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2 Dianie v obci

Čo nové v obci
Zas prišiel čas informovať Vás o veciach týkajúcich sa našej obce. 

 Po tohtoročných parlamentných voľbách nastali výrazné zmeny, ktoré sa udiali nielen na minister-
stvách, ale priamo zasiahli aj nás - obce.  Obce to zasiahlo hlavne tým, že pred voľbami vyhlásili výzvy na 
materské školy  a na budovy v správe obce,  po voľbách tieto výzvy v mesiaci september zrušili. Uisťovali 
nás, že teraz koncom roka ich vyhlásia opätovne, len nevieme, aké kritériá  tam budú určené. Zástupcovia 
ZMOS /Združenie miest a obcí Slovenka/ apelovali na  vládu, že obce v tom majú nemalé peniaze, a preto 
je nevyhnutné, aby akceptovali už podané projekty, alebo aby stanovili kritériá tak, že obce budú môcť po-
užiť už pripravený materiál. V skratke to znamená, že žiadosť podaná na rekonštrukciu kultúrneho domu 
je momentálne neplatná, musíme čakať, kým vyhlásia novú výzvu, aby sme mohli opätovne požiadať 
o dotácie.  Výzvu,  ktorá zahŕňala chodníky našťastie ponechali a začnú sa ňou zaoberať  teraz koncom 
roka.  

V mesiaci október bolo možné požiadať o dotácie z Envirofondu, radi by sme podali žiadosť na rozší-
renie čističky. Spolu s rozšírením čističky je pripravený projekt na zrušenie vrchnej čističky a potiahnutie 
kanalizácie do spodnej čističky. Z dôvodu, že Envirofond na dotácie používa vlastné prostriedky, je prav-
depodobné, že uvedený projekt bude potrebné rozdeliť na dva roky.   

Cez letné mesiace sme s pomocou chlapcov, ktorí pracujú v obci, vyriadili priestor za obecným úra-
dom, oplotili sme ho, osadili bránu a uzatvorili. Tu sa nachádzajú veľkoobjemové kontajnery, kde jeden 
z nich slúži na drobný stavebný odpad a druhý na väčší odpad, ktorý sa nedá separovať alebo nepatrí do 
komunálneho odpadu.  Tieto kontajnery sú k dispozícii počas úradných hodín alebo po dohode aj mimo 
úradných hodín.  Tiež je možné doviezť za obecný úrad aj starý drevený nábytok.  

V mesiaci august – september sa vybudoval rigol popri ceste pri športovo-oddychovom areáli, napojil 
sa vodný vrt, aby sa posilnil obecný vodovod, vysypala sa štrkom cesta od fi rmy  Pneu DT, s.r.o.,  smerom 
k rodinnému domu za traťou. Postupne opravujeme vypadanú dlažbu na schodisku pri bytovkách a  zrea-
lizovali sme osvetlenie pri ceste I. triedy. 

 Rekonštrukcia rozhlasu, ktorá mala prebehnúť v letných mesiacoch, sa oddialila z dôvodu, že 
nedošlo k dohode s fi rmou Stredoslovenská energetika, ale dúfam, že sa nám problém podarí vyriešiť 
a k rekonštrukcii rozhlasu nakoniec dôjde. 

 Oprava cesty v Krnom, časť Bóry, by mala prebehnúť v druhej polovici októbra.

Bc. Darina Petrincová

starostka obce
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Najlepší herecký výkon
Divadelný ochotnícky súbor Stožkár sa zúčastnil regionálnej súťažnej prehliad-

ky divadelných ochotníckych súborov v Hriňovej s rozprávkou Traja zhavranelí bra-
tia, ktorú režijne pripravili PhDr. Jaroslav Černák a Bc. Marcela Černáková. 

Okrem krásneho tretieho miesta získali ochotníci mimoriadnu cenu – najlepší 
herecký výkon v podaní PhDr. Jaroslava Černáka za úlohu Hrbáča. 

Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie krásne rozprávky!

redakcia časopisu

Dianie v obci

Viete ako správne triediť?
 Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

 Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu 
putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj 

nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom. 

 Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia

 Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na 
papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte 
váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení.

 Do žltého kontajnera na plasty patria:  PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prí-
pravkov, fólie, vrecká,  igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fl iaš. Pred vyhodením je vhodné ich 
jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.

 Nepatria sem: pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, ze-
miny a farieb. 

 Do modrého kontajnera na papier patria: papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, 
zošity, listy, kancelársky papier, lepenka, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj 
krepový papier.

 Nepatria sem: nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný 
papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.

 Do zeleného kontajnera na sklo patria: sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či 
liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

 Nepatria sem: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technic-
ké sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani 
plastové štuplíky a korky zo sklenených fl iaš.

 Do červeného kontajnera na kovy patria: kovové obaly: vyprázdnené plechovky od nápojov, konzerv, 
kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad.

 Nepatria sem: znečistené obaly zvyškami obsahu nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky 
znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok, ale aj pletivo,bojlery, odkvapové rúry a pod. 

 Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým 
druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera.
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Napojenie vrtu
V našej obci bol v novembri 2012 zrealizovaný spoločnos-

ťou AQUA vrt s.r.o. Sliač  vrt  hĺbky 31,40 m, ktorý nebol pripo-
jený na verejný vodovod.

V mesiaci júl bola zisťovaná výdatnosť tohto vrtu čerpa-
cím pokusom, ktorý trval od 12. júla do 7. augusta 2016, t.j. 
28 dní, kedy bola stanovená výdatnosť tohto vrtu na 0,2 l.s-1 
, čo predstavuje 6307,2 m3/rok.  Všetky práce na čerpacom 
pokuse boli realizované na základe pokynov Jozefa Páleníka, 
zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy.

Potom ako bol vrt 
odskúšaný, nastala 
práca na jeho pripojení na verejný vodovod. Ako? Najprv bolo potrebné vykopať 
bez poškodenia pôvodné vodovodné potrubie, ktoré bolo zrealizované v roku 
2012. Toto potrubie  viedlo od vrtu do šachty, z ktorej  prívodným potrubím je 
privádzaná voda do vodojemu. Problém bol, že potrubie bolo zakopané plytko 
a nebolo možné gravitačne (samospádom) privádzať vodu do šachty. 

Na základe pokynu p. Jozefa 
Páleníka sa  opatrne  toto pôvodné 

potrubie vykopalo. Ryha, v ktorej toto potrubie bolo, sa z pôvodnej hĺbky 0,6 
m musela prehĺbiť na 4,5 m s príslušným vyspádovaním.  Tento zásah sa 
vykonal z dôvodu nastavenia násosky, ktorá nám umožňuje dodávku vody 
gravitačne (samospádom) bez toho, aby sme potrebovali čerpadlo. Priestor 
okolo vrtu sa musel obkopať do priemeru 2,0 m a hĺbky 4,5 m, kde boli osa-
dené betónové šachtové skruže, ktoré sú ukončené šachtovým kónusom 
s poklopom. 

Potom sa uložilo vodovodné potrubie do vykopanej 
ryhy a pripojilo navrtávacím pásom k rúre  vrtu a zaústilo 
sa do sútokovej šachty.  Práce boli ukončené terénnymi úpravami. Aby bolo zachované pásmo hygie-
nickej ochrany a ochrana tohto vrtu, bolo zrealizované pracovníkmi obce oplotenie.

Ďalší vrt, ktorý bol vyvŕtaný v tom istom roku, zatiaľ nebolo možné napojiť na verejný vodovod, 
pretože v tomto prípade vodu netlačí na povrch a bude potrebné zistiť v akej hĺbke sa nachádza zdroj 
vody.  V prípade, že  nebude možné napojiť vrt gravitačne,  obecné zastupiteľstvo rozhodne, či sa 
v uvedenom prípade bude investovať do spustenia vrtu pomocou čerpadla.  

Napísala:   Ing. Nemcová Andrea

zástupkyňa starostky

Na návšteve u zahraničných Slovákov
Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že by sme s naším „Kub-

kom“ mohli vyraziť nielen za hranice všedných dní, ale skutočne za zahraničnými Slovákmi – do Srbska. Už neved-
no, komu skrsol v hlave počiatočný nápad, no slovo dalo slovo 
a vďaka skúsenostiam PhDr. Jaroslava Černáka, vedúceho sú-
boru Podpoľanec, sme vycestovali v júnovej noci do Srbska. 
Hranice Únie sme opustili pohľadom na tábor migrantov. Šíre 
pláne v Srbsku udivovali úrodnou pôdou a husto obrábanými 
poľami. Cieľom našej cesty boli dediny Padina a Kovačica.

Padina je veľká dedina vo Vojvodine, náležiaca do dediny 
Kovačica. V Padine žije približne 6 000 obyvateľov, ktorí sú z 
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99 % slovenskej národnosti. Padina bola založená v roku 1806 a 
zaľudnili ju slovenské rodiny zo stredného Slovenska. 

Z historického hľadiska je pre Kovačicu významný rok 1784, 
kedy bol zaznamenaný príchod prvých Slovákov na dolnú zem. 
V Kovačici je podľa posledného sčítania 84,22 % percent popu-
lácie slovenskej národnosti. Obec založili obyvatelia, pôvodom 
Slováci, s povolením od vrchnosti Uhorského štátu. 

Po príchode nás domáci privítali srdečne s ľubozvučnou slo-
venčinou. Tam sme si uvedomili, čo to je byť patriotom, byť hr-
dým na Slo-
vensko, byť 

hrdý na svoju vlasť. Títo zahraniční Slováci boli toho dôkazom 
a predviedli nám niečo, čo už na Slovensku v poslednej dobe 
nie je tak ľahko vidieť, hlavne na politickej scéne. 

Okrem toho, že hrajú slovenské divadlo, že zozbierali slo-
venské piesne a vydali zborník slovenských piesní, v školách 
sa učí slovenčina a ešte mnoho ďalšieho. Bolo potešením pre 
oko aj ucho vidieť a počuť mladých ľudí, mládež, deti, ako sa 
v obchodoch, na ulici rozprávajú mäkkou slovenčinou, možno 
trošku s prvkami staroslovenčiny tak, ako ich predkovia osíd-
ľovali srbskú zem. Sú jednotní vo svojej zemi, pomáhajú si a 
ťahajú za jeden povraz. Ako hostitelia sa ukázali na jedničku, 
ich diagnózou je veľké otvorené srdce. 

Po počiatočných uvítaniach, oboznámení s históriou obce, 
kovačickým čistým insitným umením, po ubytovaní v rodi-

nách, súboristi 
z Podpoľanca, 
ktorí vystupu-
jú aj v našom 
d i v a d e l n o m 
súbore, na zá-
kladnej škole 
si vzali do pa-
rády domáce deti so svojou školou tanca. Večer nás čakalo prvé 
divadelné vystúpenie a po ňom si nás vzal do parády miestny ha-
sičský zbor. Ráno sme vyrazili do Belehradu a večer pokračovali 
divadelným vystúpením.  

V nedeľu sa ťažko odchádzalo vďaka dvom dňom plných zážit-
kov, dobrosrdečnosti, aká sa už na Slovensku tak ľahko nevidí. Uro-
bili sme krôčik v Európe, krôčik 
do Srbska a veríme, že sa Kubo 
v našom podaní zapísal do pamä-
tí a sŕdc našich hostiteľov.

Mgr. Dušan Kočlík
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Guľášmajster 2016
 Ako to už býva v Stožku zvykom, koncom mája zažiarila lúka sa-

mým kotlíkom.  Od skorého rána sa obcou šírili rôzne vône z kotlíkov plných 
guľášových ingrediencií. Bravčové, jahňacie, hovädzie mäsko a príchutí od 
výmyslu sveta hodnotila odborná porota v zložení – Jaroslav Bystriansky, 
Peter Matuška, šéfkuchár v Masarykovom dvore Marek Jamriška a prof. 
Ing. Jozef Golian Dr. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
Z počtu variacich 37 družstiev udelila 15 miest, ktoré si odniesli okrem skve-
lej nálady aj hodnotné ceny. Tohtoročným Guľášmajstrom sa stalo družstvo 
Pálenica z Korytárok, druhé miesto získali Stožkári /spisovne Stožočania/ 
- pán Figura a spol. a tretie miesto obsadilo družstvo z Veľkej Vsi. Milým 
prekvapením bolo súťaženie aj našich starších občanov z Jednoty dôchodcov v Stožku, ktorí sa umiestnili na peknom 

14. mieste. Srdečne všetkým blahoželáme!

 Celým programom nás sprevádzala Mgr. Mi-
roslava Lenďáková, ktorá si pre všetkých variacich 
pripravila zaujímavé úlohy. Program prilákal mno-
hých divákov, ktorí popri tlieskaní aj tancovali a spie-
vali s účinkujúcimi. Prví sa predstavili domáci – deti 
zo Základnej umeleckej školy zo Stožku, program 
pripravili pod vedením Mgr. Michala Budinského 
Dis. art., Bc. Marcely Černákovej, Mgr. art. Michala  
Oťapku, Mgr. Moniky Holíkovej a Slavomíra Meli-
cherčíka. 

Vo folklórnom pásme pokračovali muzikanti z  Ľu-
dovej hudby Javorinka z Pliešoviec pod vedením Mgr. Michala Budinského Dis. art., nôžkami rezko prepletali Podpolian-
ski  vrchári pod vedením umeleckého vedúceho Jozefa Smutného i tanečníci z folklórneho 
súboru Urpín z Banskej Bystrice. Ku skvelej zábave prispeli muzikanti z hudobných skupín 
ENIMENT, LCB BAND COUNTRY i ŠAMAN KABAT REVIVAL.

 Táto vydarená akcia by nebola možná bez sponzorov. Tento rok sa chceme po-
ďakovať za sponzorské dary: Asta s.r.o., BAPO Detva s.r.o., LIGNUM MS,  Tomáš Veróny 
OaS, SAROUTE,  PK Doprastav, MIBA SK, s.r.o., Doprastav a.s.,  M-trade-Ag. Látky, 
Slatinská pekáreň,  Stanservis s.r.o., Pivovary Topvar, Beton Bau s.r.o., Pekáreň Vidlička 
a syn s.r.o., Siroň plus s.r.o., Mgr. Miroslav Suja, Bystriansky s.r.o., Banskobystrický sa-
mosprávny kraj, NEDELKA s.r.o., Slavia Production Systems – Detva.

 Akcia Guľášmajster 2016 bola realizo-
vaná s fi nančnou podporou  BBSK, výška 
dotácie  1000,- eur. Počasie sa vydarilo, sl-
niečko nám prialo, guľášiky všetkým chutili, 
na tie sme sa najviac tešili. Dúfajme, že na budúci rok, bude Guľášmajster 
z obce Stožok!

 Všetkým, ktorí akokoľvek pri akcii pomohli, či pri úprave areálu, prípra-
ve a verení guľášu, príprave programu, patrí veľké ĎAKUJEME!

Radoslava Búdová
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Naša ZUŠ
Už uplynuli dva školské roky, ako Základná umelecká škola Stožok v septembri 2014 

po prvýkrát otvorila svoje brány, začala učiť a vychovávať svojich prvých žiačikov v umeleckých odboroch. Tie 
roky ubehli veľmi rýchlo a človek si uvedomí až na školských akciách,  vystúpeniach ako sa nám deti umelecky 
zdokonalili a na fotografi ách, ako nám niektorí vyrástli. Dieťa potrebuje čas na to, aby začalo chodiť, hrať sa, 
rozprávať a stalo sa jedinečným človiečikom na tomto svete. Tak aj naša škola potrebovala čas na aklimatizáciu, 
na vyriešenie svojich interných problémov a niekedy sa naozaj nič nerodilo ľahko. Niekedy nebolo všetko 
ideálne, ale na ťažkosti sa rýchlo zabudne a tie krásne prežité chvíle sa nedajú ničím nahradiť. Sme radi, že 
sme tieto dva roky zvládli s pomocou všetkých, ktorí školu robia školou. Sú to naši žiaci, učitelia, rodičia, starí 
rodičia, pani starostka, zamestnanci Obecného úradu v Stožku a všetci ostatní, ktorí nám nemalou mierou 
pomohli. Týmto chcem všetkým vysloviť „VEĽKÉ ĎAKUJEM“... 

Prajem Vám všetkým úspešný a šťastný nový školský rok 2016/2017
Mgr. Michal Budinský Dis. art. 
         riaditeľ ZUŠ Stožok

Podujatia ZUŠ v školskom roku 2015/16
 V minulom školskom roku sme zorganizovali a zúčastnili sme sa na mnohých podujatiach. Dovolím 
si niektoré z nich pripomenúť.

TEKVIČKOVÁ SLÁVNOSŤ - v posledný októbrový týždeň /28. 10. 2015/ opäť ožila Dobšinského 
rozprávka pod taktovkou našej p. učiteľky Bc. M. Černákovej. Rozprávačka nás pútavo uviedla do deja 
rozprávky Traja zhavranelí bratia. Príbeh troch zakliatych bratov zaujal malých i veľkých. Touto cestou sa 
chceme poďakovať našim skvelým hercom z Divadelného ochotníckeho súboru Stožkár za ochotu, poctivú 
prípravu a za to, že pre nás všetkých urobili tento večer nezabudnuteľným. 

VIANOČNÝ KONCERT sa uskutočnil 17. 12. 2015 v miestnom kultúrnom stredisku. Niesol sa v 
duchu najkrajšieho tanečného a hudobného prejavu, akým tanec, spev a hra na hudobné nástroje nesporne 
sú. Predstavili sa tu žiaci ZUŠ. Vďaka koncertu sme si predĺžili sviatočné obdobie Vianoc. 20.12.2015 v 
podvečer sa zaplnili lavice kostola divákmi ADVENTNÉHO KONCERTU. Ako hostí sme pozvali ženský 
spevácky zbor Belius z Očovej, významného speváka Jožka Martinského zo Zvolena, ľudovú hudbu Čardáš 
z Hrušova a Javorinku z Pliešoviec. Pán Anton Budinský nás prostredníctvom hry na fujaru trombitu vniesol do 
čarovnej atmosféry tohto nezabudnuteľného koncertu.  Sprievodným slovom nás sprevádzala Radka Búdová. 
Záverečnou piesňou, ktorou už tradične bola Daj Boh šťastia tejto zemi, sa všetci účinkujúci, ale aj diváci 
spojili v jedno hudobné teleso.

Aj tohto roku sme sa spolupodieľali na organizácii RODIČOVKÉHO PLESU. Ďakujeme za pomoc 
obci Stožok, MŠ Stožok, všetkým rodičom, ktorí pomohli vyzdobiť sálu, po plese pomohli upratovať, zháňali 
sponzorov, najmä rodine Hukelovej, Sékeľovej a Frejerovej. Vďaka fi nančnému výťažku z plesu sa nám 
podarilo zakúpiť detské šatôčky a krpčeky, v ktorých sa nám naši najmenší prvýkrát predviedli až s troma 
tancami na akcii Guľášmajster koncom mája. Predviedli sa tu nielen tanečníci, ale aj speváci, inštrumentalisti 
a ľudová hudba Javorinka z Pliešoviec, ktorej členovia sú žiakmi našej ZUŠ.
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V rámci TÝŽDŇA KULTÚRY V STOŽKU (14. – 18. 3. 2016) sa konali interné koncerty hudobného 
odboru v priestoroch ZUŠ, vernisáž na stanici a veľkonočný jarmok. Spolu so žiakmi sme aspoň na chvíľu oživili 
vestibul železničnej stanice prácami výtvarného odboru, rozprávkou, básničkami, pesničkami a smiechom. 
Počas jarmoku si mohli deti, ale aj všetci prítomní, vyskúšať výrobu veľkonočných dekorácií, pečenie oblátok, 
pletenie korbáčov a vybíjanie kožených náramkov. O náladu sa postarali šašovia, ktorí roztancovali a rozveselili 
nielen deti, ale aj dospelých, za čo im ďakujeme. Po tvorivých dielňach nás čakal príjemný oddych v podobe 
koncertu žiakov ZUŠ. Mladí umelci sa predviedli tancom, spevom a hrou na hudobné nástroje.
 

Dňa 3. 6. 2016, v deň Lukáškových tretích narodenín, sa konal BENEFIČNÝ 
KONCERT venovaný práve jemu, ktorý túto našu pomoc potrebuje.  Pomoc, ktorou 
síce nevieme sňať bremeno jeho choroby, lebo to v našich silách nie je, ale predsa len 
niečo spraviť môžeme. Môžeme to bremeno trošičku odľahčiť a brať ho na určitom 
úseku spolu s ním a aspoň takouto kvapkou v mori prispieť k odľahčeniu jeho beztak 
ťažkého osudu, či k vyčareniu úsmevu na jeho tváričke a zároveň ho podporiť v 
ďalšom boji. Sme radi, že sa koncertu zúčastnilo tak veľké množstvo ľudí, ktorí týmto 
svojim činom dokazujú, že im nie je ľahostajný osud druhých. S vašou pomocou sa 
nám podarilo vyzbierať 3467,65 eur. 

OBROVSKÉ ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ AKOKOĽVEK POMOHLI 
PODPORIŤ NAŠU MYŠLIENKU.

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 strediska 
dňa 29. júna 2016. Predstavili sa hudobnou rozprávkou „Snehulienka 
a sedem trpaslíkov“, ktorú 
sprevádzali aj vstupy tanečného 
odboru. Rozprávka v podaní 
mladých hercov a tanečníčok 

očarila malých, ale aj veľkých a vyslúžila si obrovský potlesk. Po krásnom 
predstavení nasledovalo slávnostné odovzdávanie vysvedčení žiakom 
ZUŠ. Niektorí žiaci boli ocenení diplomom a každý žiak dostal spolu 
s vysvedčením sladkú odmenu. 

V termíne 1. - 5. 8. 2016  sme 
organizovali  denný letný tábor, ktorého 
sa zúčastnilo 35 detí vo veku 5 - 15 rokov. 
Týždeň strávený v tábore bol pre naše deti 
úžasným 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 
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atraktívne hry a súťaže, kde sa deti mohli do sýtosti 
vyšantiť. Ďakujeme všetkým sponzorom, kolegom, 
rodičom, rodine Danišovej, Petre Frejer, Kataríne 
Melichovej, Timei Konôpkovej, animátorom, MŠ 
Stožok, obci Stožok a všetkým, ktorí akokoľvek 
pomohli pri organizácii tábora. 

Dňa 20. 8. 2016 sme sa po prvýkrát zúčastnili 
folklórneho festivalu Hontianska paráda v Hrušove. Predstavili sa tam žiaci hudobného a tanečného odboru. 

Dúfame, že takéto vystúpenie 
bolo impulzom 
do ďalšej práce. 
Tento školský rok 
nás čaká množstvo 
vystúpení a veríme, 
že sa nám podarí 
so žiakmi ZUŠ 
nacvičiť program, 
s ktorým sa budeme 
môcť prezentovať 
nielen doma, ale aj 

v zahraničí.
Základnú umeleckú školu v Stožku podporil BBSK sumou 1500,- eur, určenou na obnovu a doplnenie 

krojov.

Medzi hviezdami
24. mája sme aj s detičkami z MŠ navštívili – Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. 

V hvezdárni nás prijal milý pán, ktorý nás informoval o jej činnosti a vysvetlil,  načo taká hvezdáreň vôbec slúži.  Po-
zerali sme zaujímavý dokument o slnečnej sústave. Bolo skutočne nesmierne fascinujúce, keď sa zrazu za bieleho dňa 
nad nami rozprestrela nočná obloha posiata množstvom hviezd. Nechali sme sa unášať tajomným vesmírnym svetom 

vzdialených planét a súhvezdí. 

Prekvapenia však pokračovali, pretože o chvíľu sa 
celá obloha nad nami začala krútiť. Bolo to preto, aby 
sme mohli lepšie vidieť niektoré zaujímavé súhvezdia 
alebo aj hviezdu Polárku, ktorá sa nachádza veľmi blíz-
ko k severnému svetovému pólu. Náš celodenný výlet 
sme zakončili v herni Safari, kde sa dosýtosti vyhrali 
nielen deti, ale aj pani učiteľky.

Kolektív MŠ



11Dianie v obci

Stožkárska kopačka 2016
O tom, že naša obec obľubuje futbal, niet 

pochýb. Zanietenie a radosť z tohto športu kaž-
doročne vyvrcholí priateľským stretnutím medzi 
„ulicami“ obce. Bývali časy, keď bolo v jeden deň 
tých zápasov veľa a víťazom sa stala len konkrét-
na „ulica“. Už po druhýkrát sa Stožkárska kopač-
ka uskutočnila len medzi HORNÝM a DOLNÝM 
KONCOM. A tak si priaznivci tohto športu zmerali 
medzi sebou sily dňa 29. 8. 2016. 

Pani starostka slávnostne otvorila tento deň, 
všetkých privítala, popriala veľa síl a zdravého 
športového ducha. Všetko prebiehalo pod prísnym 
Peťovým Danišovým dohľadom, ten aj napokon 
rozhodol, že hra bude pokračovať až do remízy 
obidvoch tímov. Aj keď Horný koniec celý čas vyhrával, prezidentovo slovo futbalového klubu nemožno vziať späť. 

Konečné skóre zápasu 9 : 9 vyjadruje, že Stožkárska kopačka je v prvom rade o príjemnom a zábavnom dni, ktorého 
cieľom je zašportovať si, zasmiať sa a v ne-
poslednom rade si dať i dobrý guľášik, ktorý 
samozrejme nechýbal ani tento rok.  Výher-
com – HORNÉMU aj DOLNÉMU KONCU 
gratulujeme a tešíme sa na športové výkony 
aj o rok!

Radoslava Búdová
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Rozprávkový les 2016
Každoročne koncom júna ožije les nad Pĺžikovcami rozprávkovými bytosťami.  Tento rok 

pripadol rozprávkový dátum na  25. jún. Od skorého rána sa hmýrili Stožkom APOZáci spolu 
s ďalšími pomocníkmi, ktorí pripravovali všetko potrebné na čarovné stanovištia. Slniečko 
prispievalo ku skvelej atmosfére. Na návštevníkov čakalo desať magických krajín, v ktorých 
museli plniť rôzne úlohy, za ktoré boli odmenení. 

Na začiatku všetkých privítala pani starostka a už sa menších aj väčších zmocnili mie-
rumilovné strigy. Pri veselých Mimoňoch všetci hľadali skryté mince. Čerti okrem hádzania 
šišiek, dávali deťom rôzne hádanky. Štyrom začarovaným princeznám pomohli deti nájsť ča-
rovné poklady.  Mušketieri učili deti strieľať z luku i šermovať, kráľ ich za odmenu pasoval za 
nových mušketierov. Zbojníkom pomáhali deti zbíjať aj triafali šišky do cieľa.  Zubatá si hľa-
dala Jakubka spomedzi detí, Alžbetka si nôtila svoju krásnu pieseň a Perinbaba všetkých potešila snehovou prikrývkou. 

Červená čiapočka  s poľovníkom spolu s deťmi navštívili starú mamu, na ich veľké prekvapenie našli vĺčka v prestro-
jení. Našťastie nebol vĺčko hladný, tak nikomu neublížil. Pred chyžou Nastenky vítala všetkých Baba Jaga,  ktorá vyze-
rala Ivana. Krásnej  Nastenke zlá macocha ako vždy ubližovala,  pričom svoju Marfušku kráľovnou nazývala. Všetkým 
sa tu páčilo, hlavne detské maľovanie rodičom na líčko. Fredovi a Wilme Flintstonovcom  boli deti na pomoci, vyriadili im 
celý dom, aby sa im dobre bývalo v ňom.

Po prechádzke čarokrásnymi rozprávkami čakalo na všetkých  opekanie špekáčikov, jazda na koňoch, štvorkolkách, 
nechýbali ani hasiči. Výborný guľášik, občerstvenie, príjemná hudba a na záver pena, na ktorú sa všetci veľmi tešili, 
prispeli k nezabudnuteľným zážitkom detí i dospelých. Celé podujatie zavŕšil tanec s maskami, rodičmi a deťmi.  Už teraz 
sa všetci tešíme na ďalší Rozprávkový les. Veľká vďaka  patrí sponzorom:

Generálny sponzor:

Slovnaft a.s. Bratislava

Ostatní sponzori:

1. Slatinská pekáreň, Stožok, p. Chabada Ján

2. Bystriansky Jaroslav, Detva

3. ELORA s.r.o, Ing. Štefan Kováč

4. COOP Jednota v.d. Krupina

5. BetonBau Stavebniny

6. Geostav
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Šesť rokov 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 verej-
noprospešných podujatí. V minulosti sa napríklad angažoval v šachovom klube v Detve, ktorý vtedy podporovali Podpo-
lianske strojárne. Po roku 1990 mali však strojárne 
existenčné problémy a dotklo sa to aj šachového 
klubu a svoju činnosť pozastavil. 

Karol je veľmi činorodý človek a záleží mu aj na 
zdravom rozvoji mládeže. Dohodol sa s pánom fa-
rárom  na možnosti používať  pastoračné  centrum  
aj pre šachistov. Oslovoval potenciálnych hráčov 
od detí až po dôchodcov. Jeho vytrvalosť priniesla 
ovocie, keď v roku 2010 bolo vytvorené šachové 
družstvo aj v Stožku. 

V minulom ročníku ešte pôsobilo v piatej lige, 
avšak v súťažnom ročníku 2016/17 už bojuje 
v štvrtej lige. Za sebou má už prvé kolo, v ktorom 
dokázalo so silným družstvom z Čeboviec remizo-
vať 4:4. V ďalšom kole sa 11.12.2016 o 10.00 hod 
doma stretneme s ŠK Junior CVČ Banská Bystrica „B“. 

Ďalšie zápasy budú po novom roku, a to:

22.1.2017 ŠK Orlová Pohorelá – ŠK Podpoľanie Stožok (vonku)

5.2.2017 ŠK Podpoľanie Stožok – ŠK Garde CVČ Detva „B“ (doma)

26.2.2017 ŠK Bátka -  ŠK Podpoľanie Stožok (vonku)

7. Pyrohas s.r.o., Stožok

8. Vidlička -pekáreň

9. Ondrej Čierny – Nákladná doprava

10. Agrosev Detva

11. Ľubomír Nemec s partiou

12. ŽSR Zvolen – Elektroúsek

Radoslava Búdová
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Stolný tenis
V tomto roku sa náš stolnotenisový oddiel po tretíkrát prihlásil do novej sezóny. V prvej sezóne sa nám podarilo splniť 

náš hlavný cieľ a tým bol postup z 5. do 4. ligy. V prebiehajúcej sezóne je našim hlavným cieľom udržať sa v 4. lige , ktorá 
je po novom  1. oblastná liga. Momentálne sa po 7. kole v tabuľke nachádzame na 10. mieste s 10 bodmi. Verím, že sa 
mužstvu podarí získať čo najviac bodov.

I.Figura

26.3.2017 ŠK Podpoľanie Stožok – ŠK Garde CVČ Detva „A“ (doma)

9.4.2017 Slovan Modrý Kameň - ŠK Podpoľanie Stožok (vonku)

23.4.2017 ŠK Podpoľanie Stožok – ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany (doma)

Na záver by sme chceli osloviť všetkých, ktorí si 
chcú touto inteligentnou hrou cibriť mozgové závity 
a posilňovať systematické myslenie. 

Všetci ste vítaní každý piatok od 17.00 do cca 
20.00 hod v pastoračnom centre na tréningoch s Ka-
rolom Výbošťokom. Nemusíte si so sebou priniesť nič, 
tréningy sú bezplatné a sú veľmi vhodné aj pre deti už 
od cca piatich rokov.  

Stačí ak budete mať chuť rozvíjať svoje kombinač-
né schopnosti a tí vytrvalejší aj reprezentovať svoju 
obec. 

Ing. Ján Stehlík
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Kulturistika - tvrdá cesta k úspechu
Nech je to akýkoľvek druh športu, vyžaduje si každodenný tréning, cvičenie a hlavne chuť ho vykonávať. Pri futbale sú 

to tréningy, ktoré sú dôležité na získanie kondície a zvládnutia techniky. Kulturistika je šport, v ktorom okrem vytrvalosti 
musí človek zvládnuť aj veľké sebazaprenie. 

O tom, čo všetko takýto šport obnáša, by nám vedel povedať viac náš občan Emil Chlebničan, ktorý 23. apríla 2016 
zakončil krásnym 2. miestom svoju ročnú prípravu na Majstrovstvách Slovenskej republiky v kulturistike do 70 kg. To,  
čo  musí človek počas roka obetovať a čomu všetkému sa musí prispôsobiť, by málokto z nás uveril. Zvládnutie ročnej 
prípravy prináša každodenný tréning a hlavne, prísny režim v stravovaní. Sám sa vyjadril, že keby niet rodinnej, profesi-
onálnej podpory, ako aj podpory sponzorov, nezvládol by to.

Želáme mu preto veľa šťastia a pevného zdravia, aby sa z takýchto úspechov mohol tešiť aj ďalšie roky.

redakcia novín
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Oslávenci
Malatincová Magdaléna
Kminiaková Júliana
Ľuptáková Magdaléna
Fekiačová Mária
Melicherčíková Magdaléna
Melicherčík Jozef
Melicherčíková Anna
Klimová Anna
Výbošťoková Magdaléna
Klimová Anna
Bohumelová Anna
Luptáková Mária

Chamulová Anna
Petrincová Margita
Petrinec Jozef
Petrincová Mária
Melicherčík Ján
Hrašková Zuzana
Malatinec Jozef
Figurová Anna
Budáčová Elena
Výbošťok Martin
Sľúková Helena
Ďurinová Emília
Hraško Jozef
Žilka Ján

Bahledová Emília
Budáčová Anna
Fekiač Ján
Machalová Margita
Gondová Petrina
Vajs Michal
Bohumeľová Emília
Kminiaková Anna
Budáčová Anna
Klimo Ján
Kminiak Jozef
Hanesová Anna
Melicherčíková Emília

Opustili nás
Peter Nôta
Milan Petrinec
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Narodení
Maxim Spodniak
Nikolas Ponc
Oliver Mačinec
Samuel Král
Stela Štulajterová

Zo športu

Keď práca baví
V tomto článku by som Vám chcela priblížiť, ako sa všet-

ko dá, keď sa chce.  Stačí iba vytvoriť dobrú partiu a s tým 
sa dá potom dôjsť veľmi ďaleko. Potom sa dajú urobiť s 
mužstvom zázraky.   Myslím, že aj tu sa udial malý zázrak, 
pretože partia sa dala dokopy, začala sa tvoriť futbalová ro-
dina – prežili sme si neúspechy ale boli sme trpezliví a za-
čali prichádzať aj úspechy v podobe výhier.  

Naši futbalisti nezaháľali ani po ukončení jarnej sezón-
ny, vysúkali si  rukávy  a pustili sa do odvodňovania ihriska.  

Po skončení sezónny ma futbalisti požiadali o pomoc pri 
odvodnení ihriska. Zabezpečila som stroj na výkop rýh na 
ihrisku a ostatné ostalo na nich. Ako môžete vidieť na fot-
kách, nie len futbal 
,ale aj manuálna 
práca baví našich 
futbalistov. Praco-
vali za každého 
počasia a verte  
alebo nie, pra-
covali zadarmo.  
S kosením ihriska 
je to rovnako. Príde a pokosí ten, ktorý akurát má voľno.  
Futbalový výbor tiež prišiel s myšlienkou získania dotácií 
od fi riem a vytvorením tričiek pre fanúšikov OŠK Stožok.  
Klobúk dolu pred ich iniciatívou, patrí im môj obdiv a veľká 
vďaka. 

Futbal v obci
Našim futbalistom sa v tejto sezóne veľmi darí. Obecný 

športový klub Stožok podporil BBSK sumou 1 000 €.

enovacek
Oval


