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Vážení spoluobčania! 
 

Rok s rokom stretol sa, ani sme sa nenazdali a už sme sa prehupli do nového roku 
2012 a nám prichodí bilancovať rok predchádzajúci a plánovať rok nastávajúci.  

Chcela by som na začiatku nového roku s uznaním a úctou poďakovať Vám všetkým, 
Vám, ktorí ste v predchádzajúcom roku svojím umom, prácou a láskou našu obec dotvorili 
do tejto dnešnej podoby. Prejavujem Vám úctu a vďaku za vyčerpávajúce hodiny, ktoré ste 
venovali rozvoju našej obce. 

Aj v našej obci môžeme  hodnotiť, čo sa nám podarilo a ako máme ďalej smerovať, 
aby boli napĺňané potreby Vás obyvateľov.  Môžeme konštatovať, že ciele, ktoré sme si 
stanovili na rok 2011 sme splnili, a tak sme vytvorili podmienky na rozvoj v roku 2012. 
Museli sme prijímať aj nepopulárne opatrenia, ktoré boli nevyhnutné, ak sme chceli 
dodržať rozpočet roka. Plány na zveľaďovanie našej obce sú dlhodobé a vyplývajú z 
volebného programu. V roku 2011 sa nám podarilo pokračovať vo výstavbe kanalizácie, 
rekonštrukcii komunikácií, ukončili sme rekonštrukciu domu smútku, podarilo sa nám 
vybudovať letné kino, pokračovali sme v rozvoji kultúrnych a športových podujatí. 

Plány do nového roku máme odvážne a na ich uskutočnenie budú potrebné 
i finančné prostriedky EÚ. Ideme do nového roka, ktorý analytici hodnotia ako ťažký, 
kritický?! Predpovedajú nám pád eura, rozpad eurozóny, zvyšovanie plynu, elektriny....., 
ale napriek nepriaznivým predpovediam verím, že ekonomika našej obce je dobre 
nastavená a podarí sa nám i v novom roku pokračovať v našich plánoch. 

 
Do nového roku 2012 nám všetkým prajem dar citu. Prejaviť cit, znamená spojiť 

srdce a rozum. Cit znamená viac dávať, ako brať. K životu patrí bolesť aj radosť, práca aj 
zábava. Prajem nám aj vyrovnanosť, lebo tá je kľúčom k pokoju a múdrosti.  A na koniec 
nám prajem humor. Nie výsmech niekoho, ale úprimnú radosť nad zvláštnosťami života. 
Smiech osviežuje nielen dušu, ale posilňuje aj zdravie. V mojom želaní je aj prosba 
o vzájomnú tolerantnosť pri susedskom a občianskom spolužití. Veď v plnej miere platí, že 
človek oveľa menej potrebuje, ako chce. Ak si toto uvedomíme, tak každý spor sa nám 
bude zdať oveľa menší a ľahšie riešiteľný. 

Taktiež Vám prajem, milí Stožkári, veľa pracovných a osobných úspechov, veľa 
energie, elánu, dobrej vôle. Nech sa nám všetkým darí dosiahnuť ciele, ktoré sme si 
predsavzali. 
 

Jana Klimová, starostka 
 
Zima je prekrásna 
 

Zima je krásne ročné 
obdobie, nenahraditeľné a neopa-
kovateľné. Prináša Vianoce, najkrajšie 
sviatky v roku, blyštiace sa vianočné 
stromčeky, atmosféru, v ktorej sú 
všetci k sebe akísi milší a ústretovejší. 
Umocňuje to prekrásnou prírodnou 
scenériou. Nádherné snehové vločky a 
trblietajúci sa ľad rozbúchajú srdce 
nejedného človeka. Polia, lúky a hory 
sú zmenené na ligotavú prikrývku, 
vytvorenú čistým bielym snehom. 
Stromy oblečené snehom do 
prekrásneho bieleho kabáta. Strechy domov vyzdobené ľadovými cencúľmi. Zo záhrad sa 
na nás usmievajú snehuliaci. Všetko navôkol je ukryté pod snehovou perinou, tak krásne 
páperovou a ľahučkou. Tak nečakajme a rýchlo utekajme von, do tej čarovnej zimnej 
krajiny, užime si sánkovačku, lyžovačku a poriadnu guľovačku.    

 
Napísala: Radoslava Búdová 

Vianočná salonka 

Mama, čo sú Vianoce? 
Stromček, čo sa ligoce? 
A či štedrá večera, 
kapor hľadí z taniera... 

Vianoce sú darčeky, 
hračky, šaty a lieky; 
biely obrus, koláče. 
No tak dieťa, neplačže... 

Pozri, z telky znejú hity, 
spievajú ich celebrity.  
Na rozprávky kukáme,  
Shreka si my nedáme! 

Aj keď „kríza!“ kričí dav, 
vyrieši to euroval. 
To je nový spasiteľ, 
Peniaz – sveta riaditeľ. 

Neplač dieťa, veď máš, čo chceš, 
lyže, sveter a notebook tiež. 
Že ti chýba láska, čas? 
Veď tu bol aj Santa Claus! 

Mama, pozri – salónka! 
Čokoláda sladunká.  
Cukrík čo je vnútri skrytý 
objav, podaj, no a pochop i Ty! 

To sú moje Vianoce,  
nielen čo sa ligoce! 
To jadro pod pozlátkom 
vylúpiť chcem, nech je von! 

Dieťa v jasliach jadrom je, 
lásku Boha zvestuje,  
pokoj ľuďom prináša,  
večnú radosť sľubuje. 

V ňom je nový začiatok, 
šanca zmeniť žitia tok, 
zamieriť na hlbinu, 
dopriať srdcu tíšinu. 

Tak nehľaďme na obaly, 
Vianoce nám to odplaví. 
Lež otvorme jadro – Krista, 
zaplaví nás radosť istá.  

Tento postoj, vnútro čisté 
Ježiško nám nesie iste. 
To sú ozaj Vianoce, 
také nielen dieťa chce. 

Objavme tú krásu vlastnú 
týchto dní, nech srdcia žasnú. 
Prianie balím do batôžka, 
Váš ODF - tu zo Stožka. 
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Potravinová pomoc  
Slovenská republika sa prvýkrát zapojila do európskeho 

programu potravinovej pomoci. Potravinovú pomoc ľuďom v núdzi 
zorganizoval Obecný úrad v Stožku, ktorý objednal a zabezpečil dovoz 
potravín z Hontianskych Nemiec a následne zorganizoval ich výdaj 
obyvateľom. Poslanci obišli domácnosti vo svojich obvodoch, 
pozbierali rozhodnutia, vydávali potraviny, niektorým ich priamo

 doviezli domov. Nárok na bezplatné potraviny mali všetci, ktorí sú  
v hmotnej núdzi alebo dôchodcovia, ktorých výška dôchodku 
nepresahuje 305 eur mesačne vrátane nepracujúcich poberateľov 
starobného, predčasného a invalidného dôchodku. Po 20 kilogramov 
pšeničnej hladkej múky a rovnakého množstva bezvaječných cestovín 
sa objednalo pre 96 dôchodcov a 14 obyvateľov v hmotnej núdzi. 
Výdaj potravín sa uskutočnil v kultúrnom dome za účasti pani 
starostky, zamestnancov obecného úradu a poslancov.   

    Napísala: Radoslava Búdová 

Silvester v Stožku 
Na prelome rokov 2011 – 2012 sa nad Stožkom zmilovala aj príroda a postriebrila kraj snehovým popraškom a vyčarovala tak 

nefalšovanú koncoročnú atmosféru. Posledný deň v roku je vždy špecifický, naplnený oslavami, hojnosťou a pohodou. Mnohí ho trávia 
v spoločnosti svojich priateľov a známych, niektorí pri plne naložených stoloch v rodinných kruhoch, kde hlava rodiny nepustí z ruky dôležitý 
nástroj – diaľkový ovládač televízora. Pred blížiacou sa polnocou zašumí v pohároch šampanské a vybehne sa pred dom pozrieť ohňostroj 
a povinšovať susedom. Niektorí ho trávia na silvestrovských oslavách a zábavách.  

Stožok sa na koniec roka pripravil. Oslavy sa podľa cieľovej skupiny sústredili v troch oporných bodoch – kultúrny dom poskytol 
prístrešie kultivovanej zábave rodinám s deťmi a videodiskotékou Ľuba Hlaváča. Oproti predchádzajúcim rokom však kultúrny dom nepraskal vo 
švíkoch, ale o to bolo viac priestoru na tanečnom parkete. Drvič bol útočiskom tých mladších ročníkov a neviazanejšej zábavy. Zábava a alkohol 
sa podpísali pod drobnú roztržku mladých posilnených chlapcov, ktorí si pred Drvičom nadránom ešte vyrovnávali účty. O koniec „účtovania“ sa 
postarali prítomní starší návštevníci. 

Štadión, tzv. VIP-ka – terasa, ukryla pozvanú mlaď, ktorá sa bavila pri silvestrovskej diskotéke, prelínajúca sa s uzavretou párty z 
bowlingovej miestnosti. Všade to bolo o zábave, tanci, speve a rýchlych špuntoch o polnoci po odpočítaní posledných sekúnd odchádzajúceho 
roka, o vinšoch a nových predsavzatiach. A aký by to bol Silvester bez správneho ohňostroja? A veru nikto sa nechcel nechať zahanbiť 
a petardy, rakety vyletovali nad Stožok už od večerných hodín. Polnočným úderom oblohu nad kultúrnym domom vyzdobili farebné kvety 
pyrotechniky, ktorým konkurovalo nemálo „ohňostrojcov“ z bytoviek a ostatných častí obce. Možno balón šťastia položil začiatok novej tradície, 
keď bol symbolicky vypustený spred kultúrneho domu s prianím úspešného a dobrého celého roku 2012.  

Čo nás čaká? 
Rok 2012 so sebou prináša množstvo zmien. V roku 2012 je 

11 sviatkov, ktoré pripadajú na pracovné dni (prvý už máme za sebou 
– Traja králi). Najbližšie sviatky budú 6. apríla a 9. apríla veľkonočné 
sviatky. Jarné prázdniny pre Banskobystrický kraj sú v dňoch 
05.03.2012 až 09.03.2012. Dňa 10.03.2012 nás čakajú predčasné 
voľby. 

Novelizáciou zákonov došlo k rôznym zmenám a povin-
nostiam, z ktorých vyberáme len niekoľko základných: 
 daňové subjekty dostali pridelené vlastné, tzv. základné číslo účtu, 

ktoré používajú v rámci transformácií daňových úradov. Pre klientov 
sa však nemení dostupnosť služieb daňovej správy. Pre daňové 
subjekty tun. regiónu naďalej platí adresa Daňového úradu Banská 
Bystrica, a to kontaktné miesto Daňového úradu Detva, Ul. 
Tajovského 1462/9 s úradnými hodinami Po-Št. 9:00 – 17:00 hod. 
a piatok 9:00 – 14:00 hod. 

 od začiatku roka platí povinné zverejňovanie faktúr a objednávok 
mestských a obecných úradov a organizácií, ktoré zriadili 

 diaľničné nálepky pre motorové vozidlá – týždenná známka bola 
zrušená a nahradená 10-dňovou v hodnote 10 €. Ostatné ostávajú 
nezmenené 

 od 1.2.2012 na pracoviskách STK a EK budú priemyselné kamery  
 od júla 2012 by mala platiť objektívna zodpovednosť – t.j. pri 

dopravných priestupkoch - parkovanie, prekročenie rýchlosti a pod. 
zodpovedá vlastník vozidla, pokiaľ nepreukáže, kto zodpovedá za 
priestupok. Zároveň budú zavedené monitorovacie systémy na 
exponovaných križovatkách a cestných ťahoch 

 od 1.7.2012 bude v platnosti nový, prísnejší sadzobník pokút 
používaný políciou, pri 3 priestupkoch v evidencii s pokutou 60 € 
a viac sa bude rozhodovať o povinnom doškoľovaní a preskúšaní 
vodiča z pravidiel cestnej premávky 

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Zvolen má vysunuté 
pracovisko v Detve na Ul. Záhradná č. 854/15, a to občianske 
preukazy, cestovné doklady, vodičské preukazy, evidencia vozidiel 
– úradné hodiny pondelok od 7:30 - 15:00 hod., streda od 7:30 – 
17:30 hod. a piatok od 7:30 - 12:00 hod. (všetky pracoviská majú 
obedňajšiu prestávku od 12:00 do 13:00 hod.) 

 Štátna veterinárna a potravinová správa SR priniesla novelu zákona 
č. 342/2011 s účinnosťou od 1.11.2011 s povinnosťou o registráciu 
hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koní. V súvislosti 
s chovom registrovaného a identifikovaného hovädzieho dobytka 
a ošípaných, upozorňujú na povinnosť chovateľa podľa § 37 ods.1 
písm. a) ohlásiť zabíjanie na súkromnú vlastnú spotrebu. V zmysle 
§ 23 ods. 1 písm. a) chovateľ môže zabíjať hovädzí dobytok 
a ošípané na súkromnú domácu spotrebu, ak bolo zabíjanie zvierat 
nahlásené na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Zvolen, 
Nám. SNP 50, aspoň jeden pracovný deň vopred telefonicky (tel. 
045-533039) alebo inou formou, napr.: písomne (na príslušnú 
RVPS najneskôr jeden deň pred stanoveným termínom domácej 
zabíjačky), faxom alebo e-mailom 

 od 1.novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady 
zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo 
fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť 
nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim 
normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné 
iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. 
júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 
2011, musia byť dodatočne označení mikročipom. 

 

Napísal: Dušan Kočlík

Napísal: Dušan Kočlík
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Centrum voľného času Stožok 
Srdečne vám oznamujeme, že od 1.1.2012 sme pre vás a vaše deti otvorili Centrum voľného času Stožok. Po tvrdom boji pani 

starostky, úpenlivom tvorení správnych slov do projektu a následnom presadzovaní na vyšších miestach je víťazstvom zaradenie CVČ Stožok 
do školských zariadení SR. 

V našej obci je už dlhší čas možnosť navštevovania krúžkov, ktoré od spomínaného dňa zaraďujeme pod chod CVČ. Tým sa nám 
poskytuje možnosť pozdvihnutia úrovne, materiálno- technického vybavenia a následná možnosť zvýšenia odbornej vzdelanosti lektorov. 
Podnetom bolo hlavne zabezpečenie voľnočasových aktivít bližšie k miestu bydliska, nech deti nemusia dochádzať do Detvy, čím sa zvýši 
možnosť trávenia času „produktívnejšie“. Určite radi uvítate ľahšiu dostupnosť za krúžkami. 
Ponuku rozdeľujeme podľa zamerania, veku a platby, ktoré vám následne zhrnieme v krátkom rešerši každého krúžku:   

 
1.Gitara, kontrabas, heligónka 
Zamerané na kreatívne využitie voľného 
času, ktoré vedie deti k hudbe. Veková 
hranica: od 5 rokov. Počet hodín: 
2x / týž. 
 
2.Klavír, spev, flauta 
Veková hranica: od 5 rokov. Počet hodín:  
2x / týž.  
Deti navštevujúce hudobný nástroj, 
navštevujú súčasne aj hudobnú náuku 
pod vedením Bc. Ivony Ungvarskej, kde 
sa učia pracovať s hudobnou osnovou.  
 
3.Divadelný krúžok 
Divadlo je prostriedkom vcítenia sa do 
životných situácií, prebiehajúcich okolo 
nás. Mnohokrát zohráva voľnú tera-
peutickú úlohu, ktorá je podaná 
prirodzenou nenásilnou formou. Možnosť 
zahrať si rolu ubíjaného, ponižovaného 
alebo veľmocného kráľa máte i vy. Stačí 
iba túto možnosť využiť. 
 
4.Ľudový súbor Stožkárik 
Založený 10.1.2010 bude fungovať 
v nezmenenej forme. 
 
5.Stolný tenis 
Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie 
športové hry na svete. Učí mať rýchly 
odhad hernej situácie a jej okamžité 
riešenie najvhodnejším herným 
spôsobom. Dieťa sa naučí pohotovo 

reagovať na vzniknuté herné situácie, čo 
sa odrazí i v jeho osobnom živote. 
 
6.Karate 
Tradičné karate vychádza z japonského 
bojového umenia učiaceho cestu vnútor-
ného sebapoznania, a to hlavne ako boj 
na sebaobranu. Hlavným cieľom je 
zverencom priniesť pokoj, životnú radosť 
a sebadôveru v ich bežnom živote vo 
všetkých rovinách. 
 
7.Šachy 
Táto spoločenská hra je kráľom logických 
hier, ktorú zvládne hrať každý, no pocit 
výhry si vyslúži málokto. Deti sa naučia 
premýšľať, predvídať, logicky uvažovať, 
trpezlivosti i pocitu prehry. 
  
8.Tenis 
Olympijská športová disciplína tenis si 
vyžaduje tak ako všetky športy tréning, 
vytrvalosť, disciplínu, ale hlavne 
zapálenie človeka pre daný šport. 
Momentálne poskytujeme len letné 
tréningy na obecnej antuke. 
 
9.Výtvarná  
Umenie a kreatívne stvárnenie vnútorné-
ho sveta detí je u nás spojené s krúžkom 
šikovných rúk, ktorých výtvory ste mali 
možnosť už v našej obci zaznamenať na 
rôznych podujatiach, kde sa prezentovali. 
V hlbšom zmysle si práve tu deti cvičia 

jemnú motoriku, zručnosť a hlavne sa 
nekladú medze fantázii. 
 
10.Taebo  
Rodina Hlaváčovcov je v Stožku veľmi 
známa vďaka tomu, že sa starajú o našu 
fyzickú kondíciu a krásny vzhľad žien 
prostredníctvom Teaba. Ak si aspoň 
provizórne chcete do niekoho udrieť, toto 
je to správne miesto pre vás! Odmenou 
vám bude dobrý pocit na duši a štíhla 
postava. 
 
11.Wing chun 
Vedecká a súčasne umelecká forma 
bojového umenia Wing chun vychádza 
z učenia Kung Fu. Efektivita Wing Chun 
je dosiahnutá koordinovanými útokmi 
a obranou v boji na blízku vzdialenosť, 
prenášaním sily so zachovanou 
uvoľnenosťou, a to za minimálnej straty 
energie. Aj vás to zaujalo? Príďte sa 
pozrieť na tréning. 
 
12.Futbal  
Futbal je najprezentovanejším športom 
v Stožku, ktorého históriu a dôvody 
aktívnej účasti všetci poznáme. Veková 
hranica záujmových krúžkov je od 3-5 
rokov. Vrchná hranica je na vašom 
osobnom zvážení a prehodnotení 
s lektorom. No medze sa ani v tomto 
smere nekladú. 
 
 

 
Krúžky (1. – 4.) sú spoplatnené 2 € mesačne, no iste neodmietneme vyššiu finančnú podporu a hlavne v začiatkoch našej pôsobnosti. Snažíme 
sa našim občanom a ich deťom vychádzať v ústrety, na základe čoho vás pozývame využiť náš týždenný tábor počas letných prázdnin. 
Pripravujeme i plavecký výcvik a mnoho ďalších akcií, o ktorých sa dočítate na www.cvc.stozok.sk. 
 
Pokiaľ vás niektorý z krúžkov zaujal, poprosili by sme o dôsledné vyplnenie priloženej prihlášky a osobné doručenie na ObÚ Stožok. Zároveň 
vás pozývame na akcie, z ktorých výťažok bude smerovať na zveľadenie Centra voľného času Stožok: 
 
Február – Detská maškaráda 
Máj – Deň matiek: Koncert detí učiacich sa hre na hudobné nástroje v CVČ Stožok, spev a prednes poézie a prózy 
Jún – Medzinárodný deň detí: vystúpenie nášho divadelného krúžku + detské divadlo (profesiálni herci) 
 

Mgr.Petra Budáčová 
 



 
Zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 7.12.2011 
 
OZ schvaľuje: 

 Program, ktorým sa bude riadiť VII. riadne zasadnutie 
OZ 

 Overovateľov zápisnice: 
Ing. Andrea Nemcová, Ľubomír Výbošťok 

 Návrhovú komisiu: Anna Ďurišová, Peter Nôta 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Stožok na r. 2011-2020 
 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálny odpad a DSO 
 Programový rozpočet na rok 2012 

- celková výška príjmov 428 619 € 
- celková výška výdavkov 428 619 € 

 Zmenu územného plánu vytipovanie ďalšej vhodnej 
oblasti 

 
OZ berie na vedomie: 

 Kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 
 Pripomienky poslancov k PHSR 

– obnoviteľné zdroje energie p. poslanec Bc. Petrinec 
Jozef 

– penzión pre starších ľudí p. Ďurišová Anna 
– zriadiť kompostoviská p. Ďurišová Anna 
– peletovanie trávnatých porastov p. Bc. Petrinec Jozef 
– rozhľadňa - cyklotrasy 
– kúpalisko - chýbajú termálne vrty p. Ing. Nováček 

 Programový rozpočet na roky 2013-2014 
 Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému 

rozpočtu obce na rok 2012 
 Výpovede zamestnancov ŠOA 
 Plán kontrolnej činnosti na rok 2012 hlavného 

kontrolóra obce Ing. Sivoka 
 
OZ ukladá: 

 Zistiť poslancom záujem u obyvateľov o kompostoviská 
a štiepkovače do marca 2012 

 Zaslať Ing. Michalovskému list týkajúci sa voľne 
pobehujúcich psov na družstve 

 
 

 

Poplatok za odvoz odpadu 

Poplatok za odvoz odpadu na rok 2012 bol stanovený na 13 € na osobu. Poplatok sa nevzťahuje na: študenti stredných a 
vysokých škôl bývajúcich na internátoch - je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy, občania pracujúci v zahraničí a v iných 
mestách - je potrebné doložiť platnú pracovnú zmluvu. Poplatok je potrebné zaplatiť do 31. marca 2012. 
 
Daň za psa 

Obecný úrad v Stožku oznamuje majiteľom psov, že daň za psa na rok 2012 je splatná do 31. januára 2012. Majitelia psov môžu 
daň zaplatiť v pracovné dni od 7:30 do 15:30 na obecnom úrade. 
 
Zvolebnieva sa 

Blížia sa predčasné parlamentné voľby a termín bol určený na deň 10.marca 2012. 

Ako sme všetci postrehli, začala sa tvrdá predvolebná kampaň a človek je už znechutený zo všetkých tých afér, ktoré sa vynárajú. 
Nemôžeme však pozerať na všetko len negatívne, urobili aj kus dobrej a poctivej práce, len pod kritickým okom médií to akosi 
upadá do zabudnutia. Kortešačky sa rozbiehajú, tu ples, tu veselica, guláš, tu hovor s voličmi, podávanie rúk. Politici zišli z 
„Olympu“ medzi ľud a s úsmevom ponúkajú svoje srdce, ústretové dlane, len stále akosi zabúdajú na starosti bežných ľudí (už 
nemôžem napísať ani obyčajných, lebo aj to je už politická strana). Je ich už všade toľko, že sa pomaly bojím otvoriť aj konzervu, 
či odtiaľ nevykukne nejaký politik. Vo voľbách sa o našu priazeň uchádza 26 politických strán, takže naozaj bude z čoho vyberať. 
Pri posledných parlamentných voľbách bola v našom kraji volebná účasť 58,4%. Dňa 10.3.2012 môžeme toto číslo vylepšiť, hoci 
práve vtedy budú končiť jarné prázdniny a ľudia budú rozcestovaní. Naša obec máva jednu z najvyšších volebných účastí. Ísť k 
voľbám však nie je len právo a občianska povinnosť, je to možnosť rozhodnúť o budúcnosti. Čím menej ľudí k voľbám pôjde, tým 
viac si budú politici mädliť ruky, lebo tým menej hlasov stačí na víťazstvo alebo získanie potrebných preferencií. Preto je veľmi 
potrebné, aby bola účasť čo najvyššia a ľudia volili podľa svojho sedliackeho rozumu a podľa srdca.  
 
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu. 
S voličským preukazom sa môže zúčastniť volieb, napr. i vo volebných miestnostiach v blízkosti lyžiarskych stredísk, kde 
cez prázdniny zamieria rodiny s deťmi. 
 
Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:  

 najskôr 30 dní pred dňom volieb (t.j. 9. februára 2012) 
 najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t.j. 8. marca 2012) v úradných hodinách obce 

Dianie v obci  � 5

Napísal: Dušan Kočlík



6  � Život farnosti

O nich po nich  
8. januára rímskokatolícka cirkev ukončila vianočné 

obdobie. Bol to koniec šiestich týždňov „duchovnej obnovy“, 
ktorú sme i v našej farnosti začali prežívať na 1. adventnú 
nedeľu – 27.12.2011.  

Advent bol najdlhší, aký môže byť, trval celé štyri 
týždne, nakoľko Štedrý deň pripadol túto zimu na sobotu. 
Táto skutočnosť ovplyvnila i dĺžku vianočného obdobia, ktoré 
zas patrilo medzi najkratšie. Okrem toho, že sme si neužili 
veľa pracovného voľna, ani do kostola sme nechodili tak 
často ako zvyčajne. Dva prikázané sviatky – Narodenie 
Pána Ježiša Krista a slávnosť Božej Matky Márie (1. január) 
totiž pripadli na nedeľu. Naša farnosť prišla aj o nedeľnú 
oslavu svojho patróna – Svätej Rodiny. Tento sviatok totiž 
pripadol na piatok. Kvôli tomu sme neuskutočnili ani pomaly 
už tradičné obnovenie manželských sľubov, na ktoré k nám v 
ostatných rokoch prichádzali i veriaci z iných farností.  

Návštevu sme však dostali. A to na Druhý sviatok 
vianočný, kedy do nášho spoločenstva zavítali Betlehemci z 
Podkriváňa. Bolo že to radosti, najmä po omši, keď vystúpili 
na nádvorí pred kostolom. Už chýbal len tanec Kuba s tetou 
Vajsovou. Alebo žeby k tancu bol chýbal punč, ktorý podával 
po omši deň predtým obecný úrad? Pravda je však taká, že 
tohto roku tu boli dve skupiny Betlehemcov. Tá prvá 
vystúpila v Prvý sviatok vianočný pri jasličkovej slávnosti, 
ktorú pripravili učiteľky s deťmi z našej materskej školy.  

Obidve prerozprávania, či prespievania, vianočného 
príbehu v duchu podpolianskeho pastierskeho folklóru 
odkryli podľa mňa dve silné túžby, ktoré máme vo svojom 
vnútri. Prvou je zachovanie či doslova obnovenie týchto 
ľudových tradícií i v našej obci. Druhou, hlbšou, snaha o 
prežitie tajomstva Vianoc „po svojom“, teda jeho zapojenie 
do príbehu vlastného života. 

Práve túto túžbu po hlbokom prežití skutočného 
tajomstva Vianoc, ktoré nám niekedy prekrýva množstvo 
vonkajších materiálnych vecí, som chcel vyjadriť i svojím 
vianočným vinšom, ktorý si môžete prečítať na str.2.  
 
�
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Napísal: Vladimír Slovák, ODF



 

Poslední Betlehemci na Stožku  
Keď som pred 9 mesiacmi písal, že na Stožku nemáme divadlo, zabudol som napísať, že už 10 rokov nemáme ani 

pochôdzkové vystúpenia vianočných pastierskych hier. Teda, že po našej obci nechodia a nevystupujú Betlehemci. Pričom boli 
časy, keď tu chodili aj dve skupiny - horní a dolní. Obidve pozostávali z Betlehemčiara, Federa, Stachu, Baču, Honelníka a Kuba. V 
ostatných časoch, keď chodila už len jedna skupina, Kubovia boli dvaja. Po mesačnej príprave, v ktorej sa bolo treba naučiť 
spievať, recitovať, vinšovať, rytmicky búchať „štrngalami“, či premyslieť niečo na domácich (Kubo) a pripraviť si odev, začalo po 
štedrej večeri dvaapoldňové putovanie. Jeho ťažiskom boli osady pôvodného lazníckeho osídlenia našej obce. Aj keď tradícia 
prerozprávania vianočného príbehu narodenia Ježiša Krista rečou pastierov je u nás staršia než sto rokov, fotografie sa mi podarilo 
pozbierať len z ostatných štyridsiatich. Napriek tomu, že zobrazení protagonisti ešte žijú, neviem, či ich všetkých spoznáte, a tak 
mená „účinkujúcich“ radšej napíšem (tak ako ich uviedli majitelia fotiek). Začíname od posledných: 
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Zľava hore: Dušan Bohumeľ, Milan Chamula, Štefan Bohumeľ;  
dole: Ján Chamula, Ján Badinka a Milan Vajs st. 

 
 
 
 

Zľava hore: Ján Figura, Štefan Petrinec, Milan Petrinec a Martin Fekiač;  
dole: Jozef Bohumeľ a Jozef Petrinec 

 
 
 
 
 

Zľava: Jozef Fekiač, Jozef Fekiač, Martin Fekiač a Jozef Fekiač 

Zľava hore: Jaroslav Nôta, Milan Vajs ml., Peter Sľúka, Martin Petrinec 
a Miroslav Krnáč; dole: Pavol Sľúka a Miroslav Petrinec Zľava hore: Miroslav Petrinec, Radoslav Petrinec, Ján Bohumeľ a Vladimír 

Výbošťok; dole: Ľubomír Kminiak, Pavol Kalafús a Ľubomír Karlík 

Napísal: Vladimír Slovák, ODF



 
8  � Naše deti v škole

Naša materská škola slniečková 
JESEŇ PANI BOHATÁ 

Čarovná jeseň je prekrásne ročné 
obdobie, ktoré rozdáva svoje bohaté dary, 
zrelé slnkom sfarbené ovocie, lístie a babie 
leto. Aj v našej materskej škole jeseň 
prekvitala v plnej paráde. Postupne 
s príchodom rodičov a starých rodičov sa 
začali zapĺňať stoly tekvicami a inými 
plodmi a ozdobami. Prinesené množstvo 
materiálu bolo dôkazom toho, že rodičia 
prijali našu výzvu s porozumením a vážne. 
Deti spolu s rodičmi spracúvali svojimi 
šikovnými rukami tekvicové strašidielka, 
príšerky či gaštankov. Aby im práca išla od 
ruky, načerpali silu pri chlebíkoch 
s rôznymi nátierkami z našej kuchyne, 

tekvicového koláča a iných dobrôt, ktoré pripravili 
a upiekli rodičia. Najväčšiu radosť z prežitého dňa 
mali deti. Boli nadšené z toho, že ich ocinko, 
maminka či starká dokážu s ich pomocou vykúzliť 
z obyčajnej tekvice úžasné postavičky. 

ŠARKANIÁDA 
Pod týmto názvom sme u nás usporiadali 

podujatie pre deti a ich rodičov, aby sme mohli 
chvíľu pobudnúť so svojimi ratolesťami v krásnej 
jesennej prírode. Slnečné lúče  prezrádzali, že 
bude pekný jesenný a na toto obdobie teplý deň.  
Vybrali sme sa na najbližší kopec. Šarkany krásne 
lietali, my sme sa vyšantili a tak  sme podporili 
prirodzenú pohybovú aktivitu detí. 

SVETIELKO 
V celej krásne vyzdobenej materskej škole už bolo cítiť vianočnú atmosféru zo dňa na deň viac a viac. Prišiel pán farár 

Slovák, pani starostka Klimová s ostatnými zamestnancami obce a spoločne s deťmi sme si zaspievali koledy. Pán farár nám 
zapálil prvú sviečku na adventnom venci. Dali sme si také predsavzatie, že sa budeme snažiť robiť dobré skutky, pretože dobré 
skutky vykonané s láskou sú ako žiarivý diamant. 

JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ 
Aj my maličkí sme ako pastieri prišli do kostola s betlehemskou hrou, 

pesničkami a básničkami sa pokloniť novorodenému Ježiškovi. Želáme  si, aby 
sme mali Vianoce v našom srdci každý deň aj po celý rok 2012. 
 

Pani učiteľky MŠ 
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Privítanie Mikuláša  
 
Vitaj, vitaj, Mikuláš,  
čo v batohu pre nás máš?  
Cukríky i čokoládky  
a či dáky perník sladký?  

Celý rok sme poslúchali,  
aj si uši umývali.  
Žiaden z nás sa nebil veru,  
na kolene nemal dieru.. 

Tak ako sme sľúbili,  
všetci sme sa ľúbili.  
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,  
nikto z nás už čakať nechce. 
 
V nedeľu 4. decembra  zavítal do našej obce Svätý Mikuláš. Aj tento rok priniesol spolu so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom 
pre všetky dietky sladké darčeky. Deti z materskej školy si pripravili nádherný program plný sviatočných mikulášskych piesní, 
básničiek i vinšovačiek. Mikulášovi sa program veľmi páčil, a tak bol v odmeňovaní naozaj štedrý. Na záver si zatancoval spolu 
s anjelom i čertom so všetkými prítomnými. Deti odchádzali domov nielen s balíčkom v ruke, ale i s obrovskou radosťou 
a s rozžiarenými očkami. 
 

Uvítanie našich najmenších  
 

Začiatkom decembra sme rozšírili rady spoluobčanov o našich najmenších, ktorých sme uvítali do života v kultúrnom 
dome. Slávnostný akt sprevádzala prezentácia detičiek, podpisy rodičov do pamätnej knihy a odovzdanie pekného darčeku. Milé 
dietky: Simonko Melich, Samko a Barborka Valentovci, Simonka Chamulová, Elenka Fekiačová, Vera Vanková, Ninka 
Kucejová, Lydka Olejárová, Samko Lupták, Janko Kentoš a Danielko Botka vitajte medzi nami! 

Dieťatko je malý človek s veľkou dušou. V každom sa snúbi smelosť, odvaha a zvedavosť. Každý deň je neprebádaný, 
každučký okamih je plný prekvapení. Malá bytôstka prežíva všetko veľmi intenzívne. Stále čosi skúša, skúma, sleduje dôsledky 
svojho bádania. Všetko navôkol znamená pre detskú dušičku školu života. Najlepším učiteľom je rodičovská náruč, ktorá 
predstavuje ochranu, istotu a bezhraničnú lásku. A tak, milí rodičia, pestujte vo vašich ratolestiach lásku k ľuďom, k sebe samým 
i našej obci. Nech ich radosť, úsmev sprevádzajú každý deň tak, ako vaše oči strážia každý ich krok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fotky zoradené podľa menného zoznamu)

Napísala: Radoslava Búdová



10  � Kultúra

Stožkárske Lucie 
Od nepamäti  sa 13. 

december  považuje za najväčší 
„stridží“ deň. S týmto dňom sa 
spájajú rôzne čary. Na Luciu o 
polnoci chodili nezadané 
dievčatá vysekať dieru do ľadu, a 
tam vo vode mali uvidieť tvár 
svojho budúceho mládenca. 
Niekde liali dievčatá olovo do 
vody a podľa tvaru, ktorý vznikol, 
veštili si osud. Lucie, zahalené 
v bielych rúchach, si tváre 
maskovali múkou a husím perom 
vymetali rohy v domoch, aby 
všetkých tam žijúcich ochránili 
pred zlom.  

„Od Lucie do Vianoc, 
každá noc má čarovnú moc“ tieto 
slová niekoľkokrát vyriekli 
dievčatá z folklórneho súboru 
Stožkárik vo večerných hodinách 
v deň, kedy oslavujú meniny 
všetky Lucie. Navštívili niekoľko 
rodín, ktorým povymetali v dome 
všetky kúty, aby ich ochránili pred zlými silami. Odčarovali rodiny od zlých duchov, zarecitovali lucijné veršíky a pobrali sa domov. 
Vyslúžili si sladké odmeny, jabĺčka, čokoládky a hlavne krásny pocit z usmiatych tvárí prekvapených a nič netušiacich Stožkárov. 
„Tam, kde sme sa nedostali, nezúfajte a do roka nás určite očakávajte,“ odkazujú mladé Stožkárky, keďže čas veľmi rýchlo ubiehal 
a nestíhali navštíviť všetkých spoluobčanov. Táto netradičná, ale milá udalosť potešila menších i skôr narodených a veríme, že sa 
stane u nás predvianočným spríjemnením každý rok. 

Napísala: Radoslava Búdová 
 

Naši jubilanti za október až december 2011 

Meno a priezvisko  Adresa   Vek 
 
Ondrej Lalík   Stožok 146  91 
Emília Debnárová  Stožok 244  88 
Katarína Ľalíková   Stožok 146  88 
Magdaléna Petrincová  Stožok 165  87 
Štefan Fekiač   Stožok 70  82 
Anna Fekiačová   Stožok 75  80 
Margita Fekiačová  Stožok 95  80 
Ján Fekiač   Stožok 63  80 
Jozef Melicherčík   Stožok 185  79 
Amália Melichová   Stožok 51  78 
Martin Bohumel   Stožok 94  75 
Štefan Psotka   Stožok 189  73 
Ondrej Mališ   Stožok 212  73 
Štefan Ľupták   Stožok 208  72 
Anna Bohumelová  Stožok 94  72 
Emília Ivaničová   Stožok 162  71 
Karol Vyletel   Stožok 187  71 
Štefan Fekiač   Stožok 79  71 
Juraj Nociar   Stožok 199  70 
 

Narodili sa 

Ján Kentoš 9.10.2011 
Santino Mališka 3.12.2011 

 

 
Opustili nás 

Mária Babicová  84 Stožok 174 
Jozef Bartko  82 Stožok 157 
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10. ročník stolnotenisového turnaja v Stožku 
 
Už po desiatykrát sa u 

nás v Stožku na sviatok 
Sv.Štefana uskutočnil stolno-
tenisový turnaj. Tento rok bola 
jeho účasť v porovnaní s minulými 
rokmi nižšia. Zúčastnilo sa ho 12 
súťažiacich. Aj napriek nižšej 
účasti, s väčšinou súťažiacich sa 
stretávame na turnaji pravidelne 
každý rok. Atmosféru turnaja 
spríjemňoval chutný teplý punč a 
hlavne darček od obce, ktorý 
všetkých veľmi potešil: nový „ping-
pongový“stôl ! 

Šťastie priniesol najmä 
víťazovi turnaja, ktorým sa stal Ivan Figura. Ten si svoje minuloročné víťazstvo opäť obhájil. Na druhom mieste  skončil Patrik 
Gondáš, tretie miesto obsadil Igor Figura. Na štvrtom mieste sa umiestnil Anton Vojtko st., na piatom mieste skončila Katarína 
Kulichová. Šieste miesto získal Peter Klimo, na siedmom mieste sa umiestnil brat Patrik Klimo, ôsme miesto obsadil Patrik 
Výbošťok, deviate miesto Ľubomír Výbošťok a na desiatom mieste skončili Mikuláš Figura a Robko Klimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Týmto by sme sa chceli všetci veľmi pekne poďakovať obci za štedrý darček a zároveň aj za peňažný príspevok, ktorý 
slúžil na zakúpenie cien a občerstvenia. 

Všetci súťažiaci boli aj napriek svojmu úspechu či neúspechu veľmi spokojní a odchádzali domov s dobrou náladou. 
Tešíme sa spoločne na ďalší ročník turnaja a srdečne pozývame aj ostatných obyvateľov obce, aby spojili príjemné s užitočným. 

Mgr. Katarína Kulichová 
 



12  � Ostatné

Záver futbalovej sezóny 
Skončila sa jesenná časť sezóny 2011- 2012. Z pohľadu do tabuliek vidieť, že najviac radosti nám urobili dorastenci. 

Futbalisti si teraz od futbalu trochu oddýchnu, aby mohli v januári začať so zimnou prípravou. Všetkým futbalistom želám do 
nového roku hlavne pevné zdravie a veľa športových úspechov. 
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 Starší žiaci 

 1.Vígľaš Pstruša 11 10 0 1 69:9 33 
 2.Pliešovce 11 10 0 1 50:5 30 
 3.Očová  11 8 0 3 53:19 24 
 4.Bzovík 11 6 1 4 33:20 19 
 5.Babiná 11 6 0 5 31:24 18 
 6.Senohrad  11 5 2 4 40:28 17 
 7.Krupina  11 4 2 5 30:26 14 
 8.Ostrá Lúka  11 4 1 6 27:37 13 
 9.Kriváň 11 3 2 6 19:59 11 
 10.Stožok  11 2 0 9 17:83 6 
 11.Terany  11 1 2 8 21:61 5 
 12.Hontianske Moravce 11 1 0 10 24:43 3 

 V. liga dorast – skupina „C“ 

 1.ŠKF Kremnica 13 11 1 1 48:14 34 
 2.TJ Hontianske Nemce 3 11 0 2 67:13 33 
 3.Družstevník Látky 3 9 0 4 43:16 27 
 4.Slovan Dudince 3 9 0 4 31:23 27 
 5.MFK Detva 3 8 2 3 52:23 26 
 6.OŠK Stožok 3 8 1 4 34:30 25 
 7.Tatran VLM Pliešovce 3 6 1 6 24:28 19 
 8.Družstevník Očová 3 6 1 6 29:39 19 
 9.Sokol Braväcovo 3 5 1 7 49:33 16 
 10.Družstevník Bzovík 3 4 2 7 22:31 14 
 11.Sokol Trnavá Hora 3 4 1 8 20:56 13 
 12.Klas Horné Hámre 3 2 0 11 14:36 6 
 13.Prameň Kováčová 3 1 1 11 15:57 4 
 14.Družstevník Sielnica 3 1 1 11 11:60 4 

Zazimovaný štadión 

 I. trieda dospelí 

 1.Lieskovec 14 12 2 0 40:12 38 
 2.Dudince 14 11 2 1 38: 5 35 
 3.Bzovík 14 9 0 5 32:17 27 
 4.Hontianske Nemce 14 7 4 3 32:18 25 
 5.Látky 14 7 3 4 25:14 24 
 6.Hriňová 14 6 4 4 25:14 22 
 7.Zv.Slatina 14 5 3 6 19:17 18 
 8.Kriváň 14 5 2 7 17:25 17 
 9.Dobrá Niva 14 3 7 4 22:20 16 
 10.Podzámčok 14 4 3 7 25:40 15 
 11.ŠKP Detva 14 4 1 9 18:37 13 
 12.Sása 14 3 3 8 12:28 12 
 13.Stožok 14 1 5 8 13:34 8 
 14.Dt.Huta 14 1 1 12 8:41 4 
 

Plán kultúrnych akcií na najbližšie obdobie 

Futbalový ples 18.2.2012 
Stavanie mája + diskotéka ŠOA 29.4.2012 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

VIII. zasadnutie OZ 22.3.2012 o 17:00 hod. 
IX. zasadnutie OZ 21.6.2012 o 17:00 hod. 
X. zasadnutie OZ 27.9.2012 o 17:00 hod. 
XI. zasadnutie OZ 13.12.2012 o 17:00 hod. 

Napísal: Ján Klimo


