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1. Predslov 

 

Zabili Janíčka  

pod zeleným stromom,  

a tak ho zabili,  

nik nevedeu o ňom.  

A keď ho zabili,  

do studni hodili,  

žeby mu detvianske zvony nezvonili. 

  Veď mu zazvonila  

  stožkárska zvonička,  

  že ho dala zabiť  

  tá jeho ženička...        K. A. Medvecký okolo roku 1900 

 Ako je to vlastne s tou našou zvoničkou. Pramene jej vzniku sú rôzne, povráva sa, že 

svoju rolu hrala aj v protitureckých bojoch. Z dostupných zdrojov a z údajov kroniky sa 

dozvedáme, že približne v roku 1700 bola na mieste, kde je teraz zvonička, postavená drevená 

škola. Škola však vyhorela, a tak v rokoch 1895-1899 bola postavená nová škola a 300 metrov 

od nej bola postavená zvonička. Teda jej vznik sa datuje rokom 1899. Pri zvoničke bol 

umiestnený drevený vyrezávaný kríž s Božou mukou, ktorý je „opravený“ záhradkou. 

Vysadené boli tri lipy. Po postavení zvoničky do nej zvon darovala manželka Mikuláša Kiss 

Nemeskéri (de Nemeskéry), výlučného vlastníka Vígľašského zámku a panstva, ktorým sa 

stal v 70. rokoch 19. storočia (okolo roku 1873). Darovaný zvon je staršieho roku výroby, 

ktorý je aj na zvone vyznačený zvonárskym majstrom, a preto ani „mladá“ zvonička do 

protitureckých bojov nezasiahla. A pre zaujímavosť, aby toho nebolo dosť, zvon pri prechode 

frontu v II. svetovej vojne bol prestrelený zblúdilou strelou. V roku 2016 bol tento zvon 

ukradnutý a žiaľ sa vinník ani zvon nenašli. Prvá obnova zvoničky sa uskutočnila v roku 

1949. Prvý zvonár bol učiteľ Ján Otzgan, sedliak z Detvy, po ňom Juraj Vyletel, Ján Vyletel 

(Kochláč) a ďalší, ktorí sa striedali takmer každý rok. Zvonár obyčajne obchádzal ľudí a oni 

sa mu zbierali na túto službu. V kronike je záznam: „Keď sa ženie hrozný oblak, v lete zvonár 

vyzváňa, aby sa mračná rozišli a nezničili úrodu krúpy (ľadovec).“ V súčasnosti je zvonička 

opravená, je to krásne dedičstvo po našich predkoch, ktoré nám približuje úlomok mozaiky, 

ako sa vtedy žilo. Zvonička sa nachádza na krásnom mieste s pekným výhľadom po okolí a 

zaslúži si našu úctu a ochranu. Aj s lipami je nemým svedkom mnohých udalostí, stretnutí a 

má svoje miesto v histórii našej obce. 
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2. Samospráva  

 

 V roku 2016 sa v samospráve obce nič nezmenilo. Samospráva ostala teda 

v nasledovnom zložení: 

 Starostka obce:  Bc. Darina Petrincová (volebné obdobie 2014 - 2018) 

 Zástupca starostu: Ing. Andrea Nemcová 

 Pracovníci Obecného úradu (OÚ):  

Ekonóm obce: Ing. Miroslava Sabolová 

Administratívny pracovník: Martina Hlaváčová        

 

2.1  Starosta obce 

Starostka obce:  Bc. Darina Petrincová (volebné obdobie 2014 - 2018)                                   

Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce, ktorý: 

 zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva  a podpisuje ich uznesenia, 

 vykonáva obecnú správu, 

 zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 

 vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok 

odmeňovania zamestnancov obce, 

 informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného 

úradu, 

 rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce 

vyhradené obecnému zastupiteľstvu, 

 riadi prácu obecného úradu. 

 

2.2 Obecné zastupiteľstvo 

Rozdelenie pracovných obvodov poslancov vo volebnom období 2014 - 2018 
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1. Obvod – poslanec Mikuláš Figura, Stožok 258 

Konôpka 10,  Kminiak 15,  Kminiaková 16, Brádňan 29,   Slivka 31,  Melicherčík 34,   

Malatinec 35,    Melicherčík 44,   Melicherčíková 48, Melicherčík 49, Melicherčíková 52, 

Melicherčík 53, Kráľová 55, Bohumel 57, Bohumel 58,  Kminiaková 59,  Weiss 60,  

Melicherčík 202,  Fekiač 211,  Fekiač 226,  Fekiačová 213, Homoľa 359 

2. Obvod – poslanec Ing. Jozef Petrinec, Stožok 91 

Fekiač 63,  Fekiač 64,  Fekiač 65,  Fekiač 66,  Fekiačová 67,  Fekiačová 68,  Fekiač 70,   

Fekiačová 72,  Fekiač 75,  Fekiač 76,  Fekiač 78 ,  Fekiač 79,  Fekiač 80,   Fekiač 183, Hudák 

85,  Gondáš 85,  Vajs 89,  Petrinec 91,  Jucha 92,  Klimová 93,  Klimo 251,  Figurová 195,  

Melicherčík 227,  Melich  228,  Sľúka 215,  Figura 258,      Sliacky 205,  Kminiak 210,  

Kminiak 207,  Figura 196,  Michalov 203,  Bariaková  223,  Ľupták 230,  Mališ 212,  

Výbošťok 216, Šinková 253, fara 328, Steller 330,  Výbošťok 331, Buzák 333,  Gneušev 334, 

Vajo 337, Novaček 338, Chlpoš 339, Slúková,  Ferková 370/1,  Kresskiewitz 370/2, Hríbová 

370/3,  Zvala 370/4 , Král 370/5,  Kucej 370/6, Gábor 370/7, Melich 370/8,   Marko 370/9, 

Ruszó 371/10,   Bielik  371/11, Parobková  371/12, Ostrihoň 371/13,   Polomský 371/14, 

Cmarko 371/15,  Kočvara 371/16, Múčka 371/17, Hanusková 372/19,   Frejer 372/20, Ďalog 

372/21, Jablonka 372/22, Král 372/23, Lecká 372/24, Štulajter 372/25, Valachová  372/26, 

Luptáková 372/27. 

 

3. Obvod – poslanec Jana Ďurinová, Stožok 184 

Lupták 179, Lupták 252, Bohumel 94, Ľuptáková 336, Záchenská 198,  Krnáčová 194,  

Bystrianský 186,  Blaho 209,  Kolenič 185,  Kulich 177,  Ostrihoň 206,   Očenáš 178,  Psotka 

189,  Petrinec 222,  Vyletelová 187,  Kapec 175, Kušnierik 250,  Bohumeľ 111,  

Výbošťoková 254, Kuchár 174,  Vreštiak 143,  Bohumeľ 231, Král 188,  Vojtko  172,  

Kminiak 173,    Kučera 95,   Klimo 181,   Hukeľ 204,  Hukeľ 229,   Hukeľ 171,   Bohumel 
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98,   Klimo  97,       Barjak  99, Nôta  233,  Vilhan 169, Bohumelová 96,  Chamula 234,  

Debnár 220,  Debnárová 167,  Petrinec 219,  Petrinec 217, Kubková 197,  Ďurina 184,  

Poduška 327,  Parobok 102,  Petrinec 235 

4. Obvod – poslanec Mgr. Radoslava Búdová, Stožok 361/15 

Ľupták  360/1,  Mgr. Krupová  360/2,   Chlebničan  360/3,   Záchenský  360/4,  Kubincová 

360/5,    Čipčala  360/6,   Buzák 360/7, Ďurišová 360/8, Novotná 361/9, Kucej 361/10, 

Molnár 361/11, Alakša 361/12, Vrbovská 361/13, Kováčová 361/14, Žilka 361/16, Hudec 

362/17, Botka 362/18, Hlaváč 362/19, Konôpka 362/20,    Lupták 362/21, Chlebničan   

362/22,    Vanka   362/23,  Belušiak   362/24, Kmeť   363/25,    Kucej  362/26,  Žiak    

363/27, Kucháriková 363/28, Šulek 363/29, Slosiariková 363/30, Ugler 363/31, Daniš  

363/32, Marcineková 363/33, Šáteková 363/34, Krnáčová 363/35, Záchenský 364/37, 

Ondrejka 364/38, Kentošová 364/39,  Suja 364/40, Múčka 364/41,   Černák 364/42,  MVDr. 

Šalko 364/43,  Gažo 364/44,  Melicherčíková 364/45,  Švarcová 364/46, Frindt 364/47, 

Kucbeľ 364/48, Golianová 365/49, Kubinec 365/50, Hudák 365/51, Vidiečan 365/52, Kuric 

366/53, Stankovič   366/54,  Petráš   366/55,  Benko 366/56,   Golian  367/57,   Necpálová  

367/58,   Kucháriková   367/59, Čierny 367/60, Molnár 368/61, Psotková 368/62, Kočlík 

368/63, Sabol 368/64, Palková 369/65,Skučková 369/66,                                                       

Václavik 369/67, Povalač 369/68. 

5. Obvod – poslanec Ing. Andrea Nemcová, Stožok 117 

Výbošťok 191, Klimo 225, Nemec 117, Sliacka 236, Petrinec 221, Zošiak 221, Ďuriš 221, 

Matušková 221, Výbošťok 271, Švarcová 269, Mačinec 270, Melicherčík 268, Laššák 267, 

Kuric 266, Klimová 265, Karlík 264, Chovanec 263, Fekiač 262, Klimo 321, Spodniak 322, 

Matuška 323, Drdošová 237, Ivaničová 162, Petrinec 170, Petrinec 166, Debnár 244, 

Hrašková 81, Machala 107, Ponc 317, Paprčková 325. 

6. Obvod – poslanec Ľubomír Výbošťok, Stožok 240 

Malatinec 132,  Výbošťok 241,  Výbošťok 214,  Výbošťok 240, Fekiač 138,  Valach 140,  

Vajs 249,  Ľalík 146,  Zošiak 248,  Ferenc  324,  Melicherčík 341,  Kováč 347, Černecký 348, 

Diviak 320, Zvara 346, Hrašková 200,  Pacherová,Nociar 199, Ostrihoňová 245, Ľuptáková 

242, Kalafúsová 243,Kurillová  142, Výbošťok 110, Janic 151, Chamula 349. 

7. Obvod – poslanec Miroslav Vajs, Stožok 249 

Hraško 158, Budáč 182,  Výbošťok  118,  Fekiač 108,  Figura 180,  Rošková 193,  Ľupták 

109,  Fekiač 116,   Chalanič 256,  MUDr. Spodniak  159,  Výbošťok 147, Prepelicová 155,   

Výbošťok 160 ,  Fekiačová 135, Kučera 161,  Ország  153,  Výbošťoková 134,  Výbošťok  

110,  Stellerová 152,  Melich 141, Chlebničan 335,   Hybský 352,  Melicherčík 260,  
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Melicherčík 353, Spodniak 351,  Krnáč 313,  Debnárová 350,  Purdek 218, Debnárová 299,  

Konôpka 129,  Konôpka 131,  Konôpka 139,  Konôpka 130,  Homola 124, Fekiač 127, 

Ľupták 208 ,   Malatinec 255,   Guľáš 113,  Malatincová 112, Jaďuďová 316, Ďalog 318. 

 

Výber z uznesení OZ zo dňa 24.2.2016 

 OZ berie na vedomie:  

1.) podanie projektu Rekonštrukcia chodníka v obci Stožok 

2.) podanie projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu 

3.) prerokovanie pozemkov pod cintorínom 

4.) správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 

OZ schvaľuje: 

1.) žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie CVČ 

TREND Detva a ZŠ Vígľaš, odsúhlasená suma 50 € na jedno dieťa 

2.) ukončenie činnosti CVČ Stožok k 30.6.2016 

3.) žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Jednotu dôchodcov 

4.) zaradenie nových oddielov do Obecného športového klubu Stožok 

 

2.3 Hlavný kontrolór  

 

Hlavný kontrolór: Ing. Ivan Sivok (od 1. 7. 2011) 

 Hlavný kontrolór Obce Stožok (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v 

rámci pôsobnosti orgánov Obce Stožok (ďalej len obec) hlavného kontrolóra volí a 

odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona.  

 Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov funkcia hlavného kontrolóra je 

nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu 

právnických osôb založených alebo zriadených obcou, iného zamestnanca obce hlavný 

kontrolór je zamestnancom obce a platia pre neho príslušné práva a povinnosti 

ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme. 

 

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra: 

 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s 

verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola hospodárenia s 
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finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a 

príspevkových organizácií zriadených Obcou Stožok.  

 Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce.  

 Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu, 

rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou.  

 Kontrola správnosti dodržovania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v 

obce, poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým 

osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám.  

 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

 

2.4 Symboly obce  

 Stožok má celkom ojedinelý znak. V pečatidle z r. 1837 je vyrytá fľaša uzavretá zátkou, 

ktorá má podobu trojlistovej koruny. Vo fľaši je vodorovne položená sekera a pod ňou kosák. 

Nástroje doprevádzajú dva kvietky o štyroch lupeňoch a celá vnútorná stena fľaše je zdobená 

drobnými bodkami. 

Po stranách fľaše je v kurzíve vyrytý text : Stožok obec *, pod fľašou rok vzniku pečatidla : 

1837. Po obvode pečatného poľa sú vyryté dve vavrínové ratolesti. Odtlačky pečatidla sme 

našli na dvoch dokumentoch z roku 1858. Podľa tohto znaku sa miestni obyvatelia 

nezaoberali iba poľnohospodárstvom, ale aj drevorubačstvom. 

Historický symbol obce korení v typickom ľudovom výrobku baníkov, ktorí v miniatúrnom 

prevedení vkladali najrôznejšie javy zo života do fľaše. Týmto fľašiam sa hovorí „ banícke 

fľaše trpezlivosti ", alebo " fľaše trpezlivosti ". Národopisci sú toho názoru, že tento druh 

umeleckej činnosti k nám prišiel z Nemecka. Doslova jedinečný znak, aký nepoužíva žiadna 

iná obec na Slovensku si zasluhoval, aby sa heraldicky upravil a aby sa začal používať ako 

erb obce 

Erb obce Stožok je pokladaný za klenot domácej heraldickej tvorby. 

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce 

Stožok a odporučila ho prijať obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického 

registra Slovenskej republiky v nasledovnej podobe.  

V modrom štíte veľkou zlatou trojcípou korunou ukončená strieborná bordúra fľaše, uprostred 

so striebornými nástrojmi - položenou sekerou nad položeným a prevráteným kosákom - s 

rukoväťami prevýšenými zlatými šikmými gréckymi zaoblenými krížikmi.  
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Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/8), žltej (2/8), 

bielej (1/8), modrej(1/8), bielej(2/8) a žltej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je 

tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Parlamentné voľby 2016 

 Parlament sa volil v histórii samostatného Slovenska siedmy raz. Podľa údajov 

Štatistického úradu SR zo dňa 6. 3. 2016 bol počet volebných okrskov 5 993. Tesne pred 

voľbami odstúpila Politická strana Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník, ktorý  však ostal 

figurovať na zozname kandidujúcich politických strán, lebo nepožiadal o stiahnutie 

kandidátnej listiny v zákonom určenom čase.  

 Volebná účasť: 

- celé Slovensko 59,58 % 

- Banskobystrický kraj 57,51 % 

 Najvyššia volebná účasť v parlamentných voľbách 2016 bola zaznamenaná v obvode 

Senec, kde dosiahla úroveň 69,02%. Najnižšiu volebnú účasť zaznamenali v obvode 

Michalovce 45,48 %.  

 Okres Detva preferoval poradie zvolených strán nasledovne: 

- SMER – SD 

- SNS 

- ĽS Naše Slovensko 

- SaS 

- OĽaNO-NOVA 

- Sme rodina 
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Voľby v obci 

 Stožok mal 1 volebný okrsok, 789 voličov zapísaných do zoznamu, volieb sa zúčastnilo 

527 voličov, čo je 66,79 %. Počet platných hlasov bol 520.  

Politické strany získali v našej obci nasledovný počet hlasov: 

- SMER – sociálna demokracia (SMER-SD) – 181 hlasov 

- Slovenská národná strana (SNS) – 86 hlasov 

- Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko) – 54 hlasov 

- Sloboda a Solidarita (SaS) – 53 hlasov 

- SME RODINA – Boris Kollár – 43 hlasov 

- Obyčajní ľudia a nezávisl osobnosti (OĽaNO-NOVA) – 38 hlasov 

- nasledovali KDH, SIEŤ a ďalšie parlamentné strany 
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3. Výstavba v obci 

 

 V roku 2016 bola podaná žiadosť o dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu. 

V prípade rozhodnutia o pridelení dotácie sa vymenia okná, zateplí sa, urobí sa nové sociálne 

zariadenie a vynoví sa hlavná sála. Tiež bola podaná žiadosť o dotácie na chodník, ktorý by 

mal začínať pri vstupe do obce a napojí sa na už existujúci chodník. Do budúcna by mal tento 

chodník byť predĺžený až od železničného priecestia.   

 Taktiež bola podaná žiadosť na kompostéry – v zmysle nového zákona o odpadoch je 

potrebné zabezpečiť zlikvidovanie biologicky rozložiteľného odpadu.  

 Z vlastných zdrojov obce  bola opravená cesta v časti Šakovci, cesta v Krnom, časť 

Bóry a poľná cesta do kameňolomu. Opravu zabezpečila firma Doprastav, a. s.  

 Po tohtoročných parlamentných voľbách nastali výrazné zmeny, ktoré sa udiali nielen 

na ministerstvách, ale priamo sa to dotklo miest a obcí. Mestá a obce to zasiahlo hlavne tým, 

že pred voľbami vyhlásili výzvy na materské školy a na budovy v správe obce, po voľbách 

tieto výzvy v mesiaci september zrušili. Zástupcovia ZMOS apelovali na vládu, že obce v tom 

majú nemalé peniaze a preto je nevyhnutné, aby akceptovali už podané projekty alebo aby 

stanovili kritéria tak, aby obce mohli môcť použiť už pripravený projekt. To znamená, že 

žiadosť podaná na rekonštrukciu kultúrneho domu je momentálne neplatná a musí sa čakať, 

kým vyhlásia novú výzvu, aby sa mohli opäť žiadať dotácie. Výzvu, ktorá zahŕňa chodníky 

ponechali a žiadosti budú posudzovať koncom roka 2016 alebo až v roku 2017.  

 V mesiaci október bola vyhlásená výzva na škôlky. Pri uvedenej výzve stanovili 

kritéria, ktoré naša MŠ nespĺňa a z tohto dôvodu nie je možné aby obec žiadala o dotácie. 

Jedným z kritérií je počet nevybavených žiadostí, celkový počet detí vo veku 3-5 rokov za 

posledné 3 roky, počet živonarodených detí za posledné tri roky a navýšenie kapacity škôlky 

o 10 detí. Naša škôlka má kapacitu 35 detí, museli by sme navýšiť na 45 detí. V roku 2016 

mala MŠ len 28 detí, pričom sa vyhovelo každej žiadosti o prijatie do MŠ.  

 Do konca októbra bolo možné požiadať o dotácie z Envirofondu. Obec žiadala 

o rozšírenie čističky. Spolu s rozšírením čističky je pripravený projekt na zrušenie vrchnej 

čističky a potiahnutie kanalizácie do spodnej čističky. Z dôvodu, že Envirofond na dotácie 

používa vlastné prostriedky, je pravdepodobné, že uvedený projekt bude potrebné rozdeliť na 

dva roky.  

 Počas letných mesiacov s pomocou chlapcov, ktorí pracujú v obci sa podarilo vyriadiť 

priestor za obecným úradom, oplotiť ho a osadiť bránu čím sa priestor za OÚ uzavrel. Tu sa 
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nachádzajú veľkoobjemové kontajnery, ktoré slúžia na drobný stavebný odpad za poplatok. 

Tiež je sem možné doviezť starý drevený nábytok. Taktiež sa pri OÚ a pri bytovkách 

nachádzajú kontajnery na textil.  

 V mesiaci august – október sa vybudoval rigol popri ceste pri športovo oddychovom 

areáli, napojil sa vodný vrt aby sa posilnil obecný vodovod (viac informácii o napojení vrtu 

nižšie), vysypala sa štrkom cesta od firmy Pneu DT, s. r. o., smerom k rodinnému domu za 

traťou, vydláždili sa parkoviská pri vrchných bytovkách, zrealizovali sme osvetlenie pri ceste 

1. triedy a postupne opravujeme vypadanú dlažbu na schodiskách pri bytovkách.  

 Rekonštrukcia rozhlasu, ktorá mala prebehnúť v letných mesiacoch sa oddialila 

z dôvodu, že nedošlo k dohode s firmou Stredoslovenská energetika.  

 Po rokovaniach s Národnou dialničnou spoločnosťou a Združením R2 Pstruša – Kriváň 

sa podarilo docieliť úpravu cesty v Krnom, ktorá bola zničená pri výstavbe rýchlostnej cesty. 

 V obci sa rozbehla výstavba rodinných domov. Obec dala vypracovať doplnok 

z územnému plánu obce. Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové 

usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová 

koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – 

historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo 

udržateľného rozvoja.  

 

Napojenie vrtu 

 V obci bol v novembri 2012 zrealizovaný spoločnosťou AQUA vrt s.r.o. Sliač vrt hĺbky 

31,40 m, ktorý nebol pripojený na verejný vodovod. V mesiaci júl bola zisťovaná výdatnosť 

tohto vrtu čerpacím pokusom, ktorý trval od 12. júla do 7. augusta 2016, kedy bola stanovená 

výdatnosť tohto vrtu na 0,2 l.s-1, čo predstavuje 6 307m3/rok. Všetky práce na čerpacom 

pokuse boli realizované na základe pokynov Jozefa Páleníka, zodpovedného riešiteľa 

geologickej úlohy. Po odskúšaní vrtu bol vrt napojený na verejný vodovod a ochrana tohto 

vrtu sa zabezpečila oplotením, ktorú vykonali pracovníci obce.  

 Ďalší vrt, ktorý bol vyvŕtaný v tom istom roku, zatiaľ nebolo možné napojiť na verejný 

vodovod, pretože v tomto prípade vodu netlačí na povrch a bude potrebné zistiť v akej hĺbke 

sa nachádza zdroj vody. V prípade, že nebude možné napojiť vrt gravitačne, obecné 

zastupiteľstvo bude rozhodovať, či sa v uvedenom prípade bude investovať do spustenia vrtu 

pomocou čerpadla. 
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4. Demografia  

 

 Celková výmera územia:  895 ha 

 Hustota obyvateľstva na km:  87,04 

 Niekoľko štatistických údajov z evidencie obyvateľstva (platné k 28.09.2015) 

Celkový počet obyvateľov: 989 

 z toho muži: 485 

 z toho ženy: 504 

 deti od 0 - 6 rokov:  91 

 deti od 7 - 15 rokov: 86 

 deti od 16 - 18 rokov: 31 

 deti od 0 - 18 rokov: 208 

 dospelí od 18 rokov: 794 

 dospelí nad 65 rokov: 115 

 

4.1 Narodili sa 

 Sebastián Malček, Rebeka Múčková, Viktória Sliacka, Peter Šufliarský, Maxim 

Spodniak, Nikolas Ponc, Oliver Mačinec, Samuel Kráľ, Stela Štulajterová, Zuzana Čierna, 

Zoja Malatincová, Jakub Ďurica 

 

4.2 Opustili nás 

 Výbohová Emília, Peter Nôta, Milan Petrinec, Ingrida Hudecová, Elena Budáčová, 

Anna Bohumeľová, Anna Budáčová, Anna Výbošťoková 
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5. Kultúra 

 

5.1 Podujatia v roku 

 V roku 2016 bol plán kultúrnych podujatí nasledovný:  

 22.04.2016 Deň Zeme 

 30.04.2016 Stavanie mája 

 28.05.2016 Guľášmajster 2016 

 25.06.2016 Rozprávkový les 2016 

 29.08.2016 Stožkárska kopačka 

 23.10.2016 Úcta k starším 

 27.11.2016 Uvítanie do života 

 06.12.2016 Mikuláš 2016 

 

Deň Zeme 

 Každoročne pri slávení Dňa Zeme si občania uctia svoju obec a počas celého dňa 

prebieha čistenie okolia. Na pomoc prídu malí a veľkí. Deti majú voľno v škole, aby sa tiež 

mohli zapojiť a pomôcť pri zbieraní odpadkov, ktoré nechali pohodené nezbední členovia 

našej planéty. Tí väčší sa zapájajú do čistenia garátov, úpravu okolia ihrísk, zberu suchých 

konárov a pod. Na záver je pre všetkých pripravená opekačka v altánku na športovo – 

oddychovom areály. Ruku k dielu priloží každoročne aj Marius Pedersen, ktorý poskytuje 

rukavice, vrecia na smeti a kontajnery.  

 

Stavanie mája 

 Stavanie mája tohto roku zabezpečil tím OŠK Stožok na športovo – oddychovom 

areály. Traktor na ťahanie mája poskytol Paľko Fekiač od Pĺžikov. Ruku k dielu priložil 

Marek Macko, Miroslav Vajs, Jozef Melicherčík, Ján Melicherčík ml., Paľko Fekiač ml., 

Marek Tóth, Jaro Fekiač, Jozef Parobok, Ján Výbošťok, Marek Fekiač, Patrik Gondáš a Patrik 

Klimo. Chlapi to zvládli ľavou zadnou a pani starostka ich za odmenu pozvala na pivo 

a kofolu.  

 

Guľášmajster 

 Ako to už býva v Stožku zvykom, koncom mája zažiarila lúka samým kotlíkom. Od 

skorého rána sa obcou rôzne vône z kotlíkov plných guľášových ingrediencií.  
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Bravčové, jahňacie, hovädzie mäsko a príchutí od výmyslu sveta hodnotila odborná porota 

v zložení – Jaroslav Bystriansky, Peter Matuška, šéfkuchár na Masarykovom dvore Marek 

Jamriška a prof. Ing. Jozef Golian Dr. Zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Z počtu variacich 37 družstiev udelila 15 miest, ktoré si odniesli okrem skvelej nálady aj 

hodnotné ceny. Tohtoročným Guľášmajstrom sa stalo družstvo Pálenica z Korytárok, druhé 

miesto získali Stožkári – pán Figura a spol. a tretie miesto obsadilo družstvo z Veľkej Vsi. 

Milým prekvapením bolo súťaženie aj našich starších občanov z Jednoty dôchodcov v Stožku, 

ktorí sa umiestnili na peknom 14. mieste.  

 Celým programom nás sprevádzala Mgr. Miroslava Lenďáková, ktorá si pre všetkých 

variacich pripravila zaujímavé úlohy. Program prilákal mnohých divákov, ktorí popri tlieskaní 

aj tancovali a spievali s účinkujúcimi. Prví sa predstavili domáci – deti zo Základnej 

umeleckej školy zo Stožku, program pripravili pod vedením Mgr. Michala Budinského Dis. 

art., Bc. Marcely Černákovej, Mgr. art. Michala Oťapku, Mgr. Moniky Holíkovej a Slavomíra 

Melicherčíka. Vo folklórnom pásme pokračovali muzikanti z ľudovej hudby Javorinka 

z Pliešoviec pod vedením Mgr. Michala Budinského Dis. art., nôžkami rezko prepletali 

Podpolianski vrchári pod vedením umeleckého vedúceho Jozefa Smutného i tanečníci 

z folklórneho súboru Urpín z Banskej Bystrice. Ku skvelej zábave prispeli muzikanti 

z hudobných skupín ENIMENT, LCB BAND COUNTRY i ŠAMAN KABAT REVIVAL. 

 Akcia bola realizovaná s finančnou podporou BBSK, výška dotácie 1000 €. Počasie sa 

vydarilo, slniečko nám prialo, guľášiky všetkým chutili.  

 Sponzori akcie boli: Asta, s. r. o., BAPO Detva, s. r. o., LIGNUM MS, Tomáš Veróny 

OaS, SAROUTE, PK Doprastav, MIBA SK, s. r. o., Doprastav, s. r. o., M-trade-Ag. Látky, 

Slatinská pekáreň, Stanservis, s. r. o., Pivovary Topvar, BetonBau, s. r. o., Pekáreň Vidlička 

a syn, s. r. o., Siroň plus s. r. o., Mgr. Miroslav Suja, Bystriansky s. r. o., BBSK, Nedelka s. r. 

o., Slavia Production Systems – Detva.  

 

Rozprávkový les 

 Každoročne koncom júna ožije les nad Pĺžikovcami rozprávkovými bytosťami. Tento 

rok pripadol rozprávkový dátum na 25. júna. Od skorého rána sa hmýrili Stožom APOZáci 

spolu s ďalšími pomocníkmi, ktorí pripravovali všetko potrebné na čarovné stanovištia. 

Slniečko prispievalo ku skvelej atmosfére. Na návštevníkov čakalo desať magických krajín, 

v ktorých museli plniť rôzne úlohy, za ktoré boli odmenení.  

 Na začiatku všetkých privítala pani starostka a už sa menších aj väčších zmocnili 

mierumilovné strigy. Pri veselých Mimoňoch všetci hľadali skryté mince.  
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Čerti okrem hádzania šišiek, dávali deťom rôzne hádanky. Štyrom začarovaným princeznám 

pomohli deti nájsť čarovné poklady. Mušketieri učili deti strieľať z luku a šermovať, kráľ ich 

za odmenu pasoval za nových mušketierov. Zbojníkom pomáhali deti zbíjať aj triafali šišky 

do cieľa. Zubatá si hľadala Jakubka spomedzi detí, Alžbetka si nôtila svoju krásnu pieseň 

a Perinbaba všetkých potešila snehovou prikrývkou. Červená čiapočka s poľovníkom spolu 

s deťmi navštívili starú mamu, na ich veľké prekvapenie našli vĺčka v prestrojení. Našťastie 

nebol vĺčko hladný, tak nikomu neublížil. Pred chyžnou Nastenky vítala všetkých Baba Jaga, 

ktorá vyzerala Ivana. Krásnej Nastenke zlá macocha ako vždy ubližovala, pričom svoju 

Marfušku kráľovnou nazývala. Všetkým sa tu páčilo, hlavne detské maľovanie rodičom na 

líčko. Fredovi a Wilme Flinstonovcom boli deti na pomoci, vyriadili im celý dom, aby sa im 

dobre bývalo v ňom.  

 Po prechádzke čarokrásnymi rozprávkami čakalo na všetkých opekanie špekáčikov, 

jazda na koňoch, štvorkolkách, nechýbali ani hasiči. Výborný guľášik, občerstvenie, príjemná 

hudba a na záver pena, na ktorú sa všetci veľmi tešili, prispeli k nezabudnuteľným zážitkom 

detí i dospelých. Celé podujatie zavŕšil tanec s maskami, rodičmi a deťmi. 

 Sponzori tohto podujatia boli:  

generálny sponzor:  

 Slovnaft, a. s., Bratislava 

 

ostatní sponzori:  

 Slatinská pekáreň, Stožok, Ján Chabada 

 Bystriansky s. r. o., Jaroslav Bystriansky 

 ELORA s. r. o., Ing. Štefan Kováč 

 COOP Jednota v.d. Krupina 

 BetonBau Stavebniny 

 Geostav 

 

Stožkárska kopačka 

 O tom, že obec Stožok obľubuje futbal niet pochýb. Zanietenie a radosť z tohto športu 

každoročne vyvrcholí priateľským stretnutím medzi ,,ulicami“. Bývali časy, keď bolo v jeden 

deň tých zápasov veľa a víťazom sa stala len konkrétna ,,ulica“. Už po druhýkrát sa 

Stožkárska kopačka uskutočnila len medzi Horný a Dolným koncom. A tak si priaznivci tohto 

športu zmerali medzi sebou sily dňa 29. 8. 2016.  
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 Starostka obce slávnostne otvorila tento deň, všetkých privítala, popriala veľa síl 

a zdravého športového ducha. Všetko prebiehalo pod prísnym dohľadom Peťa Daniša, 

prezidenta futbalového klubu, tej aj napokon rozhodol, že hra bude pokračovať až do remízy 

obidvoch tímov. Aj keď Horný koniec celý čas vyhrával, slovo prezidenta futbalového klubu 

nemožno vziať späť.  

 Konečné skóre zápasu 9:9 vyjadruje, že Stožkárska kopačka je v prvom rade 

o príjemnom a zábavnom dni, ktorého cieľom je zašportovať si, zasmiať sa a v neposlednom 

rade si dať i dobrý guľášik, ktorý samozrejme nechýbal ani tento rok. 

 

Úcta k starším 

 Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí 

v našom okolí. Pri tejto príležitosti pripravuje každý rok Obecný úrad v Stožku v spolupráci 

so Základnou umeleckou školou a MŠ v Stožku pre svojich seniorov priateľské posedenie. 

Tento rok sa posedenie konalo v nedeľu 23. 10 v miestnom kultúrnom stredisku. K seniorom 

sa prihovorila starostka obce, ktorá uzrejmila aká dôležitá je úloha našich najstarších občanov. 

Učitelia spolu so žiakmi ZUŠ spestrili toto podujatie kultúrnym programom. O príjemnú 

náladu sa postaral aj Klub seniorov z Detvy. Seniori obdržali malý darček – poukážku na 

nákup v obchodnom centre COOP Jednota.   

 

Uvítanie do života 

 V nedeľné popoludnie, 27. 11. sa naši noví najmenší občania spolu so svojimi rodičmi 

zúčastnili tohto milého podujatia. Malé ratolesti boli slávnostne uvítané do života. Zbor pre 

občianske záležitosti v obci spolu so ZUŠ v Stožku si pripravili na toto podujatie básne 

a piesne, ktoré zarecitovali a zaspievali žiaci ZUŠ. Príhovorom podujatie otvorila starostka 

obce. Rodičia prevzali pozdravný list i finančný príspevok a slávnostnú chvíľu potvrdili 

podpisom v pamätnej knihe obce Stožok.  

 

Mikuláš 

 Príchod Mikuláša do obce je pre nedočkavé deti radostná udalosť. Každoročne si deti 

pripravia básničky či pesničky pre Mikuláša, ktorý spolu s anjelom a čertom prichádza na 

koči ťahaného s koňmi a rozdáva deťom balíčky plné dobrôt ako odmenu, že boli celý rok 

dobrý a poslúchali rodičov i pani učiteľky v škôlke a škole.  

 Keďže sa Perinbaba posledné roky vždy niekde zdrží Mikuláš sa koná nejeden rok bez 

snehu, čo mu zabraňuje príchod na saniach, ktoré musí vymeniť za koč s koňmi.  
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Tento rok tomu nebolo inak, avšak Pani Zima sa tento rok ukázala v plnej kráse. 6. decembra 

večer bola poriadna kosa do -20 °C. Rodičom to zjavne neprekážalo, pretože sa hriali pri 

teplom čaji s rumom, kým detské červené vyštípané tváričky horeli nedočkavosťou, kedy 

príde už ten Mikuláš. Teplé zahriatie ponúkali pre rodičov členovia APOZ-u. Koč prichádzal 

z časti Krné cez Starú Kúriu, kde na neho už na zastávke pri okáloch čakalo kopa detí. 

Poslednou zastávkou Mikuláša s jeho pomocníkmi bola zastávka pri obchodne Jednota. 

V tomto roku bol Mikuláš – Miki Figura, čert – Patrik Gondáš a anjel – Natália Nemcová.  

 

5.2 Ochotnícke divadlo - Stožkár 

 Ochotnícke divadlo v obci sa držalo aj v roku 2016 veľmi dobre a samozrejme, že so 

svojimi vystúpeniami chodili celý rok kade tade po Slovensku i mimo neho.  

 ,,Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, 

že by sme s naším ,,Kubom“ mohli vyraziť nielen za hranice všedných dní, ale skutočne za 

zahraničnými Slovákmi – do Srbska. Už nevedno, komu skrsol v hlave počiatočný nápad, no 

slovo dalo slovo a vďaka skúsenostiam PhDr. Jaroslava Černáka, vedúceho súboru 

Podpoľanec, sme vycestovali v júnovej noci do Srbska,“ napísal pre obecný časopis Mgr. 

Dušan Kočlík. Cieľom ich cesty boli dediny Padina a Kovačica. Divadelníkov tam privítali 

s dobrosrdečnosťou a aj preto sa im po dvoch dňoch plných nových zážitkov odchádzalo 

veľmi ťažko.  

  

 Divadelný ochotnícky súbor Stožkár sa zúčastnil regionálnej súťažnej prehliadky 

divadelných ochotníckych súborov v Hriňovej s rozprávkou Traja zhavranení bratia, ktorú 

režijne pripravili PhDr. Jaroslav Černák a Bc. Marcela Černáková. 

Okrem krásneho tretieho miesta získali ochotníci mimoriadnu cenu – najlepší herecký výkon 

v podaní PhDr. Jaroslava Černáka za úlohu Hrbáča.  
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6. Cirkevný život 

  

 V tomto roku sa vo farnosti našej obce neudiali žiadne veľké zmeny. Farská 

pastoračná a ekonomická rada ostáva až do roku 2018 v rovnakom zložení a to:  

 

Anna Sýčová 

Katarína Hukelová 

Emília Spodniaková                                                 

Eva Melichová 

Mária Černecká 

Elena Figurová 

Tatiana Ferková 

Alena Fekiačová 

Štefan Kováč 

Jozef Melich 

Pavel Fekiač 

Pavol Maliniak 

Roman Klimo 

Marián Očenáš 

 

Farárom v našej farnosti je naďalej Mgr. Jozef Figur.  

Organistkou je Mgr. art. Oľga Budinská, s finančnou podporou Jaroslava Bystrianskeho 

 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti 

 V našej farnosti sa každoročne koná Sviatosť prvého svätého prijímania. Tento rok to 

vyšlo na 8. mája 2016. K sviatosti pristúpili deti: Chlebničan Adrian, Országhová Sofia, 

Bohumeľ Mirko, Lupták Marián a Výbošťoková Mária. (fotogaléria) 
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7. Šport 

 

OŠK – Obecný športový klub  

 V letnej a zimnej sezóne 2016 sa futbalistom darilo veľmi dobre. Prezidentom klubu bol 

Peter Daniš. Mladších žiakov trénoval Dušan Chamula. Starších žiakov trénoval Ján Fekiač.           

Ing. Štefan Kováč podporil futbalistov finančnou čiastkou, za čo si futbalisti dali urobiť nové 

dresy.  

 Že sú futbalisti tým nie len na ihrisku svedčí aj to, že sa spoločne podieľajú na úpravách 

ihriska. Počas letných mesiacov sa členovia OŠK spoločne stretli na ihrisku, ale tentoraz nie 

s loptou ale s lopatami a išlo im to veľmi dobre. Po skončení sezóny požiadali starostku obce 

o pomoc pri odvodňovaní ihriska. Starostka obce zabezpečila stroj na výkop rýh na ihrisku 

a ostatné ostalo na nich. O ihrisko sa starajú sami, či už ide o kosenie, úpravu pred zápasom, 

alebo vyrovnávanie či odvodňovanie.  

 Futbalový výbor prišiel v tomto roku aj s myšlienkou získania dotácií od firiem aby 

mohli vytvoriť tričká pre fanúšikov OŠK Stožok. Samozrejme tričká išli ako na dračku. 

 

Stolný tenis 

 V tomto roku sa stolnotenisový oddiel po tretíkrát prihlásil do novej sezóny. V prvej 

sezóne sa im darilo splniť hlavný cieľ a tým bol postup z 5. do 4. ligy. V prebiehajúcej sezóne 

je ich hlavným cieľom udržať sa v 4. lige, ktorá je po novom 1. oblastná liga. Momentálne sa 

po 7. kole v tabuľke na 10. mieste s 10 bodmi.  

 

Šach 

 Tento rok je to už 6 rokov, čo Stožok reprezentujú aj šachisti. ,,Pred viac ako šiestimi 

rokmi, ma na turnaji v Kriváni oslovil Karol Výbošťok, aby som mu pomohol založiť šachové 

družstvo v Stožku. Po krátkom rozhovore som zistil, že Karol má bohaté skúsenosti a tiež 

chuť na organizovanie verejnoprospešných podujatí. V minulosti sa napríklad angažoval 

v šachovom klube v Detve, ktorý vtedy podporovali Podpolianske strojárne. Po roku 1990 

mali však strojárne existenčné problémy a dotklo sa to aj šachového klubu a svoju činnosť 

pozastavil.“ povedal Ing. Ján Stehlík. 

 Karol Výbošťok je veľmi činorodý človek a záleží mu aj na zdravom rozvoji mládeže. 

Dohodol sa s vtedajším pánom farárom na možnosti používať pastoračné centrum aj pre 

šachistov.  
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Od roku 2010 bolo vytvorené šachové družstvo v Stožku. Karol Výbošťok povedal: ,,všetci sú 

vítaní každý piatok od 17.00 do 20.00 hod. v pastoračnom centre na tréningoch. Nemusíte si 

priniesť nič, tréningy sú bezplatné a sú veľmi vhodné aj pre deti už od piatich rokov. Stačí ak 

budete mať chuť rozvíjať svoje kombinačné schopnosti a tí vytrvalejší aj reprezentovať svoju 

obec.“  

 

Zumba 

 V marci 2016 sa v Stožku začali precvičovať aj hodiny Zumba fitness s certifikovanými 

trénerkami Michaelou Klimovou a Dominikou Petrincovou. Keďže Stožok je obec, kde 

mladých ľudí stále pribúda je veľmi dobré, ak sa takéto aktivity realizujú a lákajú tak občanov 

k športu a zároveň k vzájomnému spoznávaniu sa. Dievčatá trénovali v zimnom období 

v kultúrnom dome, kde sú však hlavne v zimnom období obmedzené priestory, pretože sa tu 

konajú aj krúžky ZUŠ ako aj skúšky ochotníckeho divadla Stožkár, tréningy stolnotenisového 

oddielu a iné. V letnom období cvičili na športovo – oddychovom areály.  

 

Kulturistika  

 Trošku inému druhu športu ako je futbal, stolný tenis či šach sa venuje náš občan Emil 

Chlebničan, ktorý 23. apríla 2016 zakončil krásnym 2. miestom svoju ročnú prípravu na 

Majstrovstvách Slovenskej republiky v kulturistike do 70 kg. Každodenné tréningy spojené 

s prísnym dodržiavaním stravovania či pitného režimu, toto všetko musí človek počas roka 

obetovať, aby dosiahol takýto úspech.  
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8. Školstvo 

 

Centrum voľného času 

 Centrum voľného času Stožok bol k 30.06.2016 vyradený zo siete škôl a školských 

zariadení. Zámer vyradenia CVČ vychádzala z nezáujmu detí, mládeže i rodičov. V obci 

funguje Základná umelecká škola, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces 

v umeleckej oblasti, ktorú pred zriadením ZUŠ vykonávalo CVČ. V rámci CVČ fungujú 2 

krúžky, a to: futbal a turistický krúžok. Futbal navštevuje 12 detí a turistický krúžok 

navštevuje 13 detí. Tieto krúžky po ukončení činnosti CVČ prešli pod správu Obecného 

športového klubu v Stožku.  

 

Základná umelecká škola 

 V septembri 2014 bola v obci otvorená po prvý krát ZUŠ, v ktorej sa začali vyučovať 

a vychovávať žiaci v umeleckých odboroch. Riaditeľom ZUŠ je Mgr. Michal Budinský 

Dis.art. V roku 2016 otvorila ZUŠ aj svoje detašované pracovisko v Poníkach.  

 ZUŠ spoločne s Materskou školou v obci pripravujú každý rok viacero podujatí, na 

ktorých majú rodičia možnosť vidieť usilovnosť a šikovnosť svojich detí.  

 

Materská škola 

 Materská škola v obci pracuje v zložení: 

Riaditeľka:  Mgr. Silvia Horníková (do septembra 2016) 

          Mgr. Zuzana Chlpošová (od septembra 2016) 

Učiteľky:    Katarína Luptáková 

           Jana Melichová 

V školskom roku 2016/2017 bolo zapísaných 28 detí, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín 

malí a veľkí žiaci.  

 

Podujatia organizované ZUŠ a MŠ počas roka 2016 

 

Rodičovský ples 

 Každoročne organizuje MŠ spoločne so ZUŠ Rodičovský ples a ani tento rok tomu 

nebolo inak. Pri zdobení sály, hľadaní sponzorov a darov do tomboly či upratovaní pomáhali 

učitelia, rodičia i ostatní občania.  
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Vďaka finančnému výťažku z plesu sa tento rok podarilo zakúpiť detské šatôčky a krpčeky, 

v ktorých sa najmenší členovia ZUŠ predviedli na akcii Guľášmajster 2016. O zábavu sa 

postarala ľudová hudba Javorinka z Pliešoviec a DJ Šouc.  

 

Týždeň kultúry v Stožku 

 V rámci Týždňa kultúry v Stožku (14.- 18.3.2016) sa konali interné koncerty 

hudobného odboru v priestoroch ZUŠ, vernisáž na stanici a veľkonočný jarmok. Učitelia 

spolu so žiakmi oživili vestibul železničnej stanice prácami výtvarného odboru, rozprávkou, 

básničkami, pesničkami a smiechom. Počas jarmoku si mohli deti, ale aj všetci prítomní 

vyskúšať výrobu veľkonočných dekorácií, pečenie oblátok, pletenie korbáčov a vybíjanie 

kožených náramkov. Po tvorivých dielňach nasledoval koncert žiakov ZUŠ.  

 

Benefičný koncert pre Lukáška 

 Dňa 3. 6. 2016, v deň Lukáškových tretích narodenín, sa konal Benefičný koncert 

venovaný práve Lukáškovi, nášmu občanovi, ktorého zdravotné problémy si vyžadujú 

každodennú lekársku starostlivosť, lekárske vybavenie a procedúry, ktoré stoja nemalé 

peniaze. Koncertu sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí a podarilo sa vyzbierať pre Lukáška 

a jeho rodičov 3467,65 €.  

 

Denný letný tábor  

 V tomto roku sa konal v poradí 2. denný letný tábor, ktorého sa zúčastnilo 35 detí vo 

veku 5 – 15 rokov. K dispozícii im bol celý športovo oddychový areál v Stožku a kultúrne 

stredisko. Organizátori tábora pripravili pre deti atraktívne hry, kde sa deti mohli do sýtosti 

vyšantiť.  

 

Vystúpenie na Hontianskej paráde v Hrušove a na Guľášmajstri v Stožku  

 Žiaci ZUŠ sa každý rok zúčastňujú na vystúpeniach počas akcii Guľášmajster v Stožku 

a tento rok po prvý krát vystúpili so svojím programom aj na folklórnom festivale Hontianska 

paráda v Hrušove. V roku 2016/2017 čaká žiakov ZUŠ mnoho vystúpení a aj vďaka podpore 

BBSK sa im podarilo získať podporu 1 500 € na obnovu a doplnenie krojov. Ich veľký sen je 

prezentovať sa nie len doma, ale aj v zahraničí.  
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Tekvičková slávnosť 

 Posledný októbrový týždeň pod taktovkou pani učiteľky Bc. Marcely Černákovej opäť 

ožila Dobšinského rozprávka – Traja zhavranelí bratia. Vďaka hercom z Divadelného 

ochotníckeho súboru Stožkár mala táto rozprávka úspech u malých i veľkých. Tekvičková 

slávnosť začína sprievodom od Obecného úradu, ktorým deti v maskách kráčajú po tmavej 

ulici a v rozhlase znie strašidelná hudba až do kultúrneho strediska.  

Tam je pre deti pripravené divadelné stvárnenie rozprávky od Dobšinského a po divadle 

nasleduje detská zábava.  

 

Vianočný koncert  

 Vianočný adventný koncert sa konal 18. 12. 2016. V tomto roku bol Adventný koncert 

benefičný. Z dôvodu veľmi smutnej udalosti, pri ktorej stratili mamu tri deti v našej obci, sa 

ZUŠ rozhodla výťažok z Vianočného adventného benefičného koncertu venovať rodine 

Hudecovej. Koncert sa konal v kostole Svätej rodiny v Stožku. Účinkujúci boli žiaci a učitelia 

ZUŠ v Stožku, ľudová hudba Javorinka z Pliešoviec, ľudová hudba Čardáš z Hrušova, Detský 

folklórny súbor Poničan z Poník, Univerzitný komorný orchester Mladosť z Banskej Bystrice.  
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9. Počasie 

 

  Rok 2016 nám nepriniesol žiadne teplotné či zrážkové rekordy a našťastie ani žiadne 

živelné pohromy ako povodne, zemetrasenia či víchrice.  

  Jar bola veľmi teplá a ako to už býva boli aj aké také mrazy, ktoré dopomohli tomu, aby 

ovocné stromky, ktoré počas teplých dní začali pučiť, vymrzli. Mnohí tak prišli o jablká, 

hrušky a iné ovocné plody.  

  Leto bolo dobré, neboli veľké suchá ani veľa vody, ako sa hovorí tak akurát. Leto 

prináša so sebou prácu v záhradách, na lúkach, na oráčinách.  

  Jeseň nám nepriniesla nič neočakávané. Zber úrody, zemiakov a príprava záhrad na 

zimné obdobie s týmto ročným obdobím súvisí. Na úrodu zemiakov sa miestni nesťažovali. 

Niektorí povedali, že mali veľa, iní zase, že mali v nich drôtovce, každý však bol spokojný 

s tým čo mu úroda priniesla.  

  Zima nás rýchlou snehovou nádielkou neprekvapila a žiaľ ani nepotešila, pretože ako už 

aj po minulé roky Vianoce na snehu veru neboli. Zima bola mierna, ale lepšia ako tá 

predchádzajúca. Mrazy k nám zavítali už pred vianočnými sviatkami a udržali sa až do konca 

januára 2017, potom sa už oteplilo. Snehová nádielka pripadla počas Vianoc a viac až po 6. 

januári, sviatku Troch kráľov, čo nepotešilo hlavne deti, ktorým skončili vianočné prázdniny.  
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10. Pomôcky pri písaní  

 

Pri získavaní údajov som čerpala z nasledovných zdrojov: 

 www.stozok.sk 

 msstozok.edupage.org 

 zuscvcstozok.edupage.org 

 stozok.fara.sk 

 občasník Troška zo Stožka – obecný časopis 

 

 

Pomoc pri písaní kroniky mi poskytli:  

 starostka obce - Bc. Darina Petrincová 

 učiteľka ZUŠ – Bc. Marcela Černáková 

 riaditeľka MŠ – Mgr. Zuzana Chlpošová 

 poslankyňa OZ, aktívna občianka, učiteľka na ZŠ, Mgr. Radoslava Búdová 

 farár farnosti Svätej Rodiny v Stožku – Mgr. Jozef Figur 
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Fotogaléria 

1. Podujatia obce  

 

Guľášmajster – 28.5.2016 

 

 

Guľášmajster – 28.5.2016



 

 

 

 

 

Rozprávkový les – 25.6.2016 

 

 

Úcta k starším – 23.10.2016 

 



 

 

 

 

Mikuláš – 6.12.2016 

 

2. Cirkev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvé sväté prijímanie – 8.5.2016 

 

 

 

 



 

 

 

3. Podujatia ZUŠ 

 

Týždeň kultúry – vernisáž na železničnej stanici 



 

 

 

 

Benefičný koncert pre Lukáška 

 



 

 

 

Detský letný tábor 

 

Hrušov  

 

 

Tekvičková slávnosť 



 

 

 

 

Vianočný benefičný koncert 

 

 

4. Podujatia MŠ 

 

Karneval 

 



 

 

 

 

Piesková animácia 
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Deň detí 

 

 

Šarkaniáda 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mikuláš 


