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2 Úvodník

Úvodné slovo starostu obce
Starostkou Obce Stožok som od januára 2015, postupne sa oboznamujem s problematikou výkonu funkcie starostky 

obce. 

V minulom roku 2014, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, sa podalo niekoľko projektov na čerpanie prostriedkov 
z EU a štátneho rozpočtu. Neboli sme úspešní pri projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ a projekte „Odvádzanie 
vôd z povrchového odtoku v časti miestnej komunikácie, t.j. dažďová kanalizácia na Psovskej ulici. Vybudovalo sa plá-
žové ihrisko, horolezecká stena a lanové centrum, ktoré bolo hradené z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v sume 
80 719,27 eur, z vlastných zdrojov sa doplácalo 2 028,87 eur. Zrekonštruovala sa zvonička z fi nančných prostriedkov 
Environmentálneho fondu v sume 4 700 eur a doplatilo sa 682,54 eur z vlastných zdrojov. Urobil sa pastelkový plot, 
dlažba pred kultúrnym domom, prebehla rekonštrukcia obecného úradu a opravil sa mostík pri majeri. Na uvedené akcie 
boli použité vlastné prostriedky v sume 98 871,34 eur. Časť z uvedených prostriedkov bolo vyplatených v roku 2014 
a 58 000,- eur nám ostalo a boli vyplatené v roku 2015. V mesiaci júl 2015 prebehla rekonštrukcia osvetlenia, ktorá stála 
157 112,30 eur. Z  toho bolo 7 870,- eur vlastných prostriedkov a 149 242,30 boli dotácie z Ministerstva hospodárstva 
SR.  Ešte nám ostala nevyplatená časť faktúry za vypracovanie projektu  vo výške 7 870,- eur fi rme GreEnergy Slovakia 
s.r.o. Takže až do konca mesiaca júl 2015 sme postupne splácali minuloročné projekty. 

 Tradične bol usporiadaný „Guľášmajster“ a „Cesta rozprávkovým lesom“. Našu obec reprezentuje na rôznych kultúr-
nych a folklórnych slávnostiach Základná umelecká škola a Centrum voľného času. V športe nás reprezentuje Obecný 
športový klub a stolnotenisové družstvo. 

Chcem sa poďakovať občanom obce, ktorí nás reprezentujú a taktiež občanom, ktorí sa podieľali a podieľajú na 
skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k dobrému menu obce. 

Starostka obce

2 Úvodník

Čas premien
Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som staršia, tým mi ten čas rýchlejšie 

ubieha. Akoby sa všetko odohrávalo v jednom rýchlom fi lme. Meníme čokoládové mikulášske fi gúrky za veľkonočné za-
jačiky. A tak rôčky pribúdajú a .... pribúdajú. Vidíme to na svojich najbližších. Našim rodičom rednú vlásky a nadobúdajú 
striebristé odtiene, spokojné a usmiate tváre im hĺbia vrásky. A naše ratolesti? Tie nám rastú do výšav a tvária sa, že 
nás už veľmi nepotrebujú. Niektoré nám vyletia z rodného hniezda a zakladajú si svoje rodiny. My sa len s iskrou v oku 
prizeráme a želáme im len to najlepšie.  Zvykáme si na nové životné roly – roly svokrovcov, starých mám a starých otcov. 
Musím priznať, že táto rola je najkrajšia. 

Byť starou mamou je úžasné! Pozerať sa na vysmiate detské očká, pritúliť si maličké voňavé bábätko a prizerať sa, 
ako vníma svet. Hovorí sa, že mať deti je nádherné, ale mať vnúčatá, je ešte krajšie. Môžem s určitosťou súhlasiť, že byť 
starým rodičom je niečo neopísateľne krásne! V takých významných udalostiach života sa aspoň na chvíľu zastavíme, 
pozorne vnímame krásu okamihov. Škoda, že čas je nemenný a neustále plynie a nezastaví sa. Niekedy by sme si to 
určite mnohí želali, aby krásne chvíle trvali čo najdlhšie. Žiaľ, to nie je možné, lebo nie len príjemné chvíle robia život 
pekným. Prichádzajú i tie menej príjemné,  ktoré nám robia chmáry na tvári.  Pri zdolávaní prekážok, riešení problémov, 
sa však posúvame niekam vyššie. Rastieme a meníme sa, osobnostne zrejeme! A stále dookola, niečo prichádza, nie-
čoho sa musíme zrieknuť, niekto sa narodí a niekto musí odísť, príjemné okamžiky striedajú tie nepríjemné. A ako klbko 
nití sa spriadajú životné príbehy s časom o preteky. I nám v obci čas preletel od posledného vydania časopisu a udiali 
sa niektoré podstatné zmeny. Volebný čas priniesol zmenu pani starostky. Novou pani starostkou sa stala Bc. Darinka 
Petrincová, ktorej prajem na novom poste veľa úspechov,  mnoho dobrých nápadov a správnych rozhodnutí. Bývalej 
pani starostke Janke Klimovej chcem poďakovať za dlhoročnú prácu, ktorú vykonávala oduševnene a zodpovedne, za 
obec, ktorá pod jej vedením rozkvitla, za nápady, ktorými sršala, za všetko, do čoho vryla svoju pečať. Poďakovať za čas 
venovaný rozletu našej obce patrí i bývalým poslancom obecného zastupiteľstva. Novozvoleným i staronovým poslan-
com prajem hlavne veľa chuti a elánu do ďalšej práce, ktorá si vyžaduje mnoho času, trpezlivosti i rozhodnutí, ktoré sa 
nie všetkým vždy páčia. Čas privial pred pár rokmi do našej obce i sympatického pána Žilku Janka, ktorý sa zanietene 
venoval futbalu, trénoval chlapcov, ako sa hovorí – o dušu. Popritom robil nie príjemnú (ani voňavú) prácu na našich 
čističkách odpadových vôd. Za jeho pracovným tempom veru málokto stíhal, porobil všetko potrebné a ešte zútulňoval  
i okolie, povysádzal stromčeky, kosil trávu. A čo je nezabudnuteľné, robil to vždy s úsmevom a patričným nadhľadom.  
Za to všetko v mene všetkých pracovníkov obecného úradu i obecného zastupiteľstva ďakujem a prajem na zaslúženom 
odpočinku veľa zdravia, rodinnej pohody, optimizmu a radosti z vnúčat. (už to vidím, ako môj sused oddychuje – ako vždy 
prácou). A tak nám čas plynie .... a my si vychutnávajme každý okamih, ktorý nám prinesie.

Radoslava Búdová
Poznámka: článok mal byť uverejnený v minulom čísle časopisu
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Deň Zeme 
Človek je súčasťou prírody. Najskôr v nej žil a podriaďoval sa jej zákonom. Postupne začal od prírody brať a spôsobil 

jej znečisťovanie. Našťastie sú aj takí ľudia, ktorí si uvedomujú, že ak ľudstvo chce prežiť, musí prírodu chrániť. 22. apríla 
slávi naša planéta symbolický sviatok označený ofi ciálnym názvom „Deň Zeme“. V rámci tohto sviatku sa po celom svete 
robia zaujímavé akcie, ktoré na problematiku ochrany prírody a pôsobenie človeka na naše životné prostredie  adekvát-
nym spôsobom reagujú.

Ochrana životného prostredia by nemala nechať ľahostajným nikoho z nás, nakoľko sme s ním spojení každý deň. 

Naša obec zorganizovala akciu v rámci uvedeného 
sviatku. Do akcie sme zapojili  našich žiakov a študen-
tov základných a stredných škôl. Firma Marius Peder-
sen nám sponzorsky poskytla rukavice, vrecia a veľké 
kontajnery. 

Skupinky detí od najmladších prvákov až po naj-
starších stredoškolákov sa rozpŕchli po celej našej 
obci. Každá skupinka mala určené miesto, ktoré vy-
čistili od nepotrebných odpadkov, ktorých sa nevhod-
ným spôsobom zbavili nezodpovední ľudia. Postupne 
sa prázdne vrecia zapĺňali odpadom. 

Nádherný teplý jarný deň poháňal deti do prá-
ce a okolo poludnia už mali všetky svoje časti obce 

a okolia vyčistené. Deti mali pocit z dobre vykonanej práce a veríme, že ony už znečisťovateľmi nebudú. Po úmornej 
práci čakala deti odmena v podobe grilovačky. 

Spoluprácu nám ponúkla aj fi rma Slovnaft 
a.s.,  ktorá nám urobila nové zábradlie na mos-
tíku pri rampách, elektrické zásuvky a zástrčky 
v priestoroch obecného úradu a poupratovali 
v okolí športového areálu. 

Za čo im veľmi pekne ďakujeme!

Napísala: Bc. Darina Petrincová
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Dlhoprstí v Stožku
Dlho sme si pochvaľovali, ako Stožok uniká pozornosti „dlhoprstých“ a tým skôr, že bol postavený pri ceste I/50 „malý 

čínsky múr“ v podobe cesty R2, ktorý ešte viac odizoloval našu obec – aspoň vizuálne.

A tu: „Páchateľ v dobe od začiatku mesiaca júl 2015 do 10.00 hod. dňa 04.08.2015 v katastrálnom území obce Sto-
žok, časť Jašov vrch, sa vlámal do uzamknutej murovanej zvoničky, odkiaľ ukradol bronzový zvon,“

Povedané strohou rečou policajných hovorcov pre médiá. Tie podali informáciu, že bronzový zvon bol vyrobený v roku 
1863, mal priemer štyridsať a výšku päťdesiat centimetrov a bol zavesený lanom na drevenej hrade v našej zvoničke. Je 
pravdou, že v obecnej kronike o popise zvona nie je zápis. Preto, ak niekto má nákres, bližší popis, prípadne fotografi u 
zvona, mohol by priniesť zmienený materiál na Obecný úrad v Stožku a v nasledujúcom vydaní nášho občasníka by sme 
vás o zvone ďalej informovali.

Avšak  v kronike je zápis, ktorý uvádza, že po postavení zvoničky (postavenie sa datuje v roku 1899) do nej zvon da-
rovala manželka Mikuláša Kiss Nemeskéri (de Nemeskéry), výlučného vlastníka Vígľašského zámku a panstva, ktorým 
sa stal v 70. rokoch 19. storočia (okolo roku 1873).

Darovaný zvon bol vyrobený skôr, rok výroby bol na zvone vyznačený zvonárskym majstrom. Aký rok to v skutočnosti 
bol, však kronika neuvádza. Poznávacím znamením je skutočnosť, že pri prechode frontu v II. svetovej vojne bol zvon 
prestrelený zblúdilou strelou. Prvá oprava zvoničky sa vykonala v roku 1949. 

Aj keď hodnotu zvona vyčísli znalec, ale škoda, ktorá vznikla v obci, hodnota genius loci, hodnota v srdciach ľudí, ktorí 
na kaplnke pracovali alebo k zvonu, zvoničke viažuce ich osobné spomienky, je nevyčísliteľná. 

Aby toho nebolo dosť, v tom období neznámy páchateľ vnikol do rodinného domu v Stožku a ukradol fi nančnú hoto-
vosť počas doby, kým majitelia domu spali a do tretice ukradol neznámy páchateľ prívesný vozík.

Nedá sa odvolávať len na to, že je taká doba, že mizne stredná vrstva a rozširuje sa počet sociálne odkázaných osôb 
v súvislosti s „hladovými dolinami“, ktoré vznikajú na Slovensku s hospodárskou krízou. Je potrebné chodiť s otvorenými 
očami, všímať si cudzie autá, cudzích ľudí v obci, všímať si i drobné výtržnosti, ktorými sa nespratníci chcú zviditeľniť, či 
je to na ihrisku, športovom areáli, alebo napr. rozbíjanie okien na prvom neobývanom dome po príchode do našej obce. 
Všetko, čo sa rozbije, zničí, musel niekto predtým urobiť, zakúpiť, zadovážiť. Ak si nevážime prácu iných, to je, akoby 
sme si nevážili ani svoju vlastnú.

Napísal: Dušan Kočlík

Vígľašské mince
Pri pátraní po možných obrázkoch zvona, keďže nikde nie je zachytený, som narazil na iné krádeže zvonov zo zvo-

ničiek, napr. v Starej Turej a tieto zvony napriek hodnote a remeselnej zručnosti zvonárskych majstrov pravdepodobne 
končia rozbité v zberných surovinách ako kovový odpad. Zároveň pri zisťovaní okolností darovania zvona z Vígľašského 
panstva som našiel zmienku o vtedajšej mene Vígľašského panstva, kde po rozdelení Detvy na novú časť, a to obec 
Hriňová, boli razené vlastné mince, ktoré platili len tam, a teda zabezpečoval sa ekonomický rozvoj, mena sa nevynášala 
z regiónu. Či platili aj vo vtedajšom Stožku, zdroj nehovorí. 

Gulden Hrinyova 1879

Mikuláš Kiss-Nemeskér, nájomca sklárne v Hriňovej

Hmotnosť mince: 7,63 g, priemer: 29,85 mm

Kov: alpaka

Vážení občania, pokiaľ vlastníte čokoľvek týkajúce sa dejín našej obce, staré fotografi e, budeme veľmi radi, ak ich 
zapožičiate Obecnému úradu Stožok za účelom zdokumentovania, zverejnenia a skladania mozaiky histórie Stožku. 

Napísal: Dušan Kočlík
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Guľášmajster 2015 
Akoby to bolo na Stožku zvaliť mája 
a nenavariť k nemu za kotol guľáša. 
Tohto roku inak nebolo, 
počasie veru nám poprialo. 
Od ôsmej rána varešky búchali, 
hore Stožkom sme cibuľu voňali. 
Podujatie, Stožkárky naše, hymnou odštartovali,
pridal sa k nim každý, veď ľudovky máme všetci radi.
Pani moderátorka svojej roly sa chopila,
veru, dobrú to úlohu našim kuchárom vymyslela.
Čaču pri kotle tancovali, 
hravo sa s tým pasovali.
Pri kotle sa účastníci potili,
aby ten najlepší guľáš uvarili.
Porota hodnotila podľa pravidiel,
vďaka nim sa Guľášmajster roka 2015 našiel.
Veríme, že všetci sa dobre zabávali,
program bohatý pre nás kapely a súboristi pripravili.
Od ľudoviek, country až po nezabudnuteľnú Abbu,
ktorá roztancovala publikum a naladila super náladu.
Veľké ďakujem patrí našim Apozákom, sponzorom
aj organizátorom! 
Ľudia, bez ktorých by sa tento deň nekonal, 
ktorí sa usilovali, aby tento deň za to stál.

Napísala: Dominika Petrincová

Sponzori:

Asta, spol. s r.o.
Bapo Detva s.r.o.
Beton Bau, s.r.o
Bystriansky, s.r.o.
Doprastav, a.s.
Knar pizzéria
Lignum MS s.r.o.
M-trade A.g.
Mäspoma
Pekáreň Vidlička a syn
Pestovateľská pálenica Korytárky
PK Doprastav
Slatinská pekáreň
Stanservis, s.r.o.
Strabag, s.r.o.
TOMS SK s.r.o.
Zlatý Vŕšok-Jozef Zvara

Po úvodnom gongu sa rozkúrilo pod kotlami a celým 
Stožkom sa prelínali guľášové vône.

Do taktov varešiek slovne kontrovala pani Bc. Mir-
ka Lenďáková, ktorá vyspovedala všetkých súťažiacich, 
pričom jej museli preukázať tanečné kreácie s vareškou. 
Areál sa postupne zapĺňal divákmi, ktorí sa tešili na bo-
hatý program. Vystúpenie detí zo ZUŠ a CVČ v Stožku 
ocenili veľkým potleskom. Folklóru patril i ďalší blok vy-
stúpení. S krásnymi tancami, piesňami sa predstavili FS 
Podpoľanček a FS Podpoľanec z Detvy. Do varu priviedli 
publikum moderné skupiny - ABBA REVIVAL, Rebel´s 
Band zo Zvolena a skupina Tritor. 

Slniečko sa usmievalo, všetko vôkol sa zabávalo 
a došlo k vyhodnoteniu guľášov:

Zo všetkých zúčastnených 34 družstiev porota ude-
lila nasledovné umiestnenia:

1. miesto a titul Guľášmajster 2015 získal
Miroslav Uhliar z Lieskovca. Srdečne gratulujeme!

Ani ostatní nezaháľali a výborné guľášiky uvarili: 

2.    Ďurica Martin
3.    Slovnaft Benzinol - Stožok
4.    Kminiak Stožok
5.    Rodina Fekiačová Stožok /Mirko Brdárik s manželkou/
6.    Veselovský - Svätý Anton
7.    Gonda, Bohumeľ - Klokoč, Stožok
8.    Technické služby Detva
9.    Data Car Detva - Ing. Dančo
10.  Vetrieska Ružiná

Všetkým umiestneným i menej úspešným gratulujeme a veríme, že prídu medzi nás 
opäť o rok!  Ako to už zvykom býva, ukončila akciu diskotéka.

Napísala: Radoslava Búdová
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Rozprávkový les 2015
Mesiac jún má svoje čaro, 
pre deti mnoho výhod aj prekážok.
V školách sa už známky uzatvárajú,
no radosť z prichádzajúcich prázdnin nestrácajú.
V našej obci im rozprávkový začiatok prázdnin každý rok 
prichystáme,
spolu s nimi si ra-
dosť užívame.
Tohto roku inak 
nebolo,
dňa 24. júna sa 
Cesty rozprávko-
vým lesom 356 
detí  zúčastnilo.
Postavičky v lese od východu slnka usilovne pracovali
a návštevu detí srdečne očakávali.
Strigy na štarte vítali každého hosťa, 
kto bol zvedavý a prišiel nás navštíviť do rozprávkového 
Stožka.
V skupinkách zo štartu rýchlo utekali
aby Šmolinku z Gargamelových rúk dostali.
So sladkou odmenou sa pobrali ďalej,
kde Freda a Vilmu už zmáhala beznádej.
Od hladu už ani 
nevideli, 
ale deti im oheň 
rozkladať pomá-
hali, aby chutné 
jedlo si navarili.  
Šťastné cestovali 
lesom, 
keď zrazu sa 
ocitli v pekle 
s čertom.
Joj, veru nebolo do smiechu každému,
čerti naši dobrí, neublížili by návštevníkovi žiadnemu.
Plnou rýchlosťou z pekla utekali,
medzi Indiánmi sa zastavili a s ďalšou úlohou pasovali.
Nebol to veru ani zďaleka cieľ,
pred nimi sa zrazu zjavilo jedno z kráľovstiev. 
Princeznej pomohli zachrániť jej miesto,
ukázali, že soľ je ozaj nad zlato.
Rozprávkovému lesu stále nebolo konca,
zbojníci nás prekvapili, keď zoskákali z vysokého stromca.
Preľaknutí, že ich idú ozbíjať,
a pritom  sa s nimi chceli len pobesedovať. 
Po debate srdečne odzdravili a 
na ďalšiu výpravu svojich hostí vyprevadili.

Cestou -  necestou  pohľadného  siláka Ivana postretli, 
ktorý lúpežníkov premohol a s ježibabou si poradil.  Za po-
moc pri zbieraní zlata im ježibaba zo starého duba sladkos-
ti vyčarovala. Deti spokojné so sladkou odmenou na svojej 
púti pokračovali a do zeleného príbytku Shreka a Fiony sa 
dostali. 

Princ Krasoň ich uväznil, aby mu neutiekli,

avšak naši malí súťažiaci oboch zachránili. 
Rozprávkovému koncu už pomaly zvonilo,
na pirátskej lodi sa ešte zastavilo.

Trom pirátkam ich opica poklad stratila, a preto posledná 
úloha na deti čakala. Keď ho na palube deti  našli, pirátky 
od samej radosti z truhlice plnej zlata  každému po zlatom 
dukáte darovali. 

Po ťažkej a úmornej rozprávkovej ceste,
našiel sa aj guľáš či špekačka na rošte.
Pri ohni a dobrej hudbe deti sa poschádzali, 
hasiči so sirénou už prichádzali.
Vody a peny bolo veru dosti, 
prilákalo to aj naše rozprávkové bytosti.
Petrova pastva žila rozprávkami do samého večera,
roztancovala všetkých a vládla perfektná nálada.
Krásne spomienky a zážitky ostávajú v nás, 
ďakujeme všetkým, ďakujeme aj vám.
Ďakujeme rozprávkovým bytostiam, 
ktoré sa na to dali, napriek veľkým starostiam

A veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, ktorí pri 
uvedenej akcii pomáhali.

Sponzori:
Asta, spol. s r.o., Bapo Detva s.r.o., Beton Bau, s.r.o, Bys-
triansky, s.r.o., Doprastav, a.s., Knar pizzéria, Lignum MS 
s.r.o., M-trade A.g., Mäspoma, Pekáreň Vidlička a syn, 
Pestovateľská pálenica Korytárky, PK Doprastav, Slatinská 
pekáreň, Stanservis, s.r.o., Strabag, s.r.o., TOMS SK s.r.o., 
Zlatý Vŕšok - Jozef Zvara

Napísala: Dominika Petrincová

Kopačka 2015
Nepriaznivé počasie sa podpísalo pod stožkársku

KOPAČKU, a tak si zmerali futbalové sily medzi sebou len 
dva tímy – HORNÝ a DOLNÝ KONIEC.

V čistom hracom čase remizovali 4 : 4. Prišli na rad po-
kutové kopy a po rozstrele 
si nakoniec výhru odniesol 
HORNÝ KONIEC. Radosť 
bola veľká, futbalistom, nie-
len tým výherným, gratulu-
jeme! 
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Prvé sväté prijímanie v Stožku
Dňa 17. mája 2015 za slávnostného hlaholu zvonov a za spevu zboru zo Zvolena, vstupovali prvoprijímajúce deti do 

nášho chrámu v Stožku. Ich bieloskvúca krása a čistota, ale predovšetkým nefalšovaná radosť žiariaca z ich tvárí a očí, 
hlboko zasiahla srdce každého zúčastneného človeka. Slzou sa zaskvelo oko nejednej starej matky či starého otca. 

Deti ako poslovia života, ktorý môžeme právom nazvať životom no-
vým, obnoveným, darovaným, plným svetla a začínajúcich nádejí.

Život dospelého muža a ženy je poprepletaný mnohými starosťami 
o živobytie a slušnú existenciu. Mnohí sú smutní a utrápení, keď sa v ži-
vote veci skomplikujú a nepodarí sa im dosiahnuť to, čo mali naplánova-
né. Potom, niektorým sa môže stať, že strácajú a nespoznávajú pravú 
hodnotu svojej existencie.

Slávnosť detí prvého svätého prijímania, ich postoj a ich prežívanie 
tejto krásnej udalosti, nám poukázala na niečo nové a začínajúce v ich 
živote, nad čím sa oplatí zamyslieť. 

Úsmev na ich tvárach sa striedal s radosťou, ktorú prejavovali, keď 
mohli na otázky kňaza odpovedať vlastnými slovami, nielen to čo vedeli, 
ale i to, ako ony poznajú a prežívajú túto veľkú udalosť Poslednej veče-
re. Veď každé dobré a úprimne povedané slovo potešuje a prináša nové 
poznanie. 

Táto slávnosť detí bola i hostinou. Každá hostina, každé opravdivo 
ľudské posedenie pri jedle ako dare vyjadruje, že sa stretlo priateľské 
spoločenstvo ľudí. To veľmi dobre chápali generácie pred nami, ktoré ne-
jedávali anonymne v bufetoch, jedálňach a v reštauráciách, lež pri rodin-
nom stole. Hostina Poslednej večere vyjadrovala toto priateľské spolo-
čenstvo, zvlášť hlbokým spôsobom. 

Keď matka kladie na rodinný stôl pripravené jedlo pre svoju rodinu, 
akoby spolu s jedlom na stôl kládla aj svoju lásku a kus svojho srdca. 

Pán Ježiš zasadol s apoštolmi za stôl, aby sa im zvláštnym spôsobom daroval v chlebe, ktorým sa budú sýtiť, ale 
pozval i všetkých, čo v Neho uverili, aby prijali Jeho i stali sa šíriteľmi dobra, lásky medzi ľuďmi, a tak prinášali nádej a s 
ňou nový život.  

Táto slávnosť, na ktorú prichádza vždy viac ľudí dokazuje, že i deti, ktoré prijali Pána nového života, môžu pozvať i 
zblížiť nielen pokrvných príbuzných, ale i tých ľudí, ktorí sú niekedy hodne ďaleko od seba fyzicky, no hlavne srdcom.

Želám sebe, prvoprijímajúcim deťom aj Vám, aby sme vedeli rozoznať prameň života, ktorý nás zbližuje a prináša 
obohatenie a osvieženie do života. 

Napísal: Mgr. Jozef Figur, obecný farár

Farský spevokol umocnil svojimi piesňami
atmosféru Veľkej noci. 

Farský spevokol počas Veľkej noci
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Deň matiek
Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať mamám, ako ich máme 

radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.

Tento deň sme oslavovali aj v našej materskej škole. Deti sa nevedeli dočkať popoludnia, aby mohli svojim mamám 
predviesť všetko, čo si pre ne pripravili. Naše deti potešili svoje mamy pekným programom - piesňami, básňami, drama-
tizáciou a v závere venovali svojej mame malý darček ako milú spomienku na tento výnimočný deň.

Deň otcov
Je to sviatok, ktorý si taktiež zaslúži našu pozornosť. 

Tento deň sme si spolu s deťmi uctili lásku, starostlivosť 
a pozornosť ockov  trošku netradične. 

Aj  keď nám počasie neprialo, bol to deň plný pohody 
a zábavy. Ockovia využili čas strávený so svojimi deťmi 
hravo a vytvorili zaujímavé obrázky  netradičnou technikou 
– farebným pieskovaním. 

Výlet škôlkarov
Medzinárodný deň detí sme oslávili výletom do Čier-

neho Balogu na Čiernohronskú železnicu. Deti spolu so 
svojimi rodičmi a pani učiteľkami nastúpili do autobusov 
a vydali sa na cestu plnú zákrut.

Z Čierneho Balogu sme sa odviezli vláčikom do Vydrov-
skej doliny. Areál lesníckeho skanzenu upútal rôznorodos-
ťou. Každý si našiel to svoje. Počasie nám prialo, a tak 
s novými zážitkami a peknými spomienkami sme sa vrátili 
domov.

Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí...
Vo štvrtok 25. júna sa predškoláci lúčili s materskou 

školou. Slávnostne vyzdobené priestory MŠ, krásne ob-
lečenie, dávali všetkým najavo, že sa chystá čosi výni-
močné. 

Po slávnostnom obede za krásne prestretým stolom 
a vynechaní popoludňajšieho oddychu sme sa spolu 
s rodičmi stretli na obecnom úrade. Po milom programe 
sa predškolákom prihovorila pani starostka a odovzdala 
im knihy na pamiatku. Veď v septembri sa otvoria školské 
brány, zazvoní zvonec a naši deviati budúci školáci za-
sadnú do školských lavíc. Kyticu básní a piesní odovzdali 
predškoláci v materskej škole svojim rodičom,  pani uči-
teľkám, mladším kamarátom a zamestnancom MŠ. 

Za tri roky usilovnej práce v materskej škole dostali deti osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania, darčeky 
a boli pasovaní za budúcich školákov, ktorým želáme veľa zdravia, spokojnosti a radosti z jednotiek a slniečok, ktoré ich 
potešia v žiackej knižke. Slávnostné chvíle pokračovali krájaním torty a veselou zábavou.

Detvianske škôlkové slávnosti
Región Podpoľanie sa právom pýši tradíciou ľudovej tvorby, či už v oblasti spevu, tanca alebo remesiel. Temperament 

ľudí sa prirodzene interpretuje na rôznych podujatiach, medzi najväčšie patria Folklórne slávnosti pod Poľanou. 

Keďže aj pre naše deti sú pieseň a tanec 
prirodzené, deti našej materskej školy neváhali 
a v spolupráci so ZUŠ v Stožku prijali pozvanie 
od MŠ SNP 17 v Detve na nultý ročník DŠS, 
aby ukázali, čo v nich je. Deti z veľkej triedy MŠ, 
z tanečného krúžku ZUŠ  3. júna ukázali svoju 
šikovnosť a radosť z tanca, K. Buzáková krásne 
zaspievala ľudovú pieseň. Tohto pekného pod-
ujatia sme sa zúčastnili aj vďaka pani Bc. M. 
Černákovej, pána S. Melicherčíka-harmonikára 
a pána J. Konôpku, ktorý nám zabezpečil do-
pravu.
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Záverečný koncert žiakov hudobného a tanečného odboru ZUŠ 
Viac ako 50 účinkujúcich sa v stredu 24. júna 2015 predstavilo na záverečnom koncerte Základnej umeleckej školy 

v Stožku. 

Program bol zostavený z vystúpení žiakov tanečného 
a hudobného odboru, ktorí odprezentovali to najlepšie, 
čo sa počas roka naučili. Súčasťou bola aj výstava prác 
žiakov výtvarného odboru. Na podujatie, okrem rodičov a 
rodín žiakov školy, zavítali aj milovníci tanečného a hudob-
ného umenia zo Stožku a okolia. Akcie sa zúčastnilo cca 
110 ľudí. Veríme, že sme spríjemnili popoludnie všetkým 
zúčastneným.

Koncert bol veľmi pestrý, odznelo 15 čísel, v ktorých sa 
predstavili naši malí umelci                  v sólových vystúpe-
niach. Prípravné štúdium tanečného odboru hneď v úvode 
predviedlo tanček s názvom „Konvalinky“ v nových suk-
ničkách, ktoré im vyrobila ich pani učiteľka Bc. Marcela 
Černáková. Tanec s dáždnikmi, ktorý si nacvičili naši najmenší, potešil divákov v závere koncertu. Žiaci hudobného od-
boru v podobe viacerých vstupov upútali obecenstvo poctivo nacvičenou hrou na hudobné nástroje: klavír, fl auta, husle 
a gitara. Jánskymi piesňami roztlieskali publikum žiačky pani učiteľky Moniky Holíkovej. 

Týmto prekrásnym koncertom sa žiaci rozlúčili s končiacim sa školským rokom a povinnosťami v škole.

Napísal: Mgr. Michal Budinský

Záverečný koncert žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ
„Ako išlo vajce na vandrovku...“
 „Som vajce, obyčajné vajce...“ Takto začínalo predstavenie, ktorým mladí herci literárno–dramatického odboru ZUŠ 

Stožok privítali do sveta rozprávky svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov, priateľov a aj tých najmenších v sále 
miestneho kultúrneho centra dňa 26. júna 2015. Predstavili sa hudobnou rozprávkou „Ako išlo vajce na vandrovku...“, 

ktorú upravila ich pani učiteľka Bc.  Marce-
la Černáková. 

O hudobné vstupy sa autorsky postaral 
pán učiteľ Mgr. Michal Budinský a spoloč-
ne s pánom učiteľom Oťapkom a Melicher-
číkom oživili toto predstavenie krásnymi 
melódiami a piesňami.

Pod režijnou taktovkou pani učiteľky 
ožili postavičky z tejto rozprávky. 

Deti a obsadenie: vajce: Julka Olejáro-
vá,  moriak: Nelka Chlebničanová, kačka: 
Timka Danišová, kohút: Tomáško Vanka, 

kôň: Leonko Lipták, rak: Lucka Petrášová, vôl: Tobiasko Konôpka, zbojní-
ci: Dominik Bomba, Leonko Lipták, Šimonko Lipták, Tobiasko Konôpka, To-
máško Vanka.

Rozprávka v podaní mladých hercov očarila malých, ale aj veľkých a vy-
slúžila si obrovský potlesk. Po krásnom predstavení nasledovalo slávnostné 
odovzdávanie vysvedčení žiakom ZUŠ. 

Pán riaditeľ ocenil niektorých žiakov diplomom a každý žiak dostal spolu 
s vysvedčením sladkú odmenu. Poďakoval svojim kolegom, žiakom a ro-
dičom za úspešné zvládnutie školského roka 2014/2015 a poprial deťom 
krásne prázdniny.   

kolektív ZUŠ Stožok
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Denný letný tábor 
V dňoch 3. - 7. 8. 2015 sa nám podarilo uskutočniť prvý ročník denného letného tábora, ktorého sa zúčastnilo 31 detí 

vo veku 4 - 15 rokov. Počasie nám vyšlo, akurát nás trocha potrápili horúčavy.

Každý deň sa začínal ra- ňajkami, ktoré deťom veľmi 
chutili. O hladné brušká sa po- čas celého týždňa starala Kat-
ka Melichová, za čo jej ďaku- jeme. Po raňajkách nás každý 
deň čakala iná aktivita. Hneď v pondelok sa liezlo po lezec-
kej dráhe pod vedením našich skvelých inštruktorov Ľubka 
Hlaváča a Ľudka Molnára. Zá- roveň prebiehali športové sú-
ťaže ako skok do diaľky a pre- ťahovanie lanom na plážovom 
ihrisku, beh cez prekážky a športové aktivity zamerané 
na šikovnosť a zručnosť na umelom ihrisku. Po obede na 
nás čakala indiánska rozpráv- ka, v závere ktorej deti hľadali 
poklad. V utorok sme opäť športovali, ale sme aj maľovali 
a tvorili. Chlapci sa pomocou kartónov a výtvarných pomô-
cok premenili na bojovníkov a dievčence si vyrobili pom-
póny. Spolu s animátorkami z FS PODPOĽANEC Ivkou, 
Gabikou, Zuzkou a Nikou nacvičili tanček. Popoludní medzi nás prišiel šašo, ktorý sa postaral o skvelú zábavu. Tretí deň 

tábora bol zameraný na hudobné a tanečné akti-
vity. Zavítal k nám pán riaditeľ Základnej umelec-
kej školy v Stožku Mgr. Michal Budinský. Priniesol 
so sebou hudobné nástroje, na ktorých si zahrali 
všetky naše deti. 

Štvrtý deň tvorili deti krásne obrazy z prírod-
ných materiálov, tancovalo sa, spievalo, športova-
lo, skákalo na nafukovacom hrade a tento skvelý 
deň končil opekačkou. Po zotmení sa premietala 
rozprávka a kto mal chuť a odvahu, mohol vyskú-
šať stanovanie. 

V piatok sme sa opäť presunuli do indiánskej 
rozprávky, v ktorej zlý čarodejník začaroval krás-
nu Indiánku. Odvážne a statočné deti pomohli in-
diánskym kamarátom kliatbu zrušiť, za čo dostali 

krásne medaily. Z tričiek si vyrobili indiánske šaty 
a pani Timea Konôpková všetkým deťom namaľo-
vala tváričky ako pravým Indiánom.  

Týždeň strávený v tábore bol pre naše deti úžas-
ným relaxom spojeným s rôznorodými športovými, 
kultúrnymi a zábavnými činnosťami. K dispozícii 
sme mali celý športovo-oddychový areál v Stožku, 
kultúrny dom a najväčšie lákadlo pre deti – lezeckú 
dráhu. 

Účastníkom tábora organizátori pripravili atrak-
tívne hry a súťaže, v ktorých sa deti mohli do sýtosti 
vyšantiť. Azda najväčšou zábavou bolo striekanie 
sa vodou. Veríme, že sa takto stretneme opäť o rok!

Ďakujem všetkým sponzorom, kolegom, rodičom, obci Stožok za 
poskytnuté priestory a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organi-
zácii tábora!

Napísala: Bc. Marcela Černáková
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Majster ľudového remesla
Aj tento rok, tesne pred vypuknutím trojdňového maratónu Folklórnych slávností pod 

Poľanou, sa dňa 9.  júla 2015  v sále obnoveného Domu kultúry Andreja Sládkoviča konala 
výstava detvianskeho rodáka, akademického sochára, Jána Hlinicu a ľudovo-umeleckého vý-
robcu Štefana Hukeľa.

Sú to ľudia, čo sa zaľúbili do kultúry našich otcov a materí. Možno meno Ján Hlinica vám 
nie je známe, ale pri mene „Štefan Hukeľ“ ste sa určite pozastavili.

Som presvedčená o tom, že keď pánbožko rozdával ľuďom talent, pri Štefanovi sa viac-
krát zastavil. Veď toľko krásy, čo on urobí, člo-
vek každý deň len tak nevidí. Napriek tomu je  
skromný a sám sa za výnimočného  nepovažuje.

Svoju prvú drevenú valašku vyrobil v roku 1981 ešte „na vojenčine“. 
Potom od roku 1982 začal s 
výrobou klobúkov, valašiek, 
opaskov a praciek. 

O rok neskôr sa začal 
učiť vyrábať píšťalky a fuja-
ry u Matúša Nosáľa z Víg-
ľaša. Okrem výroby fujár sa 
ostatným technologickým 
postupom výroby ľudových 
umeleckých predmetov učil 
sám. Znalosti čerpal z te-
rénnych výskumov a z lite-
ratúry. 

Momentálne sa venu-
je najmä výrobe kožuchov, 
krpcov, klobúkov, valašiek, 
remeňov na kabanice a 
výrobe rôznych praciek. V 
roku 2009 začal študovať 
na UKF, odbor etnológia, 
ktoré ukončil bakalárskou 
skúškou v odbore hudobná 
a tanečná folkloristika. Okrem nádhernej a precíznej práce smerujú jeho 
aktivity aj do oblasti lektorstva. Svoje výrobky každoročne prezentuje na 
rôznych folklórnych festivaloch (Východná, Detva), zúčastňuje sa mno-
hých výstav. Vyrába krojové časti pre rôzne folklórne súbory aj pre širokú 
verejnosť. 

Za celú redakciu novín mu prajeme veľmi veľa zdravia, aby sme sa 
ešte mnoho rokov mohli tešiť z jeho výrobkov a obdivovať krásu umelec-
kých diel!

Heligonkár zo Stožku
Dňa 19. 9. 2015 sa v obci Korytárky uskutočnil 22. ročník celoslovenskej prehliadky 

heligonkárov na počesť Matúša Mittera. Na tejto prehliadke mala zastúpenie aj naša 
obec. Hrou na heligónke sa predstavil pán Psotka Štefan, ktorý svojou interpretáciou 
roztlieskal vďačné publikum v Kultúrnom dome v Korytárkach. 

Prajeme mu veľa zdravia, nech nás ešte mnoho rokov reprezentuje na rôznych 
podujatiach!

Napísal: Mgr. Jaroslav Černák
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Opustili nás...
Mária Konôpková
Margita Fekiačová

Magdaléna Marková
Jozef Debnár

Narodení
Marián Brádňan

Stella Letícia Mališková
Sarah Sľúková

Michaela Kucejová
Šimon Gábor

Samuel Svetozár Očenáš
Katarína Tóthová
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Malatincová Magdaléna
Kminiaková Júlia

Petrinec Jozef
Ľuptáková Magdaléna

Výbošťoková Magdaléna
Klimová Anna

Malatinec Jozef
Nôta Peter

Figurová Anna
Fekiačová Mária

Bohumelová Anna
Petrincová Mária

Melicherčíková Magdaléna
Budáčová Elena
Melicherčík Jozef
Sľúková Helena
Výbošťok Martin
Ďurinová Emília

Hraško Jozef
Žilka Ján

Luptáková Mária
Melicherčíková Anna

Chamulová Anna
Melicherčík Ján
Klimová Anna

Hrašková Zuzana
Budáčová Anna
Emília Výbohová
Petrina Gondová

Štefan Fekiač

Michal Vajs
Ján Fekiač

Emília Bohumeľová
Jozef Melicherčík
Anna Kminiaková
Anna Budáčová

Ján Klimo
Jozef Kminiak

Anna Hanesová
Štefan Psotka

Gratulujeme oslávencom!

Vybrané uznesenia OZ
Uznesenia  OZ dňa 02. 09. 2015

č. 57/15 – OZ A/ N e s c h v a ľ u j e     1. Žiadosť p. Olejára o doplnok k úz.plánu, nakoľko je doplnok k úz.plánu v štádiu rozpracovania.
  B/ U k l a d á       1. Informovať občanov, že žiadosti na aktualizáciu územného plánu si môžu podávať do augusta 2016.
č. 58/15 – OZ C/ B e r i e   n a   v e d o m i e  1. Informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia
č. 60/15 – OZ C/ B e r i e   n a   v e d o m i e  1. Informáciu o aktualizácii PHSR (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce)
č. 63/15 – OZ A/  S c h v a ľ u j e  1. Výšku školného pre školský rok 2015/2016 pre CVČ a ZUŠ v Obci Stožok
  C/ B e r i e   n a   v e d o m i e    1. Doriešenie úpravy cesty od zastávky po začiatok obce.

Uznesenia OZ dňa 10. 06. 2015
č. 48/15  – OZ A/ S c h v a ľ u j e   1. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
  2. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 
písm. b, c, d zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov  podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:  604 227,00 €   Bežné výdavky:   397 484,00 €
z toho RO:  2 000,00 €   z toho: RO    59 637,00 €
Kapitálové príjmy:  162 711,00 €   Kapitálové výdavky:  252 454,00 €
z toho RO:  0,00 €    z toho: RO    0,00 €
Finančné príjmové operácie: 150 000,00 €   Finančné výdavkové operácie: 267 000,00 €
Príjmy celkom  916 938,00 €   Výdavky celkom   916 938,00 €
  C/ B e r i e   n a   v e d o m i e      1. Plnenie rozpočtu k 31.05.2015
č. 49/15 – OZ A/ S c h v a ľ u j e     1. Zvýšenie platu o 15%. Celková výška platu starostky je 1629€. Prepočítaním koefi cientu 1,65 (od 501 
do 1000 obyvateľov) je základný plat starostky obce vo výške 1416 €.
č. 50/15 – OZ Udeľuje súhlas  1. S prijatím úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške maximálne 150 000,- eur, na investičný účel – 
Financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia (ďalej len „Úver“)
  2. S podpisom bianko zmenky a  zriadením záložného práva k pohľadávkam z bežného účtu ako zabezpečenia Úveru.
OZ    Ustanovuje  starostku, aby ako zástupca obce, uzatvorila so Slovenskou sporiteľňou, a.s. Zmluvu o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu a 
vykonávala aj všetky ďalšie úkony súvisiace s Úverom, jeho zabezpečením a čerpaním.
č. 53/15 – OZ A/ N e s c h v a ľ u j e   1. Žiadosť p. Federa o zmenu územného plánu na výstavbu rodinných domov pri štadióne
  C/ B e r i e   n a   v e d o m i e   1. Refakturáciu faktúry za projekt poľnej cesty pri pozemkoch pani Ďurišovej.    2. Opravu výtlkov 
na ceste do Pĺžikov.    3. Realizáciu projektu verejného osvetlenia.

Znenie všetkých uznesení nájdete na webovej stránke obce.


