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Milí spoluobčania!

Nadišiel čas vytúžených prázdnin, oddychu, let-
ných dovoleniek.

Tešíme sa z letných dní, ktoré by veru mohli byť 
aj trošku chladnejšie. Pod stromami je krásna zelená 
trávička, z ktorej vykúkajú farebné lúčne kvety. Kde-
tu pristúpia kvietok maličké bosé nôžky detí. Teplý 
vánok rozfúkava vlásky do ich červených tváričiek, 
ktoré zafarbili horúce lúče slnka.

Slnko je vysoko na oblohe, ktorá je bledučko-
modrá, sem-tam biely obláčik. Spoza zeleného 
kopca pomaličky letí velikánsky tmavý mrak. Ho-
rúčavu vystrieda dusný vzduch a suchú zem za-
čnú bombardovať veľké studené kvapky dažďa. 
Obloha stemnie a občas ju ožiaria veľké blesky.
Keď sa búrka utíši, oblohu začne zdobiť krásna pes-
trofarebná dúha.

Malé rastlinky opäť zdvihnú svoje hlavičky, aby 
ich mohli znovu ožiariť lúče slnka, ktoré sa ešte 
pred chvíľkou skrývali za mrak. Hrejivé lúče oznámili 
zvieratkám, že môžu opustiť svoje skrýše. Okolím 
sa znovu šíri štebot vtáčikov a cvrlikanie cvrčkov. 
Vzduch je nasýtený omamnou vôňou kvetov, láka-
júcou krásnych motýľov a usilovné včielky. Poletujú 
vzduchom a raz sa stratia ako aj krásne horúce leto.

Tak si ho ešte všetci dosýta radostne užime a pri-
tom si vychutnajme udalosti, ktoré sa v našej obci 
prednedávnom udiali. A veruže ich bolo neúrekom. 
Zaspomíname si na Deň matiek, Guľášmajstra, Roz-
právkový les, ale i mnoho ďalších krásnych podujatí. 

Za celú redakciu vám prajem rodinnú pohodu, 
bezstresové dni a veľa šťastia na cestách za letným 
dobrodružstvom.

Vaša šéfredaktorka Radka

Jarno-letná básnička

Jar sa nám minula, leto sa hlási,
na poliach i lúčkach trčia zlaté klasy.
Ten čas ale rýchlo nám uteká,
hodno ho prirovnať vodičke z potoka.

Priblížiť Vám chcem aspoň takto v skratke,
čože sa udialo v tieto mesiace krátke.
26.mája konala sa akcia najväčšia na Stožku
hľadali sa majstri, čo navaria najlepšieho guľášku.
Spomedzi 58 súťažiacich gurmánov bola vyvolená,
veselá partia fi rmy Stavring zo Zvolena.
A keby len guľáš, ale aj iné dobroty,
postarali sa o ne veľmi šikovné tety.
Posúchy, gebrilá a či škvarkovníky
pri pohľade na tie jedlá Vám už tiekli slinky.
Každý chcel ochutnať výborné mlsnotinky.

Vymysleli mládežníci turistiku po katastri Stožka,
a v sobotu ráno na značkách ani jedna mládežnícka nôžka.
Poviem Vám úprimne nápad to bol skvelý,
turistika super a každý veselý.
Veď počasie vyšlo, slnko krásne svietilo
turistom s červeňou v tvári sa z hlávok parilo.
Touto krásnou trasou pán farár bol vodca,
sparing partnerku mu robila vysmiata starostka.

Ako už býva každý rôčik zvykom,
krásna slávnosť sa nám niesla stožkárskym kostolíkom.
Bol na ne pohľad ozaj krásny, tešili sa veľkí i malí.
Ďalšie dietky sviatosť príjímnia svätého prijali.

Na konci školského roku,
mali deti radosť veľkú,
Stožkom sa Vám niesla zvesť
Zajtra máme Rozprávkový les.
Krásne bytosti z rozprávočiek všelijakých
pastva pre oči malých aj velikých.

Poslankyňa Búdová sen si splnila,
v Stožku ona ochotnícke divadlo zriadila.
Veľmi sa tešia občania v obci
premiéra Kuba má už byť v októbri.
A prišlo leto, zakvitlo kvieťa
na slniečko a teplo teší sa každé dieťa.

Nielen deti slnko a voda láka,
veľa z dospelých by radšej stavalo snehuliaka.
Udreli nám, oj, horúčavy silné,
človeku sa ani robiť, nedá pilne.
A tí  šikovnejší, vybrali si last minity,
a už sa čľapkajú, či zliezajú Dolomity.
Na záver Vám želám krásne dni,
tešte sa z leta a oddýchnite si.

Úvodník
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Prechádzka po chotári

V sobotu 12. mája to meteorológom zase našťastie 
nevyšlo. Z avizovaného sychravého a upršaného dňa 
sa vykľul pekný slniečkový. Slniečko tým zahralo do 
kariet prvému, alebo ak chcete nultému ročníku turis-
tického podujatia s názvom – Po hraniciach chotára, 
či katastra Stožku.

Pred tunajším obecným úradom sa zišlo 19 tu-
ristov. Svoje zásoby stihli doplniť ešte drobnými ná-
kupmi – kúpili sme všetko, čo sme mali? (Nie, kúpili 
sme len to, čo sme nemali...) Po nahliadnutí do mapy 
odhodlane vykročili smerom ku kameňolomu. Tempo 
spočiatku udávali páni ThLic. Vladimír Slovák, s pre-
zidentom futbalového klubu Jánom Klimom. Turisti sa 
zišli veru nie hocijakí, uznajte sami: prezident, farár, 
Kráľ, starostka... Silnejšej účasti turistov zabránila už 
len azda prvá externá reprezentácia folklórneho sú-
boru Stožkárik v Hriňovej.

V areáli kameňolomu 
sme sa počudovali na 
šedej mesačnej krajine 
- hrubej vrstve prachu 
pri drvičke kameňov, 
ktorý sa zdvíhal pri kaž-
dom kroku. Prvá zastáv-
ka bola pri minerálnom 
prameni na úpätí kop-
ca Siroň s výškou 688 
m.n.m., neďaleko chaty 
Rechtorka.

(Nedalo mi, aby som 
nenahliadol do zoznamu 
minerálnych prameňov okresu Detva zverejneného 
Slovenskou agentúrou životného prostredia, kde sú 
však o tomto prameni značne nepresné údaje a ne-
sie označenie ako Stožok ZV-46 Medokýš Pektoro-
vá s uvedením, že prameň sa nachádza v drevenom 
kadlube a občas sa využíva na pitie). 

Nuž turisti neodolali a prameň výdatne využili na 
svoje občerstvenie. Od prameňa sme vykročili stúpa-
ním na Petrovu lúku, kde sme si pod statnými stroma-
mi urobili ďalšiu občerstvujúcu stanicu. Po stanovení 
plánu ďalšieho postupu nad rozloženou mapou ukázal 
Vladimír Slovák, že má okolie vskutku riadne zbeha-

né. Využil viditeľnosť a pomenúval vrcholky Nízkych 
Tatier so zvyškami snehu na horizonte. Po vydýchaní 
sa, sme sa spustili k ďalšiemu minerálnemu, tentoraz 
Petrovmu prameňu, hoci už na detvianskom území 
neďaleko pamätníka druhej svetovej vojny. Bylinká-
ri si prišli na svoje, ochutnávali lístky vodného chre-
nu, respektíve žeruchy a obdivovali mladý bujný po-
rast mäty piepornej. Po cestičke sme sa dostali cez 
Pastorkovcov pod Krátky vŕšok alebo do Krátkov, na 
chvíľu si oddýchli neďaleko kríža u Štefanovcov a po 
hranici chotára, kde sme si mali v úmysle urobiť hlav-
nú oddychovo osviežujúcu stanicu. Avšak po voľake-
dajších lavičkách už nebolo chýru ani slychu, a ako 
správni turisti predsa nebudeme zakladať oheň mimo 
ohnísk, tak sme využili pohostinstvo Anky Ďurišovej 
a v priestoroch „haciendy“ sa pustili do prinesených 
zásob. 

Starostka Jana Klimová nenechala nič na náho-
du a rozdala testy, ktorými zisťovala, čo si kto zapa-

mätal počas výkladov na 
jednotlivých regeneračno 
náučných miestach. Na 
víťaza čakala tekutá po-
živeň, s ktorou sa, samo-
zrejme, podelil s ostat-
nými. Ťažko sa vstávalo 
s plnými žalúdkami, no 
statočne sme to znies-
li a popri kaplnke prešli 
k športovému štadiónu. 
Zavŕšením cesty bolo 
povzbudzovanie našich 
futbalistov. 

V tento deň sme si 
mohli povedať, že sme spravili niečo pre svoje zdra-
vie, trasa bola stredná, prešli sme vari 13 kilometrov. 
Obdivovali sme nádhernú prírodnú scenériu našej 
obce, kde každému podskočí srdce nad tou krásou. 
Nuž všade pekne, no na Slovensku, vlastne v Stož-
ku, je najkrajšie. Hoci človek počas dovolenky môže 
odpočívať pri mori, v chatách a hoteloch, po chvíli sa 
mu zacnie po našich kopčekoch a vôňach rozkvitnu-
tej lúky, čerstvo obrobenej zeme, po bzukote včiel 
na rozkvitnutom orgováne. Chotár sme veru neobišli 
celý, veď načim niečo nechať aj na druhý raz a určite 
nás bude o niečo viac.

Stranu napísal: Dušan Kočlík

Divadielko

Pamätníci našej obce spomínajú na to, že v Stožku fungovalo ochotnícke divadlo. Hoci sa nám zatiaľ ne-
podaril zistiť názov pôvodného ochotníckeho divadla, slovo dalo slovo, dozrel nápad a niekoľko ochotných 
ľudkov sa stretlo dňa 5.6.2012 na fare a oboznámili sa s veselohrou J. Hollého: Kubo, ktorá bude prvou 
nacvičenou hrou v podaní členov nového ochotníckeho divadelného súboru. A aby bolo jasné, kam súbor 
patrí, prijal názov Stožkár. Obsadili sa jednotlivé roly a začalo nacvičovanie hry. Premiéra hry je plánovaná na 
27.október 2012.
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Uznesenia z IX. zasadnutia OZ dňa 20.6.2012 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje

• Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, ods. 2, písm. b).
Celkové príjmy: 639 023 €
Celkové výdavky: 639 023 €

• Návrh pasportizácie dopravného značenia v obci - k pasportizácii dopravného značenie bude doplnená značka 
„Dopravné zrkadlo“, v časti pri bytovom dome č. 240

• Zakúpenie (prenájom) tlačiarne Konica Minolta po predložení cenových ponúk Obecným úradom Stožok a ceno-
vých ponúk poslancom Bc. Jozefom Petrincom na rovnaký typ multifunkčného zariadenia s rôznymi cenami, Obec-
ný úrad Stožok predloží do nasledujúceho zastupiteľstva najvýhodnejšiu cenovú ponuku pre nákup alebo prenájom 
multifunkčného zariadenia. Obecné zastupiteľstvo vyberie multifunkčné zariadenie na nasledujúcom zastupiteľstve.

• Zakúpenie nových stolov do kultúrneho domu

Neschvaľuje

• Žiadosť o zmenu územného plánu - prejednané s pánom Jozefom Ďurišom, v požadovanej lokalite nie sú prístup-
né inžinierske siete.

• Zníženie fi nančnej zábezpeky z 12 mesiacov na 6 mesiacov k nájomným zmluvám uzatvorených pred účinnosťou 
Zákona č. 443/2010 o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Berie na vedomie

• Záznam z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2012, plán kontrolnej činnosti pre II. polrok 2012
• Výročnú správu  obce Stožok za rok 2011.
• Informáciu o konaní burzy krúžkov 24.6.2012, Deň otvorených dverí CVČ Stožok.
• Informáciu o konaní akcie „Rozprávkový les“ a poskytnutie fi nančného daru na akciu od Slovnaft, a.s.
• Informáciu o konaní akcie Guľášmajster 2012, vyúčtovanie akcie
• Informáciu o uzatvorení zmluvy s Lesy Kriváň OZ š.p. o poskytnutí dotácie na opravu cesty v sume 5 000 €.
• Informáciu o uzatvorení zmluvy s Úradom vlády SR o poskytnutí dotácie na výstavbu tržnice pri OcÚ v sume 

10 000 €
• Informáciu o konanom výberovom konaní na pozíciu učiteľa MŠ Stožok. Najvyšší počet bodov vo výberovom kona-

ní na pozíciu učiteľa MŠ Stožok získala pani Chlebničanová.
• Mgr. Radoslava Búdová - informovala o založení ochotníckeho divadla v obci Stožok. Prvé vystúpenie je napláno-

vané na deň 27.10.2012.
• Ing. Andrea Nemcová - informovala o sťažnosti ľudí na vysokú prašnosť cesty Stožok – Krné, ktorú využívajú ná-

kladné autá PK Doprastav – Lom Stožok.
• ostatné vznesené diskusné príspevky...

Ukladá

• Aktualizovať smernicu o vnútornej kontrole na základe opatrenia uvedeného v zázname z kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce za I. štvrťrok 2012.

• Zistenie cenových ponúk  na kúpu 10 stolov do kultúrneho domu. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasí nákup 10 stolov 
na nasledujúcom zastupiteľstve.

• Obecnému úradu v Stožku zvolať stretnutie poslancov 1-krát medzi termínom zastupiteľstva t.j. po zastupiteľstve 
1,5 mesiaca zvolať stretnutie k plneniu uznesení.

• vodárovi obce Stožok zaplombovanie hydrantov v bytových domoch 370-372, nakoľko v súčasnej dobe sú hydran-
ty voľne prístupné.

• OÚ zabezpečenie školenia nájomníkov v nájomných bytoch 370-372 použitia hydrantov v prípade vzniku požiaru.
• Poslancom osloviť vo svojich pracovných obvodoch,  kto by mal záujem vykonávať prevádzku letného kina
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Dňa 26. mája 2012 od rána sa do Stožku valili autá 
a kuchárski majstri, profesionáli aj amatéri, si chceli 
zmerať sily a vymeniť skúsenosti nad kotlíkmi v rámci 
už tradičného podujatia: Gulášmajster Stožok 2012. 
Ako mi povedal ktorýsi z účastníkov, na takomto pod-
ujatí ide v prvom rade o stretnutie sa starých kamará-
tov, ktorí posedia, pospievajú, navaria gulášik, 
samozrejme, podľa svojho najlepšie-
ho tajného receptu a pokúsia sa 
zamiešať záverečné poradie. 
Guláš je klasicky väčšinou 
výsada chlapov, varia ho 
so srdcom a láskou. 
Nechýbali rôzne ex-
perimenty s divinou 
a rozličným mä-
som a prísadami. 
Mnohé družstvá 
mali podporu 
v živej muzike 
a samozrejmos-
ťou bola dobrá 
nálada podpore-
ná ideálnym po-
časím, ktoré sme 
v Stožku tohto roku 
v predstihu objedna-
li.

Hodnotiaca komisia 
to mala veru náramne ťaž-
ké. Športový areál v sobotu 
privítal rekordný počet päťde-
siatosem súťažných družstiev rôz-
neho zloženia. Po privítaní účastníkov 
a zaspievaní hymny Gulášmajstra starostka Stož-
ku Jana Klimová slávnostným gongom, ako inak, va-
rechou o pokrievku odštartovala podujatie. O sprie-
vodné slovo a moderovanie sa starali tentoraz šumné 
stožkárske devy v krojoch, a tak im to pristalo, že ku-
chári išli na nich oči nechať.

Návštevníci Gulášmajstra, ktorí sa priamo nezú-
častňovali na varení, si čas čakania na výsledky krátili 
kultúrnym programom, o ktorý sa postarali najmen-
ší tanečníci zo Stožku, heligonkári, tanečná skupina 
Stings z Detvy a pozvané folklórne súbory Podpoľa-
nec z Detvy a Vatra z Tlmáč. Zároveň vedľa budovy 
štadióna sa mohli oboznámiť s varením tradičných 
jedál, pretože tento rok pribudla ku Gulášmajstrovi aj 
„Tradičná chuť Stožku,“ kde sa robili krapne, rezance, 
pagáče, buchty, lokše. To boli dobroty, že aj prsty sa 
dali pooblizovať. Len sa tak za nimi zaprášilo.Tieto 
vynikajúce staré, dnes už takmer zabudnuté recepty, 
predvádzali ženičky pred záujemcami a prispeli k ší-
reniu tradícií medzi hosťami akcie.

No a s plynúcim časom začali dievčence zbierať 
uvarené vzorky gulášov jednotlivých družstiev. Nielen 
porota si prišla na svoje, hoci priznám sa, že ochutná-
vať z takého množstva gulášov a porovnávať vzorky, 
nie je vôbec jednoduché. Po chvíli nasledovalo druhé 
kolo ochutnávania vzoriek, ktoré prešli do užšieho 

výberu. Obec pripravila pre hostí päť päťde-
siatlitrových kotlov fajnového gulášu, 

za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani 
v rámci samotnej súťaže. No 

samozrejme, že sa neza-
budlo ani na dostatočný 

pitný režim.

Predseda poroty 
Jaroslav Bystrian-
sky po neľahkej 
ochutnávačke vy-
hodnotil všeobec-
ne guláše a upo-
zornil súťažiacich 
na najväčšie chy-
by, ktorých sa do-
púšťajú. Do gulá-
šu nepatrí voňavé 

korenie a netreba 
ho zalievať čistou 

vodou, ale poctivým 
vývarom. Vtedy nemá 

chybu!

Víťazom tohtoročného 
Gulášmajstra s hovädzím gu-

lášom sa stali Jozef Zošiak zo 
Zvolena s kamarátmi. Podarilo sa im 

zvíťaziť hneď pri ich prvej účasti na podujatí. 
Prišli sa odreagovať a trošku zrelaxovať od pracov-
ných povinností, pri ktorých sa cez týždeň stretávajú 
v práci na stavbe. Atmosféra podujatia bola vynika-
júca a vyhlasovanie víťazov pripomínalo návrat na-
šich hokejistov z majstrovstiev, keď zaznela hokejová 
hymna „Nech Bože dá“.

S ukončením Gulášmajstra 2012 sa hneď rodia 
nové myšlienky, aký bude ten nasledujúci ročník. 
Možno by sme mali zaútočiť na slovenský rekord, kto-
rý bol zapísaný na Guláš Cup-e v Nitre s počtom 68 
družstiev. Veď v Stožku na to máme.

Vďaka patrí sponzorom akcie:
Banskobystrický samosprávny kraj
Slatinská pekáreň s.r.o., Kriváň
M-trade Ag. s.r.o., Látky
Asta s.r.o., Zvolenská Slatina
Mäspoma s.r.o., Zvolen

Napísal: Dušan Kočlík

Tento rok zvíťazil GULÁŠMAJSTER zo Zvolena
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Cesta rozprávkovým lesom

Medzi najkrajšie stožkárske podujatia patrí už kaž-
doročne neodmysliteľne Cesta rozprávkovým lesom. 
V našom Stožku (aj Zdeněk Troška by nám mohol zá-
vidieť) sa sústredí v tento deň najviac rozprávkových 
postavičiek na kilometer štvorcový v celom rozľahlom 
okolí za siedmimi dolinami a siedmimi horami. Schá-
dzajú sa ľudia zo širokého okolia so svojimi ratolesťa-
mi, aby sa mohli dosýta vynačudovať.

Krátko po štarte na púť, na ktorú deti odštartova-
li čarodejnice sa stretneme s kráľovnou, ktorá práve 
konzultuje s čarovným zrkadlom svoju krásu a po-

siela poľovníka za krásnou 
Snehulienkou, aby ju zmár-
nil. O kúsok ďalej v malom 
domčeku práve Snehulien-
ka pripravuje cesto, keď sa 
zjaví čarodejnica a ponúka 
jej jabĺčka. Deti sa s otvore-
nými ústami ocitli uprostred 
rozprávky. Našťastie všetko 
dobre končí, jabĺčka nie sú 
otrávené a štedrá milá bo-
sorka ich ponúkne prechá-
dzajúcim deťúrencom. 

Na kopčeku sa situácia 
razom mení. Šípková Ru-
ženka sa pichne o vreteno 

a celý zámok upadne do hlbokého spánku. Detí sa 
to našťastie netýka, prichádza princ a za búrlivého 
povzbudzovania a skandovania prebudí svoju Ružen-
ku. A potom, že deti nepoznajú rozprávky. Aj tu dobro 
zvíťazilo. V tmavom lese sídli skupina čertov, deti im 
pomáhajú hľadať stratený poklad a dostávajú sladkú 
odmenu. Nejednému maličkému návštevníkovi sa 
skrivia kútiky úst pri pohľade na čertovských nezbed-
níkov. A to je voda na mlyn pre ich rodičov. Konečne 
bude doma ticho, pokoj, čerti predsa existujú. 

V hlbokom lese nás prepadli zbojníci, na kopci po-
máhame Alžbetke a Perinbabke snežiť skákaním po 
perinách, vzápätí sa prenesieme do rozprávky „Eliška 
ze mlejna“, kde sa práve odohrávajú pytačky čerta, 
vodníka a kniežaťa. Aj tu už majú deti zaslúžený reš-
pekt pred postavičkami, čertom a vodníkom. Darmo 
mamička presviedča syna na rukách, neboj sa, to je 
dobrý čertík a pripomína mu rozprávku. Malý zano-
vito vzlykne a hovorí: „Ale mne sa on nepáči...“  Ďa-
lej nás čaká stretnutie s predstaviteľmi modernejších 
rozprávok, a to Shreka so ženou Fionou a prefíkaným 
kocúrom.  Top postavičkou je tradičná bosorka z roz-
právky o Mrázikovi, ktorá zase trošku netradične pre-
vezie odvážne deti aj na svojej lietajúcej metle. A nie 
je tam sama, doprovod jej robia Nastenka a Marfuša 
s macochou. Prejdeme ešte rozprávkou o Popoluške, 

z ktorej by mali obuvnícke fi rmy radosť, z toľkého skú-
šania topánok.

Deti napokon svoje roz-
právkové putovanie ukončia 
na Petrovej lúke, kde už čaká 
opekačka, guláš alebo údené 
rebro s kapustou, sladkos-
ti, skákací hrad, štvorkolky, 
hračky a rôzne atrakcie, pri-
čom vyvrcholením čakania 
na záver akcie a príchod 
rozprávkových postavičiek 
bolo občerstvenie spôsobené 
striekaním vody z hasičského 
vozidla Pyrohas s.r.o.  Stožok. 
A veru, ešte sa museli aj dru-
hýkrát obrátiť. Spŕška vody 
v horúcom tropickom dni pa-
dla veľmi dobre.

Po prejdení posledných detí vyšli na Petrovu lúku 
rozprávkové postavičky, spolu s deťmi si zatancovali, 
občerstvili sa a ešte dlho sa lúkou ozývali rytmy rezkej 
hudby a džavot detí. Hoci horúčava ubrala veľa ener-
gie, podujatie tradične nesklamalo a odmenou bol po-
hľad na nadšené deti, aj keď niektorí menej smelí sa 
schovávali 
za svojich 
rodičov. Ak-
cia sa im na 
dlho zapíše 
do srdiečok 
a o rok ich tu 
máme zno-
vu a možno 
už o trošku 
smelších. 

Celé podujatie sa uskutočnilo vďaka obetavému 
prístupu všetkých zúčastnených ľudí a samozrejme, 
aj vďaka sponzorom, ktorými boli:

Slovnaft a.s. Stožok (generálny sponzor)
Jaroslav Bystriansky, Detva
COOP Jednota v.d. Krupina
JGL s.r.o Detva, Ing. František Gažo
Mäspoma, Zvolen
Pyrohas s.r.o. Stožok
Ing. Ján Chrbet s manželkou
Ján Murín – TOMS
Slatinská pekáreň, Stožok, p. Ján Chabada
MY2 Radovan Kováč
Remonta spol. s.r.o Zvolenská Slatina
Jozef Krnáč , Stožok
M-Trade Ag. s.r.o Michalovský Rudolf
Pneuservis Antoška
p. Ľubica Barcajová Zvolen

Napísal: Dušan Kočlík
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Za hranicami obce

A je to! Hoc sme mladý detský súborík, doká-
zali sme predviesť svoje umenie už aj za hrani-
cami našej obce.

S veľkým nadšením sme 12. mája odchádzali 
spred obecného úradu na prvé vystúpenie mimo 
Stožku. Radosť vyžarovala aj od rodičov vystu-
pujúcich detí, čoho dôkazom bolo 19 účinkujú-
cich, cestujúcich na desiatich autách. Šli sme 
ako na sobáš. S pánom Černákom vyjadrujeme 
poďakovanie všetkým rodičom – vodičom, ktorí 

š ťa s t n e 
odv iez l i 
deti tam 
aj späť. 

Vystúpenie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa matiek s názvom Míľa 
pre mamu. V programe DFS Stožkárik tancoval ako prvý. A veruže 
o aplauz núdza nebola. Tanečné kroky sa vydarili, odzemky tiež, pá-
rové točenie bolo bezchybné. Veru, naše deti sa hrdo zaradili medzi 
ostatné účinkujúce súbory – DFS Ratolesť, DFS Hviezdička a DFS 
Malíček.

Verím, že sa podobných podujatí budeme zúčastňovať čoraz čas-
tejšie.

Napísala: Radoslava Búdová

Burza krúžkov CVČ Stožok
CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti 

a mládež, ktoré utvára podmienky, organizuje a za-
bezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekre-
ačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu 
celého kalendárneho roka, vrátane školských prázd-
nin. Ponúka možnosť zmysluplného a užitočného 
využitia a trávenia voľného času 
detí a mládeže. Poslaním CVČ je 
viesť deti a mládež k súťaživosti, 
rozvíjať ich schopnosti, nadanie, 
záujmy, talent a v neposlednom 
rade činnosťami predchádzať 
sociálno-patologickým javom.

24. júna sa kultúrny dom hem-
žil deťúrencami, mládežníkmi, 
rodičmi a vedúcimi novozriade-
ných alebo už zabehnutých zá-
ujmových krúžkov. Centrum voľ-
ného času v Stožku v spolupráci 
s obecným úradom si pripravili prezentáciu krúžkovej 
činnosti na ďalší školský rok. Spestrením burzy jed-
notlivých krúžkov bolo vystúpenie tanečníc v prekrás-
nych kostýmoch pod vedením p. Števa Chleba. Pán 
Dušan Sloboda predviedol ukážky karate so svojimi 
majsterkami v tomto obore. Muzikanti Melicherčíkov-
ci zanôtili na ľudovú nôtu, zručnosťou na heligónke 

sa popýšili Dominik Bomba a Lukáš Petrinec. Síce 
je CVČ v Stožku ešte veľmi mladé, už sa môže po-
chváliť šikovnými deťmi, ktoré sa neustále v svojich 
záľubách zlepšujú.

V školskom roku 2012/2013 ponúka CVČ v Stožku 
pre deti a mládež vo veku do 30 rokov nasledovné 

záujmové krúžky: karate, te-
nis, DFS Stožkárik, hip-hop, 
gitara, husle,kontrabas, he-
ligónka, klavír, spev, fl auta, 
šachy, stolný tenis, wing 
chun, futbal, aerobic, šikov-
né ruky, šikovná mamina. 
Prehľad krúžkov nájdete aj na 
internetovej stránke cvc.sto-
zok.sk.

Podrobnejšie informácie 
vám ponúknu na obecnom 
úrade alebo telefonicky na t. 

č. 045/5455520. Prihlásiť sa môžete každý deň na 
obecnom úrade alebo u vedúcich krúžkov. Veríme, že 
budete radi chodievať medzi nás, a tak rozšírite rady 
svojich kamarátov, ktorí sa už do krúžkov prihlásili. 

Napísala: Radoslava Búdová
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Deň matiek

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých ma-
mičiek, starých mám. Deň matiek je výnimočný sviatok, byť matkou je nád-
herným životným poslaním. K tomuto vzácnemu dňu patria rôzne pozor-
nosti a darčeky. Najväčšiu radosť každej mamičke spraví práve darček od 
jej dieťatka. Milá kresba, kostrbaté srdiečko, drobnosť, ktorú dieťa vytvorilo 
v škôlke či v škole, alebo milá básnička, pesnička.

CVČ v Stožku pripravilo všetkým mamičkám i starým mamám krásne 
nedeľňajšie popoludnie 13.5. v kultúrnom dome. Predstavili sa deti z DFS 
Stožkárik, zahrali malí muzikanti na klavíri, heligónke, husličkách, gitarách,  
zaspievali spevácke hviezdičky a predniesli niekoľko nádherných hrejivých 
slov. Podujatie sa nezaobišlo bez slzičiek lásky a šťastia. Verím, že toľko 
lásky a nehy pociťujeme každý deň v roku a nie len vo výnimočných chví-
ľach. 

Napísala: Radoslava Búdová

Tebe mamička
Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,

na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

Dominika Petrincová, Kristínka Kminiaková
a Kristínka Konôpková

Na heligonke zahral Lukáš Petrinec

Deň Zeme
Materská škola Stožok sa 

dňa 18. 4. 2012 zapojila do ce-
loslovenskej akcie VYČISTÍME 
SI SLOVENSKO, ktorú zadalo 
Ministerstvo školstva. Pravidel-
ne organizujeme podujatia za-
merané na čistotu OBCE STO-
ŽOK. 

Na úvod sa deti  dozvedeli, 
prečo je dôležité šetriť život-
né prostredie a ako sa majú 
správať k prírode. Potom sme 
sa tak veľmi snažili odbreme-
niť od ťarchy odpadu našu 
obec, nazbierali sme 9 vriec 
odpadu. Je to darček od nás 
najmenších, pre vás všetkých 
milovníkov prírody. Naše 
kroky zamierili k studničke 
Kukučkova, kde sme sa jej 

prihovorili slovami: „STUDNIČ-
KA NAŠA MILÁ, OTVÁRAME 
ŤA KĽÚČIKOM AJ VŔBOVÝM 
PRÚTIKOM, ABY SI VŽDY ČIS-
TÚ VODU MALA A POCEST-
NÝM JU DAROVALA“ keď sme 
ju vyčistili poďakovala nám 
krásne priezračnou a ligotavou 
vodou.

Riaditeľka: Anka
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Ako sme v materskej škole strávili posledné dni škol-
ského roku

Dňa 29.5.2012 sme absolvovali v rámci Týždňa otvorených dverí  
exkurziu v Základnej umeleckej škole v Detve. Deti sa hravou formou 
oboznámili so zmysluplnými spôsobmi využívania voľného času, získali 
predstavu o možnostiach rozvíjania svojho talentu a nadania. Navštívili 
spoločne hudobnú, tanečnú, rozprávkovú a výtvarnú ríšu. Prakticky si 
vyskúšali hru na niektorých hudobných nástrojoch (na base, gitare kla-
víri, cimbale, akordeóne, keyboarde), zatancovali si v tanečnej sále s 
baletkami, pozreli si divadielko O perníkovej chalúpke. Taktiež dostali 
možnosť pracovať s rôznym výtvarným materiálom a spoznať rôzne vý-
tvarné techniky.

Najväčším zážitkom dňa však bola pre väčšinu detí cesta autobusom 
do Detvy a späť, keďže táto forma cestovania je pre deti v dnešnej dobe 
vzácnosťou.

Učiteľka: Adka

Olympiáda MŠ

Ranné slniečko prebudilo deti do krásneho špor-
tového dňa. Športový areál v Stožku sa 20. júna 
2012 v dopoludňajších hodinách zaplnil deťmi, kto-
ré sa zúčastnili 2. ročníka športovej olympiády, ktorú 
organizovali a pripravili pani učiteľky, šikovní rodičia 
a Obecný úrad v Stožku.

Po príhovore pani sta-
rostky Janky Klimovej sme 
privítali našich hostí, deti 
z MŠ v Dúbravách a deti 
z ďalekej Českej republiky. 
S pomocou pána farára Slo-
váka sme zapálili olympijský 
oheň, vytiahli olympijskú 
vlajku a športové zápolenie 
mohlo začať. Deti podáva-
li výborné výkony, každý 
v rámci svojich možností v 7 
disciplínach.

Výkony všetkých zúčastnených boli odmenené 
zlatými medailami. Tú najväčšiu a najzlatšiu si však 
zaslúžilo krásne počasie a vydarená športová akcia, 
ktorá nám dala veľa radosti z pohybu a výhier, dobrú 
náladu a upevnenie vzťahov v kolektívoch.

Učiteľka: Katka
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Prijatie predškolákov na obecnom úrade

Hádaj, ktorý vtáčik
je vždy jedináčik ?

(kukučka)

Radi to máme,
a predsa sa na to mračíme.

(slnko)

Zviera najmocnejšie som,
lebo nosím vlastný dom.

(slimák)

Najskôr to má štyri nohy,
potom to má dve nohy

a nakoniec tri nohy. Čo je to?

(človek)

Vstup do školy znamená pre každé dieťa jeden z naj-
dôležitejších okamihov v živote. Škola mu prinesie nové 
kamarátstva, skúsenosti, vedomosti.

Milou tradíciou sa stáva každoročná rozlúčka s pred-
školákmi na obecnom úrade. 4. júla prijala pani starostka 
na Obecnom úrade v Stožku deti z našej materskej ško-
ly pri príležitosti ukončenia predprimárneho vzdelávania. 
V slávnostnom príhovore zaželala deťom veľa úspechov 

v škole a samé jed-
notky v žiackych kniž-
kách.

Deti sa prezentovali básničkami, pesničkami, svojím  programom preu-
kázali pripravenosť vstupu do sveta veľkých školákov. Do pamätnej knihy 
si každé dieťa napísalo svoje meno. 
Pamiatkou tohto slávnostného aktu 
budú pre deti krásne knižky, ktoré si 
s hrdosťou odnášali domov. 

Milí budúci školáci, 
prajeme vám úspešný 
vstup do prvého roč-
níka, želáme mnoho 
úspechov pri zdolá-
vaní školských po-
vinností, veľa radosti 
z písania, čítania či 
počítania! 

Napísala:
Radoslava Búdová

Prišli k nám hádanky z leta
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Dvakrát naša pridaná hodnota

Malé promócie
Už tretí školský rok sa v našej farnosti vyučova-

li „biblické vedy“. Dialo sa tak každú druhú sobotu, 
kedy sa na biblických stretnutiach zúčastňovalo 8 
– 12 „študentov“ tohto teologického oboru. Napriek 
tomu, že nerobili žiadne prijímacie ani záverečné 
skúšky, a že väčšinu prednášok mal len miestny farár, 
ich vedomosti sú výborné. Poznajú o čom je biblická 
inšpirácia, aké sú rozdiely v kánonoch, teda zozna-
moch posvätných kníh (židovský, katolícky, protes-
tantský...), ako mnohé knihy vznikali a ako ich pozná-
me dnes. Oboznámili sa s významnými osobnosťami 
– pisateľmi a inými aktérmi a prešli stáročiami dejín 
vyvoleného národa i počiatkami Cirkvi. 

Jedno z najkrajších stretnutí zažili koncom škol-
ského roku počas Noci kostolov. Súčasťou tejto akcie, 
ku ktorej sa naša farnosť tohto roku pridala, totiž bolo 
aj hodinové čítanie Biblie. 1. júna o 21.00 sa pravidel-
ní účastníci stretnutí s chuťou pustili do čítania textov 
z Prvej knihy kráľov a Druhej knihy kroník, hovoria-

cich o stavbe 
Šalamúnovho 
chrámu v Je-
r u z a l e m e . 
Toto spomína-
nie na dôležitú 
udalosť v deji-
nách Izraela 
predchádzalo 
spomínan iu 
na inú dôležitú 
udalosť - stav-

bu Kostola sv. Rodiny, ktorá sa iste zapíše do dejín 
našej obce.Celá akcia sa ukončila ochutnávkou om-
šového vína na miestnej fare. Nakoľko tohto posledné-
ho bodu sa zúčastnilo o niečo viac hostí, môžeme ho 
považovať i za slávnostné ukončenie „bakalárskych“ 

biblických štú-
dií. Diplomy 
sa síce ne-
odovzdávali, 
ale verím, že 
dobrý pocit 
z poznávania 
a poznania ich 
n ieko ľkoná -
sobne prevý-
šil.

Tradícia po novom
Prvý piatok mesiaca, ku ktorému patrí sviatosť 

zmierenia, adorácia a odprosujúca pobožnosť, ale 
najmä Eucharistická slávnosť – sv. omša, patrí ostat-
né dve storočia k tradičným prvkom katolíckej ná-

božnosti. Mesačný cyklus duchovnej obnovy doslova 
zľudovel i na Slovensku. Výnimkou nie je ani naša 
farnosť. V ostatných dvoch rokoch sa omše v tento 
deň stali i stretnutím malého hlúčku detí, najmä tých, 
ktoré v ostatnom roku prvýkrát prijali Sviatosť Oltár-
nu.

Pozvaní 
však boli i tí, 
ktorí sa na 
prvé sväté 
pr i j íman ie 
ešte len pri-
p ravova l i . 
S p o l o č n é 
prežívanie 
tejto večer-
nej hodinky 
sa tak stalo 
s ú č a s ť o u 
ich praktic-
kej prípra-
vy. 3. júna, 
v deň sláv-
nosti, totiž 
použili tú 
detskú eu-
charistickú 
m o d l i t b u , 
ktorú sa na-
učili používať počas prvých piatkov. Prvému sv. pri-
jímaniu predchádzala v druhý júnový deň príprava 
priestoru kostola a okolia, ktorá bola v réžii rodičov 
detí a tiež príprava priestoru pre Krista – prvá spoveď. 

Verím, že tohtoročné deti budú pokračovať v roz-
biehajúcej sa tradícii stožkárskych detských prvých 
piatkov.

Napísal: Vladimír Slovák, ODF
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Gratulujeme našim oslávencom

Vek Priezvisko  Meno Dátum nar.  AdresaVek Priezvisko  Meno Dátum nar.  Adresa
91 Malatincová Magdaléna 24.05.1921 Stožok 112
87 Kminiaková Júlia 29.05.1925 Stožok 59
83 Figurová Elena 12.06.1929 Stožok 196
82 Konôpková Mária 06.06.1930 Stožok 129
81 Debnárová Paulína 04.04.1931 Stožok 167
81 Fekiačová Mária 12.05.1931 Stožok 80
81 Ľuptáková Magdaléna 23.05.1931 Stožok 40
81 Výbošťoková Magdaléna 12.06.1931 Stožok 214
81 Klimová Anna 30.06.1931 Stožok 265
80 Homoľa Štefan 19.04.1932 Stožok 124
80 Marková Magdaléna 25.06.1932 Stožok 221
79 Kapcová Anna 18.04.1933 Stožok 175
78 Stellerová Amália 04.04.1934 Stožok 152
78 Výbošťoková Emília 31.05.1934 Stožok 155

Opustili nás...

Priezvisko  Meno Vek  AdresaPriezvisko  Meno Vek  Adresa
Kizeková  Anna 85 Stožok 161
Fekiačová Anna 80 Stožok 75
Klimo Jozef 59 Stožok 265
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Záver futbalovej sezóny

Skončila sa futbalová sezóna 2011/2012. Pri jej hodnotení môžem skonštatovať, že hlavný cieľ udržať 
I.triedu dospelých sme splnili. Dúfam, že v novej sezóne sa budeme pohybovať v strede tabuľky a nebudeme 
mať starosti so záchranou v súťaži. Dorastenci odohrali na jar niekoľko veľmi dobrých zápasov, hlavne so sil-
nými súpermi a skončili v strede tabuľky. Žiaci to mali ťažké, lebo hrali proti starším súperom. Hlavný problém 
mali na brankárskom poste. Do budúcej sezóny vstupuje OŠK Stožok s novým experimentom, kde sme spojili 
mládežnícke družstvá s MFK Vígľaš Pstruša. Do tohto spojenia nás donútil hlavne fakt, že v doraste nám 
z vekových dôvodov skončili 2/3 hráčov. Ďalšou novinkou, ktorou chceme prilákať deti k futbalu, je založenie 
prípravky. Výchovu mládežníckych mužstiev, ktoré budú zastrešené pod centrom voľného času, bude mať na 
starosti pán Ondrej Debnár bývalý hráč FC Petržalka a slovenskej reprezentácie. Veríme, že novinky sa ujmú 
do života a prispejú k výchove vlastných hráčov pre OŠK Stožok. Napísal: Ján Klimo

I.trieda dospelí
1 Dudince 26 22 3 1 68:9 69
2 Lieskovec 26 21 4 1 74:20 67
3 Hontianske Nemce 26 14 4 8 57:32 46
4 Hriňová 26 12 10 4 51:26 46
5 Látky 26 13 3 10 47:35 42
6 Bzovík 26 13 2 11 50:48 41
7 Zvolenská Slatina 26 9 6 11 33:37 33
8 Dobrá Niva 26 7 10 9 37:33 31
9 Podzámčok 26 8 4 14 47:62 28
10 Kriváň 26 8 2 16 26:63 26
11 Stožok 26 6 7 13 38:49 25
12 Sása 26 6 6 14 27:57 24
13 ŠKP Detva 26 6 2 18 29:71 17
14 Detvianska Huta 26 3 5 18 21:63 14

V.liga dorast - skupina C
1 MFK Detva 26 20 3 3 125:33 63
2 OTJ Hontianske Nemce 26 19 3 4 123:33 60
3 ŠKF Kremnica 26 19 2 5 96:37 59
4 Slovan Dudince 26 15 1 10 79:37 46
5 Družstevník Očová 26 14 4 8 68:52 46
6 Družstevník Látky 26 13 2 11 62:45 41
7 Sokol Braväcovo 26 12 3 11 78:55 39
8 OŠK Stožok 26 12 3 11 57:65 39
9 Tatran VLM Pliešovce 26 12 2 12 45:51 38

10 Družstevník Bzovík 26 11 2 13 50:60 35
11 Prameň Kováčová 26 7 3 16 58:95 24
12 Klas Horné Hámre 26 6 1 19 31:67 19
13 Sokol Trnavá Hora 26 5 2 19 37:112 17
14 Družstevník Sielnica 26 1 1 24 18:162 4

Narodení(ý)

Zo srdca sľubujem, že budem folklórista!
Goran Černák, 29.6.2012


