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Zabili Janíčka
pod zeleným stromom,
a tak ho zabili,
nik nevedeu o ňom.

A keď ho zabili,
do studni hodili,
žeby mu detvianske
zvony nezvonili.

Veď mu zazvonila
stožkárska zvonička,
že ho dala zabiť
tá jeho ženička...

K. A. Medvecký
okolo roku 1900
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Úvodník
Milí čitatelia!

Letná sezóna sa skončila a jeseň sa už prejavuje čoraz výraznej-
šie. Nočné teploty klesajú, ráno sa objavujú hmly, niekde sa vyskytli 
už aj prízemné mrazíky. Snáď sa môžeme ešte tešiť na príjemné ba-
bie leto, pri ktorom pookrejeme a zaspomíname na chvíle oddychu, 
zábavy, dovoleniek. Veru, na čas sladkého ničnerobenia sa dobre 
privyká, študenti aj mladší žiaci určite vedia, o čom hovorím (píšem). 
O to ťažšie je tieto sladké chvíle zase vrátiť späť do zabehnutých 
koľají - školských povinností, ktoré nám už všetkým prednedávnom 
začali. Netreba však zabúdať, že školské povinnosti prinášajú aj 
mnoho pozitívneho. Stretnutia so spolužiakmi, blízkymi priateľmi po 
dvoch mesiacoch padnú všetkým veľmi dobre. Úsmevné príhody sa 
potom šíria z každej strany. Každý chce rozpovedať svoje letné zá-
žitky ostatným.

Čas zmien badať všade navôkol. K jeseni nepochybne radíme 
zber úrody – rôznofarebných plodov, pričom nejde len o sladké ovo-
cie. Kto nezažil zemiakové brigády, si ani nevie predstaviť neutícha-
júci študentský smiech z polí. Nový školský rok znamenal voľakedy 
najmä pre stredoškolákov na minimálne dva – tri týždne ďalší oddych 
od učenia, pretože ich štúdium bolo nahradené zbieraním zemiakov. 
Určite mi dajú mnohí za pravdu, že tieto brigády znamenali pre štu-
dentov veľa jesenných zážitkov. Dnes sú, žiaľ, už minulosťou. Ra-
dosť z vyberania zemiakov je dnes už výlučne rodinná záležitosť. 
Na poliach sa stretne skoro celá rodina, prípadne susedia či rodinní 
priatelia a pri veselej nálade, vtipoch i teplom čajíku (dobre ochute-
ným) ide práca od ruky. Zaspomína sa na kadečo, zídu na um rôzne 
príbehy, preberie sa čo nové v rodine, v práci, obci atď. Veru, takéto 
„zemiakové stretnutia“ sú korením jesenného obdobia.

Ja vám prajem za celú redakciu, nech vám aj čítanie nášho – 
vášho časopisu príjemne okorení toto krásne farebné ročné obdobie. 

Vaša šéfredaktorka Radka

Rekapitulačná
Po krátkej pauzičke, opäť sa hlásime,
s novinkami v obci oboznámiť chceme.

Naposledy sme tu takto pre Vás v máji boli,
čas ten rýchlo zbehol, sme sa nenazdali.

Stožok je už známy varením guľášu,
ten navarí guľáš, ten podrží fľašu.

Zo všetkých kútov, dedín a miest
kuchári guľáša zišli sa tu dnes.

No a prešiel mesiac a bolo tu leto,
Rozprávkový les - akcia vydarená je to.

Detičiek sme veru toľko nečakali,
veď všetky ani sladkosti nedostali.

Hoci sme sa na ne dobre pripravili
až 400 detí – hranicu pokorili.

Po tejto akcii, prišla ďalšia na rad,
do lanového parku hybaj ty kamarát.

Lanové centrum naša starostka otvorila,
krásnu červenú mašľu telom v letku pretŕhala.

Všetci chceli vtedy po lanách poloziť,
a potom na stenu lezeckú to skúsiť.

Veľkí a aj malí mohli sa zabaviť 
a príjemný deň tu aktívne tak prežiť. 

Bolože roboty všetko to pripraviť,
vyrovnať, zasadiť, nakoniec poriadiť.

Ešte aj pán Vodník sedí si na pníčku,
mlčky pozoruje stožkársku chasičku.

Toto leto prešlo, sme sa nenazdali,
a či vôbec bolo? My sme nezbadali. 

I v škôlke materskej tiež máme novinky.
A to milý úsmev pani riaditeľky Silvinky.

Prišla k nám zďaleka, až z mesta Hriňovej,
dobre sa zhostila tej funkcie svojej.

No a od septembra máme ZUŠ aj v Stožku,
pre Vaše detičky tanca, hudby trošku.

Môžu si aj vybrať: husle, gitaru a cimbal,
s radosťou ich hrať naučí pán riaditeľ Michal.

A pre vás, čo ešte Zvoničku neznáte,
zoberte bicygľu, turistickie gate.

Prejdite sa trochu hore Stožkom friško
na kopci nájdete krásne miesto, tíško.

Zvonička jak nová, vyreparovaná
a ten výhľad ľudia! To je ako manna!

Tú pamiatku veru treba nám zachovať 
a s láskou a úctou k nej aj pristupovať.

Čo sa tu udialo v skratke sme zhrnuli
a peknô čítania všetkým vám popriali.

Úvodník
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 Nadchádzajúce voľby v Stožku - informácia
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy 

obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Pre voľbu starostu obce a pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu osobitne za kaž-
dý volebný obvod politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí prostredníctvom svojho 
splnomocnenca alebo nezávislý kandidát, a to osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie 
najneskôr 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, trvalý pobyt a najne-
skôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je:

• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí
• výkon trestu odňatia slobody
• pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zo-
zname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby po-
slancov obecného zastupiteľstva. Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotli-
vých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov 
obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru ur-
čeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, 
komisia hlasovanie neumožní.

Napísal: Dušan Kočlík

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti
v  Stožku

15. novembra 2014

Miestna - Mestská volebná komisia v Stožku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce - primátora mesta - 
starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Jana Klimová, 48, starostka obce, Stožok 251, nezávislý kandidát  
2. Darina Petrincová, Bc., 46, štátny zamestnanec, Stožok 235, nezávislý kandidát 

V: Stožku
Dátum: 30.09.2014                                                                                            predseda volebnej komisie

__________________
1)  Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide 
o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.
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VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva

v  Stožku

15. novembra 2014

Miestna - Mestská volebná komisia v Stožku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného - mestského - 
miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Radoslava Búdová, Mgr.,  43, učiteľka, Stožok 361, nezávislý kandidát 
2. Jana Ďurinová, 42, SZČO, Stožok 184, nezávislý kandidát 
3. Anna Ďurišová, 48, obchodný zástupca, Stožok 221, nezávislý kandidát
4. Tatiana Ferková, Ing., 39, manažér výroby, Stožok 370, nezávislý kandidát
5. Mikuláš Figura, 53, vodič z povolania, Stožok 258, nezávislý kandidát
6. Mário Hukel, 35, živnostník, Stožok 229, Sloboda a Solidarita
7. Roman Chamula, 40, servisný technik, Stožok 234, nezávislý kandidát 
8. Marian Lupták, 38, manažér, Stožok 362/21, Strana zelených
9. Peter Matúška, Ing., 32, podnikateľ, Stožok 323, Ľudová strana Naše Slovensko
10. Andrea Nemcová, Ing., 43, živnostník, Stožok 117, nezávislý kandidát
11. Jozef Petrinec, Ing., 40, riaditeľ výroby, Stožok 91, nezávislý kandidát
12. Miroslav Vajs, 32, elektrikár, Stožok 249, nezávislý kandidát
13. Ľubomír Výbošťok, 42, živnostník, Stožok 240, nezávislý kandidát

V: Stožku
Dátum: 30.09.2014

predseda volebnej komisie

_____________
1)   Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2)  Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu  alebo údaj o tom, že ide 
o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.
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Výlet na Košútku
Už tradičným zavŕšením školského roka je výlet všetkých detičiek 

z našej materskej školy v sprievode svojich rodičov a niektorých súroden-
cov. Tento rok sme sa rozhodli, že navštívime SKI Centrum KOŠÚTKA 
v Hriňovej. Počasie nám prialo, slniečko pripekalo.

19. júna sme sa teda 
na sľúbený výlet vybrali. 
Najväčšiu radosť z výletu 
mali naše deti, ktoré boli 
veľmi natešené, že strávia 
deň plný v pohybe a bez 
popoludňajšieho spánku. Po príchode na nás čakali rôzne atrakcie, ktoré 
deti nenechali dlho bez povšimnutia. Najväčší rad bol pri koníkoch, na 
ktorých sa deti vozili jeden za druhým. Deti mali k dispozícii detské ihrisko, 
nafukovací hrad, trampolíny a detský lanový park. Na vzduchu sme rýchlo 
vyhladli a tešili sme sa na výborný obedík, ku ktorému sme dostali aj slad-
ké prekvapenie. Všetci sme sa mierne unavení, no plní krásnych zážitkov 
za veselého spevu (niektorí aj spánku) mohli vrátiť domov.

Pani učiteľka Katka

Rozlúčka s predškolákmi
Opäť nastal koniec školského roka a čas rozlúčiť sa s našimi predškolákmi, ktorých 

v septembri čakajú nové skúsenosti v škole. 30.6.2014 v popoludňajších hodinách sme 
sa stretli všetci - deti aj ich rodičia v priestoroch Obecného úradu v Stožku. Pani starost-
ka slávnostne predniesla príhovor a naši predškoláci sa rozlúčili kyticou básní a piesní. 
Následne odovzdala deťom osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a kni-
hu na pamiatku.

Nasledovalo krájanie torty, kto-
rú nám darovala a upiekla mamička 
nášho žiačika, ktorej aj touto cestou 
ďakujem v mene všetkých detí, pre-
tože bola nielen veľmi krásna, ale aj 
fantasticky chutila. Deti sa voľne zabá-
vali, tancovali, hrali sa a spoločne sme 
spomínali na všetky prežité roky.

Aj touto cestou sa chcem poďako-
vať všetkým rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o priebeh tejto akcie, či už je to občerstvenie, výzdo-
ba a v neposlednom rade tým, že si pre svoje dieťa našli čas a strávili 
ho s ním.

Pani učiteľka Katka... a preto
žime pre deti a naučme ich žiť,
lebo žiť je rovnica o mnohých neznámych,
ktorá sa ráta celý život...

Poďakovanie 
Od nového školského roku nám došlo k zmene vedenia CVČ v Stožku. Odišla pani Bc. Ivona Ungvarská.

Bývalej pani riaditeľke by sme chceli poďakovať za obetavú prácu, prípravu a organizovanie rôznych krásnych pod-
ujatí, za kus srdiečka, ktoré nechala v nás a hlavne v deťoch, ktorým sa venovala a ktoré viedla k hudobnému umeniu 
i spevu. Do ďalšej práce prajeme veľa chuti a optimizmu!

Za celý kolektív CVČ Radoslava Búdová
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MŠ pod novým vedením
Nový školský rok priniesol zmenu vedenia aj do našej materskej školy. Novou pani ria-

diteľkou sa stala Mgr. Silvia Horníková. Prajeme jej veľa skvelých nápadov, mnoho malých 
drobcov v škôlke, stále dobrú náladu a pracovnú i rodinnú pohodu. Zároveň vyjadrujeme po-
ďakovenie bývalej pani riaditeľke Anne Bohumelovej za jej príkladnú prácu v materskej škole, 
organizovanie zaujímavých podujatí i výletov, za veľa lásky, ktorú odovzdala mnohým deťom, 
kus seba, ktoré nechala v srdiečkach detí, ale i rodičov.

Napísala: Radoslava Búdová

Začiatok školského roka v materskej škole
Vážení rodičia!

Letné prázdniny sú nenávratne preč. Znamená to, že po dvoch mesiacoch plných pohody, slnka a nových zážitkov 
sa opäť rozbehla prevádzka materskej školy. Tí, ktorí do materskej školy chodili, vrátili sa k svojim kamarátom, hračkám, 
učiteľkám i kuchárkam. No veľa je i detí a rodičov, ktorí k nám zavítali po prvýkrát. Všetci sme zvedaví, čo nám nový 
školský rok prinesie. Tešíme sa na Vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v našej materskej škole spokojní.

Organizácia školského roka 2014/2015

Prevádzka MŠ je od 2.9.2014 od 6.00 hod. – do16.00 hod.

Schádzanie detí je od 6.0 hod. do 8.00  hod., malé deti, ktoré prídu do MŠ po prvý raz, si rodičia môžu prevziať po 
10. hodine.

Mgr. Silvia Horníková, riaditeľka MŠ

Športová olympiáda
Pohyb je jedným z najbežnejších prejavov zdravého organiz-

mu človeka. Všeobecne sa považuje za  taký  druh  činnosti,  
ktorý  poskytuje  uspokojenie,  veselosť, zábavu, uvoľnenie na-
pätia a zmenu prostredia. Aj preto pani učiteľky z Materskej školy 
v Stožku zorganizovali športovú olympiádu, ktorá sa konala 20. 
6. 2014 v areáli školy. 

Otvorenie olympiády začalo nástupom všetkých detí s olym-
pijskou vlajkou. Pri olympijských kruhoch sme zapálili olympijský 
oheň. Po úvodných slovách, ktorými nás privítala pani učiteľka 
Katka a po organizačných pokynoch sa skladal sľub športovcov. 
A potom už hor sa do súťaženia! 

Olympionici súťažili v 7 súťažných disciplínach jednotlivcov - spustenie sa na šmýkačke a následné skákanie do fa-
rebných kruhov, hod krúžkov na cieľ, preskakovanie prekážok, skákanie vo vreci, chôdza po zvýšenej rovine, plazenie 

sa po lavičke a presný hod horným oblúkom. Po ab-
solvovaní všetkých disciplín si každý vyslúžil sladkú 
odmenu. 

Vyvrcholením športovej olympiády bolo ocenenie 
všetkých súťažiacich. Každý bol víťazom a domov si 
odniesol zlatú medailu a omaľovánku. Veľkou účas-
ťou detičky potvrdili, že športovanie im nie je cudzie. 
Veríme, že športová olympiáda splnila svoj hlavný 
cieľ, aby si naše olympijské detičky navzájom  zasú-
ťažili, zmerali si sily i šikovnosť a odniesli si okrem 
príjemných zážitkov aj radosť z pohybu. 

Pani učiteľka Janka
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Základná umelecká škola v Stožku? To nie je výmysel, ale realita...
V dnešnej dobe založiť inštitúciu, akou je škola, nie je ľahké. Vyžaduje to obrovskú námahu a chuť. Sme radi, že 

v Stožku sa takáto dobrá vec podarila. Základná umelecká škola je druh školy, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v základ-
ných umeleckých odboroch ako je hudba, tanec, literárno-dramatický odbor a výtvarná výchova. Všetky tieto odbory 
budú zriadené aj v našej škole, s plnohodnotným vzdelávaním detí a ich výchovou. Základná umelecká škola sa bude 
venovať umeleckým oblastiam a centrum voľného času zase mimoškolským a športovým odvetviam. 

Odbory ZUŠ:
HUDOBNÝ:
Husle, klavír, fl auta, cimbal, gitara, akordeón, kontrabas, spev, heligónka, fujara, píšťala, spevácky zbor a ľudová kapela

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ:
Malé divadielko, dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti

TANEČNÝ:
FSk Stožkárik, pohybová príprava pre MŠ, všetky vekové kategórie 

VÝTVARNÝ:
Kresba, maľba, grafi ka, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie, základy fotografi e. 

Záujmové krúžky CVČ:
Futbal, tenis, stolný tenis, hádzaná, šach, volejbal, lezecký, european aerobic, montessori kurz pre mamičky s deťmi 
do 3 r., informatický, rybársky.

Každý veľký projekt začína myšlienkou, pokračuje to odhodlaním, veľkou chuťou a vynakladaním námahy, aby sa 
myšlienka premenila na skutočnosť. Budeme sa snažiť, aby Vaše deti rok čo rok napredovali a spoločnými silami z nich 
vychováme ľudí s láskou k umeniu. 

Napísal: Michal Budinský, riaditeľ ZUŠ a CVČ v Stožku

Guľášmajster v Stožku
Dňa 31.05.2014 ráno zamierili do Stožku priaznivci kulinárskej dobroty – guľášu. Hovorí sa, že najlepší guľáš varia 

muži, pretože ho varia srdcom. A skutočne svoje stanoviská obsadzovali prevažne kolektívy silnejšieho pohlavia. Začali 
si rozkladať prístrešky, chystať kotlíky. 

Podľa zdrojov internetu má slovo guľáš presnejšie takýto pôvod: Maďarský 
názov jedla gulyás vznikol v 19. storočí skrátením výrazu gulyás hús, ktorý 
koncom 18. storočia znamenal hovädzie mäso. Avšak guľáš je pôvodom slo-
venské jedlo a podľa legendy si ho začali variť ako prví pastieri na území hor-
ného Uhorska v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Na vysokohorských pasien-
koch pásali stáda dobytka. V rámci rebélie sa občas „stratila“ jalovička a dostal 
to na vrúbok medveď alebo vlci. Vývoj sa nezastavil ani vo varení a dnes už 
zďaleka nie je guľáš len z hovädzieho mäska. Každý kuchár má svoje tajom-
stvo a svoje tajné ingrediencie, ktoré do guľášu pridáva. Každý kotlíkový guľáš 
je ako umelecké dielo a pritom je vždy iný, napriek tomu, že ho pripraví ten istý 
majster. Záleží na vode, dreve pod kotlíkom a snáď už aj na tom počasí. Len je 
jedno základné pravidlo, že dobrý guľáš varí len jeden kuchár, veľa kuchárov 

ho pokazí. 

A prišiel deň „D“ vlastne deň „G“ (guľáš) a o 9:30 hod. už klasickým gongom, úderom 
varechy na pokrievku a zaspievaním hymny guľášmajstra odštartovala starostka Jana 
Klimová 9. ročník tohto podujatia. A aj to počasie vyšlo podľa objednávky. Neviem veru, 
ako to v tom Stožku robia, že myslia aj na takéto detaily. Sprievodné slovo pri kultúrnom 
programe a celom dni mal Ján Jankov. Kým súťažiace kolektívy zakúrili a horúčkovite 
začali do kotlíkov dávať cibuľku a prvé mäso, návštevníci podujatia si z tribúny futbalo-
vého štadióna mohli pozrieť bohatý kultúrny program. Na svoje si prišli všetky vekové 
kategórie. A pretože nielen kultúrou je človek živý, v neďalekom prístrešku rozvoniaval 
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obecný guľáš.

O pol desiatej vystúpil detský folklórny súbor Hviezdička z Hriňovej, po ňom 
folklórna skupina Stožkári. Svoje ukázali aj heligonkárske talenty, ktoré sa stretli 
na pódiu, vystupujúci boli vo vekovom rozpätí až troch generácií. Malé talenty sú-
stredene odohrali svoje pesničky a máme sa do budúcnosti na čo tešiť. Od obeda 
nasledovala podpoliansko – mostárska prekáračka, v ktorej sa predstavili folklórne 
súbory Podpoľanec a Mostár. Na záver vystúpenia sa spoločne odobrali k zvaleniu 
mája. A to sa už pomaly dováralo, časový limit bol neúprosný a jazýčky ochutná-

vačov tiež. Vyhlásenia výsledkov 
a odovzdania cien sa zúčastnil 
predseda Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja Marián Kotle-
ba.  

Medzi 35 súťažnými družstvami zvíťazil tím Schoot z Bardejova, 
druhé miesto sa podarilo domácemu tímu Mária Hukela a tretí skon-
čili zástupcovia Detvianskej umeleckej kolónie s Milanom Malčekom. 
Ocenenie si odniesol i Peter Matuška za každoročné varenie obecného 
guľáša.

Po vyhlásení výsledkov pokračoval kultúrny program vystúpením 
skupiny Slovak tango, známou skupinou Drišľak a na záver revival ka-
pela Šaman odprezentovala výber z tvorby skupiny Kabát. 

Napísal: Dušan Kočlík

Za málo peňazí – veľa muziky
V minulom čísle časopisu sme vás informovali o projekte KOMPRAX – kompeten-

cie pre prax, do ktorého sa zapojili usilovné žienky našej obce. Dnes vám predstaví-
me výsledky projektu, ktoré si naozaj zaslúžia obdiv.

Susedská knižnica 
Určite ste si všimli, že do nášho okolia pribudli dve farebné búdky s výstižným ná-

zvom Požičaj, vráť alebo vymeň. Jedna je osadená pri obecnom úrade a druhá v are-
áli športového ihriska. Ako je už z názvu zrejmé, nájdeme v nich knižky, ktoré môžu 
potešiť malých i veľkých. Knižku si môže požičať každý, po prečítaní ju však musí 
vrátiť späť. Niektorí majú doma možno i také knižky, ktoré už prečítali mnohokrát, tak 
ich môžu priniesť a vymeniť si za nejakú inú neznámu knihu. Susedská knižnica má slúžiť na princípe výmeny kníh, má 
spríjemniť chvíle oddychu nielen doma, ale i vonku, veď čítať môžeme všade. Aj keď sa vyberieme na čerstvý vzduch. 
Posedíme si v malom parčíku pri obecnom úrade s knihou v ruke a myšlienkami sa prenesieme do rôznych zaujímavých 
krajín a príbehov. Alebo v rámci malej oddychovej prestávky  prečítame deťom v parčíku, či na ihrisku nejakú peknú roz-
právku. Také príjemné čitateľské popoludnie sme prežili i s deťmi z našej MŠ pri príležitosti osádzania búdok. Niektoré 
deti sedeli na dečkách, iné na lavičkách aj s maminkami a počúvali rozprávky, ktoré im čítala pani Klimová a Búdová. 
Pripravené mali i malé občerstvenie. Veríme, že čitateľské búdky budú príjemným rozptýlením pre všetkých občanov. 

Rezbárska škola
S pomocou podpory  IUVENTY, projektu Komprax a obce Stožok sa 

v prvých júnových dňoch konala v športovo-oddychovom areáli „Rez-
bárska škola“. Umelci z Detvianskej umeleckej kolónie vyrezávali sochy 
– rozprávkové bytosti, ktoré skrášľujú prostredie areálu. 5. júna si mohli 
rezbárske umenie vyskúšať aj deti z MŠ spolu s ich rodičmi. Zaujímavosť 
ľudového remesla, práca s drevom a dlátom deti veľmi zaujala. Dokonca 
si mohli samy vyskúšať tento druh umenia.  

Vernisáž
Z projektu Komprax bola podporená i vernisáž obrazov na motívy 

rozprávkových sôch s názvom „Rozprávka v dreve zakliata“. Prezento-
vané boli nádherné výtvory umelcov z Detvianskej umeleckej kolónie. 

Sochy s názvom Kráľ a Eva vytvoril pán Dropa. Dom nad hríbami vyrezal pán Hubený. Slnečnicu pán Zbončák a sochu 
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s názvom Ježiš vytvoril pán Trnka. Výstavu si mohli prezrieť občania na otvorení lano-
vého centra. Okrem umeleckých diel sa vystavovali i detské dielka vytvorené na tému 
rozprávkových bytostí. Vernisáž malých umelcov prebiehala pod drobnohľadom Ivony 
Ungvarskej, Marcely Černákovej a Timey Konôpkovej. Deti vytvárali netradičnými výtvar-
nými technikami krásne diela, ktoré boli i ocenené. Najmenším sa páčili rôznymi farbami 
pomaľované rúčky či nôžky, ktoré mohli otláčať na papier.

Pastelkový plotík
Areál materskej školy zdobí už pár dní nový pastelkový plot. Skrášlil detské ihrisko, 

dotvoril celkovú scenériu našim naj-
menším, ktorí s úžasom denne poze-
rajú na rôznofarebné veľké ceruzky.

Mrázik, Perinbaba, Vodníci
Tieto tri známe rozprávky tvorili súčasť projektu. Mrázik – najzná-

mejšia ruská rozprávka, bez ktorej si nevieme Vianoce ani predsta-
viť. Tento rok k Mrázikovi, Marfuške, Nastenke, babe Jage pribudol 
aj Ivan a rozprávkový hríbik. No, boli úžasní! Perinbaba s Alžbetkou 
a deťmi tradične snežili z neba na zem. Vodníkom ich vodný svet 
skrášľovali zelené žabky s veľkými ústami, ktoré deti kŕmili netradič-
ne šiškami.  

Medokýš
Sedí žaba na prameni,
a ten prameň nepramení
a nikto ju sladkým bozkom nepremení
na princeznú nepremení ............

Možno i tieto nádherné slová piesne skupiny Elán nám pošepli náš pra-
meň Kukučková obliecť do nového šatu, čo sa nám tiež  podarilo vďaka pro-
jektu Komprax.

Napísala: Radoslava Búdová

Osádzanie vodníka
Prvou rozprávkovou bytosťou v športovo-oddychovom areáli je Veľký Vodník – stráž-

nik, ktorý dozerá na svojich rozprávkových súrodencov. Pri jeho osádzaní sa počasie 
vybúrilo, veruže nám priniesol vtedy veľa-veľa vody. Osadenie vodníka teda nebola vô-
bec ľahká záležitosť.

Upratovanie ŠOA
Začiatok leta začali intenzívne prebiehať úpravy okolia športovo-oddychového areálu. 

Mnohí mali pocit, že sa lanové centrum nestihne otvoriť v stanovenom termíne. A tak po-
máhal, kto vedel. Nakoniec sa všetko stihlo s vynikajúcim výsledkom, o čom svedčí aj stá-
la návštevnosť lanového centra.  Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli 
k zriadeniu tohto miesta, od nápadu pani starostky, prípravy celého projektu, či už úpra-
vy okolia, 
na ktorej sa 
v nemalej 

miere podieľali všetci zamestnanci obecné-
ho úradu, športovo-oddychového areálu, aj 
naši stožkárski poslanci, mnohí dobrovoľ-
níci, ktorým záleží na zveľaďovaní obce, 
či športovej zdatnosti našich detí, mládeže 
i dospelých.

Napísala: Radoslava Búdová
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A čo nové realizujeme v obci?  
Nie vždy realizujeme veci „ľúbivé“ tak ako je napríklad „pastel-

kový plôtik“, pri pohľade, na ktorý až duša pookreje a človek sa mi-
movoľne pousmeje, ale sú i projekty, pri ktorých  potrebujeme tr-
pezlivosť, predovšetkým zo strany vás obyvateľov,  nakoľko pri ich 

realizácii dochádza k pra-
chu, blatu, obchádzke atď.

Jedným z týchto projek-
tov je vyrovnávanie terénu 
pod bytovkami, pri Majeri 
a v priestoroch  Športo-
vo oddychového areálu – 
priestor pod umelým trávnikom. Priznám sa, že dlho som tento projekt odkladala, 
lebo som vedela, že pri realizácii znepríjemníme bývanie obyvateľom v uvede-
ných lokalitách. Taktiež sme nemali dostatok zeminy na vyrovnanie týchto teré-
nov. V roku 2014 sa začala realizácia rýchlostnej cesty R2, kde vznikol prebytok 
zeminy a realizátori tohto projektu nám poskytli i mechanizmy na vyrovnanie 
terénu. Jedna akcia je už ukončená, a to v rámci ŠOA, kde nám vznikla krásna 
plocha na tréningové ihrisko. Zavážanie a vyrovnávanie plochy pod bytovkami 
by malo byť ukončené do konca tohto mesiaca. Teším sa, že plocha, ktorá sa 
veľmi ťažko kosila, nakoľko zovšadiaľ trčali skaly, sa upravila a môžeme tu vy-
tvoriť oddychový parčík s pekným trávnikom. Posledná plocha, ktorá nám ostala 
na vyrovnanie, je priestor pri Majeri, kde sa zbieral odpad zo záhrad  a našiel sa 
tu i stavebný odpad, nehovoriac o burine, ktorú nebolo možné skosiť z dôvodu 
veľkých jám a nerovností. Po vyrovnaní 
tu vznikne plocha s udržiavaným trávni-
kom a celý tento priestor to zatraktívni.

Ďalšie projekty, kde búrame a kope-
me sú: spevnená plocha pred Miestnym 

kultúrnym strediskom (ktorú bolo treba upraviť po realizácii pastelkového plota) 
a mostík na konci „Pliešovskej“ ulice, smerom na Športovo oddychový areál, 
ktorý i vďaka tohoročným dažďom nutne potreboval opravu. 

Preto vás veľmi pekne prosím o trpezlivosť, pokým spomínané akcie dokon-
číme. Verím však, že po zrealizovaní budeme môcť povedať: „Bolo to náročné, 
ale stálo to zato!“  

Nakoniec sa dočká nového šatu i náš obecný úrad, ktorý bol postavený, ako 
je uvedené v kronike obce, citujem „Úradovňa miestneho národného výboru sa 
začala stavať v roku 1949  a stavba sa ukončila v roku 1950-51.“ V uvedenej dobe 
bola postavená len jedna časť OcÚ, a to priestory terajšej zasadačky, stavebného 
úradu  a priestory ZUŠ.  V roku 1958 bola pristavená časť z južnej strany, terajšie  
kancelárske priestory,  a v roku 1967 bola pristavená budova požiarnej zbrojni-
ce. Naposledy bol OcÚ rekonštruovaný v 90-tych rokoch, kedy boli v budove 

vybudované toalety 
a v roku 2008 sme 
čiastočne zrekon-
štruovali jeho in-
teriér. S komplex-
nejšou  rekonštrukciou sme začali v roku 2013. Vymenili 
sa okná, vchodové dvere, podlahy, natiahli sa interiérové 
stierky. Tento rok v rekonštrukcii pokračujeme, a to výme-
nou zvyšných starých okien, dverí na sklade CO a bývalej 
pošty, taktiež výmenou garážových brán. Nakoniec sa OcÚ 
zateplí a na záver sa potiahne nová fasáda.

Napísala: Jana Klimová
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Otvorenie lanového centra
Stožkári i Nestožkári, nech na nás dnes slnko žiari,
nech má každý úsmev v tvári a nech zmiznú všetky chmáry. 
Dračia stena a lanová dráha, nás už všetkých očakáva.
Rozprávkové  bytosti, dozrú na naše zdatnosti.
Nech nám toto lanové centrum pripraví, len kopec dobrej zábavy.
Všetkých srdečne pozývam a takto športovo to otváram.

Touto krátkou básničkou pani starostka Jana Klimová dňa 2. augusta slávnostne otvorila dlho 
očakávané lanové centrum – lanovú dráhu, Dračiu lezeckú stenu a plážové ihrisko. Následne sa 

ako prvá spustila po lanovke, ktorou preletela nad hlavami športových 
priaznivcov a strhla červenú mašľu. Veru, bolo veľmi zábavné sledo-
vať „lietajúcu starostku“! Celý športovo-oddychový areál bol zaplnený 
detským džavotom, všade vládla športovo adrenalínová nálada. Mno-
hí si chceli otestovať svoje fyzické zdatnosti. 

Inštruktori – Ľubomír Hlaváč, Ľudovít Molnár, Peter Klimo a Juraj Šoučík mali plné ruky 
práce do neskorých večerných hodín. Na lanovej dráhe, skrytej v korunách stromov, si svoje 
zručnosti mohli vyskúšať deti i dospelí podľa obtiažnosti. Otvorili sme aj nové 
plážové ihrisko, ktoré môžu využívať nielen priaznivci plážového volejbalu, ale 
prispeje k výbornej športovej atmosfére i pri hre tenisu, futbalu či cvičení, napr. 
Tae-Bo alebo Zumba.

Okrem krásneho slnečného počasia celý deň vládla skvelá nálada, 
všetkých zaujal boha- tý program. Od rána prebiehal volejbalový turnaj na 
plážovom ihrisku pod vedením pána Petra Daniša. Boli vytvorené družstvá 
z radov Stožkárov i Nestožkárov. Výhra patrila víťazom Mare-
kovi Mackovovi a Vladimírovi Kulichovi. 

V poobed- ňajších hodinách pre-
biehala cyklistická súťaž s veľkolepým ná- zvom Tour de Stožok. 
Súťaž mala 3 kategórie – pre deti do 10 ro- kov bola pripravená 
prekážková dráha v priestoroch trávnatého ihriska. Mládež od 11 do 
15 rokov zdolávala malý okruh, ktorý bol dlhý približne 2,5 km a veľká 
dráha bola pripravená pre tých starších, teda od 15 rokov, do... až kým sily slúžia. 
Trasa mala dĺžku asi 5,5 km. Cyklisti k nám zavítali z rôznych miest. Prvé miesta patrili Cykloklubu zo Sliača. Medzi 
mládežou výborne obstáli Výbošťokovci – prvým bol Lukáš a druhým brat Marek. Poďakovanie patrí i Martine Melicher-
číkovej zo Stožku, ktorá sa zapojila do cyklotúry ako jediná žena. Na cyklotrasy dozeral skúsený cyklista pán Petrík.

Kým niektorí zdolávali lanovú dráhu či Dračiu lezeckú stenu, alebo krúžili na bicykloch, iní sa mohli zapojiť do vytvá-
rania umeleckých diel rôznymi výtvarnými technikami. Motívom boli rozprávkové bytosti. Deti za pomoci svojich rodičov 
maľovali, lepili, otláčali, strihali, a tak vytvárali prekrásne rozprávkové postavičky. 

O občerstvenie bolo postarané – kto chcel si mohol opiecť na ražni špekačky, iní si mohli pochutnať na povestnom 
guľášiku od šéfkuchára Peťa Matušku.

Program pokračoval aj vo večerných hodinách, v letnom kine sa premietal Rozprávkový les 2014, ktorý nám pri-
pomenul zážitky z tohto rozprávkového dňa. Zavŕšením celého športovo-oddychového dňa bola latino-beach party na 

plážovom ihrisku s dídžejom Debnárom z Detvy. 

Areál lanového centra zdobia a zároveň ochraňujú nád-
herné rozprávkové bytosti, ktoré vytvorila Detvianska ume-
lecká kolónia. 

Otvorenie lanového centra prinieslo do našej obce mno-
ho zábavy, adrenalínu a športového ducha. Ponúka množ-
stvo atrakcií, preto verím, že ho budete často a radi navšte-
vovať.

Napísala: Radoslava Búdová
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Rozprávkový les
Školský rok sa v Stožku každo-

ročne zavŕši Rozprávkovým lesom. 
Veru, 28. júna sme sa stretli už 18.-
krát. Človek by si myslel, že toľko 
opakované podujatie bude postup-
ne strácať na návštevnosti, no opak 
je pravdou. Tento ročník patril me-
dzi mimoriadne úspešné, k čomu 
prispelo i nádherné slnečné poča-
sie. Nikoho neodradila ani zmena 
rozprávkovej trasy, dokonca mnohým sa táto nová cestička 
páčila ešte viac.

Bránu do sveta rozprávok otvorili bosorky, ktorých sa 
vôbec nikto nemusel báť. Bledomodrým Šmolkom pomá-
hali deti zachrániť Šmolinku, ktorú zlý Gargamel uniesol do 
svojho zámku. V rozprávkovom pekle nechýbal oheň, veľ-
ký kotol a zlí čerti, ktorí sa ku všetkým správali čertovsky 

dobre.

V Shreko-
vom kráľovstve 
všetkých pre-
kvapili dve Fio-
ny – dobrá i zlá 
a neodolateľný 
somárik v život-
nej veľkosti. 

V o d n é m u 
svetu vládli ča-
rovné vodníč-
ky a obrovská 

žaba, ktorá bola ustavične hladná. Zbojnícky príbytok zdo-
bila uzamknutá starodávna truhlica s pokladom, od ktorej 
chýbal zlatý kľúčik. Nájsť ho bolo možné podľa starodávnej 
mapy, šikovné dietky to však hravo zvládli. 

Trpaslíci Hapčí, Dudroš, Hanbľoš prekvapivo hľadeli na 
prekrásnu Snehulienku, ktorá k nim zablúdila a kým boli 
v práci, všetučko poupratovala v ich útulnej chyži. 

Kráľ Miroslav sa preslávil nie-
len tým, že dokázal zmeniť Pyšnú 
princeznú na pokornú, ale i krásnou 
hrou na gitaru a lahodným spevom. 
Perinbaba s Alžbetkou spolu s deť-
mi rozjasnili krajinu sniežikom. 

Za zasneženou krajinou už ča-
kal rozprávkový čarovný hríbik. Bo-
hatier Ivan zobudil babu Jagu typic-
kou vetou: 

„Domček na slepačej nôžke ku 
mne!“ 

Ako je nám všetkým známe, darmo mu núkali za neves-
tu Marfušku-krásavicu, aj keď vie orechy lúpať perfektne, 
jeho srdce tiahlo len za nádhernou Nastenkou. 

V rozprávkovom svete má všetko šťastný koniec, a tak 
aj vlk, prezlečený za starú mamu, trpezlivo čakal Červe-
nú čiapočku, s ktorou sa nakoniec skamarátil. Ktoré nôžky 
ešte vládali, vyšantili sa v skákacom hrade. 

Dianie v obci
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Na Petrovej lúke všetkých obšťastnili hasiči s penou, na 
ktorú sa deti vždy veľmi tešia. Každému po dlhej túre dobre 
padol guľášik alebo nejaký chladený nápoj.

Tento rok sa zapíše do kroniky ako najpočetnejší. Pri-
šlo neuveriteľných 382 detí! Uvidíme, či o rok tento rekord 
pokoríme.

Napísala: Radoslava Búdová

A prídite medzi 
nás aj o rok! Už teraz 
sa tešíme na všetky 
detičky aj rodičov!

Dianie v obci
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Zvonička
Zabili Janíčka
pod zeleným stromom,
a tak ho zabili,
nik nevedeu o ňom.

A keď ho zabili,
do studni hodili,
žeby mu detvianske
zvony nezvonili.

Veď mu zazvonila
stožkárska zvonička,
že ho dala zabiť
tá jeho ženička...

Ako je to vlastne s tou našou zvoničkou. Pramene jej vzniku 
sú rôzne, povráva sa, že svoju rolu hrala aj v protitureckých bojoch. 

Z dostupných zdrojov a najmä z miestnej kroniky sa dozvedáme, že približne v roku 1700 bola na mieste, kde je teraz 
zvonička, postavená drevená škola. Škola však vyhorela, a tak v rokoch 1895-1899 bola postavená nová škola a 300 
metrov od nej bola postavená zvonička. Teda jej vznik sa datuje rokom 1899.  Pri zvoničke bol umiestnený drevený vy-
rezávaný kríž s Božou mukou, ktorý je „opravený“ záhradkou. Vysadené boli tri lipy. 

Po postavení zvoničky do nej zvon darovala manželka Mikuláša Kiss Nemeskéri (de Nemeskéry), výlučného vlast-
níka Vígľašského zámku a panstva, ktorým sa stal v 70. rokoch 19. storočia (okolo roku 1873). Kissovcom sa pripisuje 
zefektívnenie správy panstva a dôraz na lepšie využívanie jeho prírodného bohatstva. Išlo napríklad o významný rozvoj 
sklárskej výroby (Hriňová), ale tiež o spracovanie drevnej suroviny a jej distribúciu novovybudovanou železnicou. 

Darovaný zvon je staršieho roku výroby, ktorý je aj na zvone vyznačený zvonárskym majstrom, a preto ani „mladá“ 
zvonička do protitureckých bojov nezasiahla. 

A pre zaujímavosť, aby toho nebolo dosť, zvon pri prechode frontu v II. svetovej vojne bol prestrelený zblúdilou stre-
lou. Prvá obnova zvoničky sa uskutočnila v roku 1949.

Prvý zvonár bol učiteľ Ján Otzgan, sedliak z Detvy, po ňom Juraj Vy-
letel, Ján Vyletel (Kochláč) a ďalší, ktorí sa striedali takmer každý rok. 
Zvonár obyčajne obchádzal ľudí a oni sa mu zbierali na túto službu.

V kronike je záznam: „Keď sa ženie hrozný oblak, v lete zvonár vyzvá-
ňa, aby sa mračná rozišli a nezničili úrodu krúpy (ľadovec).“ 

V súčasnosti je zvonička opravená, je to krásne dedičstvo po našich 
predkoch, ktoré nám približuje úlomok mozaiky, ako sa vtedy žilo. Zvonič-
ka sa nachádza na krásnom mieste s pekným výhľadom  po okolí a za-
slúži si našu úctu a ochranu. Aj s lipami je nemým svedkom mnohých 
udalostí, stretnutí a má svoje miesto v histórii našej obce. 

Napísal: Dušan Kočlík

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny.

Z našej histórie
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Stolný tenis
Do novej sezóny 2014/2015 sa ako nováčik prihlásil aj náš Stolnotenisový oddiel CVČ Stoźok. Súťažný ročník odo-

hrajú v 5. lige v rámci oblasti okresov Zvolen, Detva, Krupina. Cieľom sezóny je postup do 4. ligy.

Prvý zápas sme hrali so Sielnicou B, ktorú sme zdolali na body  8:10 a na sety  31:35
Druhý zápas:  Veľká Lúka B : Stožok A 5 : 13
Tretí zápas: Terany A : Stožok A 2 : 16
Štvrtý zápas: Stožok A : Terany B 16: 2

Napísal: Igor Figura 

Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. Pliešovce A 4 4 0 0 61:11 16
2. Stožok A 4 4 0 0 55:17 16
3. Doprastav C 4 3 1 0 49:23 14
4. Terany A 4 1 1 2 27:45 8
5. Pliešovce B 4 1 0 3 31:41 7
6. Sielnica B 4 1 0 3 30:42 7
7. Veľká Lúka B 4 1 0 3 18:54 7
8. Terany B 4 0 0 4 17:55 4

Futbal
II. trieda - Zvolen
Sezóna 2014/2015

Základná časť - dospelí

Por. Družstvo Zápasov V R P Skóre Body +/-
1 OŠK Sása 13 11 1 1 38 : 12 34 13

2 TJ Detvianska Huta 13 10 1 2 34 : 10 31 10

3 TJ Čabraď Dolný Badín 13 9 1 3 42 : 11 28 10

4 TJ Slovan AX Budča 13 8 1 4 31 : 36 25 7

5 OŠK Stožok 13 8 0 5 37 : 19 24 6

6 FK Slovan Kúpele Sliač B 13 6 1 6 35 : 25 19 -2

7 TJ Družstevník Bzovík B 13 6 1 6 21 : 20 19 1

8 TJ Železná Breznica 13 5 2 6 22 : 34 17 -1

9 TJ Družstevník Hontianske Moravce 13 5 1 7 21 : 26 16 -2

10 TJ Družstevník Terany 13 5 1 7 22 : 41 16 -5

11 TJ Tatran VLM Pliešovce B 13 4 1 8 20 : 32 13 -5

12 TJ Družstevník Rykynčice 13 3 0 10 18 : 47 9 -12

13 TJ Agro Ostrá Lúka 13 1 4 8 12 : 29 7 -14

14 MFK Vígľaš - Pstruša 13 1 3 9 9 : 20 6 -15

V - výhra, R - remíza, P - prehra 

Šport
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Gratulujeme našim oslávencom
Vek Priezvisko  Meno Dátum nar.  Adresa         Vek Priezvisko  Meno Dátum nar.  Adresa         
93 Malatincová Magdaléna 24.05.1921 Stožok 112
90 Výbohová Emília 25.09.1924 Stožok 172
89 Kminiaková Júlia 29.05.1925 Stožok 59
85 Gondová Petrina 08.09.1929 Stožok 8
84 Konôpková Mária 06.06.1930 Stožok 129
84 Petrinec Jozef 08.07.1930 Stožok 166
84 Vajs Michal 01.09.1930 Stožok 89
83 Výbošťoková Magdaléna 12.06.1931 Stožok 214
83 Klimová Anna 30.06.1931 Stožok 265
83 Ľuptáková Magdaléna 23.05.1931 Stožok 40
82 Marková Magdaléna 25.06.1932 Stožok 221
82 Malatinec Jozef 14.08.1932 Stožok 22
82 Bohumeľová Emília 08.09.1932 Stožok 98
81 Nôta Peter 18.08.1933 Stožok 233
80 Kminiaková Emília 31.07.1934 Stožok 173
80 Figurová Anna 02.08.1934 Stožok 195
79 Bohumelová Anna 02.06.1935 Stožok 96
79 Petrincová Mária 21.07.1935 Stožok 166
79 Fekiačová Mária 19.05.1935 Stožok 68
78 Budáčová Elena 19.08.1936 Stožok 188
78 Kminiaková Anna 11.09.1936 Stožok 207
78 Budáčová Anna 29.09.1936 Stožok 143
78 Melicherčíková Magdaléna 29.05.1936 Stožok 185
77 Klimo Ján 12.09.1937 Stožok 97
77 Kminiak Jozef 17.09.1937 Stožok 207
77 Hanesová Anna 14.09.1937 Stožok 197
77 Melicherčík Jozef 19.05.1937 Stožok 260

Opustili nás...
Vek  Priezvisko Meno Adresa        Vek  Priezvisko Meno Adresa        
94 Lalík Ondrej Stožok 146
90 Petrincová Magdaléna Stožok 165
89 Luptáková Anna Stožok 93
85 Figurová Elena Stožok 196
83 Výbošťoková Agnesa Stožok 154
82 Fekiač Martin Stožok 70
82 Klimová Emília Stožok 201
80 Výbošťoková Emília Stožok 155
72 Záchenský Jozef Stožok 198
65 Klimová Mária Stožok 265
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Narodení
Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa              Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa              
Fekiač Erik 21.05.2014 Stožok 79
Ďuricová Dorota 17.08.2014 Stožok 141
Šuleková Kristína 25.09.2014 Stožok 363
Klimová Veronika 29.09.2014 Stožok 225

MO U15 - Zvolen
Sezóna 2014/2015

Základná časť – starší žiaci

Por. Družstvo Zápasov V R P Skóre Body +/-
1 TJ Družstevník Senohrad 8 7 1 0 56 : 6 22 10

2 TJ Družstevník Terany 8 7 0 1 32 : 11 21 9

3 OŠK Stožok 8 5 0 3 26 : 24 15 3

4 TJ Slovan Dudince 8 4 1 3 13 : 13 13 1

5 OŠK Lieskovec 8 4 0 4 18 : 27 12 0

6 TJ Družstevník Bzovík 8 3 1 4 14 : 18 10 1

7 TJ Družstevník Podzámčok 8 2 0 6 5 : 34 6 -9

8 TJ Družstevník Hontianske Moravce 8 1 2 5 14 : 19 5 -10

9 TJ Družstevník Látky 8 0 1 7 3 : 29 1 -8

V - výhra, R - remíza, P - prehra 


