinkoval na celoslovenskom stretnutí karpatských Nemcov 

v Keţmarku, kde veľmi dôstojne reprezentoval našu obec.                                                                                                                                                                                                                                

K vrcholom všetkých podujatí patrila oslava 90. výročia zaloţenia dychovej hudby v Štóse, 

ktorá sa konala v rámci dní obce Štós v dňoch 24. – 25. 7. 2015. Touto cestou ešte raz 

ďakujeme starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za veľmi dobrú spoluprácu, finančnú 

podporu a pomoc pri zabezpečovaní a organizovaní celého podujatia. Pri tejto príleţitosti boli 

starostom obce a obecným zastupiteľstvom ocenení traja členovia dychového orchestra: Gejza 

Butkay, Jozef Hodermarský a Gabriel Nagy. V sobotu predpoludním sme si na miestnom 

cintoríne uctili nebohých muzikantov a kapelníkov zapálením kahancov a smútočnými 

skladbami. Poobede dychový orchester svojím koncertom jubilanta otvoril celú oslavu. Aj 

keď hrať pri príleţitosti 90. výročia zaloţenia dychovej hudby v Štóse bolo náročné, 

interpretáciu skladieb súbor zvládol veľmi dobre.  

Treba vyzdvihnúť po prvýkrát prednesenú skladbu Piráti z Karibiku, ktorú so súborom 

nacvičil člen z radov mladšej generácie Vladimír Müller ml.  Kaţdý z muzikantov cítil veľkú 

zodpovednosť nielen voči prítomným divákom, ale aj voči bývalým generáciám muzikantov 

a dirigentom Mikulášovi  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Pivné dni Moldava nad Bodvou 
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Vypočuli sme si úţasné predvedenie skladieb a neobyčajné hráčske majstrovstvo. Všetci 

prítomní  určite pochopili, ţe ide o jeden z najlepších dychových orchestrov na Slovensku – 

jeho skladby spolu s nápaditou choreografiou maţoretiek nemali chybu.                                                                                                                                                                                                    

Ďalším významným podujatím pre náš dychový orchester bol festival dychových hudieb 

v Novej  

Dubnici a Trenčianskych Tepliciach v dňoch  4. – 6. septembra 2015. Festivalu sa zúčastnilo  

9 dychových orchestrov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Jedným 

z najhlbších záţitkov pre nás hráčov bol spoločný monster koncert, keď nás hralo naraz aţ 420 

muzikantov. Jednou z aktivít našej dychovej hudby je aj nová spolupráca s nemeckým 

 reţisérom Maroldom Langerom-Philippsenom, ktorý reţíroval operu Kráľ duchov Štós 

v spracovaní skladateľa Marka Piačeka v roku 2012. 

 

  

 

  

Butkayovi, Gerhardovi Róthovi, 

Petrovi Hartmannovi  a zakladateľovi 

dychovej hudby Gustávovi 

Wlaszlowitsovi, bez práce ktorých by 

tu dnes dychový súbor nebol. Veľmi si 

váţime, ţe práve my, naša generácia, 

sme sa mohli aktívne zúčastniť na 

oslave tohto jubilea a ţe môţeme niesť 

ďalej štafetu tónov, ktorú začali nosiť 

naši kolegovia dávno pred nami. 

Hosťom podujatia bol Dychový 

orchester a maţoretky Nová Dubnica. 

 

 

V súčasnosti dostáva svoju tvár 

predstavenie na motívy Ţobráckej opery 

(Die Dreigroschenoper) Bertholda 

Brechta a Kurta Weilla. Pod názvom 

Intermezzo.3cents ho predviedlo 5 našich 

muzikantov 21. – 22. augusta na festivale 

Isarsprudel v Mníchove a 7 muzikantov 

15. septembra na Dobrom trhu 

v Bratislave. 

 

Odovzdávanie ceny Košického samosprávneho 

kraja 
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Ak všetko vyjde podľa plánov reţiséra, premiéra tejto upravenej opery za hudobného sprievodu  

nášho dychového orchestra by mohla zaznieť koncom budúceho roka. Váţení čitatelia, v závere 

dovoľte, aby som spomenul ešte jednu významnú udalosť. Náš dychový orchester bol na základe 

odporúčania obce Štós ocenený cenou predsedu Košického samosprávneho kraja. Toto ocenenie 

bolo udelené spolu len 27 osobám a kolektívom z Košického samosprávneho kraja. Slávnostný 

ceremoniál sa uskutočnil  27. 11. 2015 v Štátnom divadle v Košiciach za účasti exprezidenta 

Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, predsedu KSK Zdenka Trebuľu, biskupov viacerých 

cirkví, poslancov KSK a starostov obcí. Za dychový súbor sa odovzdávania ocenenia zúčastnili 

umelecký vedúci DO Mgr. Martin Müller a organizačný vedúci DO Gabriel Müller. Ide o 

ocenenie morálne, nie finančné. Veľmi si ho váţime a povaţujeme ho nielen za uznanie našej 

práce, ale aj za vyznamenanie všetkých kolegov muzikantov, ktorí uţ nie sú medzi nami.  

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                    

                      Gabriel Müller, organizačný vedúci DO Štós 

 

  

     

  

Jedným z nich je aj náš bývalý 

kapelník Peter Hartmann, ktorý nás 

naučil hrať s láskou a srdcom. Pre 

lásku k hudbe, ktorú nám vštepil, 

hráme doteraz aj napriek zloţitým 

obdobiam, ktorými musíme 

prechádzať. Veľmi by sme chceli aj 

naďalej našimi tónmi rozdávať 

radosť a potešenie všetkým ľudom, 

ktorí majú dychovú hudbu radi 

a ktorí si dychovú hudbu váţia. 

Vystúpenie orchestra pri príležitosti Obecných dní 

Odovzdanie ocenenia starostom obce 
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PPPrrreeeddd   kkkrrriiiţţţooovvvaaatttkkkooouuu   

  
 

 

Prijala sa zásada, že na štóskych pozemkoch budú poľovať len Štósania.  Predsa z morálneho hľadiska, kto iný 

ako Štósan by mal poľovať v Štóse? 

Za krátko Poľovnícka organizácia Pod Tupým vrchom Štós, končí desať ročnú nájomnú zmluvu s obcou Štós. 

Štóski poľovníci stojíme pred existenčnou križovatkou, ako ďalej. Zákon hovorí, že aj prenájom poľovníckych 

revírov podlieha výberovému konaniu. Znamená to, že hockto sa môže prihlásiť do výberového konania  

o získanie poľovného revíru. Výberové konanie vyhráva ten, kto dá viac. V súčasnosti žijeme v tvrdom 

kapitalizme a takéto výberové konania vyhrávajú finanční žraloci. Tí vedia všetko preplatiť, ale potom všetko 

vycicať! A to by sa v Štóse nemalo stať.  

Druhá možnosť je, že by obec Štós gazdovala aj poľovnícky na štóskych pozemkoch. V takom prípade, by každý 

Štósky poľovník mohol v Štóse poľovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

Organizované poľovníctvo v Štóse za šesť desaťročí od svojho 

vzniku prešlo niekoľkými etapami vývoja.  Prvá poľovnícka 

organizácia bola založená našimi otcami, dedami pri závode 

Sandrik Štós. Preto si dali názov Poľovnícke združenie Sandrik 

Štós. Tak to fungovalo do začiatku 90 – tych rokov minulého 

storočia.  Nástupníckou poľovníckou organizáciou bolo 

Poľovnícke združenie Pod Lastovičím vrchom Štós. Prevažnú 

časť členov tvorili Štósania. Posledných desať rokov sa 

poľovnícka organizácia pretransformovala do Poľovníckej 

organizácie Pod Tupým vrchom Štós. V tejto organizácii sú 

členovia len s trvalým bydliskom v Štóse. 

Mali by sme si uvedomiť, že poľovnícky 

revír v Štóse je veľmi lukratívny. Môžeme 

ho prirovnať k najlukratívnejším 

poľovníckym revírom na Slovensku. Naša 

krásne príroda disponuje obrovskými 

hodnotami flóry a fauny. oprávnene sa 

môžeme pýšiť tým, že v našej prírode 

máme krásne lesy, vyvierajú krištáľovo 

čisté pramene aj rieka Bodva. Horské lúky 

zakvitajú krásnymi kvetmi. Aj chránenými 

ako sú horec, šafran... V lete brusnice 

ozdobujú horské lúky svojou typickou 

purpurovou červenou a do toho kontruje 

čučoriedka parížskou modrou. 

Naša fauna je široko zastúpená divou zverou. Žijú u nás aj najväčšie šelmy Slovenska, medveď, vlk aj rys.  

 

Zimná príroda 
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Príroda lieči. Tieto hodnoty vylepšovali aj poľovníci, prikrmovaním divej zvery predovšetkým v čase 

núdze, kosením horských lúk, prípravou sena do senníkov. Prikrmovaním jadrovým krmivom a soľou 

pre zvýšenie imunity a kondície zvery. Čistia sa studničky, chodníky. Lov zvery je zákonom 

organizovaný selektívnym odstrelom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

Aj iná divá zver je v našej prírode 

zastúpená, jelenia, srnčia, 

diviačia... Vtáky sú tiež excelentne 

zastúpené, orly, hlucháne, 

jariabky hôrne, bociany čierne... 

Celá táto krásna príroda je 

žriedlom pre Štósanov, kúpeľných 

hostí, turistov. Všetci môžeme 

načerpať pokoj a nové sily, aby 

sme ľahšie zdolávali dnešný 

chaotický život. 

 

 Za minulý rok sme na okresnej 

chovateľskej prehliadke trofejí dosiahli 

vynikajúce výsledky v odlove jeleňov. Naša 

poľovnícka organizácia predložila na 

prehliadku tri strieborné jelene a jedného 

bronzového jeleňa.  Po 60-tich rokoch 

štóskej poľovačky máme preveľa krásnych 

zážitkov z poľovačiek. Nechceli by sme o to 

prísť. Nemôžeme dovoliť, aby nám túto 

krásu zobrali finanční žraloci. Naše želanie 

je, že Štósan má prednostné aj morálne 

právo poľovať na Štóskych pozemkoch.  

Je to logické, správne a spravodlivé.  

Lesu a lovu zdar!  

 

Výhľad z Polnerovej lúky 

Otto Neuman 

predseda PO – OZ Tupý vrch 

Štós 

Zimné prikrmovanie 
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MMaatteerrsskkáá  šškkoollaa  
 

Veľa detí, málo miesta. Tento problém netrápi iba nás, ale je to celoslovenský problém.  

Na školský rok 2015/2016 sme obdrţali 34 ţiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ, no pre nízku kapacitu sme 

nemohli všetkým vyhovieť. Za pomoci obecného úradu sme získali na 1 rok výnimku od Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva a moţnosť navýšiť kapacitu MŠ na 25 detí. Keďţe máme 11 predškolákov, 

zriadili sme prípravnú triedu a druhú triedu zmiešaných detí. Popoludní spájame deti do jednej triedy..  

Ţivot v našej MŠ je pestrý, plný rôznych aktivít, ako karneval, sánkovačka, stavanie najväčšieho 

snehuliaka, návšteva obecnej kniţnice, hospodárskeho dvora, stavanie mája v MŠ, MDD, rozlúčka 

s predškolákmi. Pozorovali sme zatmenie slnka, zatancovali sme si na Halloweenskej diskotéke. Nacvičili 

sme kultúrny program ku Dňu matiek, pre dôchodcov: Október - mesiac úcty k starším, pre kamarátov v ZŠ: 

Deti - deťom, posedenie pri stromčeku. V spolupráci so základnou školou sme zorganizovali vystúpenie 

sokoliarskej skupiny s dravcami, hudobné rozprávky uja Ľuba. Vyuţívame prekáţkovú dráhu a školské 

ihrisko na športové a pohybové aktivity. 

V spolupráci so školskou jedálňou sme usporiadali Deň mlieka, ovocia a zeleniny spojené 

s ochutnávkou pre rodičov, aby sa oboznámili so zdravou výţivou svojich detí.  

Rodičov chceme upozorniť na zmenu termínu pre zápis detí do MŠ, ktorý bude od 30. apríla do 31. mája na 

odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Novinkou v MŠ je interaktívna tabuľa pre prácu 

s deťmi, ktorú sme získali prihlásením do 

národného projektu: Elektronizácia vzdelávacieho 

systému regionálneho školstva a tak sme 

zmodernizovali výchovno-vyučovací proces 

digitálnymi technológiami. 

Veľmi nás teší, ţe si rodičia uvedomujú, aké 

dôleţité je umiestniť deti do kolektívu od útleho 

veku, no nie je v našej moci kaţdému vyhovieť. 

Do budúcnosti budeme pri umiestňovaní detí do 

MŠ zohľadňovať aj to, ako sa nám rodičia snaţia 

pomôcť.   

  

 

 

Do budúcnosti budeme pri umiestňovaní detí do MŠ 

zohľadňovať aj to, ako sa nám rodičia snaţia pomôcť, 

ako si plnia svoje povinnosti, ako rešpektujú naše 

pravidlá, či nám podávajú pomocnú ruku pri 

organizovaní rôznych akcií a podujatí pre 

spríjemnenie pobytu svojich detí v MŠ. 

 Zároveň sa chceme poďakovať pánovi starostovi 

a všetkým zamestnancom obce ako aj rodičom za 

spoluprácu a pomoc pri odstraňovaní porúch, riešení 

problémov, pri oprave a modernizácií našej materskej 

školy. 

 

Deň ovocia a zeleniny v škôlke 

Ukážka sokoliarstva 
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  ZZáákkllaaddnnáá  šškkoollaa  
Vážení 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. Väčšina z Vás preto nemá informácie o živote v našej základnej škole. 

V aktuálnom školskom roku 2015/2016 je počet žiakov 42. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje 

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

výchovno-vzdelávacími potrebami. V špeciálnej triede sa vzdeláva 9 žiakov a v bežných triedach 33 žiakov. 

V tomto školskom roku sme prvýkrát vytvorili pracovné miesto pre asistenta učiteľa, ktorý pomáha pri práci 

žiakovi so zdravotným znevýhodnením. Na spomínané pracovné miesto máme pridelené účelovo viazané 

finančné prostriedky. 

Žiaci majú možnosť pracovať v záujmových útvaroch – hravá slovenčina hudobno-dramatickom, základy 

počítača a šikovné ruky. V tomto kalendárnom roku sa z finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom 

školstva, vedy a výskumu SR určených na prevádzku školy  zrenovovala kotolňa, opravila sa strecha kotolne 

školy, bol dopĺňaný stav učebných pomôcok, zakúpil sa nový dataprojektor a digitálna kamera. 

Učiteľky školy sa zapojili do rôznych foriem ďalšieho vzdelávania.  Neustále zmeny v školstve nás 

prinútili začať so štúdiom anglického jazyka na Jazykovej škole v Moldave nad Bodvou, pretože žiaci 3. 

ročníka od školského roka 2017/2018 budú mať povinný anglický jazyk.  

Už tradične sme sa zúčastnili akcie Deň narcisov, počas ktorej sme za aktívnej spolupráce Vás, občanov obce 

Štós mohli vyzbierať zatiaľ rekordných 333, 39 eur, ktoré sme odovzdali Lige proti rakovine a tak  prispeli 

k liečbe ľudí onkologicky chorých.    

Žiaci školy sa zúčastnili rôznych súťaží - Hviezdoslavov Kubín /prednes prózy a poézie/, Deň múz v ZŠ 

Trstená pri Hornáde,  /výtvarná súťaž/, súťaž v oblasti informatiky i-Bobor.  

V októbri žiaci vystúpili s hudobno-dramatickým pásmom pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším. 

Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na chode školy počas roka – pánovi starostovi 

a zamestnancom Obecného úradu v Štóse  a rodine Rychnavskej za poskytnuté sponzorské dary. 

Na záver by som chcela aj prostredníctvom Štóskych novín poďakovať pri príležitosti životného jubilea – 50 

rokov našej kolegyni a vašej obyvateľke Mgr. Slávke Müllerovej za dlhoročnú plodnú prácu, ktorú venovala 

štóskym deťom. Zo srdca jej prajem len to najlepšie ako v osobnom,  tak aj v pracovnom živote, hlavne veľa 

elánu pri ďalšej  práci s deťmi. 

Záverom Vám, milí občania, v mene žiakov a kolektívu základnej školy prajem pokojné Vianoce v kruhu 

najbližších a šťastný a úspešný Nový rok 2016.                                          

 

    Ing. Ľuboslava Pačaiová 

              riaditeľka ZŠ 
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Ţivot evanjelického cirkevného  

zboru v roku  2015 
Ako ten čas letí, uţ je zasa december, rok od posledného vydania našich novín. Všade sa koncom 

roka hodnotí a bilancuje, aký to bol rok. Hodnotia sa úspechy, ale aj neúspechy. V našom cirkevnom 

zbore sa tieţ koncom  roka zamýšľame čo nám tento rok priniesol, koľko radostí, starostí a smútku?  

Touto cestou  by som chcela o ţivote v našej cirkevnom zbore poinformovať čitateľov našich novín.V 

mesiaci marec sa delegácia našich sestier a bratov zúčastnila na voľbe funkcionárov   cirkevného zboru 

Košice Terasa a fília Štós. Pre náš cirkevný zbor boli zvolení:  

 sestra Alica Schreiberová – za kurátorku 

 brat Gabriel Müller – za zástupcu  kurátora a presbytera  

 sestra Timea Gedeonová – za pokladníčku 

 sestra Mária Schikerleová – za kostolníčku 

V máji na sluţbách Boţích na deň matiek, sme v našom zbore zaţili radosť z krstu malého 

Adriánka, ktorý sa narodil rodičom Karin (rod. Končíkovej) a Dušanovi Holečkovi. Je to veľmi pekná 

nová tradícia, ţe Dni obce sa začínajú v kostoloch. Tohto roku  sme mohli preţiť prvé ekumenické sluţby 

Boţie v našom kostole. Svojimi príhovormi poslúţili  Mons. ICLic. Rastislav Suchý, brat farár Mgr. 

Ondrej Kolárovský a pán starosta Anton Imling. Pre tých, ktorí tam boli,  bol to pekný záţitok, tí čo sa 

nezúčastnili môţu ľutovať.  

V septembri nás opustila naša spolusestra Eleonóra Macorlíková, ktorá ţila vo Vyšnom Medzeve. 

Táto pohrebná rozlúčka mala ekumenický rozmer, nakoľko sa konala v rímskokatolíckom  kostole vo 

Vyšnom  Medzeve, kde je aj na miestnom cintoríne pochovaná. Mali sme pokazený organ, ktorý sa nám 

podarilo opraviť. Novembrové sluţby Boţie boli pre nás slávnostné, nakoľko prvýkrát v histórii nášho 

zboru sa konala konfirmácia dospelých. Konfirmovaná bola naša sestra Andrea Grančajová. V tú nedeľu 

sa niektorí naši členovia zúčastnili Spomienkového stretnutia spojeného s prednáškou Dr. Ladislava 

Jurkoviča – Poţehnaný v skúškach viery. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

Brat farár doktor  Jurkovič bol 20 rokov farárom v 

našom cirkevnom zbore. Bol to veľmi dojímavý 

záţitok. Z prednášky sme sa dozvedeli, koľko 

utrpenia preţili väznení bratia farári a ich rodiny. 

Členovia nášho zboru sa rozhodli, ţe finančne 

podporíme výstavbu kostola Košice Terasa. 

Uskutočnili sme v rámci sluţieb Boţích dve 

zbierky. Členovia, ktorí na týchto sluţbách Boţích 

neboli prítomní svoj príspevok odniesli k sestre 

pokladníčke.  Všetkým čitateľom týchto novín 

prajeme poţehnané preţitie vianočných sviatkov a 

Boţiu prítomnosť v budúcom  roku. 

 Celebrujúci  

kňazi 

Alica Schreiberová 
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Katolícka cirkev v obci a jej aktivity 

Naša farnosť zaznamenala v tomto roku jednu z výrazných zmien. Tunajšieho kňaza Mgr. Václava Gala 

vystriedal pán farár Mons. ICLic. Rastislav Suchý. Zatiaľ čo pán duchovný Galo v minulosti spravoval 

spoločne s farnosťou Štós aj farnosť Vyšný Medzev, touto zmenou „získalo“ naše spoločenstvo svojho 

vlastného duchovného . Naši najmenší sa aj tento rok zúčastnili projektu Dobrá novina, kde zbierajú pre 

deti z rozvojových krajín  peniaţky pre lepší ţivot.  Deti sa učia obetovať svoj vlastný čas, naučiť sa 

niečo, aby tak pomohli iným, ktorí to šťastie nemali a ţijú v takýchto krajinách. Do Dobrej noviny sa 

minulý rok zapojilo takmer 26-tisíc koledníkov v 1247 obciach a navštívili spolu viac ako 77-tisíc 

domácností. Vykoledovaná suma dosiahla krásnych 948 044, 89 €, čo je zatiaľ najvyššia suma v histórii 

Dobrej noviny.  Pozvať k sebe koledníkov má moţnosť kaţdá domácnosť, ktorá sa nahlási v sakristii po 

sv. omši.  

Ako sa uţ spomínalo v predchádzajúcom článku,  mali sme tú česť zúčastniť na ekumenickej sv. 

omši pri príleţitosti Dňa obce.  

Do ţivota sme krstom priviedli niekoľko nových bratov a sestier a na druhej strane sme sa 

rozlúčili s niekoľkými blízkymi.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

V budúcom roku sa členovia farskej rady 

za vedenia pána farára pokúsia cez rôzne formy 

nenávratných  príspevkov a sponzorských darov 

zrekonštruovať interiér kostola. Neustálym 

problémom je vnútorná vlhkosť chrámu. 

V neposlednom rade je uţ rovnako, po toľkých 

rokoch,  nutná aj oprava exteriéru.   

Na konci uţ len veľké ďakujem všetkým, 

ktorí sa snaţia akokoľvek pomôcť, či uţ pri 

pravidelnom upravovaní kostola, rôznou 

materiálnou i nemateriálnu podporou. Zároveň 

vás ako spoločenstvo pozývame na polnočnú sv. 

omšu, ktorá je najkrajšou oslavou narodenia 

malého Jeţiška.  

 

Propagácia Dobrej noviny 
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Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto previerkou sme sa zároveň umiestnili v prvej priečke v Košickom kraji. 

V mesiaci august bola naša cisterna Tatra 815 odovzdaná na tzv. repas (generálnu kontrolu), ktorej plnú 

hodnotu v sume 120 000 €  uhradí Ministerstvo vnútra SR. V súčasnosti sa toto vynovené vozidlo 

nachádza v Moldave nad Bodvou, kde čaká na oficiálne odovzdanie za prítomnosti súčasného ministra 

vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka. Pri tejto príleţitosti bolo potrebné čiastočne zrekonštruovať aj hasičskú 

zbrojnicu v dedine. Okrem úprav garáţe vznikla v hasičskej zbrojnici spoločenská miestnosť s pamätnou 

vitrínou. Okrem tejto miestnosti bola zriadená aj šatňa, kde su odloţené špeciálne hasičské obleky.  

Čo sa týka zásahovej činnosti bola naša jednotka vyslaná operačným strediskom Hasičského 

a záchranného zboru  (HHaZ)  Košice na poţiar píly v Mníšku nad Hnilcom, pričom všetky náklady 

hradilo uţ vyššie spomínané Ministerstvo vnútra.  

Do budúcna je mojim prianím stretávať sa s hasičmi pri prevencii a pri kultúrnospoločenských 

udalostiach ako pri poţiaroch.   

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

Dobrovoľný hasičský zbor v tomto 

roku obdrţal cestou celoplošného 

rozmiestnenia  síl a prostriedkov SR 2015 

dotáciu vo výške 3000 €. Zaradenie našej 

jednotky v celoslovenskom hodnotení 

vyplýva z technickej vybavenosti 

a akcieschopnosti daného hasičského 

útvaru. Vykonanou námatkovou 

previerkou KRHaZZ (Krajským 

riaditeľstvom hasičského a záchranného 

zboru Košice)  v mesiaci júl za zistilo, ţe 

naša jednotka uskutočnila výjazd do 8 

minút od vypuknutia poţiaru.  Tatra 815 po tzv.  repase 

Hasiči ako tí čo stále pomôžu,  trebárs aj so stavaním  „Mája“ 

Anton Imling 

Pamätná vitrína 
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ČČiinnnnoossťť  OObbeeccnnééhhoo  ppooddnniikkuu  lleessoovv,,                                                                      

sslluužžiieebb  aa  rreemmeessiieell  

 

V roku 2015 sa pokračovalo druhou časťou projektu „Obnovy lesných porastov a ozdravných 

opatrení“. Išlo o zalesňovanie, vyţínanie, výsek neţiadúcich drevín a krov a výstavbu oplôtkov proti 

škodám spôsobených zverou. 

      V rámci projektu bolo zalesnených 36,45 ha holín a bolo pouţitých 213 088 ks sadeníc lesných 

drevín (buk, dub, jedľa, smrekovec). Povyţínaných a vysekaných bolo 274,57 ha plôch. Na ochranu proti 

zveri boli vybudované drevené oplotenia o celkovej dĺţke 3 300 beţných metrov. 

      V tomto roku sme ukončili spracovanie kalamity Ţofia z mája 2014. Celkovo bolo vyťaţených 16 

109 m3 drevnej hmoty, z toho kalamita 3 800 m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Samozrejme sa nezabudlo na dôchodcov a z tejto vyťaţenej hmoty dostali palivové drevo za 

zvýhodnenú cenu. 

     Mimo projektu bolo zalesnených ďalších 30 500ks sadeníc drevín na ploche 6,46 ha. 

     Obecný podnik lesov, sluţieb a remesiel s.r.o. vypracoval v roku 2015 nový projekt „Revitalizácia a 

obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch“ a zapojil sa do výzvy z programu rozvoja 

vidieka 2014 – 2020, podopatrenie 8.4. - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými poţiarmi a 

prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Či bude projekt schválený sa dozvieme aţ v roku 

2016. 

              Gabriel Nagy 
         Konateľ 

 

 
 
      
   

 Výstavba dreveného oplotenia 

 

  

Kalamita  
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FFaaššiiaannggyy  
 

 

 

 
 

 

  

Vôňa zabíjačkových špecialít prilákala našich  

hostí do centra kultúry v našej obci. Áno, aj tento 

rok sa konala tradičná fašiangová zábava v 

Kultúrnospoločenskej budove. Avšak nielen 

milovníci klobások a jaterníc si prišli na svoje. 

Keďţe sa podávali aj sladké šišky zišli sa tu všetky 

vekové kategórie, ktoré si túto fašiangovú pochúťku 

naplno  vychutnali. Celé podujatie vyvrcholilo 

sprievodom  masiek  teda prezlečených 

"odváţlivcov". Celú akciu sprevádzala dychovka, a 

tak si všetky masky mohli zvesela zatancovať. 

Tradične sa pochovala basa na znamenie začiatku 

pôstneho obdobia 

 

 

  

Čakanie na fašiangové dobroty 

Príchod a tanec masiek 
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SSttaavvaanniiee  MMáájjaa  
 

 

 

 

 
 

 

  
 Najprv sa Máj musel poriadne vyzdobiť... 

 

  

V predvečer prvého mája sa stretnú takmer všetky organizácie pôsobiace v obci a spoločne 

postavia Máj, teda strom symbolizujúci v našom prípade spoluprácu. Zatiaľ čo starosta za pomoci 

Obecného podniku  lesov a remesiel zabezpečil tento symbol , naša mládeţ sa postarala o jeho výzdobu. 

Celé podujatie sa z neba usmievalo jarné slniečko a tým spríjemňovalo celkovú atmosféru.   

 

 

... aby ho mohli následne hasiči v parku postaviť 
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DDnnii  oobbccee  
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

   

Obecné dni  začali, ako obvykle, ekumenickou 

svätou omšou v Chráme Boţom. Túto svätú omšu 

celebrovali brat farár Mgr. Ondrej Kolárovský s pánom 

farárom Mgr. Rastislavom Suchým.  Okrem toho sa k 

občanom prihovoril aj pán starosta Anton Imling, ktorý 

týmto  dni obce . Po sv. omši sa konalo slávnostné obecné 

zastupiteľstvo, ktoré svojou  účasťou poctili aj samotní páni 

farári. Po tejto slávnosti nasledoval lampiónový sprievod, 

ktorý sa v našej obci teší od svojho počiatku  veľkej obľube. 

Rovnako sa ku sprievodu pripojila dychovka, ktorá týmto 

vytvorila neopakovateľnú atmosféru. Tento deň bol však len 

začiatok.  

V sobotu  Štóske dni pokračovali pochodom  

maţoretiek z Novej Dubnice a koncertom našej Dychovky, 

ktorá takto oslávila svoje 90. výročie vzniku.  Pestrý 

program pokračoval vystúpením maţoretiek rovnako z 

Novej Dubnice. Po tomto záţitku si prišli na svoje milovníci 

„Repete hitov“, keďţe pozvanie prijal Robo Kazík. 

Zaspieval svoje najznámejšie hity a pridal čo - to zo svojich 

noviniek. S pánom Kazíkom si zaspievali aj mladšie 

generácie. Veď kto by nepoznal hity ako  - Toto sólo patrí 

nám alebo Plavovlásku.  

Deň pokračoval v súťaţiach v pílení dreva, ktorú vyhral Tomáš 

Jastrab s Romanom Göblom. Nesmeli tieţ chýbať disciplíny ako 

udrţanie plného krígľa a najrýchlejšie vypitie piva. V prvej 

disciplíne vyhral ako najsilnejší pivár Michal Schmiedl. 

Najšikovnejšie tento mok dokázal vypiť Michal Eiben a tým sa 

stal jednoznačným víťazom v tejto disciplíne . Dni obce   

zakončila zábava so skupinou Akcent.  

Dúfam, ţe sa všetkým páčilo a o rok sa opäť spolu stretneme. 

 

 

Obr. hore: Robo Kazík 

Obr. dolu: Víťazi pivných disciplín 

Varenie guľášu 
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NNáávvšštteevvaa  MMiikkuullááššaa  

Keď sa blíţi šiesty december, kaţdé dieťa z našej dediny netrpezlivo odpočítava prespané noci, 

ktoré ho delia od príchodu tohto pána. Ani tento rok nebol výnimkou. Hoci to v nedeľu šiesteho decembra 

vyzeralo, ţe na našu dedinu tento pán zabudol, svoju povesť napravil hneď v pondelok siedmeho 

decembra. Všetky dobré deti sa zišli v Kultúrnospoločenskej budove, kde ho uţ netrpezlivo očakávali. 

Zatiaľ čo Mikuláš rozdával darčeky, kaţdý si v hlave opakoval nejakú básničku, ktorú si na tento deň 

pripravil, aby  mu ju osobne predniesol. Táto vzácna návšteva si so sebou priniesla aj posilu. Bol ňou čert, 

ktorý by najradšej kaţdého obdaroval uhlím. Keďţe všetky deti svoju básničku predniesli na jednotku, 

ţiadne z nich neodišlo bez balíčka plného sladkostí.  

Po vyprázdnení vreca sa Mikuláš odobral z našej dediny ďalej, k ďalším netrpezlivým deťom. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

Ako strašil čert deti 
Mikuláš pri rozdávaní darčekov 
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 Polner Cup 

počet pretekárov: 8 

        Víťazi:  

 „Baby“ 

                1. miesto: Oliver Bábik 

 „Juniori“ 

              1. miesto: Samuel Müller  

              2. miesto: Peter Müller  

 „Ţeny“ 

 1. miesto: Dagmar Eibenová 

 „Muţi do 50 rokov“ 

              1. miesto: Michal Eiben  

              2. miesto: Rastislav Balog 

    3. miesto: Göbl Patrik 

 „Muţi nad 50 rokov“ 

  1. miesto: Gabriel Müller 

 

 Operný koncert 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Dňa 13. júna sa v obci konal koncert 

Viktórie Norko Markovej, Antona 

Baculíka s klavírnych sprievodom 

Júlie Grajták ovej a Kataríny 

Burgrovej.  

Ďakujeme za krásny zážitok. 

Súťažiaci a diváci Polner cupu 

Účinkujúci 
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V tomto čísle sme sa rozhodli zaviesť tradíciu uverejnenia ,  ktoré nás zaujali. Ide najmä o aktivity 

občanov, ktorými sa snaţia udrţať istú tradíciu resp. zachovať niečo vzácne pre budúce generácie.  

V tomto roku by sme chceli spomenúť výstavbu studničky realizovanú pánom Butkayom a pánom 

Lehotským. Túto unikátnu studničku nájdete v „Majas Grunte“, po ceste vedľa cintorína smerom k lesu.   

. Zaujímavé je, ţe voda z nej vyvierajúca je čistá, pitná a hygienicky nezávadná. Studnička bola postavená 

tieţ za pomoci obce a do budúcna sa plánuje úprava jej okolia.   

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

Studnička 
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Obnova hrobu Huberta Henrika 

 

  

V dnešnej dobe si uţ nevieme predstaviť ţiadnu 

oslavu bez šumivého vína značky totoţnej s menom 

tohto človeka. Avšak len málokto vie, čo sa s ním stalo, 

aký mal ţivot a kde je vlastne pochovaný.  

Podľa historických prameňov bola prvá továreň v 

Európe ( mimo Francúzska)  zaloţená v roku 1825 

bratislavskými mešťanmi - J. Fisherom a M. 

Schönbauerom. Práve tu sa výrábalo šumivé víno podľa 

tradičného receptu. Johann Fisher bol cisársky a 

kráľovský dvorný obchodník.  

Po smrti oboch zakladateľov sa majiteľmi stávajú 

Johann Fischer ml. a Schönbauerov synovec - Johann 

Geiger. 

Prvým členom rodiny Hubertovcov, ktorý sa v 

roku 1875 objavuje ako spolumajiteľ továrne spolu s J. 

Fischerom bol Franz Hubert.  

V roku 1903 sa majiteľom oprávnenia na vedenie 

ţivnosti stal Franzov syn Henrik. Hospodárska kríza a 1. 

svetová vojna prispeli k poklesu dopytu po šampanskom 

a šumivých vínach. Vedenie firmy v roku 1918 preberá 

Henrik Hubert a mení jej názov na Hubert J. E. V tomto 

roku bola na firmu uvalená národná správa s 

odôvodnením, ţe jej majiteľ je osoba maďarskej 

národnosti a teda neprijateľná pre Československú 

republiku. H. Hubert sa ocitol na listine ľudí, ktorí mali 

byť deportovaní. A práve vtedy sa Henrik Hubert dostal 

do Štósu. Po jeho smrti bol pochovaný ako jednoduchý 

človek, bez patričnej úcty. Práve tento rok sa naskytla 

príleţitosť za finančnej podpory spoločnosti Hubert J. E. 

spol. s r.o., Sereď hrob obnoviť. Tak teda pri 

nasledujúcej návšteve cintorína nezabudnite vzdať úctu 

aj tejto osobnosti či uţ zapálením sviečky alebo tichou 

modlitbou.  

 Zrekonštruovaný pomník 
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Tak teda v tomto čase zhonu a stresu, vás pozývam na chvíľku, keď si sadnete, zoberiete do 

rúk Štóske noviny a prežijete ešte raz tak "papierovo" všetky udalosti našej obce. Dozviete sa, čo je 

nové v poľovníctve, ako slávil výročie náš Dychový orchester a mnohé iné zaujímavosti.  

Tieto noviny sú však tento rok špeciálne. Keďže slávime desiaty rok od ich prvého vydania. 

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli, uverejniť na titulnej strane novín fotky z čias, ktoré si už snáď 

ani nikto nepamätá.  

Dovoľte mi teda, aj prostredníctvom  tohto príhovoru,  Vás  srdečne pozvať na tradičný 

Silvestrovský punč, ktorý sa bude podávať 25. decembra o 18.00. Rovnako budem rád, ak prijmete 

pozvánku na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa už tradične uskutoční v priestoroch našej  

Kultúrnospoločenskej budovy.  Vstupenky si môžete zakúpiť ako vždy u pracovníčok Obecného 

úradu.  

Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi akokoľvek pomohli pri chode obce 

a dúfam, že táto spolupráca bude úspešne pokračovať aj v budúcom roku. Aj vďaka Vám všetkým 

sme sa stali držiteľom certifikátu Dôveryhodná firma 2015. 

Teda už len záverom, dovoľte mi popriať vám niečím nerušené vianočné sviatky plné 

pokoja, lásky a blízkosti tých ktorých máme radi.  Rovnako prajem šťastný vstup do nového roka 

2016, nech je lepší ako tento a nech sa v zdraví stretneme pri ďalšom ročníku týchto novín.   

Anton Imling, starosta obce 

Milí občania a čitatelia týchto novín,  

už nám len stačí otvoriť pár okienok na adventnom kalendári a 

opäť tu budú najkrajšie sviatky roka. Síce sa opakujú každý rok, 

ale na ich čare im týmto neubúda. Všetci sa tešíme na ten čas, keď 

spoločne s rodinou zasadneme za štedrovečerný stôl a budeme 

sa tešiť, že sme sa opäť po roku zišli. Niektorí však nebudú mať 

to šťastie, že sa stretnú pri tejto udalosti všetci. Avšak tichou 

spomienkou si určite spomenú aj tých, ktorí tu s nimi pred rokom 

sedeli.   
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50 rokov 

     Bugyi Dezider 

     Dudy Gejza 

     Dudyová Vlasta 

     Jastrabová Ingeborg 

     Komárová Edita 

     Mészárošová Edita 

     Müllerová Slávka 

     Nagy Vladimír 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

60 rokov 

 Domonkoš Ján 

 Flachbartová Mária 

 Gajdošová Eva 

  Hartmannová Magdaléna 

  Jerga Jaroslav 

  Klučarovská Mária 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

70 rokov 

Balog Ján  

Fábianová Mária 

Imlingová Alţbeta 

Rauch Jozef 

Sieberová Eva 

Zástěra Josef 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

80 rokov 

Furin Rudolf 

Malík Vladimír  

Müllerová Magdaléna 

Zvirinská Alţbeta 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

90 rokov 

Neumanová Mária 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Mézsároš Dezider 

Müllerová Mária 

Nagyová Eva 

Neuman Imrich 

Rauchová Alica 

Ruštinecová Lujza 

 

SOBÁŠE 
 Stanislav Bandy a Bronislava Pukleová      31.01.2015 

Tomáš Matejka a Viera Rosiarova               22. 08.2015 

Tomáš Renčík a Dominika Mészárosová    12. 09. 2015 

Marek Cipcer a  Monika Palinčárová           24.10.2015 

   

 

 

 

 

 

 

 

Narodenia 
Bandiová Lara      27.07. 2015 

Horváthová Sára  19.07. 2015 

Kolesár Dominik   15.06. 2015 

Nagy Matej           11.07. 2015 

Oros Radovan        05.08. 2015 

Puklea Roland         07.04.2015 

Pukleová Dajana    09.01.2015 

Pukleová Michaela 01.11.2015 

 

 

 

Úmrtia 
 Šovari Július             17. 05. 2015 

Dudy Dušan               18. 08.2015 

Kráľovský Ladislav   11. 09. 2015 

 

   

 

 

Spoločenská kronika 
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ZZ aa   vvýý vvrr aa tt oo mm ..   

                                                                                      OO tt tt oo   NN ee uu mm aa nn   

  

VV     ll oo nn ee         kk rr áá ss nn ee jj           pp rr íí rr oo dd yy ,,   

čč aa kk áá mm     nn aa     ďď aa ll šš ii ee       pp rr íí hh oo dd yy ..   

PP oo dd   MM aa rr cc ii hh oo     pp aa dd ll oo uu     bb úú dd oo uu ,,   

vv yy bb ee rr áá mm   ss ii       ss pp rr áá vv nn yy         uu hh oo ll ..   

  

    

    SS ee dd íí mm       tt íí šš kk oo       zz aa       vv ýý vv rr aa tt oo mm ,,   

oo bb ďď aa ll ee čč   ss oo       ss vv oo jj ii mm     bb rr aa tt oo mm ..   

  SS nn áá ďď     bb uu dd ee     ss vv ..   HH uu bb ee rr tt     tt aa kk ýý ,,   

 pošl e  mi  vysn í vané    d i v iaky.  

 

 

Pot om  pr esnú   mušku   mať ,  

                               a   di v i aky    úspešne    zdo lať .  

                               To    by     bo l i     pekné    žne ,  

                               z ost a lo    však    l en    pr i   sne .  

 

 

Keď    sa      pot om     z í dem e,  

des i a tu     dobr ú     s i    za jeme.  

Neúspech    s i       de f inu jem e,  

t ep lú     kávu ,    ča j ,    vyp i jeme.  

 

                                Lepší        p l án       vym ys l i eť ,  

ako  na     d i v i akov    dozr i eť .  

Ter az       škoda      mudr ovať ,  

napráz dno  domov  sa    b rať .  

 

   01  /  2008  

 

 

Redakčná rada a grafické spracovanie: Renáta Flachbartová, Mgr. Gabriela Flachbartová, Ing. Michaela Flachbartová 

Informácie a foto: Obecný úrad Štós, súkromný archív autorov, internet 


