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2 Úvodník

Vážení občania, 
dovoľte mi, aby som Vás v novom roku 2015 pozdravila. Po-

zdravujem Vás v mene svojom i v mene celého obecného úradu a 
obecného zastupiteľstva a želám Vám všetko najlepšie, veľa zdra-
via, 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. 

Minulý rok 2014 bol pre niekoho radostný, pre niekoho smutný, 
pre niekoho viac, pre iného menej úspešný. Pre mňa osobne bol 
rokom  veľkej zmeny.  Na sklonku roka som sa stala, vďaka Vašej dô-
vere pri  komunálnych voľbách, starostkou našej obce. Uvedomujem 
si, že je to len 30% voličov, ale svojou prácou a životom sa budem 
snažiť  získať si aj tých zvyšných sedemdesiat. Preto touto cestou 
chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa na voľbách zúčast-
nili. Zvlášť ďakujem tým, ktorí ma podporili svojím hlasom a vložili 
do mňa svoju dôveru. Samozrejme, chcem byť dobrou starostkou 
pre všetkých, aj pre tých, čo ma nevolili alebo pre tých, čo sa volieb 
nezúčastnili.

Začiatok nového roku je časom, keď sa viac ako inokedy za-
mýšľame nad naším žitím, snažením alebo si určujeme nové cie-
le a méty, ktoré v živote chceme dosiahnuť. Hľadáme odpove-
de na otázky: kto sme, kde sa nachádzame a kam smerujeme.
V tejto chvíli neviem, čo nám prinesie a aký bude. Ale jedno viem 
iste, že ak sa má naša obec rozvíjať rozumne, musí mať jej vedenie 
zadefi novanú predstavu ideálnej obce, ktorú postupne jednotlivými 
čiastkovými krokmi bude napĺňať. Každé rozhodnutie, malé či veľké, 
musí zapadať do mozaiky, ktorá ako celok tvorí víziu obce. Našou 
víziou je obec,  chrániaca svoje kultúrne dedičstvo. Obec, v ktorej má 
svoje miesto kultúra a umenie. Je to aj taká obec, v ktorej je dostatok 
príležitostí športovať, rozumne tráviť voľný čas, rozvíjať svoj talent, 
stretávať sa s inými, zabaviť sa, zažívať spolupatričnosť. Obec s ak-
tívnymi obyvateľmi, ktorým jej osud leží na srdci. Každý z nás, či 
je už volený zástupca alebo občan, má možnosť prispieť k rozvoju 
ktorejkoľvek oblasti života našej obce. Preto sa týmto obraciam na 
každého, kto má záujem pomôcť v rozvoji nášho spoločného miesta 
pre život, nech akokoľvek poradí alebo pomôže.

Nedá mi nepoďakovať sa za vykonanú prácu minulému obecné-
mu zastupiteľstvu na čele so starostkou obce, Jankou Klimovou. Zá-
roveň sa  chcem poďakovať pánovi Bystrianskemu, pretože ako som 
sa dozvedela, fi nančne podporuje našu organistku, pani Budinskú.   
Samozrejme, ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú do diania 
a chodu obce, ako je aj pán Štefan Sľuka a  Ľubomír Ľupták, ktorí sa 
starajú o naše cesty a chodníky, a tak zabezpečujú, aby sme sa včas 
a bezpečne dostali či už do práce, doktorom, atď. Ďakujem obecné-
mu zastupiteľstvu, ktoré mi je nápomocné pri vykonávaní mojej novej 
funkcie a aj tímu ľudí, ktorí sa zasluhujú na vydaní časopisu „Troška 
zo Stožka“, pretože tak sa môžete dozvedieť o aktivitách a plánoch 
obce. 

Ďakujem!

Vaša starostka

Zimno-jarná
Po dlhšej pauzičke sme sa prihlásili,
novinky stožkárske pre vás pripravili.
Veď už päť mesiacov ani jeden klik,
v pohode občania, je to občasník.

V októbri ZUŠ  a CVČ pripravilo deťom radosť,
pozývalo všetkých na Tekvičkovú slávnosť.
Nielenže deti vyrezávali krásne postavičky,
ale zhliadli aj ukážku z jednej rozprávočky.

Akcia bola veľmi vydarená,
za to patrí všetkým veliká pochvala.
Najväčšou udalosťou novembrových dní,
boli predsa Komunálne voľby.

Po voľbách komunálnych prekvapenie nastalo,
novú hlavu obce do vedenia poslalo.
Janke Klimovej chceme týmto  poďakovať
a všetkého dobrého zaželať.

Novej pani starostke želáme veľa úspechov,
nech sa jej len darí v pretláčaní projektov.
Nech sa Stožok aj naďalej rozvíja a rastie,
nech má každý občan pohodu, radosť a šťastie.

Prišiel december, krásny to čas,
na deti už čakal na koči Mikuláš.
Očičká rozžiarené radosťou samou
prišli si po balíček s babičkou či mamou.

Naša vďaka patrí aj všetkým sponzorom,
ktorí na akciu prispeli fi nančným darom.

Uvítanie do života mali sme v decembri,
sedem detičiek nám rodičia priniesli.
Želáme im všetkým hlavne zdravíčka,
nech ich vrúcne ľúbia ocko i mamička.

... a prišiel ten najkrajší čas - vianočný
úsmev neschádzal nám z tváre radostný.
Najväčšiu radosť mali naše detičky,
keď pod stromčekom rozbalili balíčky.

Radosť Vianoc je pre nás však iná,
svet slávi príchod Božieho syna.

Máme tu nový rok 2015,
preto vám všetkým chcem zaželať
hlavne zdravie, pohodu a vždy dobrú náladu.



3Zastupiteľstvo

Určenie pracovných obvodov poslancov na roky 2014-2018:
1. OBVOD: Poslanec: Mikuláš Figura, Stožok 258

Gondová 8, Konôpka 10, Kminiak 15, Kminiaková 16, Malatinec 22, Slivka 31, Melicherčík 34, Meli-
cherčík 44, Melicherčíková 48, Melicherčík 49, Melichová 51, Melicherčík 53, Bohumel 57, Bohumeľ 58, 
Kminiaková 59, Maliniak 60, Melicherčík 202, Fekiač 211, Fekiač 226, Fekiačová 213

2. OBVOD: Poslanec: Ing. Jozef Petrinec, Stožok 91

Fekiač 63, Fekiač 64, Fekiač 65, Fekiač 66, Fekiačová 67, Fekiačová 68, Fekiač 70, Fekiačová 72, 
Fekiač 75, Fekiač 76, Fekiač 78 , Fekiač 79, Fekiač 80, Fekiač 183, Badinka 85, Chamula 85, Vajs 89, 
Petrinec 91, Jucha 92, Klimo 251, Ľuptáková 93, Buzák, Figurová 195, Melicherčík 227, Melich 228, Sľúka 
215, Figura 258, Sliacky 205, Kminiak 210, Kminiak 207, Figura 196, Michalov 203, Bariaková 223, Ľup-
ták 230, Mališ 212, Výbošťok 216, Šinková 253, fara 328, Steller 330, Výbošťok 331, Gneušev, Novaček, 
Slúková, Ferková 370/1, Kresskiewitz 370/2, Hríbová 370/3, Zvala 370/4, Král 370/5, Kucej 370/6, Gábor 

370/7, Melich 370/8, Marko 370/9, Ruszó 371/10, Ing. Valent 371/11, Purdek 371/12, Ostrihoň 371/13, Polomský 371/14, 
Cmarko 371/15, Gajdoš 371/16, Múčka 371/17, Blaho 372/19, Frejer 372/20, Chlebničan 372/21, Hanusková 372/22, 
Král 372/23, Lecká 372/24, Štulajter 372/25, Valachová 372/26, Luptáková 372/27. 

3. OBVOD: Poslanec: Jana Ďurinová, Stožok 184

Lupták 179, Lupták 252, Bohumel 94, Ľuptáková 336, Záchenský 198, Krnáčová 194, Bystrianský 186, 
Ďalog 209, Melicherčík 185, Kulich 177, Ostrihoň 206, Klimo 201, Očenáš 178, Psotka 189, Petrinec 222, 
Vyletel 187, Kapec 175, Kušnierik 250, Bohumeľ 111, Výbošťok 254, Babicová 174, Vreštiak 143, Bohumeľ 
231, Kráľ 188, Vojtko 172, Kminiak 173, Kučera 95, Klimo 181, Hukeľ 204, Hukeľ 229, Hukeľ 171, Bohumeľ 
98, Klimo 97, Nôtová 99, Nôta 233, Vilhan 169, Bohumeľová 96, Chamula 234, Debnár 220, Debnárová 167, 
Petrinec 219, Petrinec 217, Hanesová, Kubková 197, Ďurina 184, Poduška 327, Parobok 102, Petrinec 235.

4. OBVOD: Poslanec: Mgr. Radoslava Búdová, Stožok 361/15

Ľupták 360/1, Mgr. Krupová 360/2, Chlebničanová 360/3, Záchenský 360/4, Kubincová 360/5, Čip-
čala 360/6, Buzák 360/7, Ďurišová 360/8, Novotná 361/9, Kucej 361/10, Molnár 361/11, Alakša 361/12, 
Mgr. Kočlík 361/13, Kováčová 361/14, Žilka 361/16, Hudec 362/17, Botka 362/18, Hlaváč 362/19, Ko-
nôpka 362/20, Lupták 362/21, Chlebničan 362/22, Vanka 362/23, Belušiak 362/24, Ľuptáková 363/25, 
Kucej 362/26, Kobel 363/27, Kucháriková 363/28, Šulek 363/29, Slosiariková 363/30, Ugler 363/31, Da-
niš 363/32, Marcineková 363/33, Šáteková 363/34, Parobeková 363/35, Záchenský 364/37, Ondrejka 

364/38, Kentošová 364/39, Suja 364/40, Múčka 364/41, Černák 364/42, MVDr. Šalko 364/43, Gažo 364/44, Melicherčí-
ková 364/45, Švarcová 364/46, Frindt 364/47, Kucbeľ 364/48, Golianová 365/49, Kubinec 365/50, Hudák 365/51, Vidie-
čan 365/52, Kuric 366/53, Stankovič st. 366/54, Petráš 366/55, Ing. Benko 366/56, Golian 367/57, Necpálová 367/58, 
Kucháriková 367/59, Čierny 367/60, Molnár 368/61, Psotková 368/62, Ungvarská 368/63, Sabol 368/64, Palková 369/65, 
Skučková 369/66, Václavik 369/67, Povalač 369/68. 

5. OBVOD: Poslanec: Ing. Andrea Nemcová, Stožok 117 

Výbošťok 191, Klimo 225, Nemec 117, Sliacka 236, Hraško 115, Petrinec 221, Zošiak 221, Ďuriš 221, 
Marková 221, Výbošťok 271, Švarcová 269, Mačinec 270, Melicherčík 268, Laššák 267, Kuric 266, Klimo 
265, Karlík 264, Chovanec 263, Fekiač 262, Klimo 321, Spodniak 322, Matuška 323, Drdošová 237, Ivani-
čová 162, Petrinec 170, Petrinec 166, Debnár 244, Hrašková 81, Machala 107.

6. OBVOD: Poslanec: Ľubomír Výbošťok, Stožok 240

Malatinec 132, Výbošťok 241, Výbošťok 214, Výbošťok 240, Fekiač 138, Valach 140, Vajs 249, Ľalík 
146, Zošiak 248, Ferenc 324, Melicherčík 341, Kováč 347, Černecký 348, Diviak 320, Zvara 346, Hrašková 
200, Pacherová, Nociar 199, Ostrihoň 245, Ľuptáková 242, Kalafúsová 243, Černecká 142, Výbošťok 110.

7. OBVOD: Poslanec: Miroslav Vajs, Stožok 249

Hraško 158, Budáč 182, Výbošťok 118, Fekiač 108, Figura 180, Roško 193, Ľupták 109, 
Fekiač 116, Chalanič 256, MUDr. Spodniak 159, Prepelicová 155, Výbošťok 160, Fekiačová 135, Kučera 
161, Országh 153, Výbošťoková 134, Výbošťok 110, Štelerová 152, Melich 141, Hybský 352, Melicherčík 
260, Melicherčík 353, Spodniak 351, Krnáč 313, Debnárová 350, Purdek 218, Debnár 299, Konôpka 129, 
Konôpka 131, Konôpka 139, Konôpka 130, Homola 124, Fekiač 127, Ľupták 208, Malatinec 255, Guľáš 
113, Malatincová 112.
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Aktuality obce
Prinášame informácie o aktuálnych pracovných činnostiach. V prvom rade musíme dokončiť už schválené projekty, 

vyúčtovať realizované  a hľadať možnosti na lobing za ešte neschválené. Ako prvé po nástupe do funkcie som rieši-
la  posyp ciest, a to z dôvodu poľadovice v deň ustanovujúceho zastupiteľstva. Chcem sa ospravedlniť všetkým,  čo mali 
problém so šmykľavými cestami. Uvedený problém sme riešili zakúpením rozmetadla na soľ a štrk.  

Medzi schválené projekty patrí „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok“. Dňa 
26.01.2015 sme odoslali doplňujúce doklady, ktoré boli požadované zo strany kontroly verejného obstarávania. V súčas-
nosti ešte nemáme záverečné stanovisko.

Ďalší projekt, ktorý je rozbehnutý, je „Kanalizácia a ČOV, II etapa“. V predmetnom projekte sa rieši problém s daž-
ďovou kanalizáciou.

Vyúčtovať nám ostal projekt „Zateplenie obecného úradu“, ktorý nás vyšiel cca 33 000 eur a projekt „Rekonštrukcia 
mostíka a úprava brehov potoka“, ktorý sa musí najskôr skolaudovať a potom bude možné preplatiť faktúru za odve-
denú prácu. Celkové náklady na uvedenú rekonštrukciu mostíka sú vypočítané na 30 000 eur. 

Potrebné je riešiť situáciu čističiek. Chcem poprosiť všetkých občanov, ktorí sú napojení na kanalizáciu, aby žiadne 
kusy látky, handry používané na umývanie riadu alebo igelitové tašky, vrecúška či pogumované veci, nehádzali do 
odpadového potrubia / odtoku, pretože sa to navinie na čerpadlo, a to následne zhorí. Pozor, nie je to papier, ktorý 
sa vo vode rozloží.  Suma jedného čerpadla je 2 200 eur. Takže sami vidíte, že to nie je lacná záležitosť a kúpa takého 
čerpadla je v našom prípade nutná. 

Tiež je potrebné reklamovať výstavbu horolezeckej steny, pretože ako vidíte na fotkách, v prípade, že sa to nechá tak, 
do roka sa nám rozpadne. A so športovým areálom to tiež nevypadá sľubne. Ale všetko postupne.

Niekto múdry kedysi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných. Dúfam, že sa nám to podarí prostredníctvom 
časopisu. 

Starostka obce

Harmonogram zberu odpadu v roku 2015
Zmesový komunálny odpad Triedený Nebezpečný

Január 13 27 5
Február 10 24 2
Marec 10 24 2
Apríl 7 21 4
Máj 5 19 4
Jún 2 16 30 1 11
Júl 14 28 6
August 11 25 3
September 8 22 7
Október 6 20 5 8
November 3 17 2
December 1 15 29 7

Kalendár podujatí na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo spoločne s prítomnými členmi APOZ, ZUŠ a CVČ Stožok zostavili Kalendár podujatí na rok 

2015. Obecné zastupiteľstvo schválilo Kalendár podujatí na rok 2015 nasledovne:

21.02.2015 Fašiangová sánkovačka - uskutočnené

22.04.2015 Deň zeme 

01.05.2015 Stavanie mája

30.05.2015 Guľášmajster 2015 

27.06.2015 Rozprávkový les

29.08.2015 Kopačka + plážový volejbal

24.10.2015 Úcta k starším

05.12.2015 Mikuláš
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Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2015
Poslanci schválili Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 nasledovne:

Plán zasadnutí OZ na rok 2015

9.  apríla  2015 III. zasadnutie OZ o 17.30 hod.

11.  júna  2015 IV.  zasadnutie OZ o 17.30 hod.

10. septembra  2015 V.  zasadnutie OZ o 17.30 hod.

22. októbra 2015 VI. zasadnutie OZ o 17.30 hod.

10. decembra 2014 VII. zasadnutie OZ o 17.30 hod

Prehľadový plán najbližších podujatí

Názov akcie Dátum akcie Organizátor akcie
Mesiac knihy Marec ZUŠ

Svetový deň divadla pre deti a mládež Marec  ZUŠ

Deň zeme Apríl MŠ, CVČ, ZUŠ

Chodenie s Marmurienou Veľká noc  ZUŠ

Stavanie mája Máj OcÚ, APOZ, CVČ, ZUŠ

Deň matiek Druhá májová nedeľa MŠ, ZUŠ

Zápis (prezentácia ZUŠ) Máj  ZUŠ

Váľanie mája Máj OcÚ, APOZ, CVČ, ZUŠ

Deň detí Jún CVČ, MŠ, OcÚ, ZUŠ

Jánske ohne Jún OcÚ, CVČ, ZUŠ

Deň otcov Jún ZUŠ

Deň hudby Jún ZUŠ

Deň kvetov Jún ZUŠ

Rozprávkový les Jún OcÚ, APOZ, CVČ, ZUŠ

Tekvičková slávnosť  Október
CVČ Stožok, MŠ Stožok, 

OcÚ, ZUŠ
Deň úcty k starším Október OcÚ, CVČ, ZUŠ

Šarkaniáda Október MŠ, CVČ, ZUŠ

Mikuláš December OcÚ, APOZ, CVČ, ZUŠ

Lucie December ZUŠ

Vianočná besiedka December ZUŠ

Jasličková slávnosť December MŠ, CVČ, ZUŠ

Sánkovanie na čomkoľvek Január/február APOZ, CVČ, OcÚ, ZUŠ

Fašiangy Február ZUŠ
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Karneval v MŠ
Veselo bolo deťom z MŠ v Stožku, keď sa dňa 9.2.2015 zabávali na svojom maškar-

nom plese. Miestne kultúrne stredisko sa zmenilo na rozprávkovú krajinu, do ktorej zaví-
talo mnoho postáv nielen z detských rozprávok, ale aj zo zvieracej ríše. Deti sa zmenili 

na princezné, zvieratká, pirátov i šašov. Karneval 
otvorila prezentácia masiek a o pestrý program sa postaral organizátor detských 
podujatí, pán Juhas. Celé popoludnie naši najmenší tancovali i súťažili spoloč-
ne aj so svojimi rodičmi, pochutnávali si na pohostení, ktoré pre nich pripravil 
kolektív MŠ a šikovné mamičky, ktorým sa chceme touto cestou poďakovať. 
Každá maska bola odmenená medailou a sladkým prekvapením, no najkrajšou 
odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na 
ktorý budeme dlho spomínať.

Napísala: Mgr. Z. Chlpošová

Divadelné predstavenie „Hugo a jeho sladkosti“
Jesť sladkosti alebo ovocie a zeleninu? Raňajkovať alebo nera-

ňajkovať? To boli otázky, na ktoré dostali deti odpoveď v divadelnom 
predstavení, keď Materskú školu v Stožku  v pondelok 22. 1. 2015 
navštívilo divadlo „SLNIEČKO“ z Piešťan. Herci s bábkami deťom 
prostredníctvom pesničiek a samotného predstavenia rozpovedali pú-
tavý príbeh plný zábavy a poučenia o tom, aké je dôležité jesť ovocie 
a zeleninu a odísť z domu najedený. Divadielko bolo sprevádzané 
hudobnými nástrojmi ako klavír, gitara, fl auta či akordeón. Rozprávka 
bola poučná, naši malí škôlkari sa aktívne zapájali a sami sa pre-
svedčili o tom, že je veľmi správne rozhodnutie, uprednostniť zdravé 

Predstavenie „Poštár Známka“ (Divadlo z domčeka)
16. decembra 2014 deťúrence  netrpezlivo čakali na bábkové divadelné 

predstavenie Poštár Známka - Divadlo z domčeka v starej radnici. Divadielko 
k nám zavítalo z neďalekého Zvolena. Prostredníctvom maľovanej komik-
sovej rozprávky o Poštárovi Známkovi si  deti zopakovali dopravnú výchovu 
a niečo nové sa aj dozvedeli. Deti sa veselo zapájali do deja rozprávky. Vďa-
ka neopakovateľnému humoru sa táto rozprávka páčila všetkým malým či 
veľkým divákom a naše detičky mali v tento deň pekný kultúrny zážitok. 

Kolektív MŠ

Karneval sme mali, 
všetci sme sa zabávali,

ja aj moja sestrička,
ocko, ba i mamička.

Mikuláš v MŠ
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Uvítanie detí do života v Stožku
Slávnostné „Uvítanie detí do života“ sa uskutočnilo v nedeľu 30. no-

vembra 2014 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Stožku.  Podujatie 
pripravili pracovníčky obecného úradu, učitelia a žiaci Základnej umeleckej 
školy v Stožku. Podujatia sa zúčastnili všetci pozvaní: Monika Tomčíková 
a Pavol Tomčík so synom Lukášom, Jana Konôpková a Ľubomír Konôp-
ka so synom Martinom, Stanislava Fekiačová a Štefan Fekiač so synom 

Erikom, Zuzana Golianová a Peter Polomský s dcérou Larin, Eva Melichová 
a Vladimír Ďurica s dcérou Dorotou, Lenka Šuleková a Milan Šulek s dcérou 
Kristínou, Katarína Klimová a Karol Klimo s dcérou Veronikou. Okrem rodi-
čov prichádzajú na toto podujatie aj iní rodinní príslušníci, súrodenci, starí 
rodičia, krstní rodičia a podobne. V kultúrnom programe zaspievali  žiačky 
hudobného odboru Sofi a Osrzághová, Karolína Buzáková, básne recitovali 
žiačky literárno-dramatického odboru Timea Danišová, Nela Chlebničanová 
a Júlia Olejárová. Prítomným sa prihovorila vtedajšia starostka obce Jana 

Klimová. Rodičia z rúk predstaviteľov obce prevzali pozdravný list i fi nančný 
príspevok a túto slávnostnú chvíľu potvrdili podpisom v pamätnej knihe obce 

Stožok.

„Narodil sa človek… Stali ste sa rodičmi. S dieťatkom už nie ste sami, 
máte šťastie otca, mamy.“ Každú chvíľu budete na ňom objavovať svoje 

vlastné črty. Budete to vy, ktorí ako prví začujete prvé slovo mama, uvidíte 
nesmelý krôčik v jeho živote i jeho prvý pád. Až povyrastie, budete sa s ním 

hrávať,  čítať prvé rozprávky, ale zároveň ho učiť. Učiť rozoznávať dobré 
od zlého, učiť ho pravde, statočnosti, hrdosti. Možno si vtedy spomeniete 
na tých, ktorí vychovali vás. Na mamičkinu láskavú ruku na vašom čielku 
rozpálenom horúčkou. Na rozprávku či uspávanku. Na oteckovu pevnú 

dlaň. Pozhŕňajte v sebe všetku nehu a lásku, s ktorou ste sa v živote stretli 
a znásobujte ju! Nech sa o ňu oprie vaše dieťa, keď sa pustí vašej ruky a 

urobí prvý krok. Vytvorte mu šťastný domov, miesto, kde sa bude cítiť dobre 
a bezpečne, kam sa bude vždy rado vracať. Vedzte, že sladkosť domova nie 

je v pohodlí, ani v hojnosti, ale v tej tajomnej hudbe sŕdc, čo patria k sebe.

Nuž, vitaj na svete, milý Lukáš, Martin, Erik, Larin, Dorota, Kristína, Ve-
ronika. Svet, ktorý ste  svojimi očkami prvý raz uvideli, vás víta. Vkladá vám 
do rúk knihu s čistými stránkami a vy ju budete napĺňať slovom, vetami, ale 
aj celými dlhými príbehmi svojho života. Píšte ju tak, aby keď sa raz k nej 
vrátite a začnete listovať, nebolo v nej nič, čo by zatienilo nádej, ktorú my 

všetci dnes do vás vkladáme.

Želáme vám, aby k vám boli ľudia láskaví! Rozkvitajte zdravím, silou, 
múdrosťou a láskou. Nech je váš život krásny, plný radosti a šťastia. Vám, 
milí rodičia, prajeme pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri výchove vašich 

detí. Nech vám prinesú v dňoch budúcich radosť a spokojnosť.

Kolektív Zboru pre občianske záležitosti v Stožku
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Tekvičková slávnosť 
V posledný októbrový deň 31.10.2014 ožila Dobšinské-

ho rozprávka. Nakoľko deti čoraz menej poznajú tradičné 
slovenské rozprávky, rozhodli sme 
sa, ponúknuť im lákavú možnosť, 
spoznať tieto slovenské poklady 
i takouto zážitkovou 
formou. V neskorších 
popoludňajších ho-
dinách sme sa stretli 
v Miestnom kultúrnom 
stredisku, kde sme sa 
spoločne poprezliekali 
do masiek. Timea Ko-
nôpková namaľovala 
detičkám tváričky. Od-
tiaľ sme aj s ostatnými 
deťmi z obce o 17.00 

hod. vyrazili na lampiónový sprievod za úpl-
nej tmy, nakoľko sme vypli osvetlenie v obci. 
Sprievod umocňovala strašidelná hudba znejúca z miest-
neho rozhlasu. Prešli sme sa ulicami Stožku, obzreli sme 
krásu svietiacich vyrezaných tekvíc, ktorých bolo v Stožku 
pri bytovkách neúrekom. Sprievod sme 
ukončili pred obecným  úradom, kde na 
nás čakala rozprávka, ktorá bola trochu 
strašidelnejšia ako iné, ale o to lákavejšia. 
Rozprávačka nás pútavo uviedla do deja 
rozprávky Panna a Netvor. Rozpovedala 
nám príbeh o krásnom mladom princovi, 
ktorý bol však namyslený, pyšný a sebec-
ký, tak sa ho stará čarodejnica rozhodla 
potrestať. Premenila ho na hrôzostrašné-
ho netvora, ktorého mohla len láska mla-
dej panny vyslobodiť zo zakliatia. V tom 
istom čase, žil v neďalekej dedine zámož-
ný kupec, ktorý však prišiel o všetok svoj 
majetok a aby prežil, musel predať aj to 
najcennejšie čo mal, obraz svojej prekrás-
nej dcéry Júlie. Avšak ako putoval čiernym 
lesom, stratil sa a deti mu pomohli nájsť 
zakliaty zámok. Keď otec s deťmi našli zakliaty zámok, po-
hodlne sa v ňom usadili na koberec a nechali sa vniesť 

do deja čarovnej rozprávky, 
ktorá sa odohrávala na ja-
visku v miestnom kultúrnom 
stredisku. Júlia svojím čistým 
a nevinným srdcom, svojou 
úprimnou láskou, dokázala 
prelomiť kliatbu zlej čarodej-
nice a premeniť svojho milo-
vaného z netvora na krásne-
ho princa. Spolu s netvorom 
sa premenilo aj jeho panstvo, 
a to na obrovský krásny zá-
mok. Z čierneho lesa sa stala 

krásna záhrada plná kvetov, stromov a jazier. V nádher-
nom zámockom prostredí sa konala veľkolepá svadba 
Júlie a vyslobodeného princa, 
ktorá trvala tri dni a tri noci. 
Svadobných koláčikov bolo ne-
úrekom, a tak sme na hostinu 
pozvali aj malých pomocníkov. 

Detičky si pochutili 
na sladkých „krva-
vých“ očiach, prí-
šerkách, či malých 
strašidlách. Roz-
právková svadba 
sa zmenila na tek-
vičkovú párty, plnej 
skvelej zábavy s 
výbornou hudbou 
a „chutno-nechut-
ným“ občerstvením. Počas tekvičkovej párty 
boli vyhlásené výsledky o naj tekvičku a o naj 
masku. Masky aj tekvičky boli nádherné, bolo 

ťažké rozhodnúť o víťazoch. Cenu za naj masku získala 
Lucka Petrášová a cenu za naj tekvičku Danielko Kucej. 
Výhercom srdečne blahoželáme! Deti ešte dlho šantili a 
nikomu sa nechcelo ísť domov. 

Dobšinského rozprávka zaujala malých 
i veľkých, k čomu určite prispelo i herecké 
obsadenie. V podaní Netvora sa predstavil 
Ján Petrinec, krásnu mladú devu stvárni-
la Veronika Giertlová, jej otca hral Dušan 
Kočlík. Čarovno-tajomne znel hlas z úst 
Jaroslava Černáka. Umeleckým slovom 
sprevádzala Radoslava Búdová, dej hu-
dobne umocňoval Michal Budinský. Na 
všetko prísnym okom dozerala režisérka 
programu Marcela Černáková. 

Budeme sa snažiť, z tejto peknej ak-
cie urobiť tradíciu a každý rok predstaviť 
najmenším i tým skôr narodeným niektorú 
z nádherných slovenských rozprávok. Dú-
fame, že sme touto rozprávkou potešili 

všetkých zúčastnených.  

Ďakujeme všetkým zú-
častneným za nádherné 
herecké výkony, osvetlenie, 
ozvučenie, dymové efekty, 
občerstvenie i výzdobu, kto-
rú tvorili umelecké diela detí 
Základnej umeleckej školy 
v Stožku. 

 VŠETKÝM, ČO PO-
MOHLI PRI REALIZÁCII 
TEJTO PEKNEJ AKCIE, 
PATRÍ VEĽKÁ VĎAKA!

Bc. Marcela Černáková
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Bol u nás Mikuláš
A tak, ako aj po iné roky, mikulášsky koč zastavil aj v Stožku. Spolu so svojimi 

pomocníkmi, anjelom a čertom, začal svoju púť v Krnom, pokračoval cez Kúriu  do 
Stožku, pristavil sa na dolnej zastávke  a ukončil cestu na tržnici pod obchodom.  
Mikuláša aj s jeho pomocníkmi už netrpezlivo očakával zástup  nedočkavých detí 
aj s rodičmi. Plný kôš sladkých dobrôt rozdali deťom, ktoré zarecitovali básničky, 
zaspievali pesničky. Rodičia, aby neprišli skrátka, mali spríjemnené čakanie na 
svoje ratolesti teplým čajom.

Ostatné nevyzdvihnuté balíčky sa  venovali de-
ťom z Detského domova v Hriňovej. 

Akcia „Mikuláš“ sa zrealizovala vďaka šikovným 
ľuďom z našej obce a ochote cudzích ľudí a podni-
kateľov, ktorí sponzorovali mikulášske balíčky.

Moja vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali 
na mikulášskej akcii a sponzorom,  ktorými boli: Miroslav Suja (poslanec VÚC), Róbert 
Ľupták (Pizzeria Margherita), Plavucha Rudolf (Armobeton Group, s.r.o.), Juraj Jágerský 
(stavebná fi rma), Jozef Golian (Pekáreň Detva), Martin Malatinec (spoločnosť Agrosev). 

Napísala: Darina Petrincová

Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám z darov tvojich trošku,

či koláča makového, 
či koníka medového.
Veď ty svätý Mikuláš, 
veľa dobrých darov máš. 

Veríme, že v tvojej skrýši, 
niečo dobré pre nás zvýši.
Už sme všetci zvedaví, 
či sa tvoj koč zastaví.

Vianočný koncert
Vianoce, jednoduché slovo, ale všetci dobre vieme, čo pre nás znamená. Je to čas lásky a pokoja. My, učitelia a žiaci 

Základnej umeleckej školy v Stožku, sme sa rozhodli spríjemniť tieto predvianočné chvíle našim najbližším a známym 
v podobe PRVÉHO VIANOČNÉHO KONCERTU, ktorý sa uskutočnil 21.12.2014 o 15.00 hodine v Miestnom kultúrnom 
stredisku v Stožku.

Naši najmenší sa pod vedením p. učiteľky Bc. Marcely Černákovej predviedli s 
milučkými básničkami, piesňami a tančekom. Žiačky hudobného odboru, Karolínka 
Buzáková, Peťka Ostrihoňová, Sofi a Matúšová, Vanesa Országhová a Natália Kmi-
niaková, nám zaspievali známe vianočné piesne, žiaci literárno-dramatického odbo-
ru nás rozveselili modernou vianočnou scénkou – Posolstvo Vianoc. 

Azda najväčším prekvapením bolo vystúpenie žiakov prípravného štúdia hudob-
ného odboru pod vedením Mgr. Michala Budinského. Jasmínka Konôpková, Samko 
Ruszó, Martina Melichová a Sofi a Matúšová nás ohromili hrou na klavíri. Začiatočníci 
Tamarka Zvalová a Janko Malatinec nás svojou hrou na fl autu presvedčili o svojom 
talente a šikovnosti, rozžiarili úsmev nielen na tvárach svojich rodičov, ale aj všetkých 
prítomných. Hrou na gitare pod vedením p. učiteľa T. Pelča sa predstavili Timea 
Danišová, Lívia Melichová a Marek Figura Celým programom nás sprevádzali žiaci 
literárno-dramatického odboru: Timea Danišová, Júlia Olejárová a Dominik Bomba. 

Tradičné ľudové piesne odzneli hrou na heligónke Lukáša Petrinca, žiaka p.učiteľa 
Slavomíra Melicherčíka. 

Nezabudnuteľné je aj pásmo kolied v podaní ĽH Čardáš z Hrušova, s ktorými si 
zahrali aj učitelia Katarína Černáková a  Michal Oťapka. Všetci účinkujúci prispeli 
k slávnostnej atmosfére, ktorú prítomní ocenili pri speve azda najznámejšej via-
nočnej piesne Daj Boh šťastia povstaním a silným potleskom. Veríme, že všetci 
návštevníci odchádzali s krásnym umeleckým zážitkom. Po koncerte si mohli 
všetci zúčastnení pochutnať na vianočných dobrotách, ktoré pre nich pripravila 
ZUŠ a všetci účinkujúci žiaci dostali malé prekvapenie. Pani učiteľka Timea Ko-
nôpková pomocou  prác žiakov výtvarného odboru vyrobila výzdobu a tým skrášli-
la kultúrny dom. Scenár programu pripravili Mgr. M. Budinský a Bc. M. Černáková.

  Ďakujeme všetkým talentovaným žiakom, ktorí nás svojím vystúpením veľmi 
potešili. Ďakujeme všetkým učiteľom, hudobníkom a rodičom za vytvorenie neo-
pakovateľnej predvianočnej atmosféry na 1. vianočnom koncerte ZUŠ v Stožku.

Napísala: Bc. Marcela Černáková
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Obecná sánkovačka
Chladné dni sa míňajú a zubaté slniečko sa ukazuje čím ďa-

lej, tým častejšie. Na rozlúčku so zimou je najvyšší čas. Poriadna 
snehová guľovačka či sánkovačka bola kedysi samozrejmosťou, no 
dnes je skôr už vzácnosťou.

Keď sme boli deťmi my, skôr narodení, snehu bývalo až po pás. 
Záveje, kde len oko dovidelo. Autá na dedine jazdili len veľmi zried-
kavo, cesty sa neposýpali. Boli bielučké, celé s utlačeným snehom. 
Dedinka ,,učupená“ medzi dvoma kopcami, z ktorých po celý deň 

bolo počuť detský smiech a 
krik. Biely snehom zasypaný 
kopec pod Chvojnom ponú-
kal úžasnú sánkovačku, ktorá 
rozžiarila oči takmer všetkých 
detí z dediny. Chvíle zažité na obyčajnom kopci iste utkveli v každej jednej detskej 
hlavičke. Svorne sme sa v podvečer vracali s červenými zimou vyštípanými líčkami 
do svojich príbytkov. Hladní, krásne unavení, s hrejivým pocitom teplého domova.

Veľmi by som dopriala dnešným deťom zažiť podobné chvíľky, aby ich po mno-
hých rokoch tiež hriali na duši. Malý krôčik k tomu sme urobili v chladnom februári 
23.02. 2015. Sánkovačka na kopci pod Pĺžikovcami bola síce zamrznutá, ale ne-

zabudnuteľná. Domov sme sa vracali  poriadne unavení, ale spokojní, že sa nám konečne podarilo takto spolu príjemne 
stráviť jeden krásny zimný deň. Ďakujem všetkým zúčastneným a dospelým špeciálne za odvahu zabaviť sa opäť ako 
deti. 

13. ročník stolnotenisového turnaja v Stožku
Na Štefana býva zvykom organizovať stolnote-

nisový turnaj v priestoroch nášho kultúrneho stre-
diska. Ani sa to nezdá, ale už prebehol 13. ročník. 
Zúčastnilo sa ho 13 hráčov, z toho len 1 žena. Hra-
lo sa v dvoch skupinách, pričom štyria najlepší z 
každej skupiny postúpili do fi nálovej skupiny. Celý 
priebeh spríjemňoval bufet a malé občerstvenie.

Poradie víťazov bolo podľa počtu víťazstiev (bo-
dov). Prvý skončil Ivan Figura, druhá sa umiestnila 
Katka Kulichová. Tretie miesto získal Patrik Gon-
dáš. Štvrté miesto získal Ivan Figura. Na piatom 

mieste sa umiestnil Martin Benko a šieste miesto získal Róbert Klimo. 
Srdečne im blahoželáme! 

Víťazi si odniesli poháre, no ani ďalší súťažiaci neobišli naprázdno, 
potešila ich sladká bonboniéra či šumivé šampanské. 

Všetkým hráčom gratulujeme a ďakujeme za účasť na turnaji. Spo-
menieme tiež, že od septembra 2014 začali hráči našu obec repre-
zentovať v piatej lige stolného tenisu. Po úspešných víťazstvách sa 
im podarilo postúpiť do vyššej ligy. Srdečne im blahoželáme,  prajeme 
veľa úspechov a mnoho ďalších víťazstiev. 

Veríme, že sa rady zanietencov tohto športu ešte rozšíria a koncom 
tohto roka si medzi sebou zasúťažia aj ďalší priaznivci stolného tenisu 
nevynímajúc nežné pohlavie.

Napísala Mgr. Katarína  Kulichová
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Zo Silvestrovského futbalu...
Posledný deň v roku sa niesol u nás v športovom duchu. Kým niektorí doma pripravovali na silvestrovskú noc rôzne 

chuťovky, naši chlapci nezaháľali a futbal si medzi sebou zahrali. A tak takí vyšportovaní, mohli pojesť doma všetky pri-
pravené dobroty. 

Stožkárska kopačka
Nikomu veru netreba vysvetľovať poslanie tejto športovo-relaxačnej akcie, ktorá má u nás v Stožku už niekoľkoročnú 

tradíciu. Ešte aj počasie nám prialo a umocňovalo perfektnú športovú atmosféru. Od skorého rána sa mihotali športoví 
nadšenci po areáli a vytvárali futbalové družstvá, zostavené z fanúšikov tohto športu, podľa ustálených názvov ulíc. 

Vôkol rozvoniaval športový guľášik. Peter Daniš sa zhostil vedenia tohto športového dňa a veru nezabudol na najmen-
ší detail. Športové výkony podporovali skandovaním stožkárski spoluobčania. Keď išlo „do tuhého“, prichádzali o nervy 
nielen chlapi, ale aj ich nežné polovičky. Niektorí veru prišli i o hlasivky, ale to už k riadnemu športovému súboju patrí.

Po odohraní všetkých zápasov a sčítaní jednotlivých bodov, nastrieľaných gólov prišlo na rad oceňovanie. Prvé 
miesto získala HLAVNÁ, druhí skončili futbalisti z BLATNEJ. Na treťom mieste sa umiestnili hráči zo PSOVSKEJ.

Najlepším strelcom bol Marek Fekiač. Všetko sa to dialo pod drobnohľadom rozhodcu Denisa Kuchára. Víťazom 
gratulujeme a tešíme sa na ďalšie futbalové výkony. 

Radoslava Búdová
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Opustili nás...
Kminiaková Emília

Fekiačová Júlia
Bohumelová Zuzana

Fekiač Štefan
Výbošťok Ján

Narodení
Vajo Martin

Vrbovská Simona
Čipčalová Martina

Výbošťoková Michaela
Kobelová Stela
Diviaková Lucia

Král Matúš

epppreerr daaad jnjnjnéé
akckckcieieii : : ObObObececccnýný úúú

DD

Výbošťoková Anna
Debnárová Emília
Ľalíková Katarína
Bakanová Irena
Fekiač Štefan

Vajsová Pavlína
Badinková Anna

Debnárová Paulína
Fekiač Ján

Fekiačová Margita

Homoľa Štefan
Melicherčík Jozef

Kapcová Anna
Stellerová Amália
Bohumel Martin
Ďurišová Anna

Kminiaková Amália
Psotka Štefan
Mališ Ondrej
Ľupták Štefan

Bohumelová Anna
Fekiačová Emília
Fekiačová Anna
Ivaničová Emília
Bohumelová Eva

Nociar Juraj
Mališová Margita
Výbošťok Jozef
Sýčová Anna

Výbošťoková Emília

Výbošťoková Mária
Luptáková Anna
Bariaková Jolana

Petrinec Ján
Psotková Mária
Výbošťok Karol
Petrinec Ondrej

Petrincová Emília
Fekiačová Magdaléna

Gratulujeme oslávencom!

Umiestnenie našich futbalistov


