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 ČO NOVÉ V OBCI 

 

 Keď sa nám v živote darí a veci i udalosti idú podľa plánu, nie je dôvod nič meniť. Stačí pokračovať                    

v overenom postupe i prístupe. Neboli by sme však ľuďmi tohto sveta, keby  sme si mnohé veci a situácie 

neskomplikovali do takej miery, že neostane takmer žiadne východisko. A aj keď sa pri hľadaní riešení 

vyčerpávame a siahame až na dno svojich obmedzených síl a možností, často končíme v slepej uličke a patovej 

situácii. Najhoršie v takomto rozpoložení je zlomiť nad tým všetkým palicu a stratiť akúkoľvek nádej, že na 

konci tunela je predsa len svetlo. Kde však nabrať vnútornú silu, aby sme oživili nádej do takej miery, že sa 

premení na vieru a z popola vlastných i spoločných nezdarov a zlyhaní predsa len vzbĺkne iskra, čo zapáli oheň 

odhodlania? Odhodlania, ktoré dodá chuť znovu vstať, znovu začať na rumovisku osobného i obecného života 

stavať a obnovovať múry domu z lepších medziľudských vzťahov, nezištnej pomoci a vedomia vzájomnej 

spolupatričnosti. Azda jarná príroda nám môže byť príkladom a inšpiráciou. Po jesennom daždi a vetre sa 

všetka tá krása premení na hnedé blato, ktoré zima zakonzervuje chladom, mrazom a snehom. Akoby naveky... 

Ale čas plynie a my začneme cítiť viac svetla i tepla. Prichádza spomínaná jar a nestačíme sa diviť a žasnúť, 

odkiaľ odvšadiaľ klíči nový život v rôznych formách, farbách, vôňach. Už toto zázračné premieňanie prírody 

by stačilo ako nový impulz k obrode a novej aktivite človeka.  

 Veľmi dobre vieme, že takáto patová situácia a narušené vzťahy nastali aj pri riešení umiestnenia 

domova sociálnych služieb /ďalej DSS/. Po dvaapolročnom neúspešnom vyjednávaní mojou osobou                          

s Ing. Michalovským získať bytovku, ktorá sa nachádza pri obecnom úrade pre účely DSS, som navrhla 

poslancom vystavať DSS na jedinom väčšom  obecnom pozemku pri potoku za dolnými bytovkami.                        

S Ing. Michalovským sa snažili rokovať o odkúpení budovy aj Mgr. Krupová a Mgr. Búdová. Samozrejme, 

neúspešne. Po vyčerpaní všetkých možností som predostrela poslancom návrh vybudovať DSS na tomto 

obecnom pozemku. Ak obec vlastní pozemok,  nebude predsa kupovať ďalší,  keďže  sme limitovaný úverom,  

ktorý máme zo ŠFRB na bytové domy.  Traja poslanci boli za výstavbu DSS za dolnými bytovkami a štyria                      

za výstavbu DSS na inom pozemku. Návrh rozdelil obec na tých, ktorí  DSS chcú na spomínanom pozemku 

a na tých, ktorí výstavbu DSS podporujú, ale na inom pozemku. Myslím si, že každý sme mali svoju pravdu:                       

ja som navrhla pozemok vo vlastníctve obce, pretože každý zdravouvažujúci človek, ktorý by chcel stavať 

napríklad rodinný dom a vlastnil by vyhovujúci pozemok, nekupoval by ďalší. Druhá strana namietala, že už by 

to nebola úplne pokojná lokalita,  pretože by sa na ceste k DSS zvýšila frekvencia áut. So zvýšenou frekvenciou 

je potrebné do budúcna počítať, pretože pri rozvíjajúcej sa obci pokojná lokalita bude jedine niekde na lazoch 

a nie v strede obce. Spomínaná cesta je vedená ako obecná komunikácia. V predmetnej lokalite, t.j.                                  

za bytovkami, je v zmysle územného plánu z roku 2002 plánovaná výstavba rodinných domov s tým, že ako 

prístupová komunikácia bude používaná táto cesta. Verím však,  že časom nájdeme s poslancami také riešenie, 

ktoré bude vyhovovať všetkým.  

                        Bc. Darina Petrincová 

             starostka obce  
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 Získané dotácie, plány, realizácie 

 Vážení spoluobčania, čitatelia! Prvý polrok 2017 máme za sebou.  Toto obdobie sme využili hlavne                  

na prípravu projektov, žiadostí o dotácie a žiadostí na aktuálne otvorené výzvy. Známe máme už aj prvé 

pozitívne výsledky. Finančné prostriedky sme žiadali od Lesov SR na cestu smerom do Hraškov z dôvodu, že 

v tejto lokalite ťažia Lesy SR drevo a pod váhou naložených áut sa cesta poškodila. Lesy SR nám na uvedenú 

cestu prispeli 20 000 eurami. Keďže všetci dobre vieme, že za 20 000 eur nie je možné cestu opraviť, poslanci 

obecného zastupiteľstva schválili ďalších 20 000 eur z vlastného rozpočtu. Tiež sme žiadali z Programu obnovy 

dediny dotácie na dokončenie rigolu pri športovo-oddychovom areáli. Prvú časť sme zrealizovali ešte minulý 

rok, nakoľko sme tu mali odkryté inžinierske siete, a to elektriku, plyn a Slovak Telekom. Tento rok sme získali 

z Programu obnovy dediny dotáciu 5 000 eur na druhú časť rigolu, pretože vplyvom počasia nám postupne 

hrozí odkrytie optických sietí, ktoré sú v blízkosti vedené. Práce musia byť dokončené do konca septembra. 

Tiež je potrebné opraviť komunikáciu smerom do lomu,  ktorú v značnej miere využívajú firmy PK Doprastav 

a firma M-trade-Ag, s.r.o. Z tohto dôvodu som požiadala o finančné  spolupodieľanie pri oprave uvedenej 

komunikácie. Firma PK Doprastav prisľúbila finančnú čiastku 2 000 eur a firma M-trade-Ag, s.r.o., na vlastné 

náklady zrealizovala zaplátanie výtlkov  na komunikácii smerom k družstvu.   

 Finančnú podporu sme získali aj z VÚC Banská Bystrica vo výške 2 700 eur na akciu Guľášmajster 

2017, OŠK Stožok získal 2 400 eur a ZUŠ 3 000 eur. Tento rok VÚC Banská Bystrica prisľúbila 

zrekonštruovať cestu od vstupu do obce po križovatku nad okálmi.  

 Regionálna správa ciest nám poskytla tri tatry frézingu, ktorý bol položený na cestu do Slivkov. Ďalší 

frézing, ktorý sa nám podarilo získať pri frézovaní ciest I. triedy, bol použitý na spodnú cestu do Hraškov 

a ostatok na cestu cez Cibuľku do Krného. Z vlastného rozpočtu tento rok plánujeme rekonštrukciu sociálnych 

zariadení v kultúrnom dome a zakúpenie novej kosačky do športovo-oddychového areálu. Tiež je potrebné 

vyčistenie rigolov pri ceste smerom od Cibuľku do Krného, pri ceste v Krnom a rigol oproti vrchným 

bytovkám. Tieto práce budú prebiehať v auguste. Z dôvodu nízkeho tlaku vody vo vrchných bytovkách obec 

pristúpila k zmene riadenia tlakových pomerov  vo verejnom vodovode. Vodovodná vetva smerom k bytovkám 

pod cintorínom  v čase špičiek vykazovala minimálny dovolený tlak. Vzhľadom na to, že tlak vo vodovodnej 

sieti sa redukoval v šachte pod kostolom, vo vodovodnej vetve, ktorá zásobuje bytovky pod cintorínom, bol tlak 

redukovaný, a to spôsobovalo nízky tlak v čase najväčšej špičky odberu pitnej vody. Obec pristúpila 

k technickému riešeniu, a to vybudovaniu novej redukčnej šachty pri rodinnom dome pána Bohumeľa.  

 Obec Stožok je súčasťou  Koordinačného  združenia  - 19 miest a obcí Podpoľania. Ako združenie sme 

požiadali o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia na kompostéry. Ministerstvo cez 

štrukturálne fondy podporí predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

prostredníctvom obstarania kompostérov, t.j. obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku 

bioodpadov produkovaných v domácnostiach. 
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 Riešime nový Územný plán obce, pretože ako dobre vieme, pôvodný je z roku 2002 a nie je možné 

vychádzať z niečoho, čo je dávno nereálne.  V súčasnosti je potrebné udržiavať v území poriadok a jasné 

pravidlá, jednak preto, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený a tiež preto, aby práva vlastníkov nehnuteľností 

neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami. Základnou úlohou územného plánovania je 

zosúladiť všetky zámery a záujmy (či už ide o obec, verejnosť, podnikateľské subjekty, záujmové skupiny, 

jednotlivcov...) tak, aby sa plánované zmeny na území vykonali a boli v súlade so záujmami verejného 

a súkromného sektora, rovnako ako v súlade s ochranou prírody a kultúrnohistorických pamiatok. 

                                                                                                              Bc. Darina Petrincová 

            starostka obce 

Niečo, čo je dobre vedieť 

 

 Ohlasovacia povinnosť 

 Plánujete realizovať altánok, skleník, oplotenie, prístrešok alebo prípojku k domu? Skôr ako začnete, 

nezabudnite na povinnosť podať Ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu našej obci. Predídete možným 

komplikáciám a postihom. Tlačivo môžete získať priamo v úrade. Potrebovať budete aj jednoduchý technický 

popis uskutočnenia stavby, ďalej doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku                       

(ide napr. o výpis z listu vlastníctva evidencie nehnuteľností – kópia originálu), 3x jednoduchý situačný náčrt 

podľa pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi 

susednými pozemkami s polohou stavieb na nich. Potrebné sú aj vyjadrenia vlastníkov susedných 

nehnuteľností, ak sa nachádza v ich blízkosti. Za drobnú stavbu sa považuje aj garáž, dreváreň, sklad a pod.                

do 25 metrov štvorcových,  uloženie zámkovej dlažby, fotovoltaické zariadenia a i. Drobnú stavbu možno začať 

a vykonať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že proti stavbe nemá námietky. Ak plánujete 

robiť zmeny na budovách, napr. výmenu dosiek na stodolách, rekonštrukciu oplotenia, výmenu okien, krytiny, 

opravu a zmenu farby fasády, predĺženie strechy, zateplenie domu, výstrešie aj túto skutočnosť musíte ohlásiť 

Ohlásením stavebných úprav. Potrebovať budete aj doklad  o vlastníctve alebo čestné vyhlásenie a súhlas 

všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby. 

 S vašimi otázkami sa môžete obrátiť na pracovníka stavebného úradu tel.: 045/5455520 alebo osobne 

v úradných hodinách utorok až piatok od 7:30 hod do 15:00 hod.    

 

 Hrobové miesta  

 Ak vo vašej rodine došlo k úmrtiu a nebohý je pochovaný na miestnom cintoríne, vašou povinnosťou je 

prísť do obecného úradu spísať Zmluvu o nájme hrobového miesta. Rovnako zmluvu musíte prísť uzavrieť, ak 

chcete mať v cintoríne rezervované hrobové miesto. Obci je potrebné nahlásiť a urobiť potrebné písomné úkony 

aj v prípade, že plánujete zrušiť starý hrob, zlúčiť hroby a pod. 

 

Niečo, čo je dobré vedieť 
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 Odpustenie dane 

 Chcete požiadať o odpustenie alebo zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu? Poplatok je 

možné znížiť o 50%, ak žiadateľ preukáže, že sa viac ako 90 dní v danom období nezdržiaval v obci, napr. 

študenti bývajúci na internáte, pracujúci na týždňovkách a pod. Odpustiť poplatok je možné po preukázaní, že 

osoba má prechodný pobyt na inom mieste.  

 O týchto skutočnostiach je potrebné obci predložiť potvrdenie. Ak sa v priebehu roka zmenia 

skutočnosti pre výpočet dane, tieto je potrebné nahlásiť do 31.1. nasledujúceho roka, napr. kúpa, predaj 

pozemku, kúpa, úhyn psa a pod. 

 

 Polícia 

 Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku, polícia 

upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť                   

o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) 

volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi 

(najčastejšie vnuk, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, napr. kúpa auta, 

nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú 

niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo známy. Ak senior 

nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať  taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú, že kvôli 

zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze, a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. 

Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby peniaze nedávali 

cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný. Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú 

seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali 

peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú 

ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, 

vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. 

 Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu 

ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade 

vystupujú ako predávajúci a na tovar, napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky ponúkajú 

výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo. V mnohých prípadoch však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia 

získať dôveru seniorov, následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej 

chvíli ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti. 

                    

                                           

Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nepúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi 

osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov, 

ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnúť celoživotné úspory.  
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Predstavujeme MUDr. Jána Spodniaka, nášho spoluobčana, 

ktorý kandiduje do volieb VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja 

  

 Ján Spodniak sa narodil  8. 4. 1953 v našej obci Stožok. V roku 1958 sa s rodičmi presťahoval do 

Zvolenskej Slatiny, kde navštevoval ZŠ. Stredoškolské vzdelanie získal na SVŠ Zvolen v rokoch 1968 - 1971, 

v tomto období sa v mimoškolskej činnosti venoval hre na akordeóne a aktívne hrával hádzanú - 1. Slovenskú 

ligu za Strojár Detva. Po úspešnom zmaturovaní bol prijatý na Lekársku fakultu v Hradci Králové. Šúdium 

medicíny ukončil v roku 1978 na LF UK  v Martine. 

 Jeho prvým zamestnaním bolo Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie bývalého OÚNZ  Zvolen. V rámci 

okresu pracoval aj v gynekologických ambulanciách v Dobrej Nive, v Sliači, vo Zvolenskej Slatine, v Detve                  

i  v Hriňovej. V roku 1981 úspešne absolvoval atestáciu z odboru Gynekológia a pôrodníctvo 1. stupňa. O päť 

rokov neskôr bol zaradený ako kádrová rezerva - expert v odbore Gynekológia a pôrodníctvo - pre prácu                          

v zahraničí. V roku 1989 absolvoval ďalšiu atestáciu z odboru Gynekológia, pôrodníctvo. V tom istom roku 

úspešne absolvoval ako jeden z mála lekárov na Slovensku atestáciu z Tropickej a subtropickej medicíny. 

Absolvoval mnoho stáží na Klinike ženských chorôb v Bratislave na Kramároch - ultrazvuk v gynekológii, 

laparoskopické operácie, diabetes a tehotná a mnoho iných. V rokoch 1981 až 1992 pôsobil ako externý 

pedagóg na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene . Od roku 1986 až 1992 pracoval ako primár Pôrodníckeho 

oddelenia v Detve. V súčasnosti pracuje vo vlastnom zdravotníckom zariadení ako lekár gynekológ v Detve. 

Jeho zásluhou sa skvalitnila dostupnosť zdravotníckych vyšetrení v okrese Detva v odbore rádiológia - 

ultrazvuk v gynekológii, celotelová sonografia, echokardiografické vyšetrenie a iné. Pasívne aj aktívne sa 

zúčastňoval mnohých kongresov vo svojom odbore, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

 Od roku 1989 je ženatý, má dcéru Veroniku a vnuka Maxima. Od roku 1993 je znovu naším 

spoluobčanom. Zapájal sa do kultúrno-spoločenského diania v obci. S renomovanými hudobníkmi, spevákmi               

a dcérou Veronikou sa mu podarilo úspešne nahrať 3 CD nosiče s folklórnou tematikou. 

 Má skúsenosti v oblasti komunálnej politiky. Pozná problematiku v oblasti zdravotnej a sociálnej sféry 

nielen v oblasti regionálnej, ale aj celoslovenskej. Za poslanca do VÚC kandiduje ako nezávislý poslanec na 

kandidátnej listine Strany moderného Slovenska. 
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Podujatia obce 

Plesová sezóna 2017 

 Fašiangy, teda obdobie od 7. januára do Popolcovej stredy, sú každoročne známe plesovou sezónou,                    

na ktorú sa predovšetkým veľmi tešia dámy, pretože sa môžu krásne obliecť do nádherných spoločenských šiat, 

čo už sa dá menej povedať o pánoch, ktorí spoločenské obleky obľubujú menej (samozrejme, česť výnimkám). 

Plesová sezóna 2017 v Stožku sa opäť vrátila do ,,starých čias“. Hoci rodičovský ples má v našej obci svoju 

históriu, pripomeňme si, že napríklad v roku 2011 sa v Stožku konali až tri plesy (s účasťou cca 100 ľudí                     

na každom plese). Po iné roky viedli dva plesy, a to rodičovský a futbalový. Hoci každý ples organizoval niekto 

iný, stále sme boli jeden tím – jedna obec. Každý, kto sa rozhodne pomôcť pri akejkoľvek akcii obce, či už 

športovej, kultúrnej alebo spoločenskej, je srdečne vždy vítaný, pretože nezáleží na tom, kto je nositeľom 

myšlienky podujatia, dôležité je to, že je to pre nás všetkých, je to pamiatka, ktorá sa zaznamená nielen v našich 

spomienkach, nielen na fotkách, ale sa bude niesť celou históriou obce a raz, keď si naši potomkovia budú čítať 

Kroniku obce, budú hrdí na to, že Stožok, hoci je len malou dedinkou v strede Slovenska, sťa kvapka v mori, 

dokázal spoločne budovať, tvoriť a zveľaďovať.  

                                                                                                                              Bc. Dominika Petrincová 

Futbalový ples 

 Myšlienka o ,,znovuobnovenie“ futbalového 

plesu prišla po ukončení futbalovej sezóny 2016. 

Mnohí sa pýtali, koho to mohol byť nápad, veď 

chlapci nemajú radi akcie podobného typu. Hoci 

mladá mužská generácia nemá vo väčšej miere 

rada obleky, košele, kravaty či motýliky, ale majú 

radi tímovú prácu, tímovú hru a tímové 

rozhodnutia,  zrazu stačilo jedno rozhodnutie, čo 

podnietilo členov výboru Obecného športového 

klubu (ďalej OŠK) k tomu, aby sa pustili do  

obnovenia myšlienky realizovať futbalový ples. Futbalisti však nezapreli svoju chlapskú stránku 

a zorganizovanie plesu ponechali na svojich polovičkách. Dámy sa s touto úlohou hravo popasovali a dňa                     

3. februára 2017 sa v priestoroch sály MKS v Stožku ples konal. Úvodné slovo patrilo Dominike Petrincovej, 

ktorá po krátkom príhovore poprosila Peťa Daniša, prezidenta futbalového výboru, o slávnostné otvorenie 

FUTBALOVÉHO  PLESU 2017. Prvý tanec patril všetkým členom futbalového výboru, futbalistom a ich 

partnerkám. O dobrú zábavu sa postaral DJ Šouc a vďaka sponzorom si tí šťastnejší odniesli domov aj pekné 

ceny z tomboly. O chutné jedlo sa postarala cateringová služba Reštaurácie u Imra z Hriňovej. Všetkým, ktorí 

pomohli pri organizácii plesu, zdobení sály a upratovaní patrí veľká vďaka! Tešíme sa na ďalšie ročníky! 

                                                                                                                       Bc. Dominika Petrincová 
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Rodičovský ples 

 Dňa 10. februára sa konal v poradí 18. ročník rodičovského plesu, ktorý  

každoročne organizuje Materská škola a ZUŠ v Stožku spoločne s rodičmi v sále 

MKS v Stožku. Ples má krásnu, dlhoročnú tradíciu, za čo môžeme ďakovať 

hlavne rodičom, ktorí sa podieľajú spoločne s pani učiteľkami, pani riaditeľkou 

MŠ a riaditeľom ZUŠ na jeho príprave.  Tí, ktorí sa zúčastňujete tohto 

spoločenského podujatia, mi môžete určite len prisvedčiť, že je to taký náš malý 

,,Ples v opere“. Hoci sme len v miestnom kultúrnom stredisku, nie v opere, 

a v malej obci v srdci Podpoľania, nie v hlavnom meste Slovenska, dobrá nálada, 

úžasná zábava a výborná atmosféra tu nechýba. Pohľad na nádherne vyzdobenú 

sálu vyrazí nejednému hosťovi dych hneď pri vstupe. O dobrú náladu sa postaral 

DJ Šouc a jeho hudba, ktorá nenechala sedieť žiadneho hosťa. Kultúrny program je každoročne bohatý aj 

vďaka šikovným žiakom ZUŠ v Stožku. Hosťom programu bola Ľudová hudba Javorinka z Pliešoviec 

a tanečníci akrobatického rock and rollu z Detvy pod vedením Mgr. Gabriely Kuklišovej. O chutnú stravu sa 

postarala cateringová služba Reštaurácie u Imra vo Vígľaši. Poďakovanie patrí Bc. Marcele Černákovej a  Mgr. 

Michalovi Budinskému, ktorí si vzali organizáciu plesu aj program na svoje plecia. Ďakujeme všetkým, ktorí si 

našli čas a prišli pomôcť pri príprave a zdobení sály, sponzorom, ktorí prispeli či už finančne, alebo vecne do 

tomboly a všetkým, ktorí si prišli užiť tento slávnostný večer.                                                                                              

                                                                                                         Bc. Dominika Petrincová, Radoslava Búdová 

 

 

Deň Zeme 

 

     V mesiaci apríl si pripomíname Deň Zeme. Aspoň v tento deň sa 

viac ako inokedy zamýšľame nad tým, že Modrá planéta už dlho  

znáša naše správanie. V posledných desaťročiach však dáva najavo, 

že nemožno donekonečna ignorovať prírodné zákony a devastovať                           

 životné prostredie. Vážme si život s dostatkom zdravej čistej vody, čistého vzduchu, 

príbytky,  ktoré nemusíme opúšťať, miesta, kde máme ešte stále množstvo slnečného 

svetla a vody. K tomuto sa snažíme viesť aj naše deti, a to tým, že každý rok 

organizujeme na Deň Zeme brigádu,  v rámci ktorej spolu s deťmi vyzbierame odpad 

v našej obci. Deti sa rozdelili do skupín a každá skupina mala určenú lokalitu, ktorú 

vyčistila.  

Podujatia obce 
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Ruku k dielu priložili aj naši malí škôlkari, ktorí si vyčistili okolie materskej 

školy.  Snažíme sa ukázať deťom, ako udržať životné prostredie v čo najlepšom 

stave, predať im čo najviac vedomostí o tom, ako ho chrániť a zveľaďovať. 

Veríme, že spojením citu a poznatkov sa nám podarí formovať u nich pozitívny 

vzťah k prírode a ochrane životného prostredia.  

                                                                                   Bc. Petrincová Darina 

                                                                                            starostka obce 

 

                                                                

     

                             

                                                                                        

Stavanie mája 

Jedným z ľudových zvykov, ktorého tradícia sa na 

Podpoľaní zachovala do dnešného dňa, je stavanie 

a váľanie májov. Hoci sa z tradície niekde už upustilo 

a mladí slobodní chlapci nestavajú každej slobodnej 

dievčine v dedine máj pri dome, aspoň jedného 

spoločného mája v obci postavia. Ani tento rok sme zvyky 

neobišli a mája nám 30. apríla ,,stožkárski chlapi“ 

postavili. Tento rok to však bolo trošku inak ako zvyčajne. 

Obec si svojho mája po minulé roky stavala v športovo-oddychovom areáli, kde sa každoročne koná aj veľké 

gastronomické a kultúrne podujatie Guľášmajster. Tento rok však máj zmenil svoje pôsobisko a pre chlapov 

bolo výhodou, že máj už stál, takže sa nemuseli namáhať s rebríkmi a sekerami. Z dôvodu vysokého a starého 

stromu pod Jednotou, naplánovaného na spílenie kvôli jeho veku a výskytu v blízkosti bytov, zamestnanci obce 

rozhodli, že pred jeho spílením sa strom využije na obecný máj a dievčatá jeho korunu len ozdobia vencom 

a stuhami. Samozrejme, že ozdobiť korunu takého stromu nie je jednoduché, zamestnanci obce spolu s pani 

starostkou mysleli aj na takýto problém. Zavolali Mirka Vajsa, ktorý vlastní Aviu s plošinou. Na zdobenie                    

vo výške sa odvážila mladá Stožkárka Simonka Vilhanová, ktorej za to ďakujeme. Vďaka ďalej patrí Janke 

Ďurinovej, Ivke a Romanke Chamulovej za asistenciu a prípravu stužiek, ženám z obecného úradu                              

za zhotovenia venca a tiež chlapom Mirkovi Vajsovi, Jankovi Fekiačovi ,,Sadkovi“, Romanovi Chamulovi, 

Slávovi Ďurinovi a Julovi Vilhanovi za chlapskú pomoc.  
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Guľášmajster 2017 

 Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú stavanie 

a váľanie májov, bozk pod čerešňou a mnohé ďalšie. V našej obci sa mesiac máj stal aj tradíciou v gastronómii, 

a to už od roku 2005. Podujatie s názvom Guľášmajster – súťaž vo varení guľášu - sa stalo tradíciou pre 

Stožkárov i celé okolie. A aký bol tohtoročný Guľášmajster 2017? 

A čože sa to deje na tom Stožku dneska? Nepočul si? No guľáš sa varí predsa.  

20. mája sme sa na Stožok vybrali, aby sme Guľášmajstra 2017 vyhrali.  

Od skorého rána hore Stožkom už cibuľa rozvoniava, 

šikovní sú to občania, všetko vždy krásne pre návštevníkov pripravia.  

Na športovo-oddychový areál súťažiaci prichádzajú,  

niektorí si stanovištia rozkladajú,  

iní, tí šikovnejší sa už do varenia priberajú.  

Prv ako začnú pri kotloch sa obracať,  

treba  čo to na úvod aj povedať.  

A nebolo by slovo na Podpoľaní bez ľudovej hudby,  

tak ani Guľášmajster nezačne bez svojej hymny.  

K tomu pár slov na úvod od pani starostky,  

a udretím na ,,gong“ sa 12. ročník tohto podujatia otvoril. 

O sprievodné slovo sa Matej Miklian postaral, 

z Hriňovej k nám ,,že vraj veľmi rád“ zavítal.  

Od jedenástej, keď pri kotloch sa súťažiaci potili,  

návštevníci si na tribúne kultúrny program vychutnávali. 

Program bol bohatý, na chuť si mohol prísť každý,  

k tomu guľáš v altánku, neodolal návštevník žiadny.  

Odštartovali ho deti Základnej umeleckej školy v Stožku,  

nasledovala ľudová hudba Javorinka,  

po nej Detské folklórne súbory Stožkárik a Poničan,  

ktoré zakrepčili nám trošku.  

Na priame poludnie ukázali svoj talent členovia univerzitného súboru Mladosť,  

z ktorých malo celé publikum, spolu s rodičmi i príbuznými veľkú radosť.  

Medzičasom boli pripravení aj členovia odbornej poroty,  

ktorí sa na odber vzoriek zamerali a v súkromí jednotlivé guľášiky ,,opačovali“.  

Návštevníci si vychutnávali vystúpenie skupiny POP STARS – ABBA a BONEY M,  

ktorým rozospievali a roztancovali celé publikum i zaplnili pódium.  

Prišla hodina, kedy porota zhodnotila 

a v poradí už 12. Guľášmajstra nám predstavila.   
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Členovia poroty to veru nemajú jednoduché,  

vybrať NAJ guľáš, keď  vraj všetky sú vynikajúce. 

V dnešnej dobe sa na pracovných pohovoroch pýtajú na roky praxe,  

či to platí aj pri guľáši, nie je jasné,  

no tento rok sa aj na mladú generáciu usmialo šťastie.  

Guľášmajstrom 2017 sa stali domáci,  

členovia tímu ,,Kde mám bundu“ krásne prvé miesto vyhrali. 

35 družstiev v tomto ročníku súťažilo, prvých 10 sa umiestnilo:  

1. Kde mám bundu 

2. Obec Veľká Ves 

3. Vladimír Ďurica - Hriňová 

4. Miroslav Sabol – Stožok 

5. Mário Hukeľ – Stožok 

6. VLK – Zvolen 

7. Viktor Záchenský – Senohrad 

8. Ján Sľúka – Senohrad 

9. Martin Ďurica – Hriňová Krivec 

10. Obec Podrečany  

 

Po vyhodnotení zahrala skupina REBEL´S BAND country hity,  

na ktorej sa všetci dobre zabavili a v diskotéke  DJ pokračovali.   

Všetkým členom APOZ-u a sponzorom patrí veľká vďaka, 

každému kto pomohol, aj maličkosť sa ráta.  

Ďakujeme Vám všetkým súťažiacim i zúčastneným, 

konštatujeme, že Guľášmajster 2017 bol úspešným! 

Sponzori:  

BBSK 

Pivovary TOPVAR 

SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS, DETVA 

LIGNUM MS, s. r. o. 

ASTA, spol. s  r. o. 

BAPO DETVA, s. r. o. 

Bystriansky, s. r. o., DETVA 

SAROUTE, Považská Bystrica 

PK Doprastav, Žilina 

STANSERVIS, s. r. o., Vígľaš 

Pekáreň Vidlička a syn 

 

BETON BAU, s. r. o. 

M-trade-Ag, s. r. o., Látky 

KNAR PIZZERIA 

SLATINSKÁ PEKÁREŇ, Kriváň 

TOMS.SK, Detva 

VERÓNY OaS, s. r. o. 

Remonta, s. r. o., Zvolenská Slatina 

MUDr. Ján Spodniak – kandidát na poslanca VÚC               

                                    v tohtoročných voľbách 

Mgr. Miroslav Suja, poslanec VÚC 
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Rozprávkový les 2017 

 ,,Zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec“ pozná asi každý z nás. V našej obci to však funguje opačne. 

Keď všetkým deťom zazvoní zvonček v škole poslednýkrát a dostanú svoje vysvedčenia, v Stožku sa rozprávka 

s názvom Rozprávkový les začína.  

Nad radosť z detských tvári niet,  

hlavne keď zvonček v škole prestane znieť.  

Detičky my tiež radi máme,  

preto im vždy na konci školského roka dvojnásobnú radosť prinášame.  

Rozprávkový les otvára každoročne svoje brány,  

1. júla 2017 sme tento rok prázdniny privítali.  

Radosť z očakávania sa rýchlo vytratila,  

keď nám príroda nepekné počasie pripravila.  

V rozprávkovom lese zrazu všetko stíchlo,  

čosi-kamsi sa všetko do svojich skrýš skrylo.  

Netrvalo to však dlhý čas,  

strigy na štarte prišli dobrú správu povedať.  

A tak nálada v lese opäť ožila  

a veru sa už aj obloha vyjasnila.  

Nedočkavé deti na štarte túžobne čakali,  

už aby ich do lesa rozprávok strigy pustili.  

Nebola to veru ľahká výprava,  

11 rozprávok delilo každého od šťastného konca.  

Princ s princeznou vítali každého hosťa,  

kto prišiel pozrieť do rozprávkového Stožka.  

V pekle čerti už v kotle kúrili,  

okolo svojej návštevy sa len tak krútili. 

O troch prasiatkach deti veľa počuli 

a prasiatka sa na nich už tešili.  

Ľudové rozprávky majú svoje čaro,  

deti tam čakalo veľa prekážok.  

V hoteli Transylvánia sme sa ocitli prvýkrát,  

kto by bol povedal, že aj oni prídu k nám.  

Popoluška bola krásna ako z rozprávky,  

Perníková chalúpka potešila medovníkmi.  

Šašov máme všetci radi, 

oni sú vždy zdrojom zábavy.  
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Mrázika s Babou Jagou sme neobišli 

a ku koncu sme sa už priblížili.  

Poslednou zastávkou bol indiánsky kmeň 

a hurá je tu už vytúžený cieľ!  

Na Petrovej pastve už guľášik voňal,  

po takej túre veru aj zapasoval.  

Na štvorkolkách sme sa povozili 

a akoby to bolo, keby k nám hasiči s penou neprišli.  

Vyšantili sme sa s rozprávkovými bytosťami dosti,  

o rok sa tešíme opäť na všetkých našich hostí.  

 

 Poďakovanie patrí členom APOZ-u a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizácii a príprave 

podujatia, sponzorom i návštevníkom, ktorí prišli a užili si toto krásne podujatie s nami.  

Sponzori:  

Generálny sponzor – Slovnaft, a. s., Bratislava 

Slatinská pekáreň, Stožok, p. Chabada Ján 

Bystriansky Jaroslav, Detva 

ELORA, s. r. o., Ing. Štefan Kováč 

COOP Jednota v. d. Krupina 

Geostav, s. r. o., Detva 

Pyrohas, s. r. o., Stožok 

Ondrej Čierny – nákladná doprava 

Ľubomír Nemec s partiou 

ŽSR Zvolen – elektroúsek 

Jana Ďurinová, Stožok 

WILLING, a. s., Zvolen 

TOMS SK, s. r. o.  

Stavebniny BETONBAU, s. r. o.  

                                                                                                                    

APOZ v Sihle – Jarmo 2017 

 Obecný úrad v Stožku ako poďakovanie 

členom APOZ za celoročnú prácu a pomoc pri 

príprave a organizácii podujatí obce usporiadal 

výlet do obce Sihla, kde sa každoročne koná 

kultúrne podujatie s názvom Jarmo – v poradí 

17. ročník pretekov volských záprahov. A aby 

si mohli užiť tento deň ako sa patrí, obec 

objednala pre všetkých autobus, ktorý ich na  

podujatie odviezol. Výborná nálada vládla už pri nasadnutí do autobusu a neopustila nikoho počas celého dňa. 

Hoci sa nemohli zúčastniť všetci členovia, veríme, že takýchto výletov bude viac a raz sa stretneme v autobuse 

všetci spoločne. Členovia APOZ si ako správni organizátori všímali každý detail podujatia, čo bolo dobré, čo 

zlé, čo im chýbalo, čoho naopak bolo dostatok, čo videli ako dobrý podnet na doplnenie alebo zmenu v našich 

podujatiach.                                                                                                 Bc. Dominika Petrincová 
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Základná umelecká škola v Stožku 

 Naša ZUŠ otvorila po prvýkrát svoje brány v roku 2014. Bolo to nedávno, 

čo sme videli naše deti prvý raz stáť na pódiu počas akcie Guľášmajster. Dnes sú 

to skúsení a ,,oťukaní“ speváci, hudobníci či tanečníci, ktorí neraz stáli pred 

stovkami divákov. Vďačiť za to môžeme predovšetkým učiteľom, ktorí sa deň čo 

deň snažia o to, aby ukázali rodičom, aké šikovné a nadané deti majú doma. Nie je 

to len o hodinách, ktoré učitelia odučia, ale aj o snahe motivovať svojich žiakov, 

ukázať im, že to, čo robia, má význam. Ich najväčším ocenením je potlesk 

publika, pred ktorý sa stavajú mnohokrát s nervozitou, so strachom, s plačom, že  

to nezvládnu. ZUŠ sa počas troch rokov dostala na popredné miesta kultúrnych podujatí v celom Podpoľaní 

i širokom okolí. Počas celého roka je kalendár ZUŠ plný. Hoci školský rok zatvára v júni svoje brány a triedy 

ostávajú dva mesiace prázdne, pre učiteľov a žiakov ZUŠ v Stožku to ani zďaleka neznamená čas oddychu. 

Účasť na podujatiach si vyžadujú hudobné a tanečné nácviky, skúšky, tréningy a organizačnú prípravu.  

                                        Bc. Dominika Petrincová 

Akcie v roku 2017 a účasť na kultúrnych podujatiach:  

 Týždeň kultúry v Stožku a vernisáž                           

na železničnej stanici 

 Veľkonočný jarmok 

 Záverečný koncert žiakov tanečného 

a hudobného odboru 

 Sústredenie, Detvianska Huta 

 Rodičovský ples v Stožku  

 Medzinárodný deň žien 

 Guľášmajster 

 Festival v Trenčianskej Turnej 

 Podjavorské slávnosti v Pliešovciach 

 Zdola Ponickýho mlyna 

 Interné koncerty Stožok, Poniky 

 Banská Štiavnica  

 Denný letný tábor 

 Očovská folklórna hruda 

 Hontianska paráda v Hrušove

Plesy 

                               Hneď v januári sa naša ZUŠ prezentovala na dvoch plesoch. Tým prvým bol ples                       

                                        kapely Temperament cimbal orchestra,   na ktorom sa  predstavili žiačky tanečného   

                                        odboru s tancom  Hello  Dolly  a   Kristínka  Konôpková  spevom.    S tým istým  

                                        programom sme vystúpili aj na rodičovskom plese v Stožku, ktorého sme boli 

spoluorganizátorom. Ďakujeme všetkým sponzorom, rodičom a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri 

organizácii. Do tanca nám počas plesu hrala Ľudová hudba Javorinka z Pliešoviec, ktorej členovia sú žiakmi 

ZUŠ.                                                           Sústredenie v Detvianskej Hute 

 Keďže naša škola v tomto školskom roku otvorila svoje brány aj                               

v elokovanom pracovisku v Ponikách, rozhodli sme sa, že spravíme akciu, na 

ktorej sa deti zoznámia. Preto sme v marci zorganizovali sústredenie, ktoré 

bolo pestré pre všetkých zúčastnených. Cvičilo sa na hudobných nástrojoch, 

spievalo sa, tancovalo, ale samozrejme aj hralo, športovalo a zabávalo. 
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Podarilo sa nám pripraviť 

hodinový program, 

s ktorým sa naša ZUŠ 

prezentuje nielen na 

obecných podujatiach. 

Určite bolo pre všetkých 

veľkým zážitkom a my 

pevne veríme, že sa nám 

toto podujatie bude dariť 

organizovať každý školský rok! 

 

Veľkonočný koncert 

 Jar symbolizuje najvýznamnejší kresťanský sviatok Veľká noc. 

Okrem duchovného pôžitku je to čas hodovania a oblievania. Koniec 

zimy a príchod jari naši prarodičia slávili aj obchôdzkou, pri ktorej 

mladé dedinské dievčatá vynášali z chotára Morenu - symbol zimy                      

a choroby. Tradícia pretrvávala po stáročia, no vytratila sa z dedinského prostredia, preniesla sa však                             

do  folklórnych   súborov a   vyučovacieho procesu   základných  umeleckých  škôl.  Ani u nás tomu nie je inak,  

avšak tentokrát sme využili potenciál rodičov našich žiakov a zapojili ich do koncertu. Šikovní oteckovia, Erik 

Nováček, Marián Ruszó a Slavomír Lipták,  obohatili náš koncert nielen svojím šarmom, ale aj hrou na 

hudobných nástrojoch a s ich pomocou sa nám podarilo založiť modernú kapelu. Pevne veríme, že to bol len 

začiatok a že sa nám v budúcnosti ešte predstavia.   

Vernisáž na železničnej stanici v Stožku 

Pomaly sa stáva tradíciou netradičné čítanie rozprávok na železničnej 

stanici. Výnimkou nebol ani tento rok. 24. 3. 2017 sa tam stretli deti ZUŠ, Timea 

Danišová im prečítala zaujímavú a pútavú rozprávku. Riaditeľ školy zapojil deti                   

do rozprávania o knihách aj ich autoroch. Svojou pozornosťou a šikovnosťou sa  

niektorým z nich podarilo vyhrať sladkú odmenu. Na začiatku sa predstavili naši 

najmenší hrou na flaute. Šikovné detičky, ktoré navštevujú výtvarný odbor 

v Stožku aj v elokovanom pracovisku v Ponikách, mali uvedenie svojich prác pre 

verejnosť práve v týchto priestoroch železničnej stanice v Stožku.  

Dňa 30. 4. 2017 sa naša kapela Stožkárik predstavila na súťažnej prehliadke 

spevákov  Na slatinskú nôtu vo Zvolenskej Slatine. Okrem kapely tam vystúpili aj 

naše speváčky z triedy Moniky Holíkovej. V termíne 12. – 13. 5. 2017 sa žiačky  

tanečného odboru zúčastnili spolu s DFS Poničan vystúpenia v Trenčianskej Turnej s tancom – Páračky.  
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V predposledný májový víkend sa v Stožku konala 

každoročná akcia Guľášmajster, na ktorom sa 

predviedli žiaci tanečného a hudobného odboru spolu 

s DFS Poničan. Svojím hodinovým programom potešili 

nielen svojich rodičov, starých rodičov a známych, ale 

aj širokú verejnosť, ktorá sa tejto akcie zúčastnila. 

V mesiaci jún  naša kapela a žiačky z triedy pani 

učiteľky Holíkovej svojím spevom potešili účastníkov 

Podjavorských slávností v Pliešovciach a tanečníci sa  

zas predviedli na veľkolepej slávnosti Ponická fujarka v Ponikách.  

Letné akcie 

V mesiaci august sa naši žiaci predstavili na folklórnych festivaloch, a to: na Hontianskej paráde 

v Hrušove, na Očovskej hrude v Očovej a v Banskej Štiavnici na podujatí s názvom Nezabudnuté remeslá. Deti 

prežili nezabudnuteľné chvíle v dennom letnom tábore v Stožku, ktorý bol úžasným relaxom spojeným 

s rôznorodými športovými, kultúrnymi a zábavnými činnosťami. K dispozícii mali celý športovo-oddychový 

areál v Stožku, kultúrny dom, najväčším lákadlom bola lezecká dráha. Účastníkom tábora organizátori 

pripravili atraktívne hry a súťaže, kde sa deti mohli do sýtosti vyšantiť. 

 

 

Tešíme sa, že  máme úžasné deti, ktoré sa tento školský rok 

pekne prezentovali. Zvládli sme ho s pomocou všetkých, ktorí 

školu robia školou.  Sú to naši žiaci, učitelia, rodičia, starí 

rodičia, pani starostka, zamestnanci Obecného úradu v Stožku 

a všetci ostatní, ktorí nám nemalou mierou pomohli. Týmto 

chceme všetkým vysloviť  „VEĽKÉ ĎAKUJEME!“ 

       

                Kolektív ZUŠ 
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Akcie v roku 2017 

 MŠ je zapojená do Medzinárodného akčného 

plánu v prevencii obezity 

 Rodičovský ples v spolupráci so ZUŠ Stožok 

 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského –  

Smelý Zajko 

 Karneval 

 Návšteva II. ZŠ, III. ZŠ a IV. ZŠ v Detve 

 Deň Zeme 

 Deň matiek 

 Fotenie detí 

 Deň otvorených dverí 

 Pohybové aktivity  v lanovom parku v Stožku 

 Sokoliari 

 Koncoročný výlet – Mestský park Lučenec 

 Olympiáda 

 Rozlúčka predškolákov 

 CHKO Poľana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veľké  Ď A K U J E M  za pomoc pri zrenovovaní, maľovaní  a udržiavaní  nášho školského  dvora patrí:    

Terezke Golianovej, Tomášovi Golianovi, Lenke Šulekovej, Miňovi Šulekovi, Katke Klimovej, Karolovi 

Klimovi, Ľudovi Molnárovi, Janke Kulichovej, Evke Vrbovskej, Julovi Sabolovi, Vladkovi Výbošťokovi, 

Jánovi Buzákovi, Ľubke Mačincovej,  Veronike Ruszóovej, Katke Sekerešovej, Ľubke Olejárovej, Jaroslavovi 

Chlpošovi za finančnú podporu, Ivetke Chamulovej, všetkým podagogickým zamestnancom, zamestnancom 

OÚ – Katke Melichovej, Erike Paulenkovej, nášmu obecnému Radovi i Jozefovi Parobkovi a predovšetkým 

pani starostke Darinke Petrincovej a Ďurimu s Romankou Chamulovou za vybavenie i zhotovenie novej 

drevenej hojdačky, nového dreveného altánku, nového ortopedického chodníka, paletovým lavičkám a stolom.                

                                                                                                                          BOLI  STE  SKVELÍ ! 

Rozlúčka predškolákov 

Trochu mi je smutno, trochu veselo,  

trochu mi je smelo, trochu nesmelo.  

Chvíľu budem taký, ryba ani rak,  

už nie malý škôlkar a ešte nie žiak. 

 Koniec mesiaca jún sa niesol v našej MŠ v znamení rozlúčky predškolákov, ktorá je vlastne takým malým 

sviatkom celej MŠ. Od rána sa deti schádzali vyobliekané, v radostnom očakávaní niečoho nezvyčajného. 

Spoločne za spevu sa rozlúčili so zamestnancami obecného úradu, s pani učiteľkami, s tetou kuchárkou, s tetou 

upratovačkou, s kamarátmi a hlavne so mnou. Ďakujem im za spoločne prežité chvíle, ktoré boli pre mňa 

výnimočné! Prajem im veľa úspechov, veľa nových kamarátov, úsmev a radosť v srdiečku! Sú to veľmi zlaté 

a milé detičky. Mám ich veľmi rada. Na záver by som sa chcela poďakovať predovšetkým rodičom, ktorí 

MŠ 
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pripravili pre svojich najmenších i najdrahších krásnu rozlúčkovú oslavu s tortou a urobili im tento deň 

nezabudnuteľný!  

 Bránu MŠ opustilo 10 predškolákov, z ktorých sa stanú budúci prváčikovia: 

 Elenka Fekiačová 

 Terezka Golianová 

 Romanko Chamula 

 Simonka Chamulová 

 Marek Chlpoš 

 Danko Kucej 

 Simon Melich 

 Lydka Olejárová 

 Sofinka Ruszóová 

 Lydka Sekeľová 

 

Smelý Zajko 

Deti z našej MŠ navštívili aj tento rok  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského 

vo Zvolene. Mali možnosť vidieť známu slovenskú rozprávku od Jozefa Cígera 

Hronského Smelý Zajko, ktorá ich previedla svetom čarovným, rozprávkovým 

i dobrodružným. Rozprávka Smelý Zajko patrí k erbovým slovenským 

rozprávkam. Sprevádzala detstvo viacerých generácií a aj dnes patrí                                    

k najznámejším titulom pre deti. Večne zasnený Zajko prekonával svoj strach a 

vybral sa do sveta. Chcel nájsť pole plné kapusty, zahnať zajkom hlad a získať 

srdce Zajkuľky. Na ceste ho čakalo veľa dobrodružstiev a stretnutí s priateľskými, 

ale i nebezpečnými zvieratkami. Vďaka stretnutiu s Bábkarom však Zajko uveril, 

že sa môže stať smelý a tiež zistil, ako môže premeniť svoje sny na skutočnosť. Rozprávku sprevádzali 

originálne piesne a pútavé vizuálne spracovanie. Detičky zažili neopakovateľný kultúrny zážitok. 
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Deň matiek    Šetrím si euríčka, už ich mám päť, kúpim dnes mamičke, najkrajší kvet. 

                           Taký kvet červený ako lienka, ĽÚBIM ŤA, ľúbim, MAMULIENKA! 

 Týmito slovami 11. mája vítali deti svoje najmilovanejšie mamičky v sále nášho kultúrneho domu.  Byť 

mamou je najkrajšie poslanie v živote každej ženy, je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je vzácny čas na 

vyjadrenie lásky našim mamám, prejavenie vďačnosti za všetko, čo pre nás neustále robia. Je to deň, kedy 

chceme povedať všetkým mamám, starým mamám, ako ich veľmi ľúbime. Za bezhraničnú lásku a dobrotu sa 

deti z MŠ poďakovali maminkám krásnym programom - pesničkami, básničkami, tancom – ktorý s nimi 

nacvičili pani učiteľky. Na záver deti obdarili maminky vlastnoručne vyrobenými srdiečkami. Ďakujeme 

všetkým MAMIČKÁM za ich lásku a obetavosť, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou a nádejou! 

 

 

 

 

 

Karneval 

 Fašiangový čas prináša zábavu, radosť, veselosť. V Materskej škole v Stožku je detský karneval v tomto 

čase už milou tradíciou. Deti sa už nevedeli dočkať vytúženej atmosféry. Spolu s rodičmi a pani učiteľkami sa 

na 6. 2. 2017 zodpovedne pripravovali. Iba maškarný ples je miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade 

zabávajú princezné s rytiermi,  pavúčí muž s nežnou baletkou, zvieratká z lesa s futbalistom, krehká víla 

s pirátom… Tak tomu bolo aj vo vyzdobenej triede, keď sa po úvodnom sprievode masiek rozpútala veselá 

zábava a v tanci sa vykrúcali deti spolu so svojimi pani učiteľkami. Všetky masky boli za svoju originalitu 

odmenené malou chutnou odmenou a diplomom za snahu a súťaženie. 

Športová olympiáda Pohybová činnosť u detí 

spôsobuje radosť. Takmer každé dieťa túži po aktivite, 

skúša svoju odolnosť, vytrvalosť, obratnosť. 

V predškolskom veku sa dieťa pohybuje bezprostredne, 

z pohybu má radosť, je aktívne. Rado behá, skáče, hrá 

sa s loptou a pod. Pri pohybe sa zdokonaľuje pohybová 

koordinácia trupu a končatín. V každom období 

predškolského veku potrebuje dieťa dostatok 

pohybových aktivít. A preto pani učiteľky z Materskej 

školy v Stožku zorganizovali športovú olympiádu, ktorá 
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sa konala 2. júna 2017 v areáli školy. Slávnostným nástupom súťažiacich detí a vlajkovej čaty sa otvorila 

športová olympiáda. Po úvodných slovách pani učiteľky a po oboznámení účastníkov  

s jednotlivými disciplínami, súťažiaci skladali  

olympijský sľub: „Sľubujem na svoju česť, že  

budem pretekať tak, aby som nikomu neublížil.  

Budem dodržiavať pravidlá hry, nebudem  

sa posmievať slabším. A budem pomáhať ostatným. 

TAK SĽUBUJEM!“ A potom už neostávalo nič iné, 

len zdolať všetky súťažné disciplíny, ktoré boli  

pripravené na školskom dvore materskej školy.  

Vykonávali skoky znožmo vo vreci, skoky cez prekážku, lozili, plazili sa popod farebné paličky, preliezali cez 

tunel, hádzali na cieľ, jazdili slalom na odrážadle, snažili sa udržiavať rovnováhu pri kráčaní po kockách. 

Vyvrcholením športovej olympiády bolo ocenenie všetkých súťažiacich. Každý účastník olympiády si za svoj 

výkon zaslúžil zlatý pohár s diplomom. Všetci odchádzali zo školského dvora spokojní s presvedčením, že sa 

stretneme opäť o rok.                                                               p. učiteľka Janka  

                                     Výlet do Lučenca 

 Na Deň detí nastalo v materskej škole 

veľmi rušno. Deti od rána horeli 

nedočkavosťou, kedy už príde autobus 

a všetci sa spoločne vyberú na školský výlet 

do Mestského parku v Lučenci. Jazdu 

autobusom a príjemné počasie si deti 

vychutnali plnými dúškami. Mestský park 

patrí k obľúbeným a vyhľadávaným 

oddychovým miestam v meste. Navštevujú 

ho ľudia z celého Slovenska, je rajom pre 

deti a  žiakov z  materských a  základných 

škôl. Je jedným z najkrajších na Slovensku. Nachádza sa v ňom veľa cudzokrajných drevín. Deťom sa páčil 

zookútik. Mohli tam vidieť zvieratká od kôz, páva, kačíc, labutí až po lamu.  Obdivovali aj  Rybí chodníček. 

Najviac ich však priťahovali šmýkačky, preliezky, hojdačky a trampolíny. Nevedeli sa ich nabažiť a odtrhnúť  

od nich. Nevídanou atrakciou bola i kondičná cesta, ktorú sme si všetci pochvaľovali. V parku vládla príjemná 

a pohodová atmosféra.  Veríme, že sme týmto výletom u našich detí prehĺbili pozitívny vzťah k prírode, kde 

mali možnosť vnímať čaro prírody a poznávať živočíšnu a rastlinnú ríšu. Výlet sa nám vydaril a domov sme 

odchádzali spokojní, plní dojmov a nových zážitkov.                 Mgr. Zuzana Chlpošová, riaditeľka MŠ 
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Joga - Joga je ozaj pre každého. Je moderná, pestuje telo aj ducha a je aj v Stožku 

 Joga, ako ju poznali v jej raných časoch, obsahovala 

veľmi málo (menej ako 10) jogových asán, teda polôh 

tela. Jej účelom bolo kultivovať ducha, a to postupne. 

Hovoríme o 8 stupňoch jogy. Z nich prvý hovorí, že 

máme zachovávať čistotu tela aj ducha a hneď druhý 

o tom, že sa máme strániť násilia na sebe a samozrejme 

aj na iných ľuďoch, zvieratách, akomkoľvek živom 

tvorovi.  

 Dnes poznáme mnoho štýlov jogy. Hathajogu – pomalú formu, zameranú hlavne na zachovanie 

prirodzených možností tela, zachovanie ohybnosti, zdravia kĺbov a vnútorných orgánov. Pomalú a meditatívnu 

Jin jogu, ktorá presúva svoje pôsobenie za hranice napätia svalov až ku fasciám a šľachám. Je veľmi efektívna, 

nenásilná a má tú výhodu, že keď sa raz natiahne šľacha, viac sa neskráti. Dynamickú Powerjogu alebo Aštanga 

vinyasa jogu, ktoré obe majú svoj pôvod vo vytrvalostnom cvičení indickej armády. Aštanga vinyasa joga si 

dodnes zachováva svoj presný rigidný charakter, sled pozícií a vyžaduje dennú až 90 minútovú prax. 

K joge patrí aj Pranayama – dychové cvičenia.  Správny dych je neoddeliteľnou súčasťou každej 

pozície. Pokiaľ sa dych z pozície stratí, znamená to, že naše chcenie dosiahnuť dokonalosť v pozícii, predčilo 

naše skutočné možnosti a páchame na sebe násilie. Vtedy je správne s pokorou prijať hranice svojho tela, nájsť 

svoj dych a plynule bez násilia a chcenia pokračovať v cvičení. 

A čo môžete ochutnať v Stožku? Moja jogová prax trvá zatiaľ 14 

rokov. Z toho 12 rokov som profesionálnou  vyškolenou inštruktorkou. 

Každý pondelok o 18:30 cvičíme cca 60 minút jogu, ktorá čerpá 

z Powerjogy, Hathajogy a Jin jogy. Mne sú tieto štýly najbližšie. Každé 

jogové stretnutie začíname  zodpovedaním otázky „Ako sa cítiš? Ako sa 

dnes, práve teraz, máš?“ A podľa toho ako znejú odpovede, plynie aj celá 

jogová hodina. Keď prevažuje únava, vzbudzujeme cvičením energiu, 

keď sme naopak veľmi nabudení a aktívni, viac sa venujeme pomalým 

štýlom a dychu. Každé naše pondelnajšie stretnutie má rovnaký cieľ  - 

napomáhať vytvoriť rovnováhu. Teším sa z hojnej účasti na 

pondelňajších jogových stretnutiach, som za to vďačná a verím, že sa 

nájde ešte veľa nových jogových nadšencov. 

                        PhD. Michaeala Vajová 

                             www.tehujoga.sk 
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Zumba®fitness program 

Čo je zumba?  

Zumba je tanečný fitnes program, ktorý 

predstavuje   aeróbny  tréning  -  ide  o  formu  

intervalového tréningu, využíva sa pomenovanie  

„prerušovaný  tréning“.   Striedajú  sa pomalé a                                                                                                

rýchle skladby.  Tepová  frekvencia sa   po dobu  

tréningu  udržuje  v aeróbnej zóne, zvyšuje sa a  

klesá   s meniacou  sa  skladbou. Lekcia Zumby  

väčšinou  trvá  spravidla  60  minút,   začína  

warm-upom, ktorý čerpá a používa podobné prvky ako aerobik. V tejto časti inštruktor pripraví cvičiacich 

nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke na ďalšiu časť hodiny. Po rozcvičení nasleduje tanečná párty, 

plná latino-amerických rytmov, kde hrá hlavnú rolu hudba. Používa sa prevažne latino-americká hudba (salsa, 

merengue, reggaeton, calypso, cumbie, cha-cha), ďalej sa stretávame aj s prvkami orientálnych a afrických 

tancov, s flamengom a gréckymi tancami. Hudba je veľmi hlasitá ako na párty. Účastníci lekcie sa riadia 

zmenami hudby  konkrétnej skladby. Lekcia končí pomalou skladbou, keď sa vykoná cool down (zníženie 

tepovej frekvencie) a dôležitý strečing. Je efektívna, založená na princípe intervalového tréningu, ktorý 

maximalizuje výdaj kalórií, spaľovanie tukov a tónovanie svalov. Choreografie zahŕňajú striedanie rýchlych a 

pomalých rytmov na princípe vytrvalostného intervalového tréningu s cieľom vyformovať a posilniť celé telo a 

zároveň spaľovať tuk. 

Tajomstvo úspechu Zumba®fitness 

Zumba je skvelá nielen pre vaše telo, ale aj pre vašu myseľ a je naozaj pre každého (deti, mladí i starí, 

muži i ženy, s kondíciou či bez). Zumba je: 

 zábava... je to typ cvičenia, ktoré budete chcieť robiť každý deň a budete sa z neho tešiť, účastníci 

cvičenia sa bavia ako na párty a ani si neuvedomujú, že cvičia, 

 jednoduchosť... môžete začať na akejkoľvek úrovni, zumba je určená pre všetkých bez ohľadu na vek, 

kondíciu, tanečné či športové skúsenosti, 

 efektivita... princíp intervalového tréningu maximalizuje výdaj kalórií, spaľovanie tukov a formovanie 

svalov, 

 originalita... hudba, kroky, pohyby, pocit.  

Zumba®fitness hodiny v Stožku 

 V časoch, keď sa Zumba stala svetovým hitom, sa dostala aj do našej obce. Vtedajšia certifikovaná 

inštruktorka dochádzala zo Zvolena do okolitých dedín  precvičovať svoje Zumba hodiny. Kvôli časovej tiesni 

však postupne obmedzila svoj okruh a Zumba v Stožku skončila. V roku 2015 sme si teda povedali, že by sme 

skúsili Zumbu v Stožku opäť obnoviť, a tak sme sa prihlásili spoločne na dvojdňový Zumba kurz v Bratislave, 
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kde sa nám úspešne podarilo získať certifikát fitness programu ZUMBA® FITNESS. Od marca 2016 sme 

začali precvičovať Zumba hodiny v Kultúrnom dome v Stožku. V letnom období sme si rezervovali 

multifunkčné ihrisko v športovo-oddychovom areáli. Zumbu sme cvičili dvakrát v týždni (utorok a nedeľa).                

Na jeseň 2016 nás oslovili z Vígľaša a od toho času sme rozšírili tréningy aj tam. Raz do týždňa cvičíme                        

v telocvični na Základnej škole vo Vígľaši a v letnom období na multifunkčnom ihrisku v školskom areáli.                      

Na jar v roku 2017 nás kontaktovali nadšenci cvičenia z obce Stará Huta, kde nám umožnili cvičiť v kultúrnom 

dome. V súčasnej dobe cvičíme v Stožku každý utorok od 19.00 do 20.00. V letnom období a za priaznivého 

počasia cvičíme vonku, v prípade  zlého počasia a v zimnom období  v kultúrnom dome. Ak vám cvičenie robí 

radosť, je to ten najlepší spôsob, ako urobiť niečo pre seba. A ak na konci každého tréningu vidíte na tvárach 

ľudí, ktorí si prišli zacvičiť úsmev či aspoň lepšiu náladu, akú mali na začiatku hodiny, je to dôkaz toho, že 

dokážete tých ľudí motivovať k tomu, aby využili tréning čo v najväčšej možnej miere pre seba. Od nášho 

začiatku sa nám podarilo vytvoriť krásny Zumba-team, z ktorého sa tešíme a veríme, že zdravie nám umožní 

odcvičiť ešte veľa takých zábavných a dobrou náladou obohatených hodín ako doteraz.                                                                                        

                                                                                                    Dominika Petrincová, Michaela Klimová 

Fitness day  

 V čase, keď sme začínali precvičovať Zumbu, bolo naším 

cieľom spájať všetkých, ktorí majú radi šport, pohyb 

a spoločne realizovať športové podujatia. Túto myšlienku sa 

nám podarilo zmeniť na skutočnosť dňa  15.7.2017, kedy sme 

zorganizovali prvý spoločný Fitness day. Nielen Zumba je 

zdravá pre naše telo, ale i mnohé iné programy, a tak sme sa 

rozhodli osloviť aj profesionálnu vyškolenú inštruktorku jogy 

Mišku Vajovú, ktorú mnohí poznajú z jej hodín jogy, aby 

spoločne  s nami  strávila  tento deň  a  zároveň nás naučila  

niečo o joge. Ďalšou osobou, ktorá prijala naše pozvanie bola Mariana Mojšová – 24FIT KLUB Vígľaš.                         

M. Mojšová ako osobný tréner a poradca zdravej výživy predcvičuje cvičenie s vlastnou váhou tela. Tešíme sa, 

že môžeme spájať ľudí, ktorí majú radi zdravý životný štýl, pohyb, šport a fintess, dúfame, že podobných akcií 

sa nám podarí uskutočniť viac.  

                Dominika Petrincová, Michaela Klimová 

OŠK 

 O tom, že máme v našej obci šikovných a nadaných futbalistov nemusíme písať, pretože nám to sami 

v poslednom období dokázali svojimi výkonmi. Chválou na ich šikovnosť nemôžeme však šetriť. Počas letnej 

prestávky sa členovia OŠK rozhodli svojpomocne upraviť futbalové ihrisko, ktoré sa postupne ,,opotrebúva“. 

Hoci motyky sa u chlapov tak často nevidia, naši futbalisti nám ukázali, že im to ide aj s nimi. Večer čo večer si  

 23 Šport 



        

 

 

Kolo Termín konania Domáci Hostia stav

4K 27.8.2017 16:00 OŠK STOŽOK (A) OTJ Hontianske Nemce (A) :

5K 3.9.2017 15:30 TJ Slovan Dudince OŠK STOŽOK (A) :

6K 10.9.2017 15:30 OŠK STOŽOK (A) FK Zvolenská Slatina :

13K 15.9.2017 15:30 OŠK STOŽOK (A) TJ Kriváň (A) :

7K 16.9.2017 15:00 FK Slovan Kúpele Sliač OŠK STOŽOK (A) :

8K 24.9.2017 15:00 OZ OFK Sebechleby OŠK STOŽOK (A) :

9K 1.10.2017 14:30 OŠK STOŽOK (A) MFK Vígľaš - Pstruša (A) :

10K 8.10.2017 14:30 TJ Detvianska Huta OŠK STOŽOK (A) :

11K 15.10.2017 14:30 OŠK STOŽOK (A) TJ Družstevník Podzamčok :

12K 22.10.2017 14:00 TJ Družstevník Bzovík OŠK STOŽOK (A) :

1K 29.10.2017 14:00 TJ Družstevník Očová OŠK STOŽOK (A) :

2K 5.11.2017 13:30 OŠK STOŽOK (A) TJ Slovan AX Budča (A) :

vzali motyky a kopali ihrisko, aby z neho 

odstránili burinu a nežiaduce rastliny, ktoré sa 

na trávniku začali množiť. Následne si 

zaobstarali sejačku, ktorá rozsiala novú trávu. 

A keďže v letnom období by sa novej trávičke 

bez vody nedarilo, členovia OŠK mysleli aj na 

to. Komu sa dá, ide zapnúť postrekovanie, ďalší 

ho zase vypne. Že sú jeden tím niet pochýb, 

pretože prísť a odohrať zápas je podstata 

každého člena futbalového tímu, ale ako tím sa  

postarať aj o všetko, čo je za tým, (čo ostatní nevidia) je naozaj obdivuhodné. V blížiacej sa sezóne vám želáme 

mnoho šťastných gólov, veľa úspechov, ktoré zaručí len pevné zdravie. Nech vám chuť v hre ostáva a dobré 

výsledky vás motivujú v ďalšom napredovaní!  

               Bc. Dominika Petrincová 

 

 

Rozpis zápasov – dospelí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorast 

  

 

Prehľad odohratých zápasov:  

  
 

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP 

1 
 

OŠK Stožok 12 8 2 2 66:23 26 4 8 0 

2 
 

TJ Družstevník Senohrad 12 8 1 3 63:26 25 3 7 0 

3 
 

TJ Detvianska Huta 12 4 3 5 26:36 15 2 -3 0 

4 
 

OŠK Lieskovec 12 1 0 11 11:81 3 1 -15 0 

  

Šport 24 

25 Šport 

Šport 

My sme hráči zo Stožku, úctu, rešpekt k druhým máme, 

do futbalu srdce dáme,  

a to je naša výhoda, 

sme najlepší, to nie je náhoda! 

 

 

Najlepší strelec súťaže dorastencov s počtom 

gólov 18 bol Kevin Urban a druhý najlepší 

strelec bol so 14 gólmi Jakub Matúch.  

 

http://futbalnet.sk/klub/83/tim/21477
http://futbalnet.sk/klub/680/tim/21631
http://futbalnet.sk/klub/1107/tim/21304
http://futbalnet.sk/klub/41/tim/21653


   
 

 

Kolo Termín konania Domáci Hostia Stav

3K 19.8.2017 14:00 TJ Družstevník Očová OŠK Stožok :

4K 27.8.2017 13:30 OŠK Stožok FK Šalková :

1K 29.8.2017 14:00 ŠK Heľpa OŠK Stožok :

5K 2.9.2017 14:00 TJ Slovan Dudince OŠK Stožok :

2K 6.9.2017 16:00 OŠK Stožok ŠKF Kremnica :

6K 10.9.2017 13:00 OŠK Stožok FK Sitno Banská Štiavnica :

7K 17.9.2017 10:00 MFK ŽARNOVICA OŠK Stožok :

8K 24.9.2017 12:30 ŠK Hrochoť OŠK Stožok :

9K 1.10.2017 12:00 OŠK Stožok Šk Prameň Kováčová :

10K 7.10.2017 12:00 TJ Tatran VLM Pliešovce OŠK Stožok :

11K 15.10.2017 12:00 OŠK Stožok FK BREZNO :

12K 21.10.2017 14:30 FK - 34 Brusno - Ondrej OŠK Stožok :

13K 29.10.2017 11:30 OŠK Stožok TJ - Prestavlky :

Ako môžete vidieť z tabuľky OŠK Stožok – dorast, skončil na prvom mieste a dvaja z našich hráčov dostali 

ocenenie „najlepší strelec“. Za takúto nádhernú reprezentáciu obce ďakujeme!         Bc. Darina Petrincová 

Rozpis zápasov - dorast 

 

 

 

 

Naši najmenší futbalisti 

 Najmenším futbalistom sa venuje 

Patrik Gondáš, ktorého majú malí futbalisti 

veľmi radi. Trénujú raz do týždňa. Zostava 

futbalového tímu: Simon a Adrián 

Melichovci, Santino Mališka, Filip Cmarko, 

Peťa Ostrihoňová, Janko Malatinec, Patrik 

Sekereš, Andrej Gneušev, Jakub Buzák.   

Spolu sa venujú pohybovým hrám, ako sú 

naháňačky, rôzne štafety s pomôckami, pri 

ktorých si zlepšujú obratnosť. Učia sa viesť 

lopty, trénujú prihrávky a streľbu. Veríme,      

že im radosť z hry bude prinášať športové 

úspechy!                                                      

Šach 

 Šach je deterministická strategická hra s úplnou informáciou pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku 

rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov, ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať 

súperovi mat. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu, nepozná 

vek,  rasovú či rodovú príslušnosť, ani mesačný príjem a jazyk. Hrá sa po celom svete a hrať ho môžu aj hráči 

so zdravotným postihnutím (vrátane zrakového). Prvý svetový turnaj v tomto športe sa konal v roku 1886. 

Súťaží sa skutočne na rôznych úrovniach – v školách, univerzitách, 

v rámci mesta, celoštátne… Či už je to kolektívny šport ako 

ľadový hokej, alebo aj obyčajná spoločenská hra, ak máš 

spoluhráčov a protihráčov, robíš niečo, čo ťa baví. A o tom šport 

predsa je.  

        Bc. Darina Petrincová    

Dianie v obci 
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Strategick%C3%A1_hra
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achmat
https://sk.wikipedia.org/wiki/Umenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Veda
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port


        

 

 

Divadelný ochotnícky súbor 

Stožkár 

 Doteraz nacvičené hry ochotníckym 

divadelným súborom Stožkár sa niesli 

v duchu folklóru a ľudovej slovesnosti. 

Divadelníci sa spoluobčanom predstavili 

ďalšou divadelnou hrou s názvom Intrigáni, ktorou však načreli do iného súdka. 

Na motívy chorvátskeho autora Mira Gavrana hru dramaturgicky spracovala 

Radoslava Búdová. Autor patrí v súčasnej dobe medzi najznámejších 

a najprekladanejších autorov, je známy svojimi hrami a majstrovsky 

vykreslenými postavami s vtipnou pointou. Pod režijnou taktovkou                             

PhDr. Jaroslava Černáka ožil pútavý príbeh prinášajúci obraz malomeštiackej 

kultúry a snahy vyzerať pred susedmi čo najlepšie. Divadelná komédia pútavo zobrazuje vzťahy a život 

v spoločnosti v roku 1920 v neurčitom mestečku. Reťaz 

komických situácií spôsobuje vydaj prešibanej Kláry, pre ktorú 

rodičia hľadajú najbohatšieho a najkrajšieho muža široko-

ďaleko. Či sa im to podarilo, ste mohli vidieť na premiére 

a repríze v našom kultúrnom dome.   

 Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene každoročne 

organizuje regionálnu súťažnú prehliadku. Tento rok sa konala 

v Kriváni, a tak sme sa s Intrigánmi prihlásili. Aký bol výsledok?  Fenomenálny! Naša herečka Bc. Marcela 

Černáková, ktorá stvárňuje hlavnú rolu Kláry, získala Cenu za najlepší herecký výkon! Veľmi sme sa potešili 

a ešte raz srdečne gratulujeme! Cena ostáva v rodine, pretože vlani si odniesol toto vynikajúce ocenenie jej 

manžel PhDr. Jaroslav Černák za rolu Hrbáča v rozprávke Traja zhavranelí bratia. Dúfame, že pri nasledujúcej 

repríze si prídete opäť pozrieť túto skvelú divadelnú komédiu.                         

                                            Mgr. Dušan Kočlík, Radoslava Búdová 
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Prvé sväté prijímanie 

 Pri prvom svätom prijímaní sa dieťa slobodne a vedome rozhodne, že chce byť kresťanom katolíkom.  

Chce sa začleniť do Kristovej Cirkvi, začať sa od Ježiša učiť žiť ako On a spoločne s ostatnými katolíkmi a  

kresťanmi prijať za svoje poslanie, ktoré nám Ježiš v Cirkvi zveril. 

 Na znak toho dieťa: 

 skladá krstný sľub (text sľubu), v ktorom vyznáva svoju vieru v Trojjediného Boha a zároveň                        

v ňom vyjadruje svoju vôľu byť pripojené k ľudu Novej Zmluvy, v podstate tým túto Zmluvu                   

s Bohom uzatvára a rozhoduje sa začať meniť svoj život  tak, aby zodpovedal 

Evanjeliu Ježiša Krista a zákonom Jeho Cirkvi, 

 na znak toho pristupuje ku sviatosti pokánia (svätej spovedi), ktorou toto svoje rozhodnutie 

spečaťuje, 

 po prvý raz sa plne zúčastňuje na svätej omši, ktorá je slávením Zmluvy medzi Bohom a človekom 

a na znak toho, že už patrí medzi ľud Novej Zmluvy, zúčastňuje sa aj na svätom prijímaní, 

 začleňuje sa do farnosti, ktorá je skonkrétnením Cirkvi v našej obci a od okamihu svätého 

prijímania sa už podieľa na jej živote, sláveniach, napr. svätej omše, poslaní a službe. 

 

 Tým sa u dieťaťa začína jeho „pokrstový katechumenát“, o ktorom Katechizmus hovorí: „Krst detí už 

svojou povahou vyžaduje katechumenát po krste. Pritom nejde len o potrebu náboženskej výchovy po krste, ale 

aj o nevyhnutné rozvinutie krstnej milosti pri raste osoby,“ (KKC 1231) a ktorý potrvá až do prijatia sviatosti 

birmovania, ktorou sa ukončuje plné uvedenie dieťaťa (už mladého človeka) do kresťanského života. 

 

Deti, ktoré prvýkrát prijali Sviatosť Oltárnu 14. 5. 2017 

Olejárová Terezka,  Fekiač Dominik,  Hudec Marek,  Zošiak Tomáš 
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Zo života farnosti 

http://www.farar.inky.sk/Resources/KRSTNYSLUB.html


        

 

 

                           Narodení                                                          Opustili nás... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujeme oslávencom!  

Hroncová Mária 

Vajsová Pavlína 

Mališová Margita 

Vojtková Viera 

Badinková Anna 

Fekiačová Emília 

Výbošťok Jozef 

Výbošťoková Emília 

Výbošťoková Mária 

Luptáková Anna 

Petrinec Ján 

Psotková Mária 

Debnárová Paulína 

Homoľa Štefan 

Kapcová Anna 

Stellerová Amália 

Ďurišová Anna 

Fekiačová Anna 

Bohumeľová Eva 

Sýčová Anna 

Výbošťok Karol 

Petrinec Ondrej 

Petrincová Emília 

Fekiačová Magdaléna 

Kminiaková Juliána 

Ľuptáková Magdaléna 

Fekiačová Mária 

Melicherčíková Magdaléna 

Melicherčík Jozef 

Melicherčíková Anna 

Klimová Anna 

Výbošťoková Magdaléna 

Klimová Anna 

Luptáková Mária 

Chamulová Anna 

Petrincová Margita 

Klimo Karol 

Vyletelová Mária 

Petrinec Jozef 

Petrincová Mária 

Melicherčík Ján 

Hrašková Zuzana

 

Spoločenská rubrika zahŕňa všetkých občanov od januára do júla 2017. Do ďalšieho čísla zverejníme mená spoluobčanov od augusta do konca roka.  
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Spoločenská rubrika 

Ostrihoň Dominik 

Tomančík Dávid 

Tkáč Andrej 

Fekiač Samuel 

Rosiarová Zara 

Riečanská Charlotte 

Stieranková Michaela 

Čipčalová Nikola 

 

Sýkorová Helena        

Gondová Petrina        

Kminiaková Amália      

Petrincová Amália         

Fekiačová Magdaléna     

Malatincová Magdaléna  

Fekiač Ján                      

                        Slúka Ján                    
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