
Ročník: 1v

Troška zo Stožka
Číslo: 2 Máj 2014 Občasník Nepredajné

3. Dávajme si pozor
4. Máje, máje
5. Detvianska nátura
6. Den učitelov
6. Den Zeme

7. Den matiek
8. Pochovávanie basy
9. Karneval a Polepetko
11. Pozvánka na gulášmajstra
12. Rezbárska škola

Drevár fi alový

Lišaj marinkový

Koho môžeme stretnút

na letnej prechádzke

prírodou...

,

D á fi l ý

Liš j i k ý



2

Úvodník
Milí čitatelia, spolu s vôňou jari, s kvitnúcimi záhradami, pučiacimi 

stromami prichádzame i my s mnohými zaujímavosťami, novinkami, 
ktoré sme v našej obci za uplynulé obdobie zažili. A ako to už u nás 
býva zvykom, nebolo toho málo.

Veselili sme sa, pôstili, slávili veľkonočné sviatky, Deň učiteľov 
i Deň matiek, robili poriadok v obci, hrali divadlo...... Počtom obyva-
teľov nie je veľký náš Stožok, ale veľmi bohatý na podujatia, ktoré sa 
u nás konajú. Nejedna obec nám ich veru závidí.

Pamätám si, ako som pred (veru už mnohými)  rokmi, chodievala 
po hlavnej ceste popod Stožok a jediné čo som o ňom vedela bolo, 
že sa tu nachádza Benzinol a bývajú tu vojaci. Nikdy ma to nelákalo 
nakuknúť priamo do obce, a tak som sa mylne domnievala, že tu žije 
možno pár ľudí, ale inak sa tu už nenachádza nič zaujímavé. Raz 
sa mi predsa len naskytla možnosť, aspoň na pár hodín, pobudnúť 
priamo v Stožku.

Bolo to s folklórnym súborom, v ktorom som pred časom tanco-
vala. Fotili sme sa v prírode v krojoch na propagačné materiály, po 
ktorom sme mali vystúpenie v kultúrnom dome. Viem si presne pred-
staviť, aká som ostala očarená z okolitej prírodnej scenérie. Neza-
budnuteľný výhľad z kopca na dedinku v údolí.... proste nádhera! 
V pamäti mi utkveli ešte dve veci, cestou od Pĺžikov (vtedy som ne-
mala ani páru o tomto pomenovaní) sme stretávali samých usmia-
tych, vľúdnych ľudí. Rozprávali sa s nami, ponúkli nás studeným 
čajom, ktorý bol pre nás v tom letnom období veľkým osviežením. 
Jedna pani, (priznám sa, vôbec si nepamätám, ako vyzerala a ani 
ako sa volala) nám pred vystúpením priniesla za veľkú misu fantas-
ticky upečených pampúchov.

Nie všade sa človek stretne s toľkou vľúdnosťou i prajnosťou. Až  
by sa nejaká tetuška v mojom rozprávaní spoznala, bola by som veľ-
mi rada, keby som sa jej mohla osobne dodatočne poďakovať. Vtedy 
mi totiž prvýkrát skrsla v hlave myšlienka, že by sa mi tu medzi taký-
mito ľuďmi páčilo žiť.

Druhou vecou, ktorou som bola príjemne prekvapená, bol kul-
túrny dom. Na malú obec sa mi zdal pomerne veľký a hlavne bolo 
v ňom všade čistučko (čo sa nedalo o mnohých kultúrnych domoch 
voľakedy povedať). Vtedy by mi ani vo sne nebolo napadlo, že raz 
budem na tých doskách kultúrneho domu stáť často, učiť deti i mlá-
dež tancovať, hrať divadlo či podieľať sa na organizovaní rôznych 
podujatí.

Dnes, keď idem po našom Stožku, som vďačná za ten deň vystú-
penia, lebo mi otvoril brány do môjho nového domova. Našla som tu 
priateľov, vynikajúcich ľudí, susedovcov, bez ktorých si už svoj život 
ani neviem predstaviť. Mám pocit, že v tejto malebnej obci sa žije 
akosi ľudskejšie ako inde.

Prajem Vám, aby ste aj Vy zažívali len samé príjemné pocity, ra-
dosti nielen v rodinnom kruhu, susedských či pracovných vzťahoch, 
ale aj pri čítaní nového čísla nášho časopisu.

Radoslava Búdová

Jarno-letná
Po skromnej zime, máme tu zas,
slnečných lúčov ten vzácny jas.
Stromy kvitli rýchlo, videl vám to svet,
že čerešňa v máji už nemala kvet.

„Fašiangy Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožucha, zima mu bude...“

Aj na Stožku sme si basu pochovali,
zabavili všetci, pojedli, popili
A potom sa hralo a všetci krepčili,
do samého rána dievky vykrútili.

Koncom marca sa patrí dať učiteľom kvietok,
uctiť si ich prišlo veľa našich dietok.
Pripravili program, zarecitovali básne,
krivánske divadlo zahralo Buky podpolianske.

V apríli sme upratovali a ničili skládku,
veď Zem si zaslúži lepšieho poriadku!
Malí aj tí väčší, všetci sa snažili,
keď bol ten Deň zeme, tak sa pričinili.

Aj kurzy šikovných ručičiek mávame,
na Veľkú noc stále kraslice chystáme.
Zo Zvolena prišla Zuzička s nápadmi,
ako vyzdobovať vajíčka špagátmi.

Sviatok Veľkej noci vyšiel nám na apríl,
a divadlo Stožkár voľačo pripravil.
Detvianska nátura - tak sa hra volala,
veľa návštevníkov veru prilákala.

Bolože to smiechu a toľko talentov,
čo sa vám vykľulo z tých stožkárkych hercov.
Úspech ba aj potlesk - to všetko zožali,
úsmevy na tvárach veru všetci mali.

Aj v materskej škole máme ruchu veľa,
na karnevale postavičky z krepového papiera.
Detičky sa tešili, s kamarátmi bavili
a zatiaľ im rodičia občerstvenie robili.

Detičky zo škôlky výlet krásny mali,
do Zvolena za kultúrou sa ony vydali.
Polepetko zábavný poplietol im hlávky,
a tak sa s nadšením vracali do škôlky.

Takto aktívne si v tom Stožku žijeme
aj na Guľášmajstra pozvať Vás hneď chceme!
Máme tu zábavy ozaj veru dosti,
radi privítame aj neznámych hostí

Vaša Maťka Hlaváčová

Úvodník
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Napísal: Dušan Kočlík

V spravodajských reláciách sa stretávame s ďalším fe-
noménom dnešnej doby. Ľudia strácajú prehľad, pretože 
zo všetkých strán sa na nich valia ponuky dealerov energií, 
ponuky mobilných operátorov, takmer týždenne ich telefo-
nicky oslovujú anketári s prvotriednymi ponukami využitia 
kreditných kariet, internetu a všetkého možného. 

Potom sa nemôžeme čudovať, že jedného dňa zaklopú 
na dvere dve mladé, pekne oblečené ženy, predstavia sa, 
že sú zo sociálnej alebo zdravotnej poisťovne alebo inej 
známej inštitúcie a po krátkom rozhovore sa nanominujú 
do bytu/domu pod zámienkou vrátenia preplatku poisťov-
ne, zvýšenia dôchodku, príspevku na lieky, fi ktívnej kontro-
ly spotrebičov, pričom šikovnou manipuláciou odpozorujú, 
kde si dôchodca odkladá starostlivo ušetrené peniažky. 
Potom už stačí, že jedna zo žien odpúta pozornosť a druhá 
premiestni úspory do vlastného vrecka. Až po ich odchode 
poškodený zistí, že bol okradnutý. 

Ďalším spôsobom, ktorý úspešne podvodníci využíva-
jú je ten, že zavolajú dôverčivým dôchodcom a vydávajú 
sa za ich príbuzného (najčastejšie vnuk) s tým, že sa mu 
pokazilo auto, mal dopravnú nehodu, zranenie a podobné, 
často silne emotívne príbehy, pričom potrebuje fi nančnú 
hotovosť a dohodne, že pre peniaze príde jeho kamarát 
alebo kamarátka. V nedávnej dobe sa toto podarilo pod-
vodníkom v dvoch prípadoch v Lučenci, vo Fiľakove boli 
neúspešní, pretože im dôchodkyňa neuverila. V dvoch prí-
padoch v Komárne obrali svoje obete zlodeji a do bytov, že 
priniesli peniaze pre syna, chceli ich rozmeniť a následne 
si pod zámienkou, že im spadol výfuk, pýtali drôt na jeho 
priviazanie. A starenka prišla o 3600,-€. Fantázia podvod-
níkov nepozná hraníc. V Nitre sa napr. ponúkli na výmenu 
odkvapových rúr, vypýtali si zálohu 600,-€ a pri družnom 
rozhovore, kým sa majiteľ nedíval, prišiel o ďalších 1400,- 
€.

Možno si poviete, že mne sa to nemôže stať. Títo pod-
vodníci však majú dar reči a presviedčania a v danej situá-
cii, pod tlakom okolností si neuvedomíme, čo sa môže stať. 

Z toho dôvodu je potrebné vedieť niekoľko základných 
zásad:

• preplatky pracovníci nikdy nenosia osobne do do-
mácností,

• pracovníci inštitúcie majú mať preukaz  a poverenie 
(v dnešnej počítačovo gramotnej dobe to nie je až 
taký problém si vyrobiť napodobeninu),

• aj plynári a elektrikári musia vopred oznámiť, že 
budú vykonávať odpis a údržbu zariadení v byte/
dome,

• nevpúšťať cudzích ľudí do domu/bytu, už to samot-
né je obrovské riziko,

• telefonicky overiť dostupné informácie, ktoré uvá-
dzajú, 

• ak je to už nevyhnutné, nevyberať pred nimi ani ne-
odkladať hotovosť a nenechávať osoby v miestnos-
ti samotné,

• nepodpisovať žiadne dokumenty bez dôkladného 
oboznámenia sa s ich obsahom, prípadne bez kon-
zultácie s príbuznými alebo právnikom,

• všimnúť si evidenčné číslo vozidla, na ktorom prišli,

• v prípade podozrenia privolať hliadku polície.

V prvom rade však je potrebné si uvedomiť, že opatr-
nosti nie je nikdy dosť. Dostatočnou obozretnosťou nemô-
žeme dať príležitosť zlodejom a podvodníkom na krádeže 
a podvody.

Pozor na podvodníkov!

... viete, že?
• Železnica prechádzajúca cez našu obec zahájila v Stožku prevádzku dňa 18.6.1871?

• Hydrometeorologický ústav vydal svojho času klimatizačné mapy (teplôt, teplotných súm, zrážok, mrazov...), 
súbor takýchto máp, ako mapy vhodných oblastí (podľa pestovania plodín), možno nájsť v súbornom diele AT-
LAS SSR, vyšlo ešte pred rokom 1989, tieto mapy by mali byť bežne v okresných či krajských knižniciach. Je 
všeobecne známe, že v našej obci je menej dažďových zrážok, čím sa pásmo počasia dá hodnotiť ako suchšie, 
mierne teplé. Celkový trend globálneho otepľovania má za následok rozširovanie fauny a fl óry severnejšie. Na-
príklad v Stožku sme tento rok spozorovali najväčšiu žijúcu včelu na Slovensku: Drevár fi alový. Táto včela sa 
na Slovensku vyskytuje len posledných desať rokov, je samotárka a prebýva v bútľavom a spráchnivenom dreve. 
Dorastá až do 3 cm. Taktiež už nie je ojedinelý výskyt sťahovavého motýľa so spôsobom letu pripomínajúcim 
kolibríky: Lišaj marinkový, ktorý sa tu objavuje posledné tri roky. 

• Od začiatku mája platí nový zákon o krátkodobom prenájme bytu. Dáva prenajímateľom možnosti účinne bojovať 
proti neserióznym nájomcom. Tak umožňuje dohodnúť si kratšiu výpovednú lehotu ako 3 mesiace, odstúpiť od 
zmluvy a dokonca zadržať prenajímateľovi hnuteľné veci nájomcu v prípade, ak sa nájomca dobrovoľne a včas 
nevysťahuje z nehnuteľnosti a bude mať voči prenajímateľovi nesplatené záväzky. Podanie na súde nebude mať 
odkladný účinok výpovede alebo zadržaniu hnuteľných vecí. Zákon dáva možnosť aj využiť kauciu na zabezpe-
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čenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi. 

• V rámci Národného projektu č. V.  aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných 
na dávku v hmotnej núdzi v našej obci vykonávajú aktivačnú činnosť tri osoby a v rámci menších obecných slu-
žieb jedna osoba. Hlavným cieľom národného projektu je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov 
o zamestnanie s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných v hmotnej núdzi ako prostriedok zvy-
šovania ich zamestnateľnosti. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
§ 3 uvádza, že obyvateľ obce má právo v rámci menších obecných služieb sa podieľať na rozvoji a zveľaďovaní 
obce a poskytovať pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný ochraňovať majetok obce a podieľať sa na 
nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, ži-
votného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záuj-
me obce, podieľa sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci, napomáha udržiavať poriadok v obci. 
Podľa zákona majú osoby vykonávajúce aktivačnú činnosť obmedzený počet hodín, ktoré môžu odpracovať. 

Chválime!
Z tradícií: Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode 

po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z 
víťazstva jari nad zimou. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne; 
miestami sa tiež obliekali do ženských šiat alebo sa na ne vešali malé bábky. V 15. storočí bolo postavenie mája znakom 
vážneho záujmu o dievča. Na Slovensku napríklad máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. má-
jom pred tie domy, kde je vydaja súca dievka/ich milenka, inokedy sa stavia len jeden ústredný máj pre obec a podobne. 
Väčšinou ide o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry; iba horná časť sa ponecháva s vetvami. Máje sú spoločným 
darom mládencov všetkým dospelým dievčatám obce.

A hoci máj v Stožku nebol postavený 1. mája, ale s oneskorením až 3. mája, treba vyzdvihnúť to, že sa dohodlo a zor-
ganizovalo desať mládencov, ktorí zachránili česť dievčat zo Stožku a postavili im pri multifunkčnom športovom centre v 
Stožku krásny máj. Boli to Patrik Klimo, Pavol Fekiač, Marek Sliacky, Peter Sliacky, Ján Melicherčík, Tomáš Ľupták, 
Martin Ferko, Michal Ďuriš, Jozef Melich a Ján Výbošťok. 

Napísal: Dušan Kočlík

 Boj s úžerou
V tlači, z bilboardov, televízie, výkladov sa na vás usmievajú vyretušované tváre spokojných a nadšených ľudí, ktorí 

sú pripravení len na to, aby vám pomohli... poskytnutím pôžičky. Určite ste sa stretli s takýmito ľuďmi, pre väčšinu ktorých 
je provízia z uzatvorenej zmluvy o úvere životným cieľom a namiesto zreničiek v očiach sa im blýskajú euráče. Oslovujú 
a vybavujú úvery prevažne pre ľudí zo sociálne slabších vrstiev, kde potreba fi nančnej hotovosti často prevyšuje nevý-
hodnosť pôžičky. Za požičaných 200,-€ sa dlžník zaviaže vrátiť spolu so všetkými poplatkami až 398,-€, často v nevý-
hodných krátkych lehotách. Odtiaľ je už veľmi malý krok k začatiu ekonomickej špirály končiacou príchodom exekútora.

Na riešenie nevýhodných úverov bola prijatá novela Občianskeho zákonníka, ktorá prináša nový inštitút civilnopráv-
nej úžery v novom ustanovení § 39a pod názvom Úžera. 

Toto ustanovenie má zasiahnuť najmä poskytovanie úverov (úžerníckych) prostredníctvom nebankových inštitúcií. 
Pritom boj s nebankovkami nie je ničím novým, napr. už Nariadenie vlády SR 238/2008 Z. z. určilo, že výška odplaty za 
poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmie prevýšiť sumu, ktorá zodpovedá dvojnásobku priemernej hodnoty ročnej per-
centuálnej miery nákladov pre príslušný typ úveru platnej ku dňu podpisu zmluvy o úvere zverejnenej a súčasne nesmie 
prevýšiť sumu, ktorá zodpovedá 4-násobku hodnoty váženého priemeru priemerných hodnôt ročnej percentuálnej miery 
nákladov a priemernej úrokovej miery za všetky typy spotrebiteľských úverov platnej ku dňu podpisu zmluvy o úvere. 
Porušenie výšky úrokov už mohlo mať dohru v trestnom konaní. Podmienky a náležitosti uzatvárania spotrebiteľského 
úveru upravuje Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení č. 129/2010 Z. 
z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení neskorších zo dňa 09. 03. 2010.

Zložito napísané, ale právnici nebankoviek dokázali v minulosti obísť toto nariadenie už tým, že svoje náklady rozdelili 
medzi úroky, náklady, spracovateľský poplatok, sankčné poplatky. A tomuto má zabrániť práve „ešte horúca“ novelizácia 
Občianskeho zákonníka, do ktorej konečne sa dostala aj podmienka, že je zákaz používania malého a nečitateľného 
písma, ako aj nemožnosť zakrývania úrokov rôznymi poplatkami. Uvidíme, čo novela prinesie.

Napísal: Dušan Kočlík
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Detvianska nátura
Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku... znie známe vojenské príslovie. 

V trošku podobnom duchu prebiehalo nacvičovanie novej hry nášho ochotníckeho divadelného súboru Stožkár s ná-
zvom Detvianska nátura. Túto hru prvýkrát prinieslo zvolenské Divadlo Zelienka v roku 1997 a odohralo 15 predstavení.

Známe postavičky z rovnomennej knižky Ľuda Zelienku 
tentokrát ožili na javisku v Stožku dňa 20.04.2014 o 16:00 hod. 
pre verejnosť a o 18:30 hod. pre pozvaných hostí. Dejom nás 
sprevádzal rozprávač Marian Lupták. Dej priviedol do vybra-
ných príbehov osudy Matúša Bicana, v podaní Jána Petrin-
ca, začínajúc jeho narodením, rôznymi životnými udalosťami 
a v poslednom dejstve mu už blikala životná sviečka. Len čo by 
to bolo za veselohru, pokiaľ by sa príbeh smutne skončil. Ako 
sa na detviansku náturu patrí, rozkázal si pesničku a s ním ju 
zaspievali všetci účinkujúci. Celým predstavením zazneli ľudo-
vé piesne v tónoch vylúdených ľudovou hudbou pod vedením 
Tomáša Boráka. 

Obavy z vysoko nasadenej latky hrou Kubo opadli pri po-
tlesku a ohlasoch divákov. Chybičky určite predstavenie malo, 

tomu sa nedá vyhnúť, ale o tom je aj ochotnícke divadlo. O stretnutí ľudí 
s chuťou do niečoho sa pustiť, o humore a nečakaných situáciách, ktoré 
vzniknú počas nacvičovania a aj pri samotnom predstavení. Režijne sa 
o hru postaral Jarko Černák s podporou Radky Búdovej, ktorá spracová-
vala scenár z knižky a nechala sa inšpirovať Divadlom Zelienka. Prekrás-
nu scenériu vytvoril stožkársky vychýrený maliar Janko Bohumel. Nád-
herné dobové kostýmy zapožičala pani Kucbeľová Janka z Party Detva 
a súbor Podpoľanec z Detvy.  

Hra sa stretla s úspechom a nadšením divákov, súbor Stožkár nepod-
liezol vysoko nastavenú latku z hry Kubo z roku 2012, ale znovu latku 
zdvihol o niečo vyššie. Marián Kološta zo Zvolena, ktorý stál pri zrode hry 
vo Zvolene v roku 1997 a pri našej stožkárskej verzii poskytoval rady, ne-
šetril pochvalami po zhliadnutí predstavenia. Na pohostenie po predsta-
vení, ktoré sa pri zvukoch ľudovej hudby a pri tanci natiahlo až neskoro 
do noci, pani starostka Janka Klimová priniesla vlastnoručne napečené 
šišky, nová šepkárka z Detvy Mirka Václavová napiekla škvarkové pagáče, Jaroslav Bystriansky zasponzoroval oblože-
nými misami, tekuté občerstvenie zabezpečila pani starostka, pán poslanec Ľubomír Výbošťok a Peťo Matúška, fi rma 
Pizzeria Knar. Všetkým sponzorom, spolu s pánom Mačincom, ktorý fi nančne prispel na divadelnú výzdobu, Obecnému 
úradu v Stožku, pánovi poslancovi Radoslavovi Melichovi patrí srdečná vďaka. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí akokoľvek 
prispeli k zorganizovaniu tohto krásneho podujatia, vrátane Števka Hukela i Anky Ďurišovej, ktorí požičali kroje i divadel-
né kulisy.

Divadelníci nezabudli na úspešne rozbehnutú hru 
Kubo, s ktorou si hlavný predstaviteľ Milan Výbošťok 
získal srdcia divákov. Odohrali sme predstavenia 8. 
marca 2014 pri príležitosti MDŽ v Kultúrnom dome An-
dreja Sládkoviča v Detve, 22. marca 2014 v Kultúrnom 
dome v Krupine, v apríli v Dolnej Strehovej a v máji  
sme absolvovali predstavenie v Sáse a Bzovskej Le-
hôtke. Všade sa „Kubo“ stretol s pozitívnym ohlasom 
aj vďaka skvelej réžii a v dnešnej dobe občerstvujúco 
pôsobiacim humorom a veselými nôtami. Či Kubo ale-
bo Detvianska nátura, boli skvelým vykročením ochot-
níckeho súboru Stožkár.

Napísal: Dušan Kočlík
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Deň Zeme
Dňa 16.04.2014 sa v našej obci konala úžasná akcia s myšlien-

kou vyčistiť divoké skládky. Túto myšlienku sme dokonale zhmotni-
li, nakoľko sme vyčistili dve divoké skládky. Spoločnými silami bolo 
vyzbieraných vyše 600 vriec odpadu. Do tejto akcie sa zapojilo 
vyše 100 detí z obce so svojimi vedúcimi, ktorých tvorili lektori CVČ 
a dobrovoľníci z našej obce.

Rozdelili sme si detičky, rukavičky a hor sa! Do práce! Jedna 
časť našich pomocníkov išla ku zvoničke a druhá časť k bytovkám 
k potoku. Veru sa to len tak hmýrilo bielymi rukavičkami, šiltovkami, 
ODPADKAMI. Pomocníci pobehovali sem a tam a za chvíľu sme 
mali plný kontajner.

Ďakujeme Ľubomírovi Hlaváčovi a Ľudovítovi Molnárovi za 
ochotu a veľkú pomoc pri čistení tejto divokej skládky. Vynikajúco si však viedli aj naši „záchrancovia Zeme“ pri zvoničke, 
ktorých dokonca zastihla aj búrka s krúpami. Ani nepriaznivé počasie ich neodradilo od čistenia tejto skládky a vo fi nále 
si všetci mohli hrdo potriasť rukami.  Perfektnú akciu dokonale ukončila módna prehliadka našich najmenších Stožkárov, 
ktorí si pripravili svoje oblečenia s maminkami a pani učiteľkami z našej MŠ v Stožku z recyklovateľného materiálu.Všetci 
sme sa spoločne ohriali pri teplom čaji a vychutnali sme si nielen hotdog, ale aj pocit dobre vykonanej práce. 

Na celej veci je veľmi smutné, že takéto skládky predsa len vznikajú aj v dnešnej modernej spoločnosti a pokročilej 
dobe. Je možné, že si sami škodíme a ešte máme pocit, ako sme s tým všetkým dobre „vybabrali“????? Otázka znie: 
Čo nás k tomu vedie????? Chceme sa zasypať odpadom?????? Je to šport???? Či nerozum??? Adrenalín??....Spýtaj-

me sa sami seba: Chceme takto žiť???? Aj keď máme možnosť 
vyhodiť všetko ku kontajnerom, prípadne v daných dňoch vyložiť 
aj väčšie kusy odpadov pred brány a separovaný zber môže fun-
govať.

Nuž stále je to len o nás, ľuďoch. Vravíme si človek rozumný 
- homo sapiens sapiens alebo?...Máme možnosť rozhodnúť sa 
a zvážiť si, čo je správne a čo nie.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným a dúfame, 
že budúci rok sa stretneme a skonštatujeme, že žiadne divoké 
skládky u nás ani v okolí nemáme :).

Napísala: Bc. Ivona Ungvarská

Spoločne sme oslávili Deň učiteľov
Poslanie dobrého učiteľa, ale aj učiteľky výborne vysti-

huje výrok J.A. Komenského:

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý 
vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit 
osobnej zodpovednosti.“ 

Myslím, že väčšina pedagógov v dnešnej ťažkej a ná-
ročnej dobe tak aj koná, preto vám patrí veľká vďaka.

Deň učiteľov - 28. marec v každom roku. Tento deň 
zahrňuje múdrosť, oddanosť, tvorivosť, kreativitu, vďaku, 
obetavosť, trpezlivosť či lásku, s ktorou nám učitelia prene-
chávajú svoje skúsenosti nadobudnuté vzdelaním a tvrdou 
prácou na vlastnom osobnostnom raste. 

Povzbudivým príhovorom, plným motivácie a vďaky, 
všetkým, ktorí sa dali na túto náročnú, ale nádhernú cestu, 
naša pani starostka Jana Klimová otvorila podvečer urče-
ný práve učiteľom, pedagógom. Členovia CVČ v Stožku 

si pripravili krátky, ale pekný program pre svojich učiteľov 
ako poďakovanie za ochotu, trpezlivosť a lásku, s ktorou 
ich učia nielen tomu, čo je písané v knihách, ale častokrát 
preberajú rolu rodiča a prežívajú s nimi ich životné skúšky, 
radosti i starosti.

Veľká vďaka patrí aj Ochotníckej divadelnej skupine 
z Kriváňa, ktorá nás potešila divadelnou hrou Buky podpo-
lianske od Štefana Králika. 

Všetkým, či už účinkujúcim alebo našim pedagógom 
prajeme veľa sily, motivácie a splnených túžob tvoriacich 
ich životné cesty.

Dovoľte mi v neposlednom rade poďakovať všetkým, 
čo sa podieľali na príprave tohto kultúrneho programu.

ĎAKUJEME!

Napísala: Bc. Ivona Ungvarská
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Najkrajšia hviezdičkaaaaa.... alebo Ruže pre mamičku
Dňa 11.05.2014 sme spoločne oslávili Deň 

matiek s našimi škôlkarmi aj členmi CVČ, ktorí si 
pripravili nádherný program pre tie, ktorým vďa-
čia za to najcennejšie, čo v živote dostali. Mali 
sme výbornú príležitosť poďakovať sa, vám, milé 
mamky, za všetku tú vrelú lásku, za nehu a sta-
rostlivosť, ktorou nás zahŕňate. Detičky spievali, 
recitovali, hrali na hudobných nástrojoch. Aj tým-
to spôsobom ďakovali, vám, mamičky, za všetko, 
čo pre nich robíte. 

Dovoľte mi ešte niekoľko viet. Verte či nie, my 
vieme, že táto životná rola je veľmi náročná a prídu chvíle, keď vám je ťažko, no zároveň je to tá najkrajšia cesta, akou 
môžete ísť a nevyrovná sa jej žiadna iná. Nezabúdajme však aj na otecka, ten má tiež veľmi dôležitú rolu, pomáha mam-
kám pri plnení všetkých náročných, ale nádherných úloh, ktoré vzájomne potrebujeme. 

Tak ako Milan Rúfus prosí vo svojej modlitbe: ,,Dve rúčky deťom stvoril Boh - pre ocka jednu, druhú mame...“ praje-
me deťom, aby ich rúčky neostali prázdne. Milí rodičia, dbajte, aby vaše srdcia boli pre detičky vždy otvorené a vy, milé 
dietky, nezabúdajte, že Deň matiek sa dá sláviť každý deň v roku. Slovká ďakujem, prosím, mám ťa rád/a sú najkrajšie 
darčeky, aké si vaši rodičia môžu priať.

Želám všetkým mamám, aby ich sviatok matiek vydržal v našich mysliach nielen v mesiaci máj, ale po celý rok. Ešte 
raz ďakujem všetkým účinkujúcim, pani učiteľkám a pánovi učiteľovi, ktorí deti pripravili. Vám, drahé mamky, prajem veľa 
síl a úspechov vo vašom životnom poslaní matky. Teším sa na ďalšie nádherné stretnutie pri takejto milej príležitosti.

Napísala: Bc. Ivona Ungvarská

Prvý kurz s veľkonočnou tematikou sme odštartova-
li 01.03.2014, keď naše pozvanie prijala Zuzana Almáši 
Koreňová zo Zvolena a naučila nás veľmi peknú techniku 
ozdobovania vajíčok. Dovtedy nenápadné, biele husacie 
vajcia sa pomaličky premieňali na krásne veľkonočné kras-
lice. Každá z nás si domov odniesla jedinečný originál, kto-
rý sa stal prvým symbolom príchodu VEĽKEJ NOCI.

Trošku sme sa dolepili, „popatlali“ vo farbe, ale určite to 
stálo za to. Ďakujeme všetkým zúčastneným a hlavne Zuz-
ke, ktorá nás toto všetko naučila. Keďže na stretnutí šikov-
ných ručičiek sme tvorili nielen rúčkami, ale aj hlavičkami. 

Zuzanka nás oboznámila s projektom KomPrax, do kto-
rého sa zapojilo niekoľko žien z našej obce. Išlo o neformál-
ne vzdelávanie, kde počas trojdňového školenia školitelia 
naučili účastníkov napísať projekt. Počas víkendu sme na-
písali 10 projektov, z ktorých každý priniesol do obce 200 

eur. Projekty sa týkali zveľaďovania prostredia našej obce, 
materskej školy a vytvárali výborné podmienky pre zrea-
lizovanie rôznych kultúrnych obecných akcií, medzi ktoré 
patrí aj napr. Rozprávkový les, kde nápomocní pri realizácii 
budú mládežníci z našej obce. 

Dovoľte nám poďakovať dobrovoľníčkam, ktoré sa 
v rámci svojho voľného času podieľali na príprave týchto 
projektov pre našu obec, pre vás všetkých, bez nároku na 
honorár či odmenu. 

Menovite veľké „ĎAKUJEM“ pre Janu Klimovú, Marti-
nu Hlaváčovú, Miroslavu Sabolovú, Katarínu Melichovú, 
Tatianu Ferkovú, Katarínu Luptákovú, Zuzanu Chlpošovú, 
Soňu Országhovú, Luciu Hukelovú, Alenu Králikovú, ktoré 
sa vzdelávania zúčastnili a pre obec Stožok vďaka vypra-
covaným projektom získali cez 2.000 eur.

ĎAKUJEME!

Tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou a projekt KOMPRAX
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Trošku sa ešte vrátime k našim tvorivým dielničkám...

Výsledkom druhého veľkonočného kurzu boli taktiež nádherné uni-
káty. 09.04.2014 sme však štetce, farby ani laky nepotrebovali. Petra 
Frejer k nám opäť zavítala so svojím nepravým patchworkom, a posúď-
te, ako sme uspeli. Stuhy, nožnice, špendlíky, pilníky, krásne farby jari 
v stuhách a konečný výsledok......NÁÁDHERNÝ VÝROBOK....:))) 

Ďakujeme a tešíme sa na vás, dúfame, že sa najbližšie stretneme 
ešte vo väčšom počteJ.

S pozdravom Ivona Ungvarská

Výtvarné práce našich členov
V školskom roku 2013/2014 sme naplnili stav výtvarného krúžku, 

čomu sa veľmi tešíme a mohli sme teda pre vaše ratolesti otvoriť Výtvar-
ný krúžok. 

Pod vedením lektorky Timky Konôpkovej vaše detičky vytvorili nád-
herné výtvarné dielka. Niektoré z nich sa zúčastnili výtvarnej súťaže or-
ganizovanej ZUŠ v Detve, za čo si vyslúžili pekný diplom. Následne sme 
vytvorili milý celok prác, ktoré zdobia priestory železničnej stanice v Stož-
ku. Srdečne vás všetkých pozývame, aby ste sa presvedčili na vlastné 
oči, akých šikovníkov a šikovníčky tu v našom Stožku máme!

Napísala Bc. Ivona Ungvarská

Fašiangová nôta alebo pochovávanie basy

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, 
/:starie djouky kľajú, že sa nevydajú.:/ 
Fašiang je len krátky na škaredie djouke, 
/:nevydali sme sa, lebo sme nie peknje.:/ 
Kerá sa vydala, tá bola škaredá, 
/:lebo krátky fašiang, iba to znamená.:/

Obdobie fašiangov je časovo vymedzené odo dňa Troch kráľov po začiatok cirkevného pôstu, a to po Popolcovú stre-
du. Stredou sa pre kresťanov začína obdobie štyridsaťdňového pôstu, ktorý trvá až do Veľkonočnej nedele, je to obdobie, 
keď komory boli plné mäsa zo zabíjačiek a práce na poli bolo málo. Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom 
zimy a jari. 

V Kultúrnom dome v Stožku mládežníci pod vedením Jaroslava Černáka, Radoslavy Búdovej a Štefana Hukela pri-
pravili I. ročník „Pochovávania basy“. V sprievode masiek a v prezlečení vstúpil do sály pestrý sprievod. Priniesli hudobný 
nástroj – basu a keďže v období pôstu boli totiž zábavy pri muzike zakázané, postava v odeve farára žartovne parodo-
vala pohreb za veľkého „náreku“ prítomných. A tak sa milá basa rozlúčila so svojím basistom i ďalšími: 

Odoberám sa od môjho Jožka Melicha, pre ktorého som bola vždy velikááá pýcha.
Lúčim sa ja od starostky Janky, ktorej sa páčili vždy tie moje strunky.
Odoberám sa ja od Slávka Melicherčíka, ktorý moje hrubé tóny vždy rád učičíka.
Zbohom dávam aj celej muziky, ktorej sa páčili moje oblé krivky.
Odoberám sa od Števka Hukela, ktorý mi pomohol v nemilosti veľa.
Poberám sa od Radky Búdovej, veru, mne veľmi podobnej.
Lúčim sa ja ďalej od Jarka Černáka, ktorý po mne často očkom mrkáva.
Odoberám sa ja od ľudí zo Stožku, ktorým som hrávala do tanca tak trošku.
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„Haló, pánko Karneval, predsa si k nám zavítal!
Všetko máme na mieru z krepového papieru. 
Princezné tu cupitajú, motýle sa naháňajú.“

Aj k nám do materskej školy zavítal fašiangový detský 
karneval 12. februára 2014. Išlo o ďalšie podujatie, ktoré 
materská škola pripravila počas zimného obdobia  pre deti 
zo Stožku. 

Azda najväčšie prekvapenie 
nastalo už ráno, keď všetky deti 
ožívali v maskách a nespoznali 
ich ani kamaráti.  Celá trieda hý-
rila pestrofarebnými kostýmami 
- z obyčajných detičiek sa stali 
víly, princezné, kovboji, dráčik či 
Spidermani. Všetky masky si vy-
tvárali svoje škrabošky, ktorými 
potom krásne vyzdobili sálu. 

Poobede sa už Miestne kultúrne stredisko ozývalo 
smiechom a zábavou. Stretli sa tu princezné s rôznymi roz-
právkovými bytosťami, zvieratkami a inými postavičkami, 
aby sa spolu pri hudbe pobavili. Šikovné maminky a otec-
kovia, ktorí pomáhali deťom s prípravou masiek, sa tiež 
prišli so svojimi deťmi zabaviť. Nechýbali ani starí rodičia 
či iní príbuzní. 

Stožskárske deti opäť nesklama-
li a predviedli zaujímavý program, 
kde zaspievali fašiangové pesničky 
a zarecitovali básničky. Predstavili 
svoje masky, za čo si vyslúžili veľký 
potlesk a sladkú odmenu. Karneva-
lová veselica bola spestrená rôzny-
mi súťažami. O chutné občerstvenie 
sa postarali naši rodičia, začo im 
patrí veľká vďaka. 

Verím, že všetky deti prídu me-
dzi nás, v maskách o rok zas! 

pani učiteľka Janka

Na záver zábavy smútiaci basu vy-
niesli von zo sály, čím ju symbolicky 
pochovali na obdobie 40 dní. V podaní 
krásnych mladých ľudí ožili takto fašian-
gy v tanci a speve. Ožili v tradíciách a vy-
volali úsmev na tvárach divákov. 

Pre prítomných bolo pripravené ob-
čerstvenie a predpôstna posledná tanco-
vačka a zábava.

Napísal: Dušan Kočlík

Karneval v materskej škole

„Kráľovská rokuna, idem k prútiu nasekať to jazero či kačáááj“ - to boli slová mladého Polepetka, ktorý poplietol 
aj svoje meno a vlastne skoro všetko. 

My s detičkami z MŠ sme sa za ním vybrali 24. apríla do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Hudobná 
rozprávka „Polepetko“ sa nám veľmi zapáčila. Hlavnú úlohu mal Polepetko, ktorý poplietol všetko. Slová, príkazy a do-
konca aj dobré rady. Keď rozprával ani vlastná mať mu nerozumela. Avšak len niekto taký ako on- odvážny, veselý a celý 
popletený dokázal prejsť cez rozum zbojníkovi Zubadlovi, ktorý mal rád všetko kovové. Zachránil z jeho rúk zlatú kráľov-
skú korunu a okrem toho získal aj srdce princeznej Pletany,  ktorá Polepetkovi všetko dobre rozumela. 

Rozprávka potešila všetkých, ktorí sa trápili nad svojou popletenosťou. Človek sa často zapletie, popletie, dopletie, 
ale ak sa riadi svojím srdcom, cestu vždy nájde. To je radostná správa aj pre rodičov malých Polepetkov či Pletán: vôbec 
nezáleží na tom, koľkokrát sa dieťa popletie – podstatné je láskavé srdce, dobrý úmysel a chvíle, v ktorých chceme jeden 
druhému porozumieť. 

Verím, že rozprávka Polepetko bude inšpiráciou pre vytvorenie vlastných rozprávkových svetov a nachádzanie spo-
ločného jazyka. Vďaka neopakovateľnému humoru, slovným hračkám a hravým pesničkám sa táto rozprávka páčila aj 
tým najmenším divákom a naše detičky mali v tento deň pekný kultúrny zážitok. 

pani učiteľka Janka

Divadelné predstavenie Polepetko
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Vizitácia nie je kontrola, ale otcovská návšteva
Keď na Kvetnú nedeľu veriaci v kostole počuli oznam: Dňa 15. mája 2014 bude v našej farnosti „Kanonická vizitácia 

farnosti“, začali sa jeden druhého pýtať, čo znamená „vizitácia“. 

Čo je to vizitácia?
Podľa kánonov cirkevného práva by sme si mohli myslieť, že pri „Kanonickej vizitácii farnosti“, ide len o splnenie zá-

konov a o kontrolu podriadených. 

Vizitácia i vizita majú spoločný jazykový základ, ktorý znamená pozrieť si, navštíviť, zhrnúť. A presne o to ide pri káno-
nických vizitáciách, prostredníctvom ktorých cirkev mapuje svoje farnosti. Zapisuje v nich stav v jednotlivých farnostiach, 
ako fungujú, čím žijú, či vlastnia kostol, faru, počet farníkov, duchovný život vo farnosti. 

Spisovať sa začali po Tridentskom koncile v polovici 16. storočia. Išlo o reakciu na šíriaci sa protestantizmus. Jed-
notlivé katolícke biskupstvá si takto mapovali, v akom stave sa nachádzajú ich farnosti, či nestratili svoje pozície, ve-
riacich, ba dokonca i cirkevné stavby. Zároveň sa z nich dozvedáme informácie o rozdelení ľudí podľa vierovyznania. 
Z pohľadu písomníctva sú kánonické vizitácie dôležité, lebo zanechali množstvo vzácnych dokumentov, ktoré by inak 
pravdepodobne nevznikli. V latinskom jazyku popisovali stav farnosti, budovy, kostoly, ich rozmery, materiály, z akých 
boli vybudované, aj ich aktuálny stav.

Pri vizitácii nejde len o zmapovanie farnosti, ale je to osobná návšteva diecézneho biskupa, kde je príležitosť k brat-
skému rozhovoru, k posilneniu viery a k oživeniu a podpore všetkých obyvateľov farnosti.

Kedy a ako prebiehala „Kanonická vizitácia farnosti?“
Bolo to vo štvrtok 15. mája 2014. Vizitátori: Mons. Ing. PhLic. B. Koppal, M.A. generálny vikár diecézy a Mgr. Martin 

Dado - riaditeľ Biskupského úradu prišli do farnosti o 10. hodine. Spolu s detvianskym dekanom ThLic. Ľubošom Sa-
bolom a miestnym farárom Jozefom Figurom sa zúčastnili na krátkej adorácii vo farskom kostole. Vizitácia pokračovala 
obhliadkou chrámu. Pozreli si kostol a jeho vybavenie, okolie kostola, sochy troch drevených anjelov z lipového dreva 
a všetko si zapísali, aby mohli o tom napísať správu. Po príchode na faru nasledovala kontrola úradných písomností 
(matrika pokrstených, pobirmovaných, sobášených, zomrelých, listy vlastníctva, nájomné zmluvy, poistné zmluvy, in-
ventárnu knihu, intenčnú knihu, podací denník, kroniku farnosti, pokladničné denníky, účtovné doklady a faktúry). Táto 
práca bola prerušená o 12. hodine krátkym obedom. O 15. hodine sa začala farská rada, ktorú viedol generálny vikár, 
bez farára. Potom nasledovalo stretnutie veriacich s generálnym vikárom v kostole o 16. hodine. Každý kto prišiel, mohol 
položiť otázku alebo pripomienku na tému života farnosti. 

O 16.30 hodine zavítal do farnosti diecézny biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec PhD. Najskôr si obzrel farskú 
budovu a pastoračné centrum a potom sa porozprával s miestnym farárom o živote vo farnosti. O 17.00 hodine vyslúžil 
niekoľkým veriacim sviatosť zmierenia. 

O 18.00 hodine slávil diecézny biskup svätú omšu s veriacimi. V príhovore vysvetlil čo znamená vizitácia farnosti 
a povzbudil veriacich rodičov, aby prihlasovali deti na náboženskú výchovu v škole a venovali sa duchovnému životu 
svojich detí. Keďže je Rok Sedembolestnej Panny Márie, povzbudil veriacich, aby sme sa všetci a radi modlili svätý ru-
ženec. Napokon zdôraznil nutnosť duchovných povolaní. Vyzval ľudí, aby sa modlili za duchovné povolania na kňazstvo 
a aby i z farnosti sme si vyprosili nové povolania ku kňazstvu. Na konci sv. omše udelil apoštolské požehnanie spojené 
s odpustkami. Po stretnutí na fare sa ukončila vizitácia farnosti.

Cieľom vizitácie bolo bližšie spoznanie života vo farnosti, spoznanie konkrétnych podmienok práce a života, stretnutie 
s ľuďmi vo farnosti a hlavne posilnenie všetkých, aby sme nachádzali správny smer života a žili ako skutočná rodina, v 
ktorej si jej členovia vzájomne pomáhajú.  

Prvé sväté prijímanie - eucharistická hostina
V nedeľu 18. mája 2014 bola vo farskom kostole v Stožku slávnosť, pri ktorej si šesť detí (3 chlapci a 3 dievčatá) pri-

pomenuli a prežili udalosti Poslednej večere. S čistými srdcami si obnovili krstné sľuby a slovami vyjadrili, že chcú sa vo 
svätej omši zúčastniť na hostine, ktorú pripravil náš Pán. Po spoločných prosbách a modlitbách, ktoré prečítali deti, tak 
po prvýkrát v živote mali plnú účasť na eucharistickej hostine, pri ktorej vstúpil Pán v podobe chleba do ich srdiečok. Na 
záver prvoprijímajúce deti vyjadrili svoju radosť kňazovi a za všetku starostlivosť, námahu a lásku poďakovali sa svojim 
rodičom, krstným rodičom a starým rodičom.

Slávnosť hudobne spestrili a sprevádzali hrou na organ a spevom mladí z Vígľaša.

Jozef Figur, farár
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12 Ostatné

Gratulujeme našim oslávencom
Vek Priezvisko  Meno Dátum nar.  Adresa         Vek Priezvisko  Meno Dátum nar.  Adresa         
91 Výbošťoková Anna 15.3.1923 Stožok 134
90 Bakanová Irena 9.3.1924 Stožok 169
85 Bohumelová Zuzana 24.1.1929 Stožok 57
84 Vajsová Pavlína 7.1.1930 Stožok 89
84 Badinková Anna 18.2.1930 Stožok 85
83 Výbošťoková Agnesa 1.1.1931 Stožok 154
83 Fekiačová Júlia 18.2.1931 Stožok 76
83 Debnárová Paulína 4.4.1931 Stožok 167
82 Černecká Katarína 27.2.1932 Stožok 142
82 Klimová Emília 24.3.1932 Stožok 201
82 Homoľa Štefan 19.4.1932 Stožok 124
81 Kapcová Anna 18.4.1933 Stožok 175
80 Stellerová Amália 4.4.1934 Stožok 152
77 Ďurišová Anna 10.4.1937 Stožok 360
76 Kminiaková Amália 20.2.1938 Stožok 16
74 Fekiačová Emília 25.2.1940 Stožok 64
74 Fekiačová Anna 27.4.1940 Stožok 78
73 Bohumelová Eva 12.4.1941 Stožok 58
72 Mališová Margita 25.1.1942 Stožok 212
72 Výbošťok Jozef 10.2.1942 Stožok 191
72 Sýčová Anna 19.4.1942 Stožok 251
71 Výbošťoková Emília 6.2.1943 Stožok 191
70 Výbošťoková Mária 15.2.1944 Stožok 160
70 Luptáková Anna 23.3.1944 Stožok 208

Opustili nás...
Priezvisko  Meno Vek  Adresa        Priezvisko  Meno Vek  Adresa        
Luptáková Anna 88 Stožok 93
Vyletel Karol 73 Stožok 187
Záchenský Jozef 71 Stožok 198
Ostrihoňová Anna 66 Stožok 245
Klimo Ján 65 Stožok 201
Nôta Peter 41 Stožok 233
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Narodení
Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa              Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa              
Larin Polomská 20.03.2014 Stožok 371


