


2  Dianie v obci 
 
Noviny storočia 
 
Vážení a milí stožkárski občania, 
čítate noviny, čo dušu pohladia. 
Oči potešia  a hlavu  naučia, 
Troška zo Stožka noviny storočia. 
 
Čo v rozhlase nečujú občania, 
na tabuliach nevidia, 
to sa v našich 
„Troška zo Stožka“  novinách dozvedia. 
 
Aj pán farár Slovák mädlí ručičkami, 
v novinách tiež budú aj farské oznamy. 
Nemusí on toľko ľudu v chráme kázať, 
veľa vecí môže do novín napísať. 
 
Za to všetko môže poslankyňa Radka, 
kultúru v obci drží pekne skrátka. 
Vo folklórnom súbore s detičkami tancuje 
a nás starších stále s divadlom otravuje. 
 
Založme si ľudia veru my divadlo, 
ochotníkov v Stožku by sa nazbieralo. 
Keď divadlo nie, tak aspoň noviny, 
takto zachytávať stožkárske dejiny. 
 
Už nemôže nikto starostke nadávať, 
v novinách o Stožku všetko bude mať. 
Či plány akcií, či vzonky zákony, 
kým všetko prečíta, celkom sa unaví. 
 
Prispieť môže každý občan a či tréner, 
keď článoček prejde cez starostkin skener. 
Veru tam nájdete článočky hocijaké, 
také či onaké, vážne i vysmiate. 
 
O všetkých ste počuli, 
čo  v tom prsty majú, 
no ešte nám do tímu 
niektorí chýbajú. 
 
Duško Kočlík - skvelý to človiečik, 
čo na poriadok v obci dozerá ako nik. 
V bytovke on veselo si žije 
a svoju záhradku pekne zveľaďuje. 
 
Na hlavnej stožkárskej ulici, 
bývajú vám dvaja zdatní grafici. 
Starostka navrhla Matúša a Ľuba, 
na druhý deň mala založeného googla. 
 
Gmailová stránka stále sa zapĺňa 
a chlapci do článkov obrázky plnia. 
Ľubomír a Matúš - dvojica to istá, 
už sa môžete tešiť - čo si na nás chystá. 
Fotočky, obrázky, krásne článočky k tomu, 
tak na tom makajú, že päty nevytiahnu z domu. 
 
Držte nám palčeky, nech sme hlavne zdraví, 
nech sa nám noviny vydávať podarí. 
Úspešných príspevkov  prajem Vám, 
skrytý autor veršov, takzvaný partizán. 
 
Napísala: Martina Hlaváčová 

Úvodník 
 
Milí čitatelia!  
Zavítalo jarné obdobie, prvé kvietky, bzukot včeličiek, štebot vtáčikov, ktoré sa vracajú z dlhej púte 
a opravujú si svoje príbytky, chystajú sa na založenie nových rodiniek - nastalo prebúdzanie celej prírody 
do krásy. Dlhé zimné večery vystriedali dni, ktoré pohládzajú našu dušu. Zovšadiaľ na nás dýcha radosť 
života, ozýva sa detský smiech, hrmot hračiek, šťastný výskot, ale i štrngot záhradného náradia. To sú 
chvíle, na ktoré sa každoročne veľmi teším. Čo viac si môžeme v tomto krásnom období ešte priať?  
Patrím k ľuďom, ktorí sa neuspokoja s každodennou rutinou a hľadajú stále niečo nové, vymýšľajú 
a skúšajú veci nepoznané. Prečo teda nezačať s niečím, čo u nás ešte nebolo? A tak pri tom krásnom 
nákazlivo znejúcom detskom smiechu začali vznikať články do časopisu, ktorý dúfame, vám vyčarí úsmev 
na tvári a spríjemní tieto jarné dni.  
Už dávno som nosila v sebe myšlienku písania toho, čo sa okolo nás deje. V našej obci sa vlastne stále 
niečo deje a......a niektorí to ani nestíhajú vnímať. Žijeme športom, kultúrou, radi chodíme do nášho 
kostolíka, ale nájdeme si čas i na zábavu. O tom všetkom chceme písať v našom občasníku. Pôjde 
o nepravidelné zverejňovanie podujatí, ktoré sa v obci realizujú. V historicky prvom vydaní si zaspomíname 
na plesovú sezónu, predstavíme niektoré športy, ktorým sa v obci neustále zvyšuje počet priaznivcov, 
nazrieme do dejín i činnosti farnosti. Zaskočíme do SZUŠ a ukážeme ako sa darí detskému ľudovému 
súboru i našim najmenším v materskej škole. Vyčlenili sme miesto určené na reklamu, ktorou môžete 
upozorniť verejnosť na určitý výrobok či službu. Oceníme vaše pripomienky, námety, ktoré budú pre nás 
inšpiráciou do ďalších vydaní časopisu.  
Keďže týchto aktivít je u nás neúrekom, rozhodli sme sa, že ich budeme predstavovať postupne. Akosi by 
sa nám to do jedného čísla všetko nezmestilo.  Tak sa teda na chvíľu zastavme a začítajme sa do riadkov, 
ktoré nám pripomenú mnohé udalosti, čo sa udiali okolo nás alebo sa v blízkej budúcnosti  ešte len udejú.  
Dnešný svet je akýsi veľmi rýchly, hektický, niekedy si mnohí nestíhame uvedomiť, že život nie je len 
o práci, ale i o oddychu a načerpaní nových tvorivých síl. Nech vám náš - váš časopis spríjemní chvíľky 
oddychu a prispeje tak k dobrej nálade celej rodiny. Odmenou za našu snahu potešiť vás, nám bude 
radostné očakávanie ďalšieho vydania časopisu Troška zo Stožka.     
                         
Prajeme vám príjemné a ničím nerušené pohodové čítanie,  
vaša šéfredaktorka Radka 
 

 
 
 
 
 

Ako vznikol názov časopisu 
 
Slovo dalo slovo, nadšenci pisateľského tímu sme sa zišli a prvý krôčik k vzniku časopisu bol na svete. Plní 
elánu sme navrhovali názvy jednotlivých rubrík do časopisu, s úsmevom sme vymýšľali témy, ktorými vás 
chceme informovať. A bolo toho veru neúrekom! Už chýbal „len“ názov. Každý z nás prišiel s nespočetnými 
typmi, napríklad Stožkárske zvesti, Chýrnik, Stožkárske zrkadlo, Čriepky a iné. „O čo nám vlastne ide?“ 
položili sme si otázku. Odpoveď bola jednoznačná - informovať našich Stožkárov o všetkom, čo sa u nás 
deje. A že sa toho deje veľa, uvidíte sami. Z každého rožka, uvedieme troška - a tak skrsol nápad, 
pomenovať náš časopis jednoducho - Troška zo Stožka. Dúfame, že vám tento občasník prinesie množstvo 
zaujímavostí a obohatí vaše príbytky o pokojné chvíle pri  jeho čítaní. 
 
Napísala: Radoslava Búdová  
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Svetový Stožok  
 
Tam, kde Ostrôžkám slnko dobrú noc dáva, 
pod nimi rozprestiera sa dedina – Stožkom volaná. 
Oplýva ona mnohými krásami, 
lúkami, pastvinami, prameňmi, kopcami. 
Takto by ju opísal známy Maťo Báťka, 
odteraz si na ňu posvieti žurnalistka Aťka.  
 
Stožok je obec ako každá iná. Všetky dôležité orgány sa sústreďujú 
v jej centre, a tak si pracovníčky obchodného strediska mávajú 
s pracovníčkami obecného úradu, kultúrny dom je zase v susedstve 
s kostolom a keď už ide tá jar a všetko sa páruje, aj pohostinstvá sú 
hneď dve. Okrem toho však, že je svetová, lebo je jedinečná a naša, 
je tiež svetová - v porovnaní s väčšími metropolami.  
 
Prečo by sme mali byť horší ako napríklad taký New York? Veľkosť 
ešte nespočíva v rozlohe. Rozmeňme si našu malebnú obec na 
drobné a uvidí sa, kto bude v tomto konkurenčnom boji víťaz.  
  
Nad štátom za Atlantikom drží patronát Socha slobody – symbol 
slobody nie iba pre Američanov. Západný trend však dovial už aj 
k nám. Už nie iba na Ameriku dozerá žena. Aj stožkársky trón 
obsadila po novembrových voľbách opäť žena. 
 
Green Lakes State Park je chránená prírodná oblasť na severe 
štátu New York. Nepíše len wikipédia, pýšia sa domorodci zeleňou, 
dokonca chránenou, pešími trasami či reštauráciami. 
Prečo by mal náš novovybudovaný všešportový areál zaostávať? 
Nie je nad prechádzanie sa po tráve ihriska, ktorá je tiež dosť 
zelená, ktorú možno na pešo schodiť do bezvedomia bez toho, aby 
sme pošliapali niečo chránené a navyše si môžeme dovoliť aj luxus 
v podobe oroseného občerstvenia. 

 
 
Že nemáme Empire State Building? Radšej navštevovať obecný 
úrad – postaršiu budovu, ktorá má dušu a vedie k nemu cesta po 
troch schodíkoch, ako zdolávať 102 poschodí v neosobnom 
mrakodrape.  
 
Na Stožok zatiaľ žiadny Frank Sinatra nenaspieval ódy, no svojich 
pestovateľov v podobe nadšenia k folklóru či k ľudovým piesňam má 
hneď niekoľko. 
 
Tak si to zhrňme – načo chodiť do sveta, keď aj doma máme 
Ameriku? 
Boh žehnaj nášmu svetovému Stožku!  
 
Napísala: Anna Ďurišová 

 
Rozdelenie pracovných obvodov na volebné obdobie 2010 - 2014 
 
Na I. zasadnutí OZ konaného 17. 12. 2010 došlo k rozdeleniu pracovných obvodov v obci. Prinášame vám prehľad troch 
volebných obvodov. O rozdelení ďalších vás budeme informovať v nasledujúcom čísle časopisu 
 
1.  OBVOD: 
Poslanec: Radoslav Melich, Stožok 228 

Gondová 8, Konôpka 10, Kminiak 
15,  Kminiaková 16,  Malatinec 22, 
Slivka 31, Melicherčík 34,  
Melicherčík 44, Melicherčíková 48, 
Melicherčík 49, Melichová 51, 
Melicherčík 53, Bohumel 57, 

Bohumeľ 58, Kminiaková 59, Maliniak 60, 
Melicherčík 202, Fekiač 211, Fekiač 226, 
Fekiačová 213 
 
2.   OBVOD: 
Poslanec: Bc Jozef Petrinec, Stožok č. 371/18 

 Fekiač 63, Fekiač 64, Fekiač 65, 
Fekiač 66, Fekiačová 67, 
Fekiačová 68,  Fekiač 70, 
Fekiačová 72, Fekiač 75, Fekiač 
76, Fekiač 78, Fekiač 79, Fekiač 

80, Fekiač 183, Badinka 85, Chamula 85, Vajs 
89, Petrinec 91, Jucha 92, Klimo 251, Ľuptáková 
93, Buzák, Figurová 195, Melicherčík 227, Melich 
228, Sľúka 215, Figura 258, Sliacky 205, Kminiak 
210, Kminiak 207, Figura 196, Michalov 203,  
Bariaková 223, Ľupták 230, Mališ 212, Výbošťok 
216, Šinková 253, fara 328, Steller 330,  
Výbošťok 331, Gneušev, Novaček, Slúková,  
Ferková 370/1, Kresskiewitz 370/2, Hríbová 
370/3, Zvala 370/4, Král 370/5, Ďurišová 370/6, 
Diviak 370/7, Melich 370/8, Marko 370/9, Ruszó 
371/10, Ing. Valent 371/11, Ríči 371/12, Ostrihoň 
371/13, Polomský 371/14, Cmarko 371/15, 
Gajdoš 371/16, Múčka 371/17, Očenáš 372/19, 
Nôta 372/20, Chlebničan 372/21, Hanusková 
372/22, Fridrichová 372/23, Lecká 372/24, 
Konôpková 372/25, Konôpka 372/26, Luptáková 
372/27.   
 

3.   OBVOD: 
Poslanec: Nôta  Peter, Stožok č. 233 

Lupták 179, Lupták 252, Bohumel 
94, Ľuptáková 336, Záchenský 
198, Krnáčová 194, Bystrianský 
186, Ďalog 209, Melicherčík 185, 
Kulich 177, Ostrihoň 206, Klimo 
201,  Očenáš 178,  Psotka 189, 

Petrinec 222, Vyletel 187, Kapec 175, Kušnierik 
250, Bohumeľ 111, Výbošťok 254, Babicová 174, 
Vreštiak 143, Bohumeľ 231, Král 188, Vojtko 
172, Kminiak 173, Kučera 95, Klimo 181, Hukel 
204, Hukel 229, Hukel 171, Bohumeľ 98, Klimo 
97, Nôtová 99, Nôta 233, Vilhan 169, 
Bohumeľová 96, Chamula 234, Debnár 220,  
Debnárová 167, Petrinec 219, Petrinec 217,  
Hanesová, Kubková 197, Ďurina 184, Poduška 
327, Parobok 102, Petrinec 235
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Uznesenie 
 
z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
obce Stožok konaného dňa 11. februára 2011 
 

Zastupiteľstvo na svojom II. riadnom zasadnutí 
prerokovalo: 

Vymenovanie zástupcu starostu 
Vymenovanie predsedov komisií 
Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 

Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce 
Doplnkové dôchodkové poistenie pre zamestnancov 

obce podľa kolektívnej zmluvy 
Návrh investičných akcií pre volebné obdobie 2011 – 

2014 
VZN o určení dotácie pre MŠ a SZUŠ 

Rozpočet 2011 -2013 
Centrum voľného času v obci 

 
K bodu 1,2.3 / OZ prijíma uznesenie č. 2/11 – OZ 

 
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 

A/    S ch v a ľ u j e 
1. Program ktorým sa bude riadiť II. riadne 

zasadnutie OZ 
2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Búdová 

Radoslava, Ing. Výbošťok Jozef 
3. Návrhovú komisiu: p. Radoslav Melich,  
p. Peter Nôta, p. Jozef Petrinec 

 
K bodu 4 / OZ prijíma uznesenie č. 3/11 – OZ 

 
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 

C/    B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Vymenovanie zástupcu starostu –            

- p. Peter Nôta 
K bodu 5 / OZ prijíma uznesenie č. 4/11 – OZ 

 
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 

A/    S ch v a ľ u j e 
1. Zvolenie predsedu Komisie verejného poriadku  

Mgr. Dušan Kočlík 
2. Ďalší členovia Komisie verejného poriadku          

Ing. Roman Valent 
3. Zvolenie predsedu Komisie o ochrane 

verejného záujmu p. Anna Ďurišová 
4. Zvolenie predsedu Inventarizačnej 

komisie p. Peter Nôta 
 

K bodu 6 / OZ prijíma uznesenie č. 5/11 – OZ 
 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 

C/    B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 

 
K bodu 7 / OZ prijíma uznesenie č. 6/11 – OZ 

 
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 

A/    S ch v a ľ u j e 
1. Dotáciu pre Šachový klub Podpoľanie 

Stožok vo výške 600 € 
2. Dotáciu pre Obecný športový klub Stožok 

vo výške 5 500 € 
3. Dotáciu pre Farský úrad Stožok vo výške 

3 320 € 
 

K bodu 8 / OZ prijíma uznesenie č. 7/11 – OZ 
 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 
A/    S ch v a ľ u j e 

1. Doplnkové dôchodkové poistenie  pre 
zamestnancov obce podľa kolektívnej zmluvy, 

príspevok zamestnávateľa 2 % z objemu 
zúčtovaných platov zamestnancov. 

 
K bodu 9 / OZ prijíma uznesenie č. 8/11 – OZ 

 
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 

A/    S ch v a ľ u j e 
1. Investičné plány a zámery pre roky 2011-

2014 
- pokračovanie kanalizácie 

- oprava exteriéru domu smútku 
- prívod vody k polyfunkčnému ihrisku 

- oprava mostíka smerom k Majeru 
- domov sociálnych služieb 

- odkanalizovanie povrchovej vody Krné 
mostík pri kríži 

- pasportizácia verejnej zelene – následná 
výsadba verejnej zelene 

- vydávanie novín 
- zateplenie OcÚ, oprava fasády, výmena 

okien 
- prestavba domu kultúry 

K bodu 10 / OZ prijíma uznesenie č. 9/11 – OZ 
 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 
 

A/    S ch v a ľ u j e 
1. VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej 

školy a dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce 
Stožok 

Výška dotácie pre MŠ a ŠJ na rok 2011-  
44 400 €. 

Výška dotácie pre  ZUŠ na rok 2011 – 
14 011 €. 

K bodu 11/ OZ prijíma uznesenie č. 10/11 – OZ 
 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 
A/    S ch v a ľ u j e 

1. Programový rozpočet na rok 2011  -  
celková výška príjmov   738 757 € 

-  celková výška výdavkov 738 757 € 
 

C/    B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Programový rozpočet na roky 2012-2013 

 
K bodu 12/ OZ prijíma uznesenie č. 11/11 – OZ 

 
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 

A/    S ch v a ľ u j e 
1. Zriadenie Centra voľného času v obci 

Stožok 
 

K bodu 13/ OZ prijíma uznesenie č. 12/11 – OZ 
 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 
A/ S c h v a ľ u j e 

1. Vydávanie novín, občasníka  Troška zo Stožka 
D/    N e s ch v a ľ u j e 

1. Žiadosť Róberta Ľuptáka, Pohostinstvo Drvič, 
o umiestnenie  výherných hracích automatov    na 

prevádzku v obci Stožok. 
 

C/ B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Vznesené diskusné príspevky 

2. Oznam Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom 
Mikuláši 

 
B/ U k l a d á 

1. Informovať občanov o ozname Akadémie 
ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 

Zodpovední: Poslanci OZ  
 Termín: priebežne 

2. Oznam Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom 
Mikuláši zverejniť na Informačnej tabuli aj na 

www.stránke. 
 

Celé znenie zápisnice si môžete pozrieť na stránke 
www.stozok.sk. 

 
Termíny ďalších zasadnutí OZ : 15. apríla 2011 - III. zasadnutie OZ o 19.00 hod., 24. júna 2011 - IV. zasadnutie OZ o 19.00 hod. 
 
 

 
 
 

Vývoz komunálneho odpadu 
Mesiac Komunálny 

odpad 
Separovaný 

zber 
Nebezpečný 

odpad 
Apríl 12. 04. 2011 

26. 04. 2011 06. 04. 2011  

Máj 10. 05. 2011 
24. 05. 2011 11. 05. 2011  

Jún 07. 06. 2011 
21. 06. 2011 08. 06. 2011 16. 06. 2011 
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Sčítanie obyvateľov 
 
K 21. máju 2011 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov na celom území Slovenskej republiky. Od posledného sčítania zistíme rôzne 
údaje, okrem počtu obyvateľov aj demografickú, kultúrnu, vzdelanostnú, sociálnu a ekonomickú štruktúru obyvateľstva. Pri sčítaní záleží na 
spolupráci Štatistického úradu Slovenskej republiky nielen s orgánmi samosprávy, ale aj s každým obyvateľom. 
 

 
V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov prvýkrát v histórii 
uskutoční vo všetkých členských štátoch 
Európskej únie naraz pri využití 
porovnateľných zisťovaných údajov. 
Podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady európskych 
spoločenstiev č. 763/2008 o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov boli 
zapracované do sčítacích tlačív určité 
povinné a odvodené témy pre potreby 
medzinárodnej porovnateľnosti. 
Výsledky sčítania budú preto 
medzinárodne porovnateľné. Sčítanie je 
prostriedkom upratania v štatistikách, 
prostriedkom poznania a prognózovania 
ďalšieho vývoja spoločnosti, čo má veľký 
význam nielen z hľadiska štatistiky, ale 
aj ďalších rozhodovacích procesov tiež 
v rámci únie. 
 
Preto odpovedať na všetky otázky 
v sčítacích tlačivách (A. údaje 
o obyvateľovi; B. údaje o byte; C. údaje 
o dome) je nielen právo obyvateľov, ale 
aj povinnosť podľa zákona SNR č. 

263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov, v ktorom sa uvádza, že 
každý je povinný poskytnúť údaje úplné, 
správne, pravdivo a včas. Údaje je       
zo zákona povinný poskytnúť každý 
občan Slovenskej republiky. Zákon ale 
nepozná sankcie v prípade, že tak niekto 
neurobí, alebo ak uvedie nesprávne 
údaje. Sú krajiny, kde ak sa nesčítate, 
dostanete pokutu alebo inú sankciu.  
 
Pre obce je osobitne dôležité, aby vedela 
čo najpresnejšie preukázať počet 
obyvateľov na svojom území. Tento údaj 
ovplyvňuje výšku finančných 
prostriedkov, ktoré plynú do obecných 
rozpočtov vo forme podielovej dane. 
Zákon, v súvislosti so sčítaním, stanovil 
územnej samospráve celý rad veľmi 
dôležitých úloh, ktoré súvisia                   
so zabezpečením nevyhnutných 
podmienok na prípravu, priebeh 
a vykonanie sčítania na území obcí. 
K sčítaniu je potrebné pristupovať 
maximálne zodpovedne, pretože od 
výsledkov sa budú odvíjať i ďalšie 
stratégie a vývoj nielen v regióne, obci, 
ale môže mať vplyv na zriaďovanie 
ďalších inštitúcií, škôl a pod.  
Čas sčítania je doba, počas ktorej sa 
sčítanie vykoná. Vláda Slovenskej 
republiky svojím nariadením ustanovila 
čas sčítania od 13. mája 2011 do 6. júna 
2011. Formuláre v listinnej podobe sa 
budú vypĺňať od 21. 5. 2011 do 6. júna 
2011 a v elektronickej podobe od 21. 
mája 2011 do 29. mája 2011. Čas 

sčítania je obdobie, počas ktorého 
sčítací komisári budú navštevovať všetky 
domácnosti vo svojom sčítacom obvode 
a uskutočnia zber údajov. Pred 
rozhodujúcim okamihom sčítací komisári 
rozdajú vo všetkých domácnostiach      
vo svojom sčítacom obvode sčítacie 
tlačivá a poučia obyvateľov o spôsobe 
ich vyplňovania. Presne o polnoci z 20. 
na 21. mája prebehne na Slovensku 
sčítanie ľudí, bytov a domov. Polnoc 
je rozhodujúcim termínom.  
 
„Obce vyberajú sčítacích komisárov 
a zodpovedajú aj za ich prácu. My im 
poskytneme iba metodiku a školenia,“ 
upozornila Ľudmila Benkovičová, 
predsedníčka štatistického úradu.  
Štatistický úrad tvrdí, že ľudia sa 
nemusia báť zneužitia údajov. 
Zdôrazňuje, že ľudia nevypĺňajú meno 
ani rodné číslo, chýba aj podpis. Hárky 
navyše idú len k štatistikom, nedostanú 
sa do rúk žiadnym iným inštitúciám. 
 
Sčítací komisári dostanú na starosť 100 
až 120 bytov alebo domov, teda približne 
350 až 400 obyvateľov. V praxi to bude 
vyzerať tak, že od 13. mája 2011 
navštívia komisári slovenské domácnosti 
a rozdajú sčítacie hárky. S domácnosťou 
si dohodnú termín, kedy po 
rozhodujúcom okamihu sčítania, prídu 
zobrať vyplnené hárky.  
 
Na Slovensku bude sčítanie výnimočné 
aj tým, že po prvý raz si verejnosť bude 

môcť vybrať, či vyplní sčítacie formuláre 
v listinnej alebo elektronickej forme, 
prostredníctvom špeciálnej internetovej 
stránky www.scitanie.sk, dodala 
predsedníčka ŠÚ SR. Zdôraznila tiež, že 
sčítacie formuláre budú k dispozícii aj     
v jazykoch národnostných menšín. 
 
Sčítať sa elektronicky umožní tzv. 
identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, 
náhodne vygenerované číslo, ktoré 
každej osobe doručí sčítací komisár 
spolu s overovacím heslom. Elektronické 
sčítanie bude možné len s použitím tohto 
jedinečného identifikátora a 
overovacieho hesla. Každá osoba bude 
mať k dispozícii len jeden identifikátor,   
s ktorým sa bude môcť právoplatne 
sčítať iba raz. 
 
Sčítací komisári cez pripravovaný 
monitorovací systém budú informovaní o 
počte formuĺárov vyplnených                   
v elektronickej forme. Údaje                    
v elektronickej forme sa budú zisťovať 
od 21. mája do 29. mája 2011. Kratší čas 
vyhradený na elektronické sčítanie súvisí 
so snahou zabezpečiť úplnosť sčítania 
na celom území Slovenskej republiky. 
Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať 
elektronicky, ale nakoniec túto možnosť 
nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť 
a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích 
tlačív v listinnej podobe. 
 
Napísal: Dušan Kočlík

Chovateľom psov
 
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý ťa má radšej ako sám seba a sklame ťa až vtedy, keď odíde do psieho neba. A ty mu za to všetko, čo pre teba 
urobil, s láskou odpustíš.“ Pes sa neraz stáva ďalším členom rodiny. S pribúdaním obyvateľov našej obce sa rozrastá aj počet štvornohých priateľov. 
Starostlivosť o psíkov nespočíva len v ich kŕmení a zabezpečení očkovania, spoločnom hraní, venčení, ale predstavuje to i povinnosti pre ich 
chovateľov.  
 

 
Jednou z dôležitých povinností je prihlásenie do 
evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku 
prevažne nachádza. Obec vydá držiteľovi psa 
evidenčnú známku, ktorou preukazuje držiteľ totožnosť 
psa. Z evidencie psa vyplýva aj daňová povinnosť. 
Podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov, je majiteľ psa povinný o neho dbať tak, aby 
zabránil útokom psa na človeka alebo zviera. Pokiaľ 
sa stane, že pes niekoho napadne a pohryzie, platí 
oznamovacia povinnosť držiteľa psa, oznámiť do 
evidencie psov v obci túto udalosť. Takýto pes, pokiaľ 
nebol sám napadnutý alebo vyprovokovaný sa stáva 
nebezpečným psom podľa zákona a platí pre neho 
zvláštny režim, to znamená, že osoba, ktorá ho vedie, 
musí byť spôsobilá na právne úkony a na verejnosti 
musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. Za psa 
vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa 
vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad. Zákon 
pamätá aj na čistotu verejného priestranstva. Ak pes 
znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa 
vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Ak tak 
nespraví, dopúšťa sa priestupku. A práve toto je 
jedným z kameňov úrazu v našej obci. Nezodpovedný 
chovateľ vypustí  svojho psa  z dvora alebo nemá dvor 
dostatočne zabezpečený a nechá ho voľne pobehovať 
po obci. Nečudo, že potom na verejných 
priestranstvách človek musí dávať veľký pozor, aby 
nestúpil do psích exkrementov. Obyvatelia si skrášľujú 
okolie svojich domov, pričom neraz zbierajú 

pozostatky po psích návštevníkoch. Býva to skôr 
fenomén mesta, no v poslednej dobe sa to stáva 
pravidlom aj v našej obci.  
Ak je pre niekoho ťažké urobiť poriadok po svojom 
psovi, tak dáva najavo, že mu nezáleží na čistote 
obce, a teda ani na jej povesti. Stávame sa jednou       
z najkrajších obcí v okolí, pri nových bytových domoch 
pribudli detské preliezačky, pieskovisko, hrajú sa tam 
malé deti. Naozaj chceme, aby sa hrali v miestach, 
kde nie je ťažké nájsť psie exkrementy? A toto sa týka 
celej obce. Mimochodom, viete o tom,  že ak voľne 
pobehujúci pes vbehne pod auto a spôsobí  škodu, 
zodpovedný je majiteľ psa? Týmito riadkami chcem 
osloviť všetkých chovateľov psov  v obci, aby sa trošku 
zamysleli nad svojím správaním voči štvornohým 
miláčikom, no zároveň i voči susedom. Pes si 
nezaslúži, aby ste ho zanedbávali. A nie je až takou 
veľkou námahou popri starostlivosti o psíka, udržiavať 
i čistotu verejného poriadku. Odmenou vám bude 
nádherný, verný pohľad medových očí vášho 
štvornohého priateľa v neznečistenom prostredí. 
 
Napísal: Dušan Kočlík 



6  Život farnosti 
 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude....  
Nuž tohto roku bude Veľká noc veľmi neskoro - až 24. apríla. Prečo? Posúvanie termínu veľkonočných sviatkov je spôsobené zlaďovaním 
slnečného a mesačného kalendára. Veľká noc sa totiž slávi v nedeľu po splne, po dni jarnej rovnodennosti. A keďže v roku 2011 je prvý jarný 
spln až v pondelok 18. apríla, máme jeden z jej najneskorších možných termínov slávenia týchto kresťanských i židovských sviatkov.  

   

Na tieto sviatky sa my kresťania pripravujeme obdobím zvaným „Veľký pôst“. Trvá 40 + 6 dní. Začína popolcovou stredou, ktorá tohto roku bola             
9. marca. Odvtedy sa teda „postíme“. Nejde tu však o obdobie redukčných diét, ba ani zriekanie sa iných vecí, nemusí byť prioritou tohto času. Je to čas 
pokánia, teda zmeny nášho života. Pozitívnej zmeny vzťahov - k Bohu i ľuďom. K blízkym i vzdialeným, doma v rodine, práci, obci, štáte i na celom 
svete. K takejto zmene by nás mohli inšpirovať i akcie, ktoré počas pôstnych nedeľných popoludní organizuje naša farnosť:  

 13.3. sme privítali Ing. Máriu Sliacku, ktorá ako dobrovoľníčka pracovala v rokoch 2009 -2010 v Nairobi (Keňa) s „deťmi ulice“.   
 20.3. bola beseda s rehoľnou sestrou Františkou Sebíňovou. Táto bola r. 2005 do 2008 na úplnom juhu Ameriky, v Patagónii, potom rok na 

severe Argentíny v indiánskej rezervácii a minulý rok na Haiti.  
 27.3. sme podnikli pútnický zájazd do Terchovej, kde sme sa v prírode nad dedinou modlili Krížovú cestu, inšpirovaní symbolickými bielymi 

kamennými krížami. Navštívili sme aj Rínok sv. archanjela Michala so slovenským orlojom v Starej Bystrici (viď foto). 
 3.4. o 13.30 budeme besedovať v Pastoračnom centre s humanitárnou pracovníčkou Ivetou Hergovitzovou. Venovala sa HIV pozitívnym 

deťom v Kambodži a vo Vietname a naposledy pracovala s kresťanskými utečencami v Bejrúte (Libanon).   
 10.4. sa budeme opäť modliť Krížovú cestu v prírode. Tentokrát však pod Poľanou, v Hriňovej, kde kaplnky jednotlivých zastavení staval náš 

farník, kamenár Ján Bohumeľ.   
 17.4. pôjdeme na detviansku Kalváriu. Tam sa budeme modliť Krížovú cestu spolu s veriacimi z Detvy, s ktorými sme mnoho rokov boli 

v jednej farnosti.  
 

Napísal: Vladimír Slovák, ODF   

 Spoločenská rubrika 
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Činnosť výtvarného krúžku v SZUŠ Stožok 
 
Súkromná základná umelecká škola Simony 
Riňákovej v  Stožku bola založená dňa              
1. septembra 2010, za účelom využitia voľného 
času mládeže a detí v predškolskom veku, 
umožnenia získať umelecké vzdelanie deťom 
v Stožku a blízkom okolí. Žiaci mali možnosť 
navštevovať výtvarný odbor už aj v predošlom 
školskom roku, a to taktiež v Stožku, kde bola 
pobočka ZUŠ v Banskej Bystrici. Výtvarný odbor 
navštevuje 11 žiakov vo veku od 4 do 15 rokov.  
 
A čo je náplňou tohto odboru? 
V predmete výtvarná výchova u mladších detí 
vychádzame prevažne zo spontánnych  
výtvarných činností dieťaťa, z hravosti a fantázie. 
V priebehu celého štúdia zohľadňujeme vek 
dieťaťa pri jednotlivých technikách (kresba, 
maľba, modelovanie, grafika, plastické 
a priestorové tvorby, kombinovanie techník...) 
Žiakov sa snažíme  viesť ku kreatívnej tvorbe, 
k využívaniu odpadových a prírodných 
materiálov pri tvorbe výtvarných prác. 
Oboznamujeme žiakov so základmi výtvarného 

jazyka, históriou výtvarného umenia. Osvedčila 
sa nám spolupráca s MŠ v Stožku, a to pri 
vystúpeniach v DK pri príležitosti: 
- Október - mesiac úcty k starším, 
- Mikuláš spojený s vianočným bazárom pre        
rodičov, 
- Marec - mesiac knihy - výstavka prác,        
- Deň otvorených dverí  –  Veľká noc v SZUŠ, 
- Zapojenie sa do výstavy kraslíc v Detve,     
- Stavanie mája v Stožku,  
- koncert ku Dňu matiek. 
 
Najlepšie práce našich žiakov budeme 
vystavovať  na nástenkách v priestoroch školy, 
zapojíme sa do výtvarných súťaží v rámci 
okresu, kraja, Slovenska.  
 
Organizujeme vernisáže aj samostatné 
predstavenia a výstavy pre verejnosť, rodičov 
a občanov obce a okolia. 
 
Napísala: Mgr. Martina Guničová  

  
 

 

 
 

Stožkárik 
 

        
 
Pri zrode tohto ľudového detského súboru stáli - 
pani Hudáková J., Búdová R. a pán Černák J. -   
-všetci členovia folklórnych súborov, kde 
niekoľko rokov uchovávali tradície našich 
predkov. S nápadom založiť ľudový súbor prišla 
pani starostka a zanietení folkloristi nenechali 
tento skvelý nápad bez odozvy.  
A tak sa zimného januárového poobedia stretli 
vedúci súboru so svojimi malými tanečníkmi 
z materskej školy v kultúrnom dome a začali 
nacvičovať prvé tanečné krôčky, správne držanie 
tela, chôdzu a základy rytmiky. Počet malých 
škôlkarov sa postupne zväčšoval, dopĺňali ho 
i starší žiaci, ktorých oslovilo tanečné ľudové 
umenie. Skúšky bývali jedenkrát do týždňa, a to 
len jednu hodinku. Malým tanečníkom to zatiaľ 
stačilo.  
 
Od septembra vlaňajšieho roka sa súbor stretáva 
každý pondelok, ale už na dve hodiny, pretože 

kondícia našich tanečníkov je oveľa lepšia ako 
vlani. Tie dve hodinky ubehnú veľmi rýchlo. 
Rozcvičenie celého tela, rytmické cvičenia, 
diagonála - takéto cudzie slovo už poznajú všetci 
tanečníci a nácvik ľudových prvkov. Po hodine 
tanečnej „driny“, prídu na rad nácviky 
a zdokonaľovanie tancov či piesní. Za ten 
pomerne krátky čas sme nacvičili tance ako -      
- Jánošík, Adamov, Na Luciu, Šijeme vrecia, 
Z detvianskeho kostolíčka. Naučili sme sa veľa 
detských ľudových piesní, riekaniek. Malí 
tanečníci sa predviedli rodičom, starým rodičom 
i príbuzným na vystúpeniach pri príležitosti 
Stavania májov, Guľášmajstra či vianočného 
vystúpenia SZUŠ v Stožku. O tom, že tieto deti 
majú chuť tancovať, spievať a pokračovať 
v zachovávaní ľudových tradícií svedčí fakt, že 
pravidelne chodia na skúšky s radosťou a 
úsmevom na detských tváričkách. Prajeme im, 
aby ich táto radosť a zanietenie nikdy neopustili.  

       
 
     Napísala: Radoslava Búdová  
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NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA SLNIEČKOVÁ 
 
Zdraví u vás všetkých doma. Pýtate sa naši milí, prečo sme vás oslovili? 
Odpoveď je ľahká, chceme sa vám ukázať skrátka. Na známosť sa 
všetkým dáva, kto sa slušne správa, ten môže prísť k nám od rána. Žijeme 
si v priateľstve, v zhode, pretekáme sa aj  v móde. Príďte sa k nám hrať, 
tlieskať, budeme aj vrieskať. 
Materská škola v Stožku je štátnou materskou školou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce STOŽOK. Už 17 rokov je umiestnená v priestoroch MKS. 
V tomto školskom roku máme v prevádzke 2 triedy. Triedu predškolákov a 
triedu mladších deti. Novovytvorenú triedu pre mladšiu vekovú skupinu sa 
nám podarilo vďaka Obecnému úradu Stožok a sponzorom zrekonštruovať 
a zariadiť úplne novým nábytkom, hračkami, učebnými pomôckami. O deti 
sa s láskou denne starajú pani riaditeľka Anka,  pani učiteľky Katka a Adka. 
Deti potrebujú navštevovať materskú školu z hľadiska socializácie: 
1. vzájomné kontakty so seberovnými, 
2. dostať predškolskú prípravu na profesionálnej úrovni - predprimárne 
vzdelávanie.   
 
 

  
 
Súčasná materská škola musí naučiť deti v rýchlo meniacom sa svete žiť, pracovať pružne a neustále si rozširovať svoj vedomostný obzor. Deti v našej 
materskej škole sa veľmi rady zapájajú do rôznych akcií, podujatí. Počas celého školského roka pripravujeme pre nich veľa zaujímavých, náučných, 
edukačných aktivít, ktoré im prinášajú veľkú radosť, zdokonaľujú sa ich tvorivé schopnosti a nadobúdajú nové poznatky. Dôležitým prvkom je 
začleňovanie detí do kolektívu, vzbudenie sebadôvery i dôvery k ostatným deťom. Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť. Pracujeme podľa 
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, Školského vzdelávacieho programu, škola má profiláciu Integrovaného tematického vzdelávania, 
vychovávame deti k zdravému životnému štýlu. Kreativita má zelenú, deti sú zapojené do krúžkov tanečného a anglického jazyka s certifikovanou 
lektorkou. Na každý mesiac je pripravené niečo iné, zaujímavé, základom všetkého je hra a pohoda. Vytvárame príjemnú atmosféru, v ktorej deti 
prežívajú zdravé kamarátske vzťahy, učia sa ich nadväzovať a ďalej rozvíjať. Naše deti odchádzajú domov šťastné a spokojné, na čom má podiel celý 
tím materskej školy. 
 

 
 

PERLIČKY Z NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY: 
 
V spálni: „Pani učiteľka, ja vás nevidím.“  „Prečo?“   „Lebo už 
spím.“ 
Bublifuk - fublibuk        Bublina z bublifuku - Bublina z fuku 
Keby nebolo slnko naša planéta by bola suchá. 
„Mamička, ja už nepôjdem do MŠ!“   „A prečo?“    „Tá učiteľka nič 
nevie. Stále sa niečo pýta!“ 
„Majko, prečo plačeš? Zablúdil si?“  „ Áno!“   „ A na ktorej ulici 
bývaš?“   „Ja nebývam na ulici, tam bývajú  bezdomovci, ja bývam 
doma!“ 
Policajný terč – plácačka. Policajt zastaví auto plácačkou. 
Na chrbte má policajt napísané POLIŠ. 
Policajt má všetky potrebné veci odložené v kufríku. 
 
Napísala:  pani riaditeľka Bohumelová , pani učiteľky Luptáková a 
Solinová 



História  9 
 

Divadlo na Stožku 
„Nehraj tu na mňa divadlo,“ hovorí babka vnúčikovi, „viem, aký si!“ Ej veru, máme 
na Stožku hodne divadelníkov, len škoda, že nemáme skutočné divadlo. Nemyslím 
profesionálne, to je nereálne, ale amatérske, ochotnícke by sa určite uplatnilo.  
Však ešte pred 30 rokmi aj fungovalo. Nepamätáte? 
 
Začalo to po vojne, vo vtedajšom centre obce – u Vyletelov. Priestory miestnej školy 
neslúžili len na vzdelávanie detí, ale boli i akýmsi kultúrnym centrom obce. Učitelia, napr. 
p. Kohút i ďalší, okrem práce s deťmi organizovali aj kultúrne podujatia pre dospelých. 
A keďže bola ochota hrať divadlo, často sa stali i hercami a režisérmi. Priestor školy -      
- trieda na vyučovanie, sa tak stal súčasťou  nácviku rôznych divadelných hier 
a vystúpení stožkárskych ochotníkov. Javisko z dreva bolo rozoberateľné, a tak po 
sobotňajšom predstavení opäť v pondelok  fungovala škola ako škola. V roku 1961, keď 
na Stožku začal učiť miestny rodák Martin Bohumeľ, vznikol i oficiálny divadelný krúžok. 
Dvadsať rokov takmer každý rok nacvičil novú hru. Premiéra bola zvyčajne „doma“, ale 
naši ochotníci vystupovali i v susedných obciach: Klokoč, Slatinské Lazy, Vígľašská Huta 
- Kalinka, Vígľaš – Pstruša, Dúbravy. A koho hrali? Nebol to síce Shakespeare, ale 
Zuzka Zguriška, Ferko Urbánek, Jozef Gregor Tajovský a iní slovenskí autori. 
Najúspešnejšie tituly boli: Bačova žena, Bičianka z doliny, Statky – zmätky, 
Kmotrovci, Buky podpolianske, Kamenný chodníček a Ženský zákon, z ktorého sú 
i naše fotografie. Na jednej vidíme sluhu Števa - učiteľ Martin Bohumeľ  v dialógu 
s Miškovou mamou - Anna Melicherčíková.  
  

 
Fotografia zachytáva atmosféru po predstavení. Je na nej (zľava hore) šepkárka - Anna Bohumeľová, Aničkina mama - Katarína Černecká, stará 

Dora - Emília Výbošťoková, Miškova mama - Anna Melicherčíková, Miškov otec - Ján Černecký, muzikanti - Melicherčíkovci – Hucíkovci, Jozef  
a Štefan a (zľava dole)  Miško - Ján Nemec, Anička - Anna Melicherčíková  a sluha Števo - Martin Bohumeľ. 

 
Súčasnosť  

 
Plán kultúrnych podujatí 
 
30.04.2011 - Stavanie mája-diskotéka-ŠOA   
28.05.2011 - VI. ročník majstra varenia guľášu + májová 
veselica (váľanie mája) Neoficiálne majstrovstvá 
Slovenska 
18.06.2011 - Olympiáda MŠ v MR Podpoľanie 
 

ROZVRH HODÍN športových aktivít v MKS Stožok od 1. 10. 2010 
 
Pondelok   Súbor Stožkárik (17:00 – 19:00), Zumba (19:00 – 20:00) 
Utorok  Angličtina (15:00 – 16:00),      Karate – deti (15:00 – 16:00) 
Streda  Stolný tenis (17:00 – 19:00),       Tae–bo (18:30 – 19:30), Joga (19:00 – 20:00) 
Štvrtok  Tae- bo (18:30 – 19:30),       Karate – dospelí (20:00 – 21:30) 
Piatok  Stolný tenis (17:00 – 19:00),       Zumba (19:00 – 20:00) 
Sobota  Joga (9:00 – 10:00),       Wing Tsun (19:00 – 21:30) 
Nedeľa          Wing Tsun (19:00 – 21:30) 
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Fašiangy sa stali tradíciou 
 
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania. Fašiangové obdobie sa začína v čase od Troch kráľov a trvá do Popolcovej 
stredy, kedy nasleduje štyridsaťdňový pôst. Fašiangy tvoria, podľa starej predstavy,  delenie roka na leto a zimu, prechod medzi 
týmito dvoma obdobiami. Vyvrcholenie fašiangových sviatkov je vo fašiangový utorok – posledná muzika spojená                         
s pochovávaním basy.  
 
U nás sa však celé fašiangy niesli v duchu plesov a dobrej zábavy. 
Trojlístok plesov sa začal písať 8. 1. a skončil 26. 2.. Tri plesy, skoro tri 
stovky tanečníkov, tanečné súbory, bohaté tomboly, rozvoniavajúce jedlo a 
zábava utíchajúca nad ránom, zdobila tohtoročný plesový Stožok. 
Obľúbený tanečný parket sály Miestneho kultúrneho strediska využili 8.1. 
odborári SLOVESU z 15 obcí Podpoľania, 15.1. rodičia MŠ Stožok a 26.2. 
plesové obdobie zavŕšili svojím plesom stožkárski futbalisti. 
 
Ples odborárov 
Už 6-krát odborári spod Poľany organizujú svoj ples, a to každý rok v inej 
obci. Tento rok padol organizátorsky žreb na našu obec. Už týždeň pred 
plesom vládla na našom úrade predplesová horúčka, objednávalo sa 
plesové menu, zdobila sa sála, zajednávala sa hudba, aby sme našu obec 
čo najlepšie reprezentovali. Večer v  deň „D“ sa tanečná sála v MKS 
pomaly zaplnila, hostia netradične pre svojich kolegov prinášali tombolu 
a tešili sa na spoločnú zábavu. Ples krásnym valčíkom otvoril ex-starosta 
Vígľaša p. Výboh, no kolegovia ho nenechali na parkete dlho samého. 
O polnoci, po vyžrebovaní tomboly, bolo ďalšie krásne tanečné kolo, ktoré 
bolo zakončené milým ohňostrojom venovaným jubilujúceho kolegovi 
z Dúbrav – p. starostovi Ľalíkovi, ktorý v poplesovom týždni oslávil životné 
jubileum - 60 rokov. O tom, že na plese panovala dobrá nálada, svedčí i to, 
že odborári sa zo Stožku rozchádzali až ráno po 5.-tej hodine. 
 

 
 
 
13. rodičovský ples Materskej školy Stožok 
Nohám sme nedali dlho oddýchnuť, lebo hneď o týždeň 15. januára sa 
v priestoroch MKS zabávala materská škola. Ples otvorila p. riaditeľka 
Anna Bohumelová, všetkým zapriala dobrú náladu a DJ-ovi správny výber 
hudby pre rodičov a priateľov školy. Počas servírovania chutnej večere, 
ktorú nám pripravili kuchári z Hotelu Detva, vystúpila tanečná skupina 
CRAZY ROCK DETVA zo IV. ZŠ pod vedením p. Kuklišovej. Chytľavé tóny 
rokenrolu rozhýbali všetkých prítomných. O hudbu sa staral DJ – Šouc, 
samozrejme, nechýbala ani bohatá tombola. Vizitkou plesu bol neustále 
plný parket. Reakcie boli skvelé, nálada výborná a vydržala až do rána.  
 

 
 
 
Futbalisti  - držiteľmi rekordu 
Futbalový ples sa stal držiteľom rekordu. 
Dňa 26. februára praskala totiž sála vo švíkoch. Na druhom ročníku sa 
vypredalo až 136 lístkov, i keď je pravdou, že v posledný deň sa nám 
odhlásili dve partie pre zdravotné problémy.  „Teší nás, že mávame 
vypredané, to je dôkaz, že futbalisti sa vedia dobre zabávať,“ skonštatoval 
manažér klubu, p. Klimo Róbert, ktorý vtipným príhovorom otvoril 
tohtoročný ples a vyzval prezidenta klubu p. Klimu Jána, aby II. ročník 
futbalového plesu otvoril hvizdom na vuvuzelu (juhoafrický národný nástroj 
na povzbudzovanie športovcov), ktorá sa stala symbolom vlaňajšieho 
futbalového šampionátu v Afrike. Atmosféru plesu oživili cvičenky Zumby, 
ktoré predviedli svoje tanečné umenie v dresoch OŠK Stožok a taktiež  
bohatá tombola. 
O zábavu sa staral DJ Šouc, ktorý tradične - netradične hral i na 
predchádzajúcich plesoch. Nechýbalo chutné jedlo, káva a dezert, a malé 
občerstvenie po celú noc.  
„Po organizačnej stránke si myslím, že bol zvládnutý na vysokej úrovni a 
dúfam, že sa ľuďom aj tento ročník páčil. Podľa počtu ľudí, ktorí vydržali až 
do skorých ranných hodín usudzujem, že ples bol úspešný,“ konštatoval 
Ján Klimo. 
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Bowlingový turnaj 
 
V sobotu  05. 02. 2011 sa uskutočnil III. ročník  Bowlingového turnaj

V sobotu  05. 02. 2011 sa uskutočnil III. ročník 
Bowlingového turnaja. Do turnaja sa prihlásilo 
rekordný počet 20 hráčov. Tohtoročný turnaj 
bol charakteristický vyrovnanými výkonmi 
prihlásených, ktorí  počas celého turnaja 
predvádzali skvelé výkony. V rámci III. ročníka 
boli prihlásené i 3 ženy, ktoré tiež predviedli 
výborné výkony a presadili sa aj medzi 
mužmi.    

Prvé miesto v turnaji obsadil  p. Tomáš 
Porubský s celkovým počtom bodov 838, na 
druhom mieste skončil p. Petrinec Ľubomír 
s bodovým ziskom 811. Za suverénnymi  
víťazmi na treťom mieste s počtom  bodov  699 
sa umiestnil p. Klimo Ján,  na štvrtom mieste   
s 689 bodmi sa umiestnil  priebežný líder 
tabuľky p. Gondáš Patrik. V ženskej kategórii  
najlepšie skončila Valéria Šichtová s počtom 
bodov 629. Všetkým gratulujeme a tešíme sa 
na ďalší ročník Bowlingového turnaja.                   
     
Napísala: Jana Klimová             
 

Športové aktivity pre všetkých 
 
Obyvatelia nášho Stožku sa stretávajú v posledných obdobiach s novými a nepoznanými druhmi športov, ktoré sú určené takpovediac pre 
každého a smerujú k zlepšeniu života. Takto sa začalo v Stožku cvičiť Tae-bo, karate, joga alebo tancovať zumba. Každý pohyb vykonávaný 
pre seba, pre svoju postavu, pre svoju radosť je niečo, čo sa nedá zaplatiť peniazmi. Každá takáto aktivita predlžuje život a vedie k zlepšeniu 
spôsobu života.  
 
Čo je Tae-bo? 
European Tae-bo je skupinové cvičenie s rýchlou 
hudbou. Ide o veľmi účinný športový systém, 
ktorý vám pomôže znížiť váhu, zvýši vašu 
svalovú silu, zlepší kondíciu, zbaví vás stresu, 
zlepší vaše sebavedomie... 
Tae-bo je zábava spojená s fyzickým úsilím, 
hlasným rátaním, potením sa, prekonávaním 
samého seba a svojich hraníc. V hodinách 
European Tae-bo neexistuje choreografia. 
Jednotlivé údery, kopy a kombinácie jednotlivých 
techník sa opakujú len raz na každú stranu. Tým 
sú hodiny vhodné pre ľudí, ktorí neradi chodia na 
aerobik práve kvôli zostavovaným 
choreografiám, pre tých, ktorí majú problém si 
zapamätať poradie prvkov za sebou, jednotlivé 
kroky a otočky. 

European Tae-bo kombinuje prvky bojového 
umenia (karate, taekwon-do, box) s prvkami 
aerobiku.  

 
Get the first place by your own - zvíťaz sám 

nad sebou 

V Tae-bo sa učíme súťažiť a víťaziť sami nad 
sebou, nie nad susedom, kamarátkou. Cvičíme 
vždy podľa vlastného pocitu.  
Oficiálnou trénerkou prvého stupňa Basic je 
Martina Hlaváčová a Alexandra Strache, ktorú  
momentálne  čakajú materské povinnosti a má 
v tréningovom procese prestávku. 
 
V oficiálnom zozname trénerov druhého stupňa 
Advanced figuruje meno Ľubomíra Hlaváča. 
Trénuje vo Štúdiu HIT v Banskej Bystrici - 
pondelok, utorok, štvrtok od 18:50 do 19:50 hod. 
Tréningové hodiny v pondelok a v stredu vedie 
v Miestnom kultúrnom stredisku Stožok od 18:00 
hod. do 19:00 hod. 
 
Napísal: Dušan Kočlík 
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Dorast pokračuje vo víťaznom ťažení 
 
Vážení športoví priatelia, OŠK Stožok v roku 2010  výborne reprezentoval našu obec.  
 
Mužstvo  Stožok „A“ si vybojovalo postup do 1. triedy ObFZ Zvolen. Ako 
nováčik si v jesennej časti súťaže i napriek všetkým zraneniam, ktoré nás 
postihli nepočínalo najhoršie. Hlavnou úlohou do jarnej časti je udržanie sa 
v prvej triede a postupné zabudovanie mladých hráčov  do mužstva „A“. 
 
Dorastenci hrali V. ligu SsFZ Banská Bystrica. Po nováčikovskej sezóne 
roku 2009/2010, kde sa zoznamovali so súťažou sa v tejto sezóne stali 
šťukou súťaže, kde v jesennej časti neprehrali desať zápasov v rade. 
Napriek týmto vynikajúcim výsledkom  vedenie OŠK ukončilo spoluprácu 
s trénerom dorastu p. Jamrichom, pre pretrvávajúce nezhody počas 
uplynulého roka. Niektorí hráči dorastu na protest proti tomuto kroku 
odmietli pokračovať v jarnej časti súťaže. 11 statočných, ktorí futbal hrajú 
srdcom, v prvom kole jarnej časti súťaže, vyhrali na pôde súpera Pliešoviec 
0:1. Gól za nás vsietil Michal Ďuriš. 
 
Naši žiaci hrajú v oblastnej súťaži, kde sú dôstojným súperom svojim 
protivníkom. Veríme, že ich super výkony pritiahnu do futbalového klubu 
i ďalších chlapcov – športových – futbalových  nadšencov. 
 
„B“ mužstvo hrá pod taktovkou p. Kyseľa  a priestor v ňom  dostávali  tak 
hráči „A“ mužstva, ktorí nehrávali pravidelne, ako aj hráči dorastu, ktorí 

spĺňali vekovú hranicu. Napriek tomu, že „B“-čkari netrénujú a hrajú len pre 
vlastné potešenie, nerobia hanbu svojimi výkonmi Stožku a veríme, že 
v jarnej časti sa im bude dariť aspoň tak ako doteraz. 
 
Napísal: Ján Klimo 
 

 
OŠK Stožok – dorast 

 

 
OŠK Stožok – mužstvo „A“ 

 
OŠK Stožok – mladší žiaci 

 
Tabuľky po jesennej časti 
 
Tabuľka I. trieda dospelí 
 
 1   MFK Detva 14 12  2  0  34: 4  38  
 2   Dobrá Niva 14  9  2  3  25: 7   29   
 3   Dudince 14  8  4  2  40: 8   28  
 4   Bzovík  14  8  2  4  27:19  26   
 5   Podzámčok  14  7  2  5  29:30  23   
 6   Lieskovec 14  6  3  5  38:16  21    
 7   Látky  14  5  4  5  19:28  19  
 8   Zv. Slatina 14  5  3  6  18:25  18     
 9   Kriváň  14  5  2  7  22:36  17  
10  Stožok  14  5  1  8  18:27  16  
11  Hriňová 14  4  4  6  21:30  16     
12  Sása  14  2  4  8  17:28  10  
13  H. Nemce 14  2  4  8  18:39  10   
14  Očová  14  0  3 11  12:41   3 
 

Tabuľka V. liga dorast 
 
1.   H. Nemce 13  10  2  1  51:11   32 
2.   Bacúch 13    9  3  1  55:14   30 
3.   Stožok  13    9  3  1  42:16   30 
4.   Kremnica 13    8  4  1  30:12   28 
5.   Detva  13    6  2  5  28:35   20 
6.   Kováčová 13    5  2  6  29:30   17 
7.   Pliešovce 13    5  2  6  19:23   17 
8.   Braväcovo 13    5  1  7  26:28   16 
9.   Očová  13    4  3  6  16:24   15 
10. Dudince 13    3  5  5  16:30   14 
11. Bzovík  13    3  3  7  19:24   12 
12. H. Hámre 13    3  2  8  14:28   11 
13. J. Lehota 13    2  2  9  11:57     8 
14  Látky  13    1  2  10 10:34    5 
 

Tabuľka III. trieda sk. SEVER dospelí 
 
1.Ostrá Lúka 10  7   3  0  29:10  24  
2.Sliač   10  7   1  2  27:12  22 
3.Budča  10  6   1  3  21:21  19 
4.Elán Zvolen 10  3   0  7  18:25    9   
5.Stožok „B“ 10  2   1  7  12:23    7  
6.Veľká Lúka 10  2   0  8  11:27    6 
 
Tabuľka mladších žiakov  
 
1. Sása  9  6  1  2  19:12  19 
2. Krupina  9  5  1  3  34:18  16 
3. Stožok  9  4  2  3  31:32  14  
4. Budča  9  1  0  8  11:33    3 
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