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1. Predslov 

 

 Prvá písomná zmienka o obci Stožok pochádza z roku 1773. Obec vznikla z lazov na 

území Vígľašského panstva. Vývoj osídlenia prešiel od lazníckeho rozptýlenia po kompaktnú 

jadrovú obec. V prvej etape od vzniku až po rok 1950 bolo výlučne laznícke osídlenie. V druhej 

etape, kde sa sústreďuje výstavba pozdĺž komunikácie, vznikla jadrová obec bez výrazného 

centra.  

 V roku 1946 bola založená miestna osvetová rada. Hlavným predstaviteľom bol vtedajší 

učiteľ a riaditeľ školy Ondrej Cibuľa.  

 V dňoch 18 – 19. marce 1946 previedla sa exhumácia padlých príslušníkov ČA v obci 

Stožok. Spolu bolo vykopaných v obci 59 príslušníkov ČA.  

 Vo februári 1950 bol založený v obci prípravný výbor pre utvorenie jednotného 

roľníckeho družstva (JRD), ktorý mal 6 členov. Prípravný výbor tvorili členovia z radov 

robotníkov, malých a stredných roľníkov, bezzemkov, ktorí chceli spoločne hospodáriť v JRD.  

 Dňa 8. 9. 1944 bol utvorený Revolučný národný výbor, ktorý zostavil Ján Bakan.  

Tento výbor prebral hneď vedenie obce do svojich rúk. Odvádzal sa dobytok pre Slovpol, obilie 

do monopolu a vykonávali sa rôzne povinnosti. Bola urobená zbierka potravín pre partizánov 

a československú armádu. Zbierku viedol vtedajší miestny riaditeľ školy Ondrej Cibuľa. 

K československej armáde narukovalo 70 mužov. Vojaci, ktorí boli narukovaní, boli buď zajatý 

alebo sa vrátili domov cez hory. Po potlačení povstania bolo v zajatí v Nemecku 8 vojakov 

z obce. Tí sa vrátili z Nemecka v júni roku 1945. Po objavení rusko – nemeckého frontu sa 

začali nemeckí vojaci usadzovať v obci. Tunajšie obyvateľstvo prežívalo ťažké časy. Nemci 

brali všetko pre seba, hlavne dobytok, kravy, kone, ošípané, ovce, sliepky, husi, kačice, šatstvo 

a všetko čo potrebovali. Prvý ruský granát na chotár obce padol 2. 2. 1945. Potom sa začali boje 

o obec Stožok. Ľudia sa ukrývali v pivniciach a tam čakali na svoj osud skoro 2 týždne. Obec 

bola od Nemcov oslobodená. Počas frontu prišli o život piati občania a viacerí ostali mrzáci 

kvôli mínam, ktoré boli všade po okolí. Škody spôsobené vojnovými udalosťami boli obrovské. 

Zhorelo 12 domov, vyše 50 bolo poškodených. 

 Po založení menšinového JRD sa prevádzala elektrifikácia dolnej časti obce. Tieto práce 

sa konali v rokoch 1957 – 1958. V roku 1958 bol vybudovaný i miestny rozhlas. Elektrifikácia 

hornej časti obce bola prevedená v zime r. 1960 – 1961. V dolnej časti obce bolo v roku 1958 

založené menšinové JRD, kde pole obrábali spoločne. V hornej časti obce zostali ešte súkromne 
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hospodáriaci roľníci. Títo si pôdu obrábali ešte po starom. Predsedom menšinového JRD bol 

v r. 1958 Ján Bakan mladší.  

 Obchodná sieť v obci nebola vyhovujúca, lebo obec je roztiahnutá a mali len jeden 

obchod v hornej časti obce. Občania z dolnej časti museli takto za nákupmi chodiť vlakom do 

susedných obcí alebo do okresného mesta. Táto situácia sa zrušila tým, že sa v dolnej časti 

vybudoval drevený bufet. Prvou vedúcou bola Katarína Výbošťoková. Bufet bol postavený 

v roku 1959. 

 Začiatkom januára 1968 sa začalo s budovaním miestneho kameňolomu                   aj 

s výstavbou novej školy. Ku koncu roku kameňolom spustil svoju prevádzku. V roku 1969 sa 

ukončila výstavba novej základnej deväťročnej školy. 

 V roku 1972 sa konala výstavba domu smútku. Budova bola dokončená v r. 1974.

 V roku 1972 sa v obci na Horevodí začalo s výstavbou obchodného strediska Benzinol. 

Závod budovali až do roku 1975. Stredisko malo okolo 150 zamestnancov. 

 V rokoch 1980 – 1988 sa začalo s výstavbou pohostinstva v strede obce.  

 

 Ráz obce bol odjakživa prevažne zemedelský. Obyvateľstvo sa zamestnávalo roľníctvom 

(približne 62%), ostatní boli robotníci a deputátnici. Pôdu vlastnili malí a strední roľníci a pár 

dedinských boháčov, ktorí mali nad 20 ha. Pôda však nestačila uživiť početné rodiny 

v domácnosti a preto si niektorí členovia rodiny museli hľadať prácu v závodoch. Obyvateľstvo 

pracovalo na miestnom družstve, vo výskumnom ústave na Pstruši a štátnom dvore v Krnom. 

Popri poľnohospodárstve sa miestni, prevažne muži venovali včelárstvu, kožušníctvu, 

murárčine, stolárstvu. Ženy pestovali ľan a konope a v zime tkali po domácky ľanové plátno na 

plachty, uteráky a iné. Konope spracúvali na nite ručne a tkali s bielym pamokom domáce 

plátno na košele, oplecká, spodky. V zimnom období, keď nebolo práce na poliach, okrem 

tkania aj vyšívali, štrikovali, háčkovali. 

 Ľudských zdrojov v kultúrnom sektore je v obci každým rokom menej a menej. 

V súčasnej dobe sa remeslu venuje naozaj veľmi málo obyvateľov a žiadny z nich sa remeslu 

nevenuje ako svojmu živobytiu. Štefan Hukeľ a Ľubomír Výbošťok sa remeslom zaoberajú na 

amatérskej úrovni až poloprofesionálnej úrovni. Svoje produkty predávajú doma, na trhoch 

remesiel a Folklórnych slávnostiach po celom Slovensku. Ľubomír Výbošťok je členom 

ÚĽUV. (úryvky z Kroniky obce Stožok) 
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2. Samospráva  

 

 V roku 2017 bolo zloženie samosprávy obce 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 (do 31.8. 2017)   

 Katarína Melichová (od 1. 9. 2017)  

 

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. 
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2.2 Obecné zastupiteľstvo 

Rozdelenie pracovných obvodov poslancov vo volebnom období 2014 - 2018 

 

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 98,   Klimo  97,       Barjak  
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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,  Melicherčík 

353, Spodniak 351,  Krnáč 313,  Debnárová 350,  Purdek 218, Debnárová 299,  Konôpka 129,  
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Konôpka 131,  Konôpka 139,  Konôpka 130,  Homola 124, Fekiač 127, Ľupták 208 ,   Malatinec 

255,   Guľáš 113,  Malatincová 112, Jaďuďová 316, Ďalog 318. 

 

2.3 Hlavný kontrolór  

 

Hlavný kontrolór: Ing. Ivan Sivok (od 1. 7. 2017) 

▪ 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 

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. 
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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.  

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. 
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2.5 Voľby do VÚC 2017 

 Rozhodnutím Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky boli vyhlásené voľby do 

orgánov samosprávnych krajov na deň 04. 11. 2017. Oproti predchádzajúcim župným voľbám 

prišlo k určitým zmenám. Voľby boli jednokolové. Prvýkrát sa župan a poslanci volili na 

obdobie 5 rokov z dôvodu, aby sa ďalšie voľby mohli spojiť s komunálnymi voľbami v roku 

2022 a tým ušetriť aj finančné prostriedky. 

 V Slovenskej republike sa z 4 500 142 registrovaných voličov hlasovania zúčastnilo 

1 348 114, čím bola volebná účasť 29,95%. Najvyššia bola v Banskobystrickom kraji 

(40,29%). V Banskobystrickom kraji boli voľby poznamenané masívnou kampaňou 

smerovanou proti doterajšiemu predsedovi samosprávneho kraja Marianovi Kotlebovi. To, 

okrem vysokej účasti, malo za výsledok aj „šachovú partiu“ medzi 17-timi kandidátmi na post 

predsedu – presúvanie šachových figúrok.  

 Kandidáti Lunter, Klus a Mičev sa vzájomne dohodli, že do konečných bojov proti 

súčasnému županovi Marianovi Kotlebovi zasiahne ten z nich, ktorý bude mať najväčšiu 

šancu. Kandidát Strany zelených, Marek Mališ, sa 5. 9. 2017 vzdal kandidatúry v prospech  

Mariana Kotlebu. Dňa 3. 10. 2017 kandidát Martin Klus oznámil, že sa na základe 

prieskumov rozhodol vzdať svojej kandidatúry a podporiť kandidáta Jána Luntera. O deň 

neskôr 4. 10. 2017 sa v prospech pána Luntera vzdal Viliam Baňák a 6. 10. 2017 tiež 

Stanislav Mičev. Z kandidátov s najvyšším počtom hlasov vo voľbách získal Ján Lunter 48,53 

% platných hlasov pred Marianom Kotlebom s 23,24 %, Igorom Kašperom s 10,64 % hlasov, 

Martinom Juhaniakom s 9,68 % hlasov.  

 Novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja sa stal Ing. Ján Lunter 

ako nezávislý kandidát. Svoj úrad prevzal od Ing., Mgr. Mariana Kotlebu 4. 12. 2017 počas 

zasadania krajského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.  

 

Voľby v obci 

 Naša účasť bola až 48,5 %, čo predstavuje 391 voličov. Ing. Ján Lunter získal 154 

hlasov, Ing., Mgr. Marian Kotleba 124 hlasov, Mgr. Martin Juhaniak 33 hlasov a Ing. Igor 

Kašper 27 hlasov. Dokonca aj odstúpivší Doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA u nás získal 8 

platných hlasov. 

 Do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja získali najviac hlasov 

v našej obci Mgr. Miroslav Suja 116, MUDr. Ján Spodniak 99, Ing. Ján Šufliarský 94, Ing. 

Róbert Záchenský 89, Mgr. Stanislav Horník 88, Mgr. art. Roman Malatinec 69 hlasov.  
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 Za volebný obvod č. 4 - Detva sa dostali do zastupiteľstva títo traja poslanci: Mgr. 

Stanislav Horník, nezávislý kandidát, Ing. Ján Šufliarský, nezávislý kandidát, Mgr. art. Roman 

Malatinec, SMER – sociálna demokracia. 
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3. Výstavba v obci 

 

 V prvom polroku 2017 boli pripravované projekty, žiadostí o dotácie a žiadostí na 

aktuálne otvorené výzvy. Obec žiadala finančné prostriedky od Lesov SR na cestu smerom do 

Hraškov, ktorá bola z dôvodu ťažby dreva Lesov SR poškodená. Lesy SR prispeli na cestu 

20 000 eur a 20 0000 eur schválili poslanci obecného zastupiteľstva z rozpočtu obce. 

Z Programu rozvoja vidieka obec žiadala dotácie na dokončenie rigola pri športovo – 

oddychovom areáli. Prvá časť sa realizovala v roku 2016. Tento rok získala obec dotáciu 5 000 

eur z Programu rozvoja vidieka na druhú časť rigola.  

 Z VÚC Banská Bystrica získala obec finančnú podporu vo výške 2 700 eur na akciu 

Guľášmajster 2017, OŠK Stožok získal finančnú podporu vo výške 2 400 eur a ZUŠ 3 000 eur.  

 Regionálna správa ciest poskytla obci tri tatry frézingu, ktorý bol položený na cestu do 

Slivkov. Ďalší frézing, ktorý bol poskytnutý, bol použitý na spodnú cestu do Hraškov a ostatok 

na cestu cez Cibuľku do Krného. V mesiaci august sa uskutočnilo vyčistenie rigolov pri ceste 

smerom od Cibuľku do Krného, pri ceste v Krnom a rigol oproti vrchným bytovkám. V 

mesiacoch júl a august bolo zrekonštruované sociálne zariadenie v kultúrnom dome, keďže je 

kultúrny dom čoraz častejšie využívaný či už predstaveniami DOD Stožkár alebo v ňom 

prebiehajú hodiny ZUŠ Stožok. Po rekonštrukcii vzniklo pekné, moderné sociálne zariadenie 

rozdelené na dámske a pánske toalety. Na športovo – oddychový areál zakúpila obec kosačku.  

 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. 

Združenie požiadalo o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia na 

kompostéry. Ministerstvo cez štrukturálne fondy podporí predchádzanie vzniku biologicky 

komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov, t.j. obstaranie záhradných 

kompostérov na predchádzanie vzniku bioodpadov produkovaných v domácnostiach.  

 V mesiaci december prebiehala rekonštrukcia rozhlasu. Pri bytových domoch obec 

urobila nové pieskovisko, dve lavičky a novým náterom bol natretý existujúci domček. 



 

13 

 

Uvedená akcia bola financovaná zo zamestnaneckého grantu Stredoslovenskej vodárenskej 

prevádzkovej spoločnosti a. s. vo výške 400 eur, ktorá prebehla za pomoci našej občianky 

Viery Chlebničanovej, ktorá je zamestnancom firmy.  

 Najväčšou investíciou v roku 2017 bolo vybudovanie poľných ciest, na ktoré získala 

obec dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Európskych štrukturálnych fondov 

a investičných fondov. Niektorí občania považovali vybudovanie poľných ciest za zbytočné, 

iným sa to páčilo. Ako povedala pani starostka ,,Až čas ukáže, či boli prínosom alebo záťažou 

pre obec“.  

 V roku 2017 starostka obce vypracovala projekt o poskytnutie dotácie v programe 

Podpora rozvoja športu pre rok 2017 na výmenu umelej trávy na multifunkčnom ihrisku, 

vybudovanie vonkajšieho fitness a detského ihriska pri bytových domoch. V tomto projekte 

bola obec úspešná, ale výzva bola nakoniec zrušená z dôvodu nedostatočného finančného 

krytia na podporu projektov, ktoré splnili všetky hodnotiace kritériá na poskytnutie dotácie.  

 Ďalšie žiadosti, ktoré boli v roku 2017 podané a ktoré budú vyhodnocované v roku 

2018: žiadosť na rozšírenie čističky a dobudovanie kanalizácie z Ministerstva životného 

prostredia, žiadosť na Pôdohospodársku platobnú agentúru na rekonštrukciu kultúrneho 

domu, žiadosť na cyklochodník popri zvoničke smerom do obce Klokoč.  
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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 31.12.2016) 

Celkový počet obyvateľov: 1003 

▪ z toho muži: 490 

▪ z toho ženy: 513 

▪ deti od 0 - 6 rokov:  84 

▪ deti od 7 - 15 rokov: 108 

▪ deti od 16 - 18 rokov: 28 

▪ deti od 0 - 18 rokov: 220 

▪ dospelí od 18 rokov: 

▪ dospelí nad 65 rokov: 

 

4.1 Narodili sa 

 Ostrihoň Dominik, Tomančík Dávid, Tkáč Andrej, Fekiač Samuel, Rosiarová Zara, 

Riečanská Charlotte, Stieranková Michaela, Čipčalová Nikola, Kučerová Eliška, Sľúková 

Klára, Černáková Ria, Kleščová Lenka, Kuzma Hugo, Cerovský Vojan 

 

4.2 Opustili nás 

 Sýkorová Helena, Gondová Petrina, Kminiaková Amália, Petrincová Amália, 

Fekiačová Magdaléna, Malatincová Magdaléna, Fekiač Ján, Slúka Ján, Petrinec Jozef, Fekiač 

Jozef 
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5. Kultúra 

 

5.1 Podujatia v roku 

 V roku 2017 bol plán kultúrnych podujatí nasledovný:  

• 03.02.2017 Futbalový ples OŠK 

• 10.02.2017 Rodičovský ples 

• 26.04.2017 Deň Zeme 

• 01.05.2017 Stavanie mája 

• 20.05.2017 Guľášmajster 2017 

• 27.05.2017 Váľanie mája s večernou zábavou 

• 01.07.2017 Rozprávkový les 2017 

• 29.08.2017 Stožkárska kopačka 

• 29.10.2017 Úcta k starším 

• 22.11.2017 Uvítanie do života 

• 05.12.2017 Mikuláš 2017 

 

Futbalový ples OŠK 

 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. 
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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. O dobrú náladu sa 

postaral DJ. 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.                                                                                              

 

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.  

 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. 

 

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 
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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. 

 

Guľášmajster 

  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,  
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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.   

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:  
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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 

 

Rozprávkový les 

 ,,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,  
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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.  

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 
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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. 

 

Stožkárska kopačka 

 Dňa 29. augusta 2017 sa v priestoroch športovo – oddychového areálu v Stožku konal v 

poradí už 12. ročník športového podujatia Stožkárska kopačka. Podujatie, kde nejde o najlepšie 

futbalové výkony, ale o príjemné športové vyžitie. Je to príležitosť, kde si môžu zahrať mladí i 

starí, dobrí futbalisti i príležitostní hráči. Tímy sú rozdelené podľa jednotlivých ulíc v obci a 

ani tohto roku tomu nebolo inak. Pri príležitosti povzbudiť svoju ulicu si prišli na svoje aj 

členovia futbalového fanklubu.  

 Po odohraných zápasoch jednotlivých tímov prišlo na rad oceňovanie. Na prvom mieste 

sa umiestnila Psovská ulica, druhé miesto získala Zatopená, tretie miesto patrilo členom tímu 

Kúrie a na štvrtom sa umiestnil tím z Blatnej. Najlepším brankárom bol Patrik Klimo a titul 

,,Najlepší strelec“ získal Ján Klimo. Všetkým blahoželáme a tešíme sa na ďalšie ročníky!  

 Za prípravu tohto podujatia ďakujeme Peťovi Danišovi a celému futbalovému výboru. 

Tiež ďakujeme Peťovi Matuškovi za výborný a chutný guľášik, ktorý padol vyhladnutým 

hráčom tímov vhod a ,,než by sa zaprášilo, už guľášu nebolo“. Pri príprave ingrediencií do 

guľášika ďakujeme Mirke Sabolovej, Janke Kulichovej, Katke Melichovej a Janke Ďurinovej. 

Poďakovanie patrí tiež Slavkovi Ďurinovi a Romanovi Chamulovi za pomoc pri príprave a 

zorganizovaní podujatia. 

 

Úcta k starším 

 Jeseň je nádherným ročným obdobím, v ktorom obdivujeme krásy okolitej prírody, 

stromy odeté do pestrofarebných šiat, záhrady nám vydávajú svoje bohatstvá, slnečné lúče                      

sa predierajú cez závan vetra, častejšie nad nami ihrajú malé kvapky dažďa. Jeseň je poeticky 

krásna.   

 V tomto ročnom období si pripomíname jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť 

zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.  

Úcta k tým, ktorým vďačíme za naše životy, za bezhraničnú lásku, ktorou nás odmalička 

zahŕňali, za nekonečnú obetavosť. Úcta k našim rodičom, starým či prastarým rodičom.  
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 Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok či havranie vlasy. I jeseň života má 

svoje krásy, vtom tkvie paralela s ročným obdobím. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí 

sa mu v oku, podľa vrások      na tvári i bielych vlasov, podľa slov, ktorými sa nám prihovára a 

pritom nám lahodne šteklia naše duše.    

 Len ťažko sa hľadajú slová vďaky za všetko, čím nás staršia generácia neustále obdarúva. 

Hoc si zaslúžia našu úctu po všetky dni v roku, predsa len v jeden sviatočný deň chceme 

všetkým verejne vyjadriť náš obdiv a veľké poďakovanie. Takým významným dňom bol u nás 

29. október, kedy sme pozvali do Miestneho kultúrneho strediska v Stožku našich starších 

spoluobčanov. Pripravili sme im malé pohostenie a pekný kultúrny program. Pozdraviť a 

rozveseliť myseľ našim drahým spoluobčanom prišiel spevácky krúžok Senior z Klubu 

dôchodcov III. z Detvy. O tom, že sa program veľmi páčil niet pochýb, nasvedčoval tomu veľký 

potlesk. Veríme, že pomyselnou kyticou uvitou z básní a piesní detí ZUŠ v Stožku,  sme sa 

Vám, milé naše tety, ujovia, starí i prastarí rodičia, aspoň trošku odvďačili za Vašu lásku a 

starostlivosť. Želáme Vám veľa-veľa zdravia a mnoho radostných dní prežitých v kruhu Vašich 

blízkych! 

 

Uvítanie do života 

 Najkrajšou udalosťou v živote rodičov je narodenie dieťatka. Celá rodina túžobne 

očakáva príchod malého, voňavého uzlíčka. Neopísateľné chvíle plné radosti, šťastia prežívajú 

i súrodenci a starí či prastarí rodičia. Dieťatko je naplnením životného šťastia, stelesnením 

matkinej láskavosti, otcovej starostlivosti. 

 Dňa 22. 11. 2017 sme slávnostne privítali najmenších občanov obce s ich rodičmi a 

najbližšími v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Stožku. Je veľkou potechou pozerať 

sa na blaženosťou svietiace oči matiek a vrúcne pohľady otcov, ktoré venujú svojim 

drobčekom. Držia ich hrdo v náručí, sledujú roztomilé tváričky, milučké očká, maličké ústočká, 

hodvábne vlásky, zovreté pästičky. Človek by sa dokázal na tie ružolíce bábätká dívať 

nekonečné hodiny.  

 Príchodom nových členov rodiny sa otvára i nová životná epizóda, ktorá prináša vzácne 

chvíle i milé rodičovské povinnosti. Budete s nadšením počúvať prvé džavotavé hlásky, 

sledovať prvé nesmelé krôčiky, fúkať boľavé kolienka pri prvých pádoch, nejednu noc trpezlivo 

a s láskou prebdiete pri postieľkach vašich dietok. Veríme, že všetky prekážky, s ktorými sa 

budete musieť neraz popasovať, s obrovskou láskou hravo prekonáte.  
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 Zbor pre občianske záležitosti v Stožku želá rodičom, aby pri výchove malých ratolestí, 

prežívali krásne chvíle naplnené láskou, vrúcnym objatím, milým slovom, aby v detských 

mysliach utkveli len tie najkrajšie a najradostnejšie zážitky.  

 Našim najmenším občanom prajeme veľa zdravia, radosti, stály úsmev na tváričkách,  a 

mnoho krásnych chvíľ prežitých v kruhu rodiny. Tak vitajte, drobčekovia malí, medzi nami! 

 

Mikuláš 

  Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš s krásnym anjelikom a sympatickými čertíkmi. Z 

veľkej diaľky prišli na voze ťahanom utešenými koníkmi. Všetky detské tváričky túžobne 

očakávali príchod Mikuláša a hlavne, či im niečo prinesie. A dočkali sa! Mikuláš spolu s 

anjelikom rozdávali balíčky dobrým deťom po celej obci. Za sladké prekvapenia deti 

Mikulášovi recitovali pekné veršíky, spievali vianočné pesničky. Bolože to radosti! Všetky 

tváre rozosmiate, tešili sa deti, ale i rodičia. Celú atmosféru umocňovala zasnežená kraj ina a 

chutný horúci čajík, ktorý každoročne zabezpečí obecný úrad. 

 

5.2 Ochotnícke divadlo - 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. 
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 Opäť po roku prišiel Divadelný ochotnícky súbor Stožkár v roku 2017 s novinkou. Pod 

režijným a choreografickým vedením PhDr. Jaroslava Černáka naštudovalo možno trošku 

zapadnutú prachom, popri všetkých tých Krúdovcoch, Frozen a pod., Dobšinského rozprávku 

Prorok Rak.  

 Predpremiéra bola naplánovaná na stretnutie detí pri príležitosti už tradičného prevzatého 

sviatku Halloween. Deti tichučko sedeli a dali sa vtiahnuť do deja, kde reagovali na herecké 

výkony a repliky jednotlivých protagonistov. V hlavnej úlohe vystúpil Milan Cmarko, ktorý 

s prehľadom stvárnil úlohu samotného proroka Raka. Jeho ženu stvárnila Mgr. Radka Búdová 

a jej herecký prejav so zvučným „učiteľským“ hlasom bol vtipným osviežením. Deťom sa 

najviac páčil, ako inak, príjazd „koníka“  z dediny na zámok cez javisko.  

 Hra sa vydarila a naplnila očakávania divákov aj predstaviteľov jednotlivých postáv. 

Naštudovaním rozprávky sa naplnilo 5 rokov činnosti Divadelného ochotníckeho súboru 

Stožkár. Premiéra divadelnej rozprávky sa konala o niekoľko dní pred „vypredaným“ 

hľadiskom. Hra vznikla s finančnou podporou Fondu na podporu umenia i obce Stožok. 

Divadelníci svojím vystúpením navodili mikulášsku atmosféru i v priestoroch Masarykovho 

dvora Pstruša. 
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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 bolo 14. mája 2017. Sviatosť Oltárnu prijali: 

Olejárová Terezka,  Fekiač Dominik,  Hudec Marek,  Zošiak Tomáš.  
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7. Šport 

 

OŠK – Obecný športový klub  

 V roku 2017 získal OŠK podporu BBSK od predsedu Ing. Mgr. Mariana Kotlebu 

vo výške 2 400 €. V tejto sume boli zakúpené dresy a tréningové lopty.  

 Prezidentom klubu  ostal tak ako minulý rok Peter Daniš. Mladších žiakov 

trénoval Dušan Chamula. Starších žiakov trénoval Mário Michálik, z Hriňovej.  

 Počas letnej prestávky sa členovia OŠK rozhodli svojpomocne upraviť futbalové 

ihrisko, ktoré sa postupne ,,opotrebúva“. Večer čo večer si 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.            

  

Šach 

 Tento rok je to už 7 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.  

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.“  
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Zumba 

 Od marca 2016 začali precvičovať Zumba hodiny v Kultúrnom dome v Stožku 

Michaela Klimová a Dominika Petrincová. V letnom období si rezervovali 

multifunkčné ihrisko v športovo-oddychovom areáli. Zumbu cvičili dvakrát v týždni 

(utorok a nedeľa).   Na jeseň 2016 ich oslovili z Vígľaša a od toho času rozšírili 

tréningy aj tam. Na jar v roku 2017 rozšírili svoje tréningy aj o obec Stará Huta. 

V súčasnej dobe sa Zumba v Stožku cvičí každý utorok od 19.00 do 20.00. V letnom 

období a za priaznivého počasia vonku, v prípade  zlého počasia a v zimnom období  

v kultúrnom dome.  

 V roku 2017 sa podarilo dievčatám zorganizovať aj dve športové podujatia. Prvý 

s názvom ,,Fitness day“ sa konal 15.7.2017 na športovo – oddychovom areály 

v Stožku. Okrem hodín Zumby sa cvičili aj iné programy ako joga pod vedením 

inštruktorky a obyvateľky našej obce Mišky Vajovej a cvičenie s vlastnou váhou tela 

pod vedením trénerky Mariany Mojšovej z obce Vígľaš. Ich cieľom ako povedali pre 

obecný časopis je: ,,spájať ľudí, ktorí majú radi zdravý životný štýl, pohyb, šport 

a fitness.“ Druhým podujatím bol Zumba maratón, ktorý sa konal v mesiaci august.  

 

Joga 

 V roku 2017 sa v našej obci precvičovala aj Joga pod vedením vyškolenej 

inštruktorky Mišky Vajovej, obyvateľky našej obce. Jej jogová prax trvá zatiaľ 14 

rokov. Z toho 12 rokov je profesionálnou  vyškolenou inštruktorkou. Každý pondelok 

o 18:30 precvičuje cca 60 minút jogu.  

 

Stolný tenis 

 V roku 2017 boli aktívni aj hráči OŠK Stolný tenis a to Vojtko Anton, Figura 

Ivan, Figura Igor, Klimo Patrik, Uhrín Jozef, Výbošťok Patrik, Gonndáš Patrik. 

Trénovali každú stredu a piatok od 18.00 do 20.00 hod. Zápasy hrávali v nedeľu 

o 10.00 hod. Sezónu 2016/2017 skončili na 9. mieste z 12 mužstiev. V tejto sezóne 

mali 5 výhier, 3 remízy a 14 prehier. Spolu mali 35 bodov. V úspešnosti jednotlivcov 

skončil Ivan Figura na 14. mieste, Patrik Gondáš na 34. mieste, Igor Figura na 35. 

mieste a Patrik Klimo na 44. mieste. Sezónu 2017/2018 hrajú tí istí hráči a po jeseni 

sú na 9. mieste s 15 bodmi (2 výhry, 1 remíza a 7 prehier).  
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8. Školstvo 

 

Základná umelecká škola 

 ZUŠ otvorila po prvýkrát svoje brány v roku 2014. 

Riaditeľom ZUŠ je Mgr. Michal Budinský Dis.art. V roku 2017 

pokračovala ZUŠ vo výučbe aj na svojom detašovanom 

pracovisku v Poníkach. 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. 

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

na ktorých majú rodičia možnosť vidieť usilovnosť a šikovnosť svojich detí. 

 

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 Hrušov 
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Materská škola 

 Materská škola v obci pracuje v zložení: 

Riaditeľka: Mgr. Zuzana Chlpošová (od septembra 2016) 

Učiteľky:    Katarína Luptáková 

           Mgr. Jana Melichová 

V školskom roku 2017/2018 bolo zapísaných 26 detí, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín 

malé a predškolské sovičky.  

 

 

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 
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Podujatia organizované ZUŠ a MŠ počas roka 2017 

 

Plesy 

 Hneď v januári sa 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 vystúpili aj 

na rodičovskom plese v Stožku, ktorého bola ZUŠ spoluorganizátorom.     

 

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 využila ZUŠ 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. 

 

Guľášmajster 2017 

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 žiaci ZUŠ 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, 
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najväčším lákadlom bola lezecká dráha. Účastníkom tábora organizátori pripravili atraktívne 

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

 

Tekvičková slávnosť 

 Posledné októbrové dni zmenia našu obec na „Tekvičkovo“! Veľkolepé tekvicové 

nádhery vyrábali v kultúrnom dome deti spolu s učiteľmi ZUŠ v Stožku, niektorým pomáhali 

rodičia alebo starí rodičia. Práca im šla len tak od ruky, fantázia nemala hraníc, a tak vznikli 

prenádherné výtvory, ktoré zdobili MKS celý týždeň. Dňa 27. 10. 2017 sa konala už tradične 

Tekvičková slávnosť. Na detičky odeté v halloweenskych maskách čakal bohatý kultúrny 

program. Divadelný ochotnícky súbor Stožkár sa predstavil s novou rozprávkou Prorok Rak, 

po ktorom nasledovala Halloweenska party. Okrem zábavy boli odmeňované najoriginálnejšie 

masky a najkrajšie vyrobené tekvice. Tento rok bol rekordný v počte vyrezávaných tekvíc. 

Nakoniec najvyššie ocenenie získal Danielko Kucej za svoju obriu tekvicu. Za najkrajšiu masku 

bola ocenená Elenka Fekiačová. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťami.  

 

Vianočný koncert  

 Vianočný adventný koncert sa konal 17. 12. 2017 v kostole Svätej rodiny v Stožku. 

Účinkujúci boli ľudová hudba Javorinka z Pliešoviec, ľudová hudba Čardáš z Hrušova, Detský 

folklórny súbor Stožkárik, Orchester ZUŠ Stožok, Temperament Cimbal Orchestra, Kristína 

Konôpková a ostatní žiaci a učitelia ZUŠ Stožok.  

 

CD ZUŠ Stožok ,,Z pokolenia na pokolenie“ 

 V mesiacoch september a október prebiehala príprava na nahrávanie CD ZUŠ v Stožku. 

Učitelia ZUŠ Stožok Michal Budinský, Michal Oťapka a Monika Holíková sa stretávali 

s rôznymi miestnymi folklórnymi nadšencami a umelcami, ktorí im v tejto myšlienke 

pomáhali. Projekt bol financovaný z Fondu na podporu umenia. V dňoch 12. – 14. októbra 2017 

v Kultúrnom dome v Stožku prebiehalo nahrávanie a všetkých čakali dlhé hodiny tvrdej práce. 

Súčasťou CD sú Detský folklórny súbor (DFS) Stožkárik, Ľudová hudba Javorinka, Ľudová 

hudba Čardáš, Temperament Cimbal Orchestra a ostatní učitelia a žiaci ZUŠ Stožok. Vydanie 

tohto CD je naplánované v mesiacoch január – február 2018.  
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9. Počasie 

 

  Počasie počas celého roka 2017 bolo typické pre našu oblasť – skorá jar, suché leto, 

mokrá jeseň a zima viac na blate ako na snehu. Našťastie nám počasie neprinieslo žiadne 

teplotné rekordy ani žiadne živelné pohromy vo forme prívalových dažďov, zemetrasení či iné 

zlé prírodné katastrofy.  

  Jar k nám prišla zase veľmi rýchlo a keď všetko ožilo a začali pučiť prvé ovocné stromy, 

nastali tuhé mrazy. Samozrejme, že sa tomu nepotešili ovocinári a ani my, pretože už každý sa 

čo to snaží na tom stromku si vypestovať.  

  V lete sme veru mali čo robiť, aby sme bojovali s horúcimi letnými dňami. V júni sme 

mali krásne letné počasie,  no na konci mesiaca k nám prišli dážde, ktoré trvali až skoro do 14. 

júla. Nepotešili sa tomu hlavne deti, ktorým sa v tom období začali letné prázdniny a mali si 

užívať horúce letné dni. Prelom júla a augusta nám priniesol vysoké teploty. Aj tri týždne sa 

teploty šplhali k 40 stupňom Celzia.  

  September bol veľmi sychravý a hmlistý. Pár dní babieho leta nám prinavrátilo trošku 

slniečka, čo mnohí využili na brigády vo vyberaní zemiakov.  

  Prvá snehová nádielka nás prekvapila už 29. 11. 2017. V noci z 29. 11. na 30. 11. 2017 

napadlo cez 30 cm snehu. Krásna biela krajina sa však za pár dní zmenila opäť na zachmúrenú 

a zablatenú. Celý december sa niesol v znamení veľkých výkyvov, napr. 10. 12. 2017 bolo cez 

deň -10 stupňov a na druhý deň 11. 12. 2017 už bolo cez deň +6 stupňov. Vianoce opäť 

neprekvapili a boli na blate. Veru si už ani nepamätáme, kedy sme sa zobudili na Štedrý deň do 

zasneženého rána.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotogaléria 

3. Výstavba v obci  

 

 

Vybudovanie poľnej cesty 

 

 

Vybudovanie poľnej cesty 

 



 

 

 

     

Dobudovanie rigola pri športovo – oddychovom areáli v Stožku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hraškovci 

 

 

 



 

 

 

5. Kultúra 

5.1 Podujatia obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbalový ples OŠK 

 

Deň Zeme 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Stavanie mája     Guľášmajster 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guľášmajster 2017 

 

 



 

 

 

          

Rozprávkový les 2017 

 

Stožkárska kopačka 

 



 

 

 

 

Úcta k starším 

 

Mikuláš 2017 

 

 



 

 

 

5.2 Ochotnícke divadlo - Stožkár 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Cirkevný život 

 

 

 

 



 

 

 

7. Šport   

 

OŠK 

 

OŠK 



 

 

 

 

OŠK 

 

 

Dorast 

 

 



 

 

 

 

 

 

Šach 



 

 

 

 

Zumba 

 

 

 

Joga 

 



 

 

 

 

Stolný tenis 

 

8. Školstvo 

Akcie organizované ZUŠ a MŠ 

 

Vernisáž na železničnej stanici 



 

 

 

 

Sústredenie Detvianska Huta 

 

 

 

Fotenie – Zvonička Stožok 

 



 

 

 

 

Veľkonočný koncert 

 

Deň matiek 

 



 

 

 

 

Karneval 

 

 

Olympiáda 

 

 



 

 

 

 

Vystúpenie ZUŠ - Guľášmajster 2017 

 

 

Nahrávanie CD ZUŠ 


