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Úvodník
Milí naši čitatelia, priaznivci Troška zo Stožka!

Po zimnom spánku sme opäť načreli do našich spomienok a dali na papier všetko to, čo sa v našej obci udialo. Spán-
kom sa to nazvať veru nedá, lebo tých udalostí bolo veľmi veľa.

Snežné radovánky, ktorých sme si v tomto roku užili dosýta, vystriedali jarné aktivity – za zmienku nepochybne stojí 
vyčistenie a skrášlenie okolia v rámci Dňa zeme, pri ktorom nechýbala naša šikovná mlaď. Veľkú noc nám môžu pripo-
menúť už iba nezjedené veľkonočné vajíčka či zajačiky. Aj ochotníci mali roboty vyše hlavy – pripravovali sa na regionál-
nu súťaž. A ako dopadli...? O tom, aj o mnohých udalostiach, sa dočítate na ďalších stránkach. Niekedy sa mi zdá,  že 
sa na tých pár strán ani všetky uskutočnené podujatia nepomestia.

Nedávno som stretla človeka, ktorý sa čudoval: „Kde je ten Stožok – to je čo?“ A ja som začala s hrdosťou rozprávať, 
ako si my tu žijeme, čo všetko robíme a ako sa tu dobre býva. Pán ma pozorne počúval a náš rozhovor ukončil vetou: „To 
musí byť vzácna krajina, v ktorej žijú vzácni ľudia!“ S potechou som súhlasila. Život prináša veľa pekných i menej príjem-
ných chvíľ, ale pokiaľ stoja pri vás ľudia, ktorí sú vám oporou a vždy radi pomôžu keď treba, žije sa akosi ľahšie a lepšie.

Takým balzamom na dušu je pre mňa i táto naša obec, tento náš kraj. Pohľad na zelenú lúku, jarné kvietky, štebot vtá-
čikov, našich známych bocianov, ktoré sa stávajú akýmsi stožkárskym talizmanom, je neopísateľný a veľmi upokojujúci. 
Aj keď tej práce v záhradkách, na poliach práve teraz pribúda, vnímajme pozitívne všetko vôkol a vychutnávajme si túto 
jedinečnú jarnú atmosféru. Popritom sa i začítajte do našich – vašich novín. Prajem vám v mene celej redakcie krásne 
slnečné dni, rodinnú pohodu a veľa príjemných ľudí okolo seba. 

Vaša Radka

Zima v Stožku
Nože, milý Stožkár, prines nám umenia troška!
Veď čože sa dá už v zime robiť, iba ten sneh ak odhodiť.

Ten sneh v tejto zime sa zahanbiť nedal - všetci si myslíme.
Bolo že ho plné dvory, ulice – škoda, že chýbali sanice,

Lebo sánky, lyže sú schované, 
otec, mamka hľadia smutno na ne,
pretože tie naše dietky milé - s počítačom krátia chvíle.

Keď doma to majú už zakázané, 
veď je ešte na fare – hor sa ku nej!
Pán farár sa snaží veľmi, dostať chlapcov aj von dvermi.

Nože chlapci brigáda je, veď sniežik nám stále poletuje,
pred kostolom sa začal kopiť, veru treba ho odhodiť!

Chlapci sa aj činia, aspoň tam, keď nie doma, 
veď doma je opäť učenie, však bolo i vysvedčenie.

Každý podľa zásluh nadelené, známky super, ale i nie.
Takže žiaci i študenti nezabúdajte na učenie,
bude ešte mnohokrát vysvedčenie!

My dospelí zase zúčastnili sme sa na fašiangovom plese.
Nastala popolcová streda do kostola utekať treba.

A tam prijať pokánie, pripraviť sa na pôstenie.
Vhodne sa na Veľkú noc pripraviť, dušu svoju očistiť.

Nielen duše i príbytky, ženy budú zase zvádzať 
s neporiadkom bitky. 
Potom pekne vyriadené a koláče napečené.

Privítame najkrajšie sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí.
Všetci sa veľmi tešíme, aj do kostola nech viac chodíme.

Takže Stožkár neváhaj, peknú hru už vyberaj,
nech sa máme na čo tešiť a celý rok čo riešiť!

Nie je čo dívať ani na televízore,
všetko je už známe - nič nie nové,
len Bučkovci akurát ukazujú nám, aký bol život snáď.

Veď my sme ho podobne takto žili a nebolo ani televízii.
Život prostý, milý, ale akosi viac sme ho ľúbili. 

Tak nech opäť máme lásky plné dlane,
plné dlane, plné srdcia, nech nás nespravodlivosti nemučia.

Prosím o prepáčenie - hľadať v básni chyby.
Deti sa ma pýtajú, aké sú to rýmy. 
Rým je ľudový, tak sa to rýmuje, ako nám pasuje.

Vaša čitateľka Anna

Úvodník
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Blíži sa sviatok matiek
V mesiaci marec sme si pripomenuli sviatok všetkých žien. Prvý Medzinárodný deň žien (MDŽ) sa konal 28. febru-

ára 1909 v Spojených štátoch amerických. Po požiari v továrni Triangle Shirtwaist v roku 1911, kedy zomrelo 146 ľudí, 
zväčša žien, sa stal spomienkovým dňom tohto nešťastia. Ženské robotníčky však začali zakladať odborové organizácie 
bojujúce za zlepšenie pracovných podmienok pre ženy. Sviatok MDŽ patrí všetkým ženám bez ohľadu na to, či sú práve 
zamilované alebo nie. 

Za minulého režimu si sviatok získal pochybnú povesť, pretože sa slávil ofi ciálne, takmer povinne a stal sa príležitos-
ťou na pitie, okorenenou rozdaním karafi átov, obrusu alebo uteráku v zamestnaní. Súčasná doba preto na tento sviatok 
zanevrela, modernejší, tzv. „in“ je sviatok sv. Valentína. Pritom v decembri 1977 vydalo Valné zhromaždenie OSN výzvu, 
aby členské štáty každoročne oslávili Deň Spojených národov pre práva žien a medzinárodný mier, a to spôsobom, ktorý 
zodpovedá ich historickej a národnej tradícii. Od roku 1975 oslavuje Organizácia Spojených národov Deň žien 8. marca.  

Sviatok sv. Valentína pripomína lásku, city. Nie je však mysliteľné, aby sa tieto city prejavovali len na sviatok, ale ak 
sa majú skutočne radi, tak si celkovú úctu majú partneri prejavovať po celý rok. Na Valentína by sa malo pozerať skôr 
do vnútra človeka a zamyslieť sa napríklad nad tým, ako sa daný pár spoznal a do akej miery je ich vzťah vzájomne 
prospešný.

Valentín bol biskupom, ktorý napriek zákazu rímskeho cisára Claudia II. tajne sobášil zamilované páry. Biskup skončil 
vo väzení, kde sa zamiloval do dozorcovej slepej dcéry. Údajne jej vrátil zrak a pred popravou jej napísal odkaz: „Od tvoj-
ho Valentína.“ Tak vznikla prvá symbolická valentínka. Sviatok sv. Valentína však vznikol až o pár storočí neskôr. Na po-
česť biskupa Valentína ho 14. februára 496 vyhlásil pápež Gelasius. Iná legenda spája sviatok zamilovaných s vojvodom 
Karolom Orleánskym, ktorý skončil v britskom zajatí. Do rodného Francúzska prostredníctvom veršov poslal manželke 
zamilovaný odkaz. V 19. storočí sa tento odkaz rozšíril do celého sveta.

Tretím sviatkom, ktorý je venovaný špeciálne ženám, je Deň matiek. Tento rok si ho pripomenieme dňa 12. mája. 
V tento deň by nikto nemal zabudnúť, ako máme naše mamy, starké, manželky radi, čo znamenajú, ako si ich vážime 
a čo všetko obetovali a dali, aby sme sa dnes mali tak, ako žijeme. 

História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 
rokov p.n.l. v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 
18. marca. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno. Za predchodcu Dňa matiek 
v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali oslavovať v 16. storočí 
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce 
v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek 
dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v roku 
1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. V Československu sa Deň matiek 
začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej 
predsedníčky Československého červeného kríža. V 50. rokoch oslavy Dňa matiek v komunistickom Československu 
a ostatných proruských krajinách zanikli pod vplyvom MDŽ. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po roku 
1989, kedy sa začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku.

Hoci niektoré obchodné reťazce sa začali priživovať na týchto sviatkoch, je oveľa dôležitejšie ako akékoľvek vecné 
dary, aby sme si spomenuli na ženy, matky, starké, dcéry a objali ich, dali im najavo, že nám na nich záleží, že sú pre nás 
veľmi dôležité a darovať im kvietok, poďakovať im za to, čo pre nás spravili a robia, pomôcť im v ich práci, starostlivosti, 
odľahčiť ich od povinností a dať im najdôležitejší dar – lásku. Ale tento dar im musíme dávať počas celého roku, nielen 
v jeden alebo tri dni, keď majú sviatok.

Dušan Kočlík

Pampúchy tety Kminiakovej
Bez ohlásenia sme navštívili pani, ktorá má povesť naj-

lepšia „pečiarka“ pampúchov. Slovo dalo slovo a súhlasila 
s tým, že priučí ženičky tomuto sladkému tajomstvu. Hneď 
z rukáva vysypala postup a ingrediencie:

kilo polohrubej múky, dve dobrie hrste hladkej špeciál-
nej, nulky, aby lepšie skákali, jednu kocku droždia - dakedy 
aj trošku viacej, ako sama chcem, teplého mlieka, za jednu 
lyžicu, dve cukru, 1,5 deci oleja do cesta podľa toho, keľko 

je múky, keď je viacej, dám aj dve deci oleja do cesta, va-
jíčko v mliečku roztrepať...

Vajce rozmieša v mlieku, urobí kvások a napečie také 
pampúchy, že si budú všetci prsty oblizovať. Hoci má one-
dlho 88 rokov, ale pampúšiky vládze narobiť, veľa poroz-
dáva. Však aj kapláni, keď boli na návšteve u nášho pána 
farára, si ich nevedeli vynachváliť. 

Na život spomína ako na ťažký, plný trápenia, ale aj 
pekných chvíľ. Otec umrel v prvej vojne a mama, keď mala 
15 rokov, ostala sama, naučila sa všetko robiť. Keď ne-
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Život je zmena – do tretice
Na Veľkú noc 2013 bola veľká zima.
Veľký piatok priniesol veľký sneh.

Aj takto by sme mohli charakte-
rizovať najväčšie sviatky kresťan-
ského roka. Oproti rokom, kedy sme 
vnímali počas týchto „sviatkov jari“ 
nový život i v prírode, tohto roku sme 
hovorili o novom živote len v kosto-
le. Bolo to veľmi neobvyklé, aj keď to 
podstatné sa na slávení Ježišovho 
umučenia a vzkriesenia nezmenilo.

Nezvyčajná udalosť sa stala aj vo 
všeobecnej Cirkvi, keď 11. februára, 
na svetový deň chorých, pápež Be-
nedikt XVI. oznámil svoju abdikáciu. 
28. februára ukončil svoju službu 
Kristovho námestníka a 13. mar-
ca bol zvolený nový rímsky biskup. 
Pápež František hneď od svojho predstavenia začal me-
niť mnohé pohľady na tento úrad, počnúc svojím vlastným 

oblečením a bývaním, až po 
verejné vystúpenia a zameranie 
priorít Cirkvi mimo Európu.

Táto výmena na Petrovom 
stolci ovplyvnila i prežívanie 
veľkonočnej liturgie na Stožku. 
Komentáre obradov počas veľ-
konočného trojdnia totiž často 
kládli do paralely Kristove po-
sledné chvíle s poslednými chví-
ľami Benedikta XVI. a Kristovo 
vzkriesenie – počiatok nového 
života - s nástupom pápeža 
Františka.

Do tretice tu máme aj zmenu 
vo vedení našej farnosti. Svoju 
činnosť 17. februára 2013 ukon-
čila druhá Farská pastoračná 

a ekonomická rada. Fungovala 5 rokov - od februára 2008. 
Aj keď si nevytýčila „päťročný plán“ a aj keď nie všetko vy-
šlo na 100 %, nebola to neúspešná päťročnica. Poznačil ju 

vedela, bol jej niekto robiť, tak si to zase odrábala. V 16 
rokoch bola na robote v Mělníku. Cez frontu sa zoznámi-
la s mužom, so svojím starkým, spomína na neho ako na 
veľmi dobrého a keď začali spolu žiť, v dvojici bolo ľahšie. 
Dvadsaťročná sa vydávala. Keď bola mladšia, tak ju choro-
by ničili. Keď šla do prá-
ce, chcela robiť v závo-
de, tak zistili, že je chorá, 
poslali ju do Kvetnice, 
tam bola na dúšok 4,5 
mesiaca. V júli by bolo 62 
rokov spoločného života. 
Hore v dome ostala už 
3,5 roka sama ako prst. 
Bolo otupno, ale roboty 
stále, pri robote čas skôr 
prešiel, bolo treba uhlie 
pratať, drevo chystať, ko-
siť, hrabať a stále sa čosi 
našlo na robotu. Syn veľ-
mo pomáhal, no chodil aj do roboty. Pokosil, no pohrabať si 
misela sama. Keď sa nerobilo na dvore, tak vyšívala cver-
nami dečky, vyšívala krivou ihlou. V noci nemohla spávať, 
tak vyšívala. Jej vyšívané, vyrezávané obrusy sú aj v Det-
ve na fare, väčšinou vyšívala pre nevesty, deti. Aj teraz by 
ešte robila, no keď zhora odišla, tak si nezobrala riad, rám 
má, ale ihlu nie a iná nebola dobrá, aj skúšala, ale ihla nie 
dobrá. Teraz ju vzal syn do domu, už sa tu inak žije, lepšie. 
Dievčence sa chodia pobesedovať, prvej viac, aj pozrieť, 
čo navarila. Chodia k nej, prídu dolu, potešia sa spolu, dajú 
si buchty na pare. Už má 7 pravnúčeniec. Vládze, naperie 
si, požehlí, navarí. Tvrdo čaká na oteplenie, lebo takúto 
zimu nepamätá. 

A čo sa varilo, keď vyrastala? Neboli peniaze nazvyš, 
tak sa nemohlo dobrô dovoliť. Kuriatka, keď sa chovali, sa 
popredali, aby bola korunka na cukor, furmanov bolo treba 
vyplácať. Chovala kravku, bolo mlieko, masielko. Robievali 
sa obyčajné jedlá ako halušky s gebrilom, „slepá“ praženi-

ca, buchty na pare s ma-
kom alebo grís sa upálil 
na masti, zaleje sa horú-
cou vodou a zmieša sa, 
voda sa vyparí a grís je 
mäkký,  štrúdle sa piekli, 
taká orechovo-tvarohová 
a do toho hrušky, slivky, 
čerešne, čo príde.

Na Veľkú noc sa zvyk-
lo robiť studeno, kapusta, 
chlebík sa upiekol, robila 
sa praženica. 

Keď má porovnať ži-
vot, bolo ťažko, nechodili na žiadnu dovolenku, chovali si 
svinky v konici, kravku, všetko čo zarobili, išlo na stavbu 
domov, nikde nechodili, ale boli sebestační, vedeli si vy-
chovať, robil sa syr, zo Slatiny sa bral kľak, syridlo, aj múku 
mleli v Slatine v mlyne. Zaváralo sa všetko: struky, paprika, 
slivky, hrušky, jablká do koláčov, varil sa lekvár. 

Napriek tomu, že nikde v živote nebola a mala ťažký 
život, je spokojná, teší sa s vnúčatami a pravnúčatami 
a sama hovorí, že dnes je jej dobre. Má okolo seba ľudí, 
ktorí ju majú radi. Mnohí by sa mohli od nej učiť múdrostiam 
života, pracovitosti, vlastnej sebestačnosti a skromnosti. 
A nám prisľúbila, že nás naučí piecť také dobré pampúšky.

Dušan Kočlík
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najmä predaj pozemkov na „Horevodí“ a následná investí-
cia do chrámového nádvoria a parkoviska. 

S voľbou novej Farskej rady nie sme takí rýchli ako kar-
dináli v Ríme s voľbou nového pápeža. U nás sa voľby 
uskutočnia v máji v dvoch kolách: 

Prvé má územný a výkonný  rozmer. Už počas výstav-
by kostola sa naša obec rozdelila na osem skupín, ktoré 
po výstavbe bytoviek doplnila deviata. Tieto dodnes fun-
gujú pri prácach okolo kostola (upratovanie, kosenie trávy, 
odhŕňanie snehu, obetné dary v nedeľu a sviatky atď.) Or-
ganizáciu týchto aktivít majú na starosti dvaja „skupinári“. 
V prvom kole našich volieb budeme voliť týchto ľudí. To 
znamená, že každý vyberie 2 svojich kandidátov. Kto získa 
v skupine najviac hlasov, bude súčasne aj členom Farskej 
rady. Druhý v poradí bude spolu s ním „skupinárom“. Ak by 
niekto voľbu neprijal, menujú sa nasledujúci kandidáti (3., 
prípadne 4. miesto). 

Toto kolo sa uskutoční v nedeľu 12. mája, kedy svo-
je hlasovacie lístky vhodíte do pripravenej urny v kostole. 
Jedná sa o lístok, ktorý je vložený v tomto časopise – na 

jednom papie-
ri sú štyri líst-
ky, teda papier 
treba rozstri-
hať. Na prvom 
mieste napíšte 
svoju skupi-
nu. K orien-
tácii v tomto 
smere vám 
pomôže map-
ka vytlačená 
z druhej strany 
volebných líst-
kov (vložená 
v časopise). 
Potom mô-
žete napísať 
do priprave-
ných riadkov 2 

ľudí, ktorých volíte. Okrem mena je potrebné uviesť i číslo 
domu, prípadne iné spresnenie (mladší, starší, prídavok...). 
Za neplatné sa budú považovať lístky, na ktorých budú tri 
a viac mien (jedno byť môže). Ak vás je doma viac ako 
štyria, prosím, aby ste si ďalšie lístky prevzali na Farskom 
úrade alebo stiahli z našej internetovej stránky.  Výsledky 
tohto kola budú zverejnené v nedeľu 19. mája v kostole 
(ústne i na nástenke) a na web stránke farnosti. 

Druhé kolo má osobnostný rozmer. Volíme v ňom ľudí, 
ktorých považujeme za schopných ovplyvniť život farnosti. 
Ktorým dôverujeme a vážime si ich pre ľudské i kresťanské 
postoje. Ktorým dokážeme povedať svoj názor a veríme, 
že ho na zasadnutí Farskej rady budú prezentovať a ob-
hajovať. A ktorí, samozrejme, neboli zvolení v prvom kole. 
Hlasovacie lístky pre toto druhé kolo si môžete prevziať 
v kostole na nedeľnej bohoslužbe 19. mája alebo počas 

nasledujúceho týž-
dňa na Farskom 
úrade, či stiahnuť 
z web stránky far-
nosti. Na lístok 
môžete napísať 
1 – 5 kandidátov. 
Viac nie – lístok by 
bol neplatný. Hlasy 
sú rovnocenné (na 
poradí nezáleží). 
Samotné odovzda-
nie vašich hlasov sa 
uskutoční 26. mája 
2013. Z tohto kola 
vzíde 5 členov Far-
skej rady, ktorých 
vyhlásime o týždeň 
- 2. júna. Vtedy pri 
nedeľnej bohosluž-
be odovzdám dekréty všetkým zvoleným i menovaným 
členom novej (tretej) Farskej pastoračnej a ekonomickej 
rady. Ich mená budú okrem toho zverejnené na kostolnej 
nástenke a tiež farskej internetovej stránke.

Do tretice (akoby tretie kolo) je tu spomínané meno-
vanie. Diecézne právo umožňuje miestnemu farárovi me-
novať až tretinu členov tohto orgánu (Farskej rady). Pri 
ostatných dvoch voľbách som ho nevyužil naplno, ale nie-
koľkých členov som menoval. Mienim tak urobiť aj teraz. 
Budem menovať minimálne dvoch ľudí. Kostolníka, ktorý 
je súčasne mimoriadnym rozdávačom sv. prijímania a sta-
rostku obce, nakoľko 
až 90 % našich ob-
čanov sa hlási k rím-
skokatolíckemu viero-
vyznaniu.

Do akej miery sa 
náš „farský parla-
ment“ zmení, to je vo 
vašich rukách. Verím, 
že sa rozhodnete 
správne, podľa svoj-
ho vedomia a svedo-
mia. Pomôcť vám pri 
tom môže modlitba 
k Duchu Svätému, 
ktorú realizovali aj 
kardináli pri voľbe pá-
peža. A tiež zotrvanie 
v základných kres-
ťanských hodnotách: 
zodpovednosti, pokoji 
a vzájomnej láske. 
Veď voľby uskutočníme v máji – a to je „lásky čas“.

Vladimír Slovák, ODF



6 Naše deti

Naša materská škola slniečková od A po Z
Zlatovlasé klebetné slniečko sa rozhodlo, že všeličo  zaujímavé prezradí o svojich kamarátoch, tak si prečítajte:

Ako sme čítali rozprávky so starou mamou Ankou
Rozprávka je v materskej škole dominantnou náplňou dieťaťa, 

dáva mu možnosť snívať, rozvíja jeho predstavivosť a fantáziu, 
obohacuje jeho citový život a rozvíja slovnú zásobu. Dieťa sa ča-
som naučí oddeliť realitu od rozprávkového sveta. Naše deti so 
záujmom počúvali rozprávku, ktorú im čítala starká Anička. Moti-
vovala ich k tomu, aby vlastným spôsobom vyjadrili dej rozprávky. 
Prosím rodičov, aby s láskou brali knihy do rúk spolu so svojimi 
ratolesťami. Už J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, zna-
mená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať 
sa hlupákom!“

p. riaditeľka Anka

Stavanie rozprávkových bytostí
V zimnom období sa Perinbaba vyšantila aj v Stožku. 

Kým niektorým spôsobila problémy pri ceste autom do prá-
ce či pri častom odpratávaní snehu, deti sa zo snehovej 
nádielky tešili. Radosť však mali aj niektorí dospelí. Z hŕby 
snehu spoločne postavili obľúbené rozprávkové postavič-
ky, ktoré ohúrili obyvateľov celej obce.

Školský dvor tak obsadili Kung- fu panda, Hello kitty, 
stonožka, krtko, had a iné bytosti. Samozrejme, nechýbali 
ani snehuliaci. Materská škola sa tak na chvíľu zmenila na 
zimnú rozprávkovú krajinu. Škoda, že trvanie tejto krásy 
závisí od počasia a známe postavičky nemôžu zdobiť oko-
lie po celý rok. 

p. učiteľka Katka

Detský karneval
Šťastne a s úsmevom na tvári bolo deťom z našej materskej 

školy, keď sa dňa 28. 1. 2013 zabávali na karnevale. Všetky deti 
sa premenili na masky rôzneho druhu, či už to boli princezné, 
zvieratká, piráti, bojovníci  alebo šašovia. Pripravili si pre nás 
program a v rámci prehliadky sa nám všetci predstavili. Veselo 
tancovali, šantili, pochutnávali si na občerstvení, ktoré sme pre 
nich pripravili. Každá maska bola odmenená, no najkrajšou mas-
kou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada, príjemný 
a nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať. 

Kamila Chlebničanová
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Koncert plný hudby a pohybu
Výchova umením sa podieľa na komplexnom rozvoji osob-

nosti dieťaťa. Prispieva k harmonickému rozvoju mladého člove-
ka po stránke intelektuálnej, citovej, formuje jeho charakterovú 
a morálnu bytosť. Neodmysliteľnú súčasť tvorí hudobná výcho-
va.

 Charizmatický spevák, Ján Juhász zo skupiny Vabank, vnie-
sol do našej materskej školy originálny a mimoriadne precítený 
hudobný prejav. Spieval pesničky, ktorých  názvy museli  deti  
uhádnuť  na základe jednoduchých hádaniek. Repertoár zlože-
ný z piesní, ktorý  bol deťom veľmi známy, svedčil aj o tom, že  
mu pri spievaní pomáhali so slovami piesne a vystupovali spolu 
s ním. Rytmus dopĺňali aj hrou na telo. Aj samé prišli nato, že 
známe pesničky sú prevzaté od známeho speváka Petra Nagya 
z CD - Peter Nagy a deti. Deti sa veľmi snažili a boli odmenené 
krásnou omaľovánkou. Koncert plný energie a osobitého prejavu bol sprevádzaný elektrickou gitarou. Jeho hlas a priro-
dzený prejav dal správnu atmosféru a výbornú náladu každému dieťatku a aj pani učiteľkám.

p. učiteľka Katka

Divadielka v MŠ
Do materskej školy k nám zavítala mladá štu-

dentka Pedagogickej fakulty UMB Evka Výbošťo-
ková, ktorá končí magisterský ročník diplomovou 
prácou. Jej úlohou bolo zachytiť pocity z hraného 
divadielka, či majú na deti pozitívny vplyv. Krátke 
ukážkové divadielko, ktoré im zahrala, sa deťom 
veľmi páčilo. Študentka ho zahrala prívetivo a pú-
tavo, spolupracovala s deťmi a zaujala ich pozor-
nosť. Po odohratí sa s každým dieťaťom osobne 
porozprávala o ich pocitoch, pričom si ich pre 
svoju získanú prax nahrala na diktafón a pýtala 
sa ich, čo sa im najviac na divadielku páčilo. Za 
príjemný zážitok a návštevu budúcej pani učiteľ-
ke ďakujeme.

p. učiteľka Kamka

Ďalšie divadielko, ktoré navštívilo našu materskú 
školu, bolo o troch kozliatkach v podaní dvoch veľmi 
príjemných divadelníkov z Divína. Zahrali síce všetkým 
deťom známu rozprávku o kozliatkach, ale v ich poní-
maní neobyčajným spôsobom. V hranej rozprávke vlk 
nebol až taký zlý, aj keď mal zámer kozliatka zjesť, 
čo sa mu však nepodarilo, pretože kozliatka mu pre-
šli cez rozum. Boli omnoho múdrejšie ako on. Vlk bol 
nešťastný a nevedel si vôbec s nimi poradiť. Na záver 
sa však skamarátili. Deťom sa divadielko páčilo a boli 
prekvapené, že v tejto rozprávke nemusel vlk zjesť koz-
liatka. Boli spokojné, že príbeh dobre dopadol. Šikovní 
divadelníci  zanechali v deťoch pozitívny pocit, začo im 
ďakujeme.

p. učiteľka Kamka
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Deň učiteľov 28.3.2013
Dňa 27.3.2013 sme si uctili našich učiteľov kratučkým kultúrnym programom, ktorý si pripravili detičky z CVČ v Stož-

ku. Pani starostka povedala veľa výstižných viet vo svojom príhovore, zaželala krásne priania do budúcnosti našim 
učiteľom. Členovia CVČ pod vedením svojich lektorov sa naučili zahrať na klavíri, gitarách, heligónke či zaspievať peknú 
pieseň zo srdiečka pre dnešných oslávencov. Nechýbali ani básničky a neboli žiadne slzičky. 

Aj týmto spôsobom sme vám, milí učitelia, chceli povedať, ako nám na vás záleží a vaša práca je dôležitou súčasťou 
našej cesty životom. 

Členovia CVČ v Stožku

Výroba pletených papierových kabe-
liek z papiera

24.1.2013 sme sa opäť zišli v CVČ v Stožku. Vyzbrojené papie-
rom, nožnicami, ihlou, niťami sme sa odhodlali vyrobiť papierovú 
kabelku. 

Pod mojím vedením sme skladali dlhé „ hadíky“, ktoré sme 
neskôr ukladali do požadovaného tvaru a následne zošili dokopy 
a voilá! Kabelka je na svete. Na ďalší štvrtok sme ich zošívali, 
a tak môžeme doma po večeroch vyrábať parádne kabelôčky, ka-
belky, kabely.

Myslím, že aj tento kurzík stál za to a tešíme sa na ďalší tvorivý 
štvrtok.

Vizovické cesto
21.2.2013 sme sa v našom CVČ nenudili. Bolo počuť detskú vravu, smiech 

a taký čudný zvuk. Čo to bolo? Predsa práca s valčekom na cesto. Formičkami 
od výmyslu sveta sa to tu len tak hemžilo. Menšie aj väčšie deti si vyrábali krás-
ne postavičky z vizovického cesta pod mojím dohľadom. Pre tých, ktorí medzi 
nami neboli, je to slané cesto, ktoré keď vytvrdne, môžete ho pomaľovať a krásne 
ozdôbky máte na sveteJ.

Naši šikovníci vytvorili nádherné dielka, ktoré im počas jarných prázdnin vy-
tvrdli a na ďalšom kurze pre maminky ich mohli vymaľovať, kým sa maminky ve-
novali výrobe patchworkových veľkonočných vajíčok.

Veľkonočné patchworkové vajíčka
7.3.2013 sme odštartovali ďalší nádherný kurz s Peťkou Frejer, ktorá nás naučila novú 

techniku zdobenia vajíčok. Tak sme všetky skladali stužky, pichali špendlíčky a hľa!.....Krásne 
kuriatka, nádherné veľkonočné vajíčka či milé zajačiky vykúkali spod našich rúk. Musím po-
vedať, že sme to zvládli na jednotku s hviezdičkou, čo je zásluha našej učiteľky Peťky.:) Peťa, 
ďakujeme a tešíme sa na ďalší tvorivý kurzík.

Neváhajte a pridajte sa k nám, naučíte sa niečo užitočné a neminie vás perfektná atmosfé-
ra, uvoľnenie i zábava. Aj vy si zaslúžite oddych od každodenných starostí. 

Výroba marcipánu z cukríkov, modelovanie ružičiek a poťahovanie 
torty

Dňa 11.4.2013 nás chytila sladká nálada, obecným úradom sa niesla sladkastá vôňa roztopených cukríkov, všetky oči 
sa sústredili na jeden pár rúk. Boli to šikovné rúčky Ivky Výbošťokovej, ktorá nás naučila, ako si vyrobiť domáci marcipán 
a krásne ružičky na tortičky. Hlavne čo sme sa chceli dozvedieť, bolo, ako tú chutnú tortu zabaliť do marcipánu. A veru 
sme sa to dozvedeli
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 Ivka nám doniesla tortu, ktorú sama upiekla. Obalila ju, my sme 
dotvorili :-) ružičky a nakoniec sme si na tejto dobrote pochutili. 

Ďakujem Ivke aj všetkým zúčastneným za príjemne strávené 
štvrtkové popoludnie. 

Verím, že ste si obľúbili naše štvrtkové kurzy a pomaličky sa 
stávajú vašou súčasťou. Teším sa čoraz väčšiemu záujmu z vašej 
strany, je to príjemná odmenu za našu prácu.

Pokiaľ máte záujem sa naučiť nejakú zaujímavú techniku, dajte 
nám podnet a my sa budeme snažiť vám vyhovieť. Ak však ovláda-
te nejakú techniku, s ktorou by ste sa chceli s nami podeliť, smelo 
sa ozvite nám v CVČ a my vám dáme priestor.

S pozdravom Ivona Ungvarská

Nábor do DFS Stožkárik
Hľadáme tanečníkov – tanečnice do detského ľudového súboru Stožkárik, ktorý by chcel rozšíriť svoje rady o nových 

členov vo veku 10 až 15 rokov. Podrobnejšie informácie poskytneme každý pondelok v Kultúrnom dome v Stožku od 
16.00 do 18.00 hod. Tešíme sa na budúcich Stožkárikov

vedúci Jaroslav Černák a Radoslava Búdová.

Oznamy
Centrum voľného času v Stožku oznamuje širokej verejnosti, že od mája 2013 opäť obnovuje činnosť krúžkov: 

FUTBAL - prípravka
TENIS 1. skupina
TENIS 2. skupina

Športu zdar! Tešíme sa  na Vás!

Bc. Ivona Ungvarská- riaditeľka CVČ, Stožok 190

Sánkovačka na čomkoľvek
20.1.2013 o 14.00 hod. sme sa stretli pred MKS vyzbrojení s úžasnými „šmýkadlami“ od výmyslu sveta. 

Počasie bolo trošku zlomyseľné, ale my sme sa odradiť nedali. Stretli sme sa v hojnom počte a hor sa na kopec. 
Každý si doniesol jedinečný stroj, na ktorom chcel zdolať už známy kopec nad naším kostolom. 

Všetci sme výrobe netradičného nástroja na sánkovanie venovali veľa času a už sme sa nevedeli dočkať, kedy ho 
vyskúšame. Tri, dva, jeden..........aaaa, všetko čo malo len kúsok hladkej plochy, uháňalo 
dolu kopcom. Jakot, piskot, smiech, krik - to všetko sa ozývalo po kopci. 

Ockov, maminky aj detičky zahrial horúci čajík a zasnežení odvážlivci dostali aj sladkú 
odmenu od našej pani starostky. To bola zábava!

V tento zimný deň sa paleta, vrecia plnené slamou, drevený záchod, sánky z trubiek 
na vodu, drevený jeep na lyžiach, papierové kreácie, úplne všetky výrobky z čo najrôznej-
šieho materiálu premenili na „pekelné stroje“ a malí i veľkí sa mohli vyšantiť, koľko im telo 
žiadalo. 

Dúfame, že aj budúci rok sa stretneme pri takejto milej akcii.

CVČ, Stožok 190, ďakuje pánovi Petrovi Gáboríkovi, konateľovi fi rmy PS Mat Kriváň a zamestnancom za ochotu 
a výrobu „šmýkadla“ pre deti.

S pozdravom Ivona Ungvarská
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Stožkári prvýkrát súťažne
Divadelný ochotnícky súbor Stožkár sa 6. apríla zúčastnil prvej regionálnej súťaže ochotníckych divadiel, ktorá sa 

konala v Kultúrnom dome v Očovej. Podporiť nás prišla i hŕstka ľudí zo Stožku, za čo sme im veľmi vďační. V postupovej 
prehliadke sa zišlo niekoľko nadaných hercov – ochotníkov, a veru, bolo sa na čo pozerať! 

Od samého rána až do neskorej noci sa na javisku odohrávali rôzne príbehy – veselé, smutné, ale i rozprávkové. Celá 
sála hýrila farbami, javisko sa menilo na ľudové izby, rozprávkové krajiny i kancelárie šesťdesiatych rokov. Bol to očaru-
júci deň, plný emócií, humoru a hereckých kvalít. Na všetko odborným okom dozerali traja porotcovia - Mgr. art. Maroš 
Krajčovič, Mgr. art. Barbora Špániková a Marian Kološta. Hoc, nepostúpili sme do krajského kola, tešíme sa mimoriadne-
mu úspechu a slovnému ohodnoteniu zo strany poroty. Držia nám palce a želajú, aby sme i naďalej hrali s takým elánom, 
s úsmevom, ale hlavne srdcom.

Radoslava Búdová

V Kriváni sa darilo
Deň po dni sa divadelníci prezliekali do krojov a prenášali rekvizity z Očovej do Kriváňa. Po regionálnej prehliadke na-

sledovalo vystúpenie Stožkárov v Kriváni. Pán starosta všetkých  srdečne privítal a my sme spustili naše známe  – Tuto 
nás čakajú, len poď Kubko ........ Anča, ja mám nožík..... Sála bola preplnená, na tvárach sa zračil úsmev a divadelná 
atmosféra pohládzala duše. Z javiska sme odchádzali za potlesku vysmiatych divákov,  čo nám po celom divadelnom 
víkende veľmi lichotilo. 

Radoslava Búdová

Deň Zeme v obci – 19. 4. 2013
Všetko malé, veľké, čo len ruky – nohy malo, v piatok ráno pred obecný úrad utekalo. Krásny slnečný piatkový deň 

umocňoval myšlienku ochrany našej prírody. Od 9.-tej hodiny sa rozdávali na obecnom úrade všetkým poriadkumilov-
ným mladším i starším žiakom tričká, šiltovky a ochranné rukavice, ktoré sponzorovala fi rma Marius Pedersen.

Po úvodných slovách pána Jozef Pivku – riaditeľa prevádzky vo Zvolene spoločnosti Marius Pedersen, otvorila tento 
výnimočný deň pani starostka J. Klimová. Vysvetlila, čo bude mať ktorá skupinka žiakov na starosti. A tak s prázdnymi 
odpadkovými vrecami sa skoro 100 mládežníkov s ich vedúcimi z radov poslancov rozišlo po našej obci. Zbierali sa od-
padky, konáre, staré hrnce, ohorky cigariet, stratené topánky...... od výmyslu sveta kadečo. Vrecia sa rýchlo plnili.Vyčistili 
sme i popísanú autobusovú zastávku. Žiaci boli veľmi šikovní, vykonalo sa veľa užitočnej práce.

I najmenší škôlkarmi so svojimi rodičmi i pani učiteľkami pomáhali vyčistiť okolie. Zbierali smeti, popri práci hľadali 
i ukrytý poklad. Keďže za dobre vykonanú prácu, prináleží aj patričná odmena, nechýbalo aj špekačkové pohostenie 
v našom športovom areáli. Ktorí ešte vládali, zahrali si na záver aj futbal. Verím, že si budeme vážiť to, čo sme urobili 
a nebudeme hádzať odpadky tam, kam nepatria! Vyjadrujem poďakovanie všetkým, ktorí akokoľvek pomohli ku skráš-
leniu okolia našej obce. 

Radoslava Búdová
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Výsledok piatkového snaženia - na nedostatok práce sa veru brigádnici sťažovať nemohli.



12 Ostatné

Gratulujeme!
Vek Meno Priezvisko Adresa         Vek Meno Priezvisko Adresa         
90 Výbošťoková Anna Stožok 134
89 Bakanová Irena Stožok 169
84 Bohumelová Zuzana Stožok 57
83 Vajsová Pavlína Stožok 89
83 Badinková Anna Stožok 85
82 Výbošťoková Agnesa Stožok 154
82 Fekiačová Júlia Stožok 76
82 Debnárová Paulína Stožok 167
81 Černecká Katarína Stožok 142
81 Klimová Emília Stožok 201
81 Homoľa Štefan Stožok 124
80 Kapcová Anna Stožok 175

Opustili nás...
Meno Priezvisko Vek  Adresa        Meno Priezvisko Vek  Adresa        
Jozef Černecký 90 Stožok 229
Pavel Výbošťok 65 Stožok 110
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Vydáva Obec Stožok.Vydáva Obec Stožok. Adresa redakcie: Obecný úrad Stožok č.47, 962 12 Detva
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Redakčná radaRedakčná rada: Mgr. Kočlík Dušan, ThLic. Slovák Vladimír, Klimová Jana
Grafi cká úpravaGrafi cká úprava: Ing. Erik Nováček
TelefónTelefón: 0915 959 920, e-mail: troskazostozka@gmail.com
NákladNáklad: 300 kusov, Reg. číslo MK SRReg. číslo MK SR: EV 4321/11
TlačTlač: Róbert Jurových - NIKARA, M.R.Štefánika 25, 963 01 Krupina, *Máj 2013*
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Narodení
Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa              Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa              
Veronika Sabolová 22.01.2013 Stožok 368
Šimon Hukel 26.01.2013 Stožok 229
Zora Ruszóová 31.01.2013 Stožok 371
Martina Krupová 08.02.2013 Stožok 360
Júlia Malatincová 10.03.2013 Stožok 35

Pozvánka na Guľášmajster Stožok 2013
Guľášmajster Stožok sa koná každoročne koncom mája. V roku 2013 to padlo 

na 25.mája. Z roka na rok sa zvyšuje počet prihlásených súťažných družstiev čo nás 
inšpirovalo k prihláseniu sa o zápis do Knihy rekordov Slovenska. Doterajší rekord 
drží obec Komoča, kde na jednom mieste varilo guľáš 218 družstiev. Preto Stožkári, 
pomôžte prekonať spomínaný rekord a zapojte sa do súťaže o najlepší guľáš. 
Prezentácia súťažných družstiev je od 8:00 hod. variť začíname o deviatej hodine. 
Sľubujeme, že bude perfektná atmosféra a veľmi dobrá zábava. V rámci uvedené-
ho podujatia sa odprezentuje miestny súbor Stožkárik, divadelný súbor Zelienka so 
svojim predstavením O hlúpej žene, folklórne súbory Očovan a Heľpa. O 15:00 hod. 
vystúpi skupina Lojzo  a od 17:00 hod. až do bieleho rána  taktovku preberá ľudová 
hudba Temperament cimbal orchestra pod vedením p. Michala Budinského. Počas 
varenia súťažných guľášov v priestoroch Športovo oddychového  areálu, budú k dispozícií rôzne atrakcie pre deti. Orga-
nizátori podujatia taktiež pripravia pre návštevníkov podujatia obecný guľáš a tradičné jedlá našej obce.

Celým podujatím nás bude slovom sprevádzať p.Lukáš Latinák a kvalitu súťažných guľášov bude hodnotiť porota 
na slovo vzatá, nad ktorou bude dohliadať TREND TOP šéfkuchár roka 2013, Ľubomír Herko - šéfkuchár v 4-hviez-
dičkovom hoteli Salamandra známy aj z televíznej obrazovky.

Potrebujete riešiť svoje fi nancie a nemáte čas navštíviť pobočku banky?
Potrebujete sa spoľahnúť na niekoho kompetentného?

Chcete niečo fi nancovať, stavať, rekonštruovať? 
Máte zabezpečenú svoju rodinu, svoje výdavky?

Odpovede na všetky tieto otázky Vám vieme poskytnúť v akomkoľvek čase a na akomkoľvek mieste...

Pracujeme exkluzívne pre banku, poskytneme Vám kvalifi kované informácie o ponuke našich produktov.

- dohodneme si stretnutie tam, kde Vám to vyhovuje
- obslúžime Vás aj mimo otváracích hodín pobočiek
- nájdeme Vám najoptimálnejší spôsob fi nancovania
- pomôžeme Vám zaistiť všetky potrebné dokumenty
- osobne dohliadneme na proces schvaľovania úveru a uzatvorenie úverovej zmluvy
- urobíme všetko pre včasné čerpanie prostriedkov z Vášho úveru
- poskytujeme Vám istotu – šetríme Váš čas
- vyberieme najvýhodnejšiu variantu fi nancovania – šetríme Vaše fi nančné prostriedky
- aj keď je Vaša situácia komplikovanejšia, riešenie Vám nájdeme

Informujte sa na tel. : 0907 757 542
Kompetentný ako bankár, mobilný ako fi nančný poradca!
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