
Ročník: 111

Troška zo Stožka
Číslo: 1 Január 2013 Občasník Nepredajné

2. Novoročný príhovor
3. Silvester v Stožku
4. Čo nás čaká v Novom roku?
6. Vianoce bohaté nielen na sneh
8. Od Lucie do vianoc

9. Aktivity našich detí
10. Tekvičková slávnost
12. Kubo a naši úspešní ochotníci
14. Stolnotenisový turnaj
16. Kalendár na rok 2013

PF 2013



2

Novoročný príhovor
Milí Stožkári, ani sme sa nenazdali a už je tu zas koniec „starého“ roka a začiatok roka „nového“. Začiatok 

nového roka znamená aj začiatok nových plánov, určenie si nových cieľov, nových predsavzatí,  ale je to aj 
čas obzrieť sa späť a zhodnotiť rok starý. 

Tak teda, aký bol ten starý rok? Pre niektorých bohatý – ktorý rozdával plnými priehršťami , pre niekoho 
chudobný – lebo pripravil ľudí o zamestnanie, vytrhol z kruhu rodiny ich milovanú osobu.....A aký bol pre našu 
obec, ako sme sa popasovali s problémami, čo sme vybudovali, čo sme nestihli ? Je to vec pohľadu (ako to 
mal v kázni náš p. farár), pre niekoho sa vybudovalo veľa, niekto si to nemusel ani všimnúť... . Preto nebu-
dem vymenúvať, čo sme vybudovali, čo organizovali (veď priebežne o tom informujme i v našich novinách). 
Nechám na vás, aby ste vy zhodnotili našu prácu. Ja by som rada  predovšetkým poďakovala tým, ktorí vždy 
radi pomôžu, poradia, povzbudia, lebo sám človek nedokáže nič a len vďaka takýmto vzácnym ľuďom sa celá 
naša obec posúva ďalej. Pre vás všetkých veľké ďakujem!  

Rok 2012 bol rokom očakávania konca sveta, ale keď tu teraz takto hodnotíme, nebola to pravda, ale pred-
sa. Čo keby sme vedeli, že pred sebou máme už len posledný týždeň, a to očakávanie sa naplní..... Peter 
Nagy vo svojej pesničke spieva: „Ži tak, ako poslednýkrát!“ Preto vám želám, aby ste každý deň nového roka 
žili naplno - ako poslednýkrát, aby ste boli zamestnaní v práci, ktorá vás baví a nielen preto, že musíte zarobiť 
nejaké to euro, aby ste sa stretávali len so samými pozitívnymi ľuďmi, ktorí dokážu obohatiť váš život a nie 
s ľuďmi, ktorí vás oberajú o energiu, aby ste našli svoju životnú lásku, s ktorou je svet krajší, aby ste si dopriali 
i zaslúžený odpočinok, vysnívanú dovolenku, aby..... pri hodnotení roku 2013 to bol rok,  ktorý nám rozdával 
plným priehrštím.....

Vaša starostka

Úvodník

Rok 2012 – rok úcty seniorom, rok aktívnej staroby – nech ostane 
navždy

Všetci sme mali tých násť rokov, keď pre nás boli tí naši rodičia, štyridsať, päťdesiatroční „strááášne“ starí. Teraz mám 
aj ja tie roky a držím sa statočne, hľadím na svet mladými, no skúsenejšími očami a božechráň, keby mi niekto povedal, 
že som starý. Hoci v očiach mládeže to viem prečítať. Ale aj na nich príde, roky sa oklamať nedajú.

S obdivom sledujem neúnavných starkých, ktorí majú na chrbte po osem krížikov, ako sa od rána zvŕtajú v záhradke, 
vstávajú s kohútom, aby postíhali čo to porobiť. A ja, keď sa vyteperím s boľavým chrbtom z postele, vidím, že na stole 
je chlebík natretý masielkom, čerstvá reďkovka, paradajka. 

Tak ako všetci starí ľudia vedia zošporovať, gazdovať, však netreba do obchodu každý deň. Chlebík prekryť utierkou. 
Starká navarí fazuľovú polievku z čerstvých strukov, akú nevedia v žiadnej reštaurácii a vnúčence si idú oblízať aj uši, 
pridá zemiaky s petržlenom a kyslým mliekom. Obed vykúzli z „ničoho“, to nič rastie v záhrade. Sleduje, len či im chutí. 
Šťastná, keď môže, prekvapí niečím prostým. A ani sa nenazdáme, poobede sú na stole voňavé jablká, čerstvo odtrhnu-
té alebo rozvoniavajúci jablčník. Ej, však tohto roku sa urodilo jabĺčok!

Veru, takí sú naši starkí, vnúčatá rady počúvajú rozprávanie, do ktorého sa sem-tam zapletie, čo sme vyparatili v ich 
veku. Nevadí, že o týždeň to povedia zase, pretože krátkodobá pamäť tak neslúži. A dnes sú iní, ako boli, keď vychovávali 
nás. Len vnúčatá by rozmaznávali a veru, kým sú deti malé, tak sú nadšené kuchyňou starkej, mačiatkami na priedomí. 

Prečo vlastne  toto pripomínam? Pretože nielen rok 2012 patril starším ľuďom, patril aktívnej starobe. My mladší 
dnes nemáme na nič čas, sme v jednom zhone, keby sme mali tri uši, tak na každom máme prilepený telefón, utekáme 
do práce, z práce, do obchodu, nemáme čas, aspoň sa tak tvárime. Ale naši starkí si zaslúžia, aby sme si na nich našli 
trochu času, aby sme sa pri nich zastavili. Pre nich je najväčším šťastím a odmenou, keď môžu vystískať svoje vnúča-
tá, pravnúčatá a vidia, že sa ich deťom dobre darí a prehodia s nimi pár slov, vypočujú si ich rady, boliestky. Majme to na 
pamäti, nielen dnes, zajtra, tento týždeň, nielen rok! Zaslúžia si pozornosť celý život, aby sme niekedy neľutovali, že sme 
ich nestihli objať, alebo sa s nimi porozprávať.

Napísal: Dušan Kočlík
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Silvester 2012 v Stožku 
Odkedy sa oslavuje Silvester? Svoj význam získal dátum 31. december a 1. január až potom, ako sa vo väčšine 

kresťanských zemí začal používať gregoriánsky kalendár, teda v priebehu 16. storočia. Bežné boli len návštevy kostola 
a ďakovanie Bohu za uplynulý rok.

Zmeny nastali až v 19. storočí. Spoločnosť bohatla a v posledný 
deň v roku sa zabávala okázalejšie ako kedykoľvek doteraz. Ne-
chýbali ani výborné hostiny a popíjanie. Zvykom bolo jesť o polnoci 
ovar a chren s jablkami, to malo privolať šťastie. Tieto zvyky nám 
sú už dnes cudzie. Klasický polnočný prípitok však tiež pochádza 
z konca 19. storočia a zachoval sa až dodnes.

Nový rok sa u nás začal viac oslavovať koncom stredoveku. Ten-
to deň bol dňom v znamení „odmeňovania“. Hospodári odmeňovali 
svojich čeľadníkov a všetkých, ktorí pomáhali okolo domu. Rodičia 
odmeňovali svoje deti, farníci svojho farára. Učitelia pre zmenu po-
sielali vrchnosti maľované priania a vrchnosť mala zvykom na toto 
prianie odpovedať fi nančným darom. Všetci si želali zdravie a Božie 
požehnanie. Nepríjemné práce sa v tento deň úplne vynechávali, 
pretože sa verilo, že čo sa robí na Nový rok, bude človeka sprevádzať počas celého roka. Niektoré tradície však zostali. 
Na sviatočnom stole obyčajne nechýba šošovicová polievka, ktorá ma priniesť bohatstvo. V hlavnom chode sa vynechá-
va hydina i králik, aby nikomu z prítomných neutieklo alebo neuletelo šťastie.

V Stožku na prelome rokov 2012 – 2013 sa oslavy Sil-
vestra preniesli do nových priestorov. Ulica Blatná nebola 
blatnou, ale zasneženou a zamrznutou, ako sa na toto roč-
né obdobie patrí. Priestor novej tržnice krátko pred polno-
cou ožil a v prenosnom kotli bublotalo sladké prekvapenie 
– nefalšovaný silvestrovský punč. Starostka Janka Klimová 
už mala prax v jeho varení a tak podľa prísne kontrolované-
ho receptu dodávala potrebné ingrediencie. 

Čochvíľa sa začali schádzať obyvatelia Stožku a každé-
mu sa ušiel pohárik horúceho punču. Spoločné odpočíta-
vanie posledných sekúnd roku 2012 odštartovalo ohňostroj 
a odpovede naň sa ozývali zo všetkých kútov obce. Ľudia 
sa objímali, priali si najmä zdravie, lásku, šťastie a prácu do 
roku 2013. 

Rok 2012 bol pre mnohých ľudí ťažký, hoci možno práve 
ľudia v Stožku to až tak nepociťujú ako obyvatelia veľkých 

miest vďaka všetkému, čo sa urobilo, vďaka životu, ktorý v Stožku ľudia žijú, vďaka veľkým a otvoreným srdciam. S úde-
rom poslednej sekundy vykročili do nového roku s prianím lepšej budúcnosti. Rok 2013 je Európskym rokom občanov 
s dôrazom na občianske práva. Má byť rokom tvorivosti a sebarefl exie. Finančné inštitúcie si prihrievajú polievočku a ho-
voria, že rok 2013 bude rokom úspor. Určite to bude rok plný pozitívnych zmien a je na každom jednotlivcovi, ako k tomu, 
aby skutočne boli pozitívne, prispeje sám. Mnohí urobia hrubú čiaru za minulosťou, zabudnú na spory a sváry, podajú si 
ruky a vzájomne si pomôžu, usmejú sa na seba. 

Štatistika roku 2012
Celkový počet našich občanov sa mierne zvýšil. 

K 1.1.2013 je nás 953 oproti stavu pred rokom, kedy nás 
bolo 940 obyvateľov. Na zvýšení počtu obyvateľov sa pod-
písala hlavne výstavba nových domov, a tým aj viac pri-
sťahovaných obyvateľov. O pohybe obyvateľstva nás in-
formujú nasledujúce čísla: K trvalému pobytu sa prihlásilo 
32 obyvateľov a odhlásilo sa 18 obyvateľov. V roku 2012 

sa narodilo 10 detí, 7 chlapcov a 3 dievčatá. K tej smutnej-
šej štatistike patrí aj číslo 9. Toľko obyvateľov totiž navždy 
opustilo naše rady v roku 2012. Uzavretých manželstiev 
bolo 6. Pre zaujímavosť uvádzame aj informáciu - najstar-
ším obyvateľom našej obce je Ondrej Lalík, ktorý v minu-
lom roku 15. novembra oslávil 92 rokov.

Napísala:  Mirka Sabolová
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Čo nás čaká v roku 2013?
Dane a odvody

Ruší sa tzv. “rovná daň”. Sadzba pre fyzické osoby je 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy plat-
ného životného minima vrátane, 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima. 
Hranica 176,8-násobku je pre rok 2013 suma 34 401,74 eura ročne (v prepočte na mesiac je to 2 866,81 eura)

Sadzba pre právnické osoby je 23% zo základu dane, zníženého o daňovú stratu. SZČO a živnostníci si môžu 
uplatniť paušálne výdavky vo výške maximálne 5 040 eur ročne (420 eur mesačne) a ruší sa možnosť uplatnenia pau-
šálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností.

Zúži sa okruh daňovníkov, ktorí si budú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela). Vý-
nimka je, ak manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa 
žijúce s daňovníkom v domácnosti, do zániku nároku na rodičovský príspevok, alebo manželka (manžel) v príslušnom 
zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo manželka (manžel) bola zaradená do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie. Nebude sa môcť odpočítať poistné na dobrovoľné sociálne poistenie ani poistné “samopla-
titeľa” na zdravotné poistenie.

Nárok na daňový bonus sa obmedzí vekom dieťaťa a to tak, že nárok bude poslednýkrát v kalendárnom mesiaci, 
v ktorom dieťa dovŕši 19 rokov veku. 

Minimálny vymeriavací základ SZČO na sociálne a zdravotné poistenie sa zvyšuje od 1.1.2013 na 50% priemernej 
mzdy (čo je suma 393 eur). Nový minimálny VZ sa vzťahuje aj na dobrovoľne poistené osoby. Od 1.1.2013 tak SZČO 
budú platiť odvody najmenej vo výške:

Sociálna poisťovňa 130,27 eur
Zdravotná poisťovňa (14% z 393 eur) 55,02 eur
Spolu odvody  185,29 eur

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť 
alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku a to do 31. januára. Zmenou rozumieme: nadobudnutie nehnuteľnosti 
(kúpou, darom, dedením), zmenu účelu využitia (napríklad využívanie časti nehnuteľnosti na podnikanie), preklasifi ko-
vanie druhu pozemku, pristavenie, prípadne nadstavenie nehnuteľnosti, výmena bytu a podobne. V bezpodielovom spo-
luvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť 
vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Vodičské preukazy

Vodičov čakajú revolučné zmeny. Dôvodom je zjednotenie vodičských preukazov v celej Európskej únii. Slovákov 
sa dotknú najmä nové skupiny pre motocyklistov, vekové obmedzenia a aj ich vydávanie na dobu určitú. Zmení sa tak aj 
platnosť tých, ktoré boli vydávané v minulosti.

Doteraz stačil na šoférovanie autobusov, určených na prepravu min. 16 osôb, minimálny vek 21 rokov. Teraz už 
bude potrebný minimálny vek 24 rokov. O januára 2013 už vodičský preukaz skupín C a CE (nákladné vozidlá nad 7,5 
tony) nezískate ako 18-roční. Skúšky na veľké nákladiaky a kamióny bude môcť absolvovať občan, ktorý dosiahol vek 
21 rokov.

Od 19. januára už k autu do 3,5 tony budete môcť pripojiť príves, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť 
presahuje 750 kg. Predpokladom je, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg. 
Vodičský preukaz skupiny BE (po starom B+E) budete potrebovať, ak za auto skupiny B pripojíte príves, ktorého najväč-
šia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg. Ak príves bude ťažší, budete potrebovať vodičák skupiny C1E 
(predtým C1+E, nákladné vozidlo do 7,5 tony s prívesom).

Oprávnenie viesť malý skúter, moped, či malú štvorkolku získate ako doteraz automaticky. Avšak tie výkonnejšie 
skupiny sa budú líšiť. Motorkári nad 18 rokov budú môcť viesť stroj, ktorého výkon nepresiahne 25 kW. Vznikne nová 
skupina motoriek, A2. Ich výkon nesmie presiahnuť 35 kW, pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť 
môže mať hodnotu najviac 0,2 kW/kg a nesmú byť odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu. Opráv-
nenie na šoférovanie vozidiel tejto skupiny sa bude sa udeľovať po zložení skúšky osobám nad 18 rokov. Motorky bez 
obmedzenia výkonu však budú môcť viesť iba vodiči nad 24 rokov.

Lehota na absolvovanie povinnej zdravotnej prehliadky sa  predlžuje na každých 5 rokov, takže vodiči nad 
65 rokov ju už nebudú musieť absolvovať každé dva roky. Ak ale budú šoférovať nákladné auto, autobus, vozidlo s 
právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových slu-
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žieb, povinné zdravotné prehliadky budú musieť absolvovať naďalej každé dva roky. Ak budete mať vodičský preukaz 
vydaný pred 19. januárom 2013 (platí od tohto dátumu do termínov uvedených nižšie), naďalej sa na vás budú vzťaho-
vať dve povinnosti:

1. podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr 
do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov

2. mať pri sebe počas vedenia motorového vozidla doklad o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako päť rokov; na 
výzvu policajta ste povinní preukázať sa takýmto dokladom.

V prípade, že si vymeníte vodičský preukaz za nový po 19.1.2013, tak ako vodič s vekom nad 65 rokov nebudete 
musieť nosiť so sebou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Potvrdením bude nový vodičský preukaz, ktorý vám poli-
cajti vydajú po predložení platného potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

Vodičský preukaz vám vymenia, keď odovzdáte starý. Bude vás to stáť 3 eurá. Za vydanie vodičského preukazu 
alebo medzinárodného vodičského preukazu zaplatíte 6,50 eura. Vodiči nad 65 rokov nebudú platiť nič, ak im vydajú vo-
dičský preukaz  s platnosťou na dva roky. Tých ale asi veľa nebude, keďže väčšine sa budú vydávať vodičské preukazy 
na 5 rokov. Vodičský preukaz môže byť po novom neplatný nielen ako celok ale aj čiastočne. Napríklad, keď pre niektorú 
zo skupín vozidiel vyprší termín uvedený na vodičskom preukaze, tento prestáva byť platný pre danú skupinu vozidiel. Ak 
vám vyprší platnosť vodičského preukazu pre skupinu B, auto šoférovať nesmiete. Môže vám však platiť skupina A, takže 
aj keď si za volant auta nebudete môcť sadnúť, motorku budete môcť šoférovať bez strachu z pokuty. Ak by ste šoférovali 
vozidlo, pre ktoré je už váš vodičský preukaz neplatný, riskujete 60-eurovú pokutu a zadržanie vodičského preukazu.

Zákonník práce prešiel mnohými zmenami, ktoré sa dotknú najmä dohodárov, skúšobnej doby a znovu zavedeným 
inštitútom súbehu výpovednej lehoty a odstupného.

Spoločenské zvieratá:

Celoplošné čipovanie bude od 30. septembra 2013 povinné pre psy, mačky a fretky. Veterinári už zaznamenali 
zvýšený záujem o tento zákrok, majitelia dávajú označovať najmä mláďatá. Podľa Zákona o veterinárnej starostlivosti 
platí od novembra 2011 pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá povinnosť označenia čipom. Zvieratá, ktorá sa 
narodili predtým, platí dvojročné prechodné obdobie (do konca októbra 2013), počas ktorého ich majitelia musia dať 
označiť čipom. To môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za zákrok a evidenciu v centrálnom 
registri spoločenských zvierat.

Podanie daňového priznania v našej obci
V našej obci prebehol projekt Pozemkových úprav, zmeny sú už zapísané na katastri nehnuteľností. Z uvedeného 

dôvodu je každý vlastník nehnuteľnosti v obci Stožok povinný podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľ-
nosti. Novelou zákona o miestnych daniach sa zmenili aj tlačivá daňových priznaní, v daňovom priznaní sa priznávajú aj 
ostatné miestne dane, hlavne daň za psa.

Ak máte nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, podáva daňové priznanie každý spoluvlastník do výšky 
svojho spoluvlastníckeho podielu. Alebo si zvolíte zástupcu, ktorý priznanie podá za všetkých a v priznaní sa vyznačí. 
V prípade, že je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, daňové priznanie podá len jeden z man-
želov.

Na správne vyplnenie daňového priznania potrebujete listy vlastníctva z katastra nehnuteľností, môžu byť 
aj vytlačené z internetu www.katasterportal.sk a nájomné zmluvy s miestnym poľnohospodárskym družstvom.

Z dôvodu nedostatku času a náročnosti pri spracovaní, sa predlžuje termín podania daňových priznaní do 
31.3.2013 ! Za nepodanie daňového priznania v stanovenom termíne Vás čaká sankcia a môžete zaplatiť pokutu od 5 
do 3 000 eur.

Daň za psa – je splatná po doručení rozhodnutia o vyrubení dane, ktoré bude spoločné s daňou z nehnuteľnosti. Daň 
za psa sa priznáva do celkového daňového priznania k miestnym daniam.

Miestny poplatok za komunálny odpad – poplatok na rok 2013 pre fyzické osoby sa nezmenil, je stanovený na 
13,00 € na osobu. Študenti stredných a vysokých škôl bývajúci na internátoch, občania pracujúci v zahraničí a v iných 
mestách, k zľave resp. odpusteniu poplatku je potrebné doložiť príslušné potvrdenia (potvrdenie o návšteve školy, pra-
covná zmluva, atď.). Poplatok je splatný po doručení rozhodnutia o vyrubení poplatku.

Vodné a stočné – na rok 2013 je stanovená platba pre obyvateľov napojených na verejný vodovod: 0,50 €/m3 za 
vodné a 0,50 €/m3 za stočné.

Napísala: Mirka Sabolová
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Vianoce bohaté nielen na sneh 
Trvalo to niekoľko dní, ba dokonca týždňov, čo som sledoval odhady našich médií 

(v nich renomovaných meteorológov) o tom, či Vianoce budú, alebo nebudú biele. Boli – 
aspoň u nás. No boli najmä požehnané. 

Boli to Vianoce v rámci Roku viery, ktorý otvoril pápež Benedikt XVI. 11. októbra 2012. 
Presne 50 rokov potom, ako Ján XXIII. otvoril II. Vatikánsky koncil. Toto zhromažde-
nie svetového episkopátu, ale aj teologických a iných odborných poradcov, určilo trend 
Cirkvi na nasledujúce desaťročia. A dodnes je jasným majákom svietiacim jednotlivým 
veriacim i celej „lodičke Kristovej“ na rozbúrenom mori súčasného sveta. I preto nás 
hlava Katolíckej cirkvi vyzvala k tomu, aby sme sa Koncilu znovu venovali, študovali jeho 
dokumenty, poznávali jeho pohľady, diskutovali o nich a nanovo vnášali závery koncilu 
do života svojich komunít. Naša farnosť k tejto výzve pristúpila v duchu odporúčania 
vedenia banskobystrickej diecézy  štúdiom hlavného koncilového dokumentu. Namiesto 
biblických stretnutí, ktoré poznačili sobotné večery predchádzajúcich rokov, sme sa v advente 2012 stretávali nad konšti-
túciou o Cirkvi Lumen gentium. Poznať seba a svoje poslanie je totiž najlepšou cestou k službe druhým. Veď darmo bu-
dem chcieť potešiť svojich blízkych spevom kolied, ak neviem spievať. Koncil bol s nami aj pri závere Vianoc. V príhovore 
na sviatok Zjavenia Pána (Traja králi) som citoval jeho deklaráciu o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám Nostra 
aetate. „Aj keď si my, kresťania, hrdo a s vďakou Bohu myslíme, že sme „hlavný prúd“ cesty k Bohu, s úctou vnímame aj 
všetky iné alternatívy“ – odznelo v našom chráme. K tejto úvahe ma inšpiroval „alternatívny“ pohľad na našu obec, ktorý 
mi poskytla novoročná prechádzka - výstup na vrch Stožok. 

Poďme však po poriadku. Vianočné obdobie v našej farnosti otvorila vi-
gília - štedrovečerná bohoslužba, ktorú praktizuje naša farnosť jediná v det-
vianskom dekanáte. Po nej sme zasadli v kruhu svojich rodín k bohato pre-
stretým stolom a najmä deti čakali na prekvapenia ukryté v balíčkoch pod 
stromčekom. Aj po ich odbalení nás však čakalo ešte jedno prekvapenie, 
ktoré mnohých dojalo k slzám. Keď sa totiž pred polnočnou omšou ozvalo 
kostolom rytmické búchanie valaských „štrngál“, niektorým (skôr príduvším, 
ktorí nestretli Kubov na ceste) to doslova vyrazilo dych. Nechceli veriť vlast-
ným ušiam a očiam. Bolo to však skutočné – naši, stožkárski betlehemci 
sú po viac než 10 rokoch opäť tu. Neboli to však chlapci, ale trochu starší 
„mládenci“. Miko Figura, Paľko Fekiač, Števko Fekiač, Jozef Petrinec – Mi-
kulášov i Jozef Petrinec – energetik - prišli pred oltár ako „Legendy popu“. 
V speve ich však nemusel nikto zastupovať, sami perfektne všetko zvládli 
a svoje vystúpenie na parkovisku zopakovali i po sv. omši v deň „Božieho 
narodenia“. Ku kultúrnej atmosfére prispeli i dvaja Kubovia, ktorých neme-
nujem, však sú anonymní a určite neviete o koho išlo...

Statní štyridsiatnici si pravdepodobne ani neuvedomili, že pripomien-
kou starých tradícií vytvorili krásny vstup do jubilea 1150-ročného prícho-
du slovanských vie-
rozvestcov na naše 

územie. Presne to bol cieľ sv. Cyrila a Metoda – podať „Kristov 
príbeh“ našim predkom jednoduchou, im zrozumiteľnou rečou. 
Myslím, že sa pozerajúc z neba potešili. A možno si s nami aj za-
spievali naše detvianske koledy. A tešili sa i z našej mlade, najmä 
detí z materskej školy, ktoré nám spolu so svojimi pani učiteľkami 
pripravili milú jasličkovú slávnosť.

V tradičnom a folklórnom rytme sa niesla i slávnosť patróna 
nášho chrámu – Svätej Rodiny. Ježiškovi, Jozefovi i Márii hneď 
v úvode bohoslužby „zafúkali fujaráši“, ktorí však pri väčšine 
spevov dali prednosť „našim“ muzikantom – organistke Elenke 
Spodniakovej i huslistovi ujovi Klimovi. Stálym návštevníkom 
kostola nemohlo v tento deň ujsť nezvyčajné sedenie niektorých 
ľudí. Podľa odporúčania si totiž väčšina manželov našla miesto 
pri sebe, aby sa počas obnovenia manželských sľubov mohli dr-
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Jasličková slávnosť
Aj tento rok sa v našom kostole konala Jasličková slávnosť, ktorá poukazuje na pravý zmysel vianočných sviatkov 

– narodenie Ježiška. 25. decembra 2012 deti z MŠ v Stožku vystúpili s programom, ktorý nacvičili pod vedením pani 
učiteliek. Zarecitovali nádherné básne, Mária s Jozefom, valasi, králi tiež nesmeli chýbať v krátkom príbehu. Vianočnú 
atmosféru umocňovali a sprevádzali na hudobných nástrojoch pani riaditeľka CVČ Bc. Ivonka Ungvarská a pán Slavomír 
Melicherčík. Na záver mohli prísť Ježiškovi v jasličkách zarecitovať a zaspievať i ostatné deti. Bola to nádherná oslava 
Vianoc! 

Napísala: Pani učiteľka Katka

žať za ruky. Myslím, že tento „detektor lží“ potvrdil úprim-
nosť všetkých, ktorí text obnovenia čítali z premietaceho 
plátna. Nechýbal ani „slávnostný mladomanželský prípitok“, 
nakoľko predstavitelia obce, vedomí si dôležitosti rodiny pre 
našu občiansku budúcnosť, podporili tento deň bezplatným 
ponúkaním vianočného punču.

Atmosféru si okrem našich veriacich vychutnali i hostia 
z blízkeho aj ďalekého okolia (Tornaľa, Orava, Bratislava...)

Vianoce však priniesli i maličké novinky. Premietacie 
plátno nezmizlo ani na Silvestra, keď na ňom v závere bo-
hoslužieb starého roka zúčastnení farníci čítali ekonomický 
stav farnosti. Ďakovná pobožnosť a novoročné požehnanie 
farnosti tiež nepokračovali zvyčajným posedením na fare. 
Tohto roku sme dali prednosť obecnému punču na tržnici, 
kde sme mohli vinšovať požehnaný rok 2013 aj tým, ktorí si 
po požehnanie do kostola nechodia. Odtiaľ sme sledovali i „stožkársky ohňostroj“, ktorý najmä na Starej Kúrii bol nezvy-
čajne dlhý. Osobne som spolu s tromi farníkmi skúsil aj neverejný, „nultý“ ročník novoročného výstupu na najvyššiu kótu 
našej obce – vrch Stožok. Odmenou bola nielen spomínaná inšpirácia, ale i prekrásny výhľad.    

Boli to krásne biele Vianoce, v ktorých 
bolo cítiť Božiu prítomnosť, jeho žehnajúcu 
lásku. Chcel som ich zakončiť do sviatku 
Krstu Pána (liturgický koniec vianočného 
obdobia) trojkráľovým požehnaním vašich 
domov. Žiaľ, moje hrdlo, nos i iné časti tela 
sa akosi „pokazili“ a mňa na lôžko uložili. 
A tak žehnám doteraz. V úcte k všetkým 
alternatívnym pohľadom na vieru i Cirkev, 
ale najmä vo vedomí, že požehnanie Via-
noc, ktoré i takto môžem sprostredkovať, 
patrí všetkým. 

Napísal: Vladimír Slovák, ODF
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Od Lucie do vianoc
S prianím toho najlepšieho, čo nám život môže priniesť, sa po 

celej materskej škole ozývalo zvonenie a zametanie prútikmi po 
všetkých kútoch, aby sme odohnali zlé sily.

p. riaditeľka Anka

Pečenie perníkov

Keď zvony ohlásili príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudli sme na všetky starosti
a piekli sme perníky z radosti!

Svetielko
Rok sa pomaličky končil, prišiel čas, na ktorý sme netrpezlivo čakali – advent a blížiace sa vianoce. Čas, ktorý rozsie-

va ľudskú nehu, je plný prekvapení a radosti. Tak sme i my v našej MŠ spolu s našimi hosťami - p. farárom Slovákom, 
p. starostkou Klimovou, p. riaditeľkou CVČ Ungvarskou a zamestnancami obce Stožok strávili čarovný čas pri koledách, 
básničkách venovaných Ježiškovi. Od pána farára, ktorý nám zapálil prvú sviečku na adventnom venci, sme sa o ad-
vente veľa dozvedeli. Pretože všetky deti poslúchali mamku, ocka, na každého čakal adventný kalendár. Dokonca jeden 
ocko ROBO S. stretol Mikuláša  a odovzdal nám od neho darčeky. Rozlúčili sme sa zavinšovaním v takej chvíli, keď sa 
malý Ježiško dolu z neba k nám na zem schýli: „ Nech nám On len zdravie dáva, spokojnosť a silu, v láske, svornosti, 
šťastie žitia v každú chvíľu!“

Napísala: p.riaditeľka Anka
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Deti z Materskej školy v Stožku 
na návšteve v 1.A

4. decembra ktosi zaklopal na dvere našej triedy. Keď 
sme otvorili, dívali sa na nás zvedavé očká s veľkým oča-
kávaním. Neváhali sme a pozvali sme malých škôlkarov 
medzi nás, aby sa pozreli, ako sa učíme. Aby sa nenudili, 

pomáhali nám pri 
hádaní názvov roz-
právok, čo im išlo 
veľmi dobre. Po-
tom si vyskúšali, 
ako pracujú žiaci v 
škole. A hoci aj to 
im išlo dobre, prvá-
ci im pri tom pomá-
hali - spájali dvojice 
tlačených a písa-

ných písmen, k slovu nakreslili krásne obrázky, dokresľo-
vali vianočné kapríky vo vode, zahrali sa s písmenkami. 

Za správne vyriešené práce si zaslúžili všetci škôlkari vče-
ličky, sladkosť a malého Mikuláša. Spoločný čas nám pre-
šiel veľmi rýchlo. Zistili sme, že tieto detičky budú onedlho 
šikovnými prváčikmi 
a tešíme sa, že budú 
našimi spolužiakmi.

Takto vyzerá koo-
perácia MŠ Stožok a 
našej Základnej ško-
ly Ul.obrancov mieru 
884 v Detve. Spolu-
práca týchto dvoch 
inštitúcií je dlhodobá 
a na vysokej úrovni. Deti sa vzájomne spoznajú, obozná-
mia sa so svojím budúcim školským prostredím. Pri zápise 
do prvej triedy nemajú problémy, veď s nimi prídu rodičia a 
pani riaditeľka a prostredie je im známe. Už teraz sa teší-
me na ďalšie spoločné akcie a návštevy.

S pozdravom Iveta Ciglanová ZRŠ

Návšteva p. logopedičky
Materskú školu pravidelne navštevuje pani logopedička Mgr. I. Švecová, 

ktorá venuje osobitú pozornosť logopedickej prevencii a odstraňovaniu porúch 
vývoja reči. Pani logopedička má svoj stály zabehnutý systém, deti k nej chodia 
po jednom a robí s nimi rôzne cvičenia, na základe čoho posúdi úroveň vývoja 

reči. Rozpráva sa s nimi a celý indi-
viduálny prístup prebieha hravou for-
mou. Všetky nové skutočnosti si za-
píše a my s tým oboznámime rodičov. 
Ak je to potrebné, odporučí ďalšiu 
logopedickú starostlivosť, ktorej obsahom je stanovenie logopedickej diagnózy 
a následná logopedická starostlivosť podľa potrieb dieťaťa. Pri práci využíva 
špeciálne komunikačné stratégie, s ktorými oboznámi aj rodičov, pričom je dô-
ležitá vzájomná spolupráca.

Napísala: p.učiteľka Kamilka

Mikuláš náš, čo pre nás máš?
6.12.2012 bol v Stožku výnimočný deň, všetci sme sa poctivo chystali na stretnutie s Mi-

kulášom. Topánočky, čižmičky vyčistené, na tvárach úsmev, v očiach nedočkavosť a túžba, 
v duchu otázky: Kedy už príde? Čo mu zaspievam? Príde aj zlostný čert či milý anjelik? To 
všetko mnohí z nás prežívali vonku s čajíkom v ruke, krásnymi piesňami z rozhlasu a nád-
hernými snehovými vločkami padajúcimi z oblohy. 

Čo to počuť? Júúúj, to je piskotu a šťastia! Veď k nám prišiel Mikuláš - a nie tak obyčajne, 
ale krásne na koči, so vznešenou Snehovou kráľovnou a takým malým beťárskym čertíkom. 
Škriatkovia pomáhali so zoznamom dobrých a šikovných detičiek, Mikulášik počúval  ich 
piesne a básne, no a čertík sa nám aj chvíľu nudil, lebo žiadne plané deti u nás nenašiel. 
Veru, všetky dostali velikánsky balíček dobrôt. Dokonca aj ten náš čert sa stal nejakým 
lepším.

To bol krásny Mikuláš! Takže buďme k sebe dobrí, milí, aby k nám prišiel aj budúci rok.

S pozdravom Ivona Ungvarská
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Tekvičková slávnosť
Už vyše týždňa  sme sa pripravovali na tento krásny a zároveň 

tajomný deň. 30.10.2012 od 15.00 sa začali na Obecnom úrade 
v Stožku schádzať múmie, strašidlá, upíri, upírky, dokonca prišla 
aj ich kráľovná, ktorú sme vôbec nevedeli identifi kovať J...donies-
li si strašidelný úsmev, nebojácny pohľad a samozrejme - tekvič-
ku. Nože, lyžice, tekvice, sviečky, zápalky....čo sa to tu dialo? No 
predsa výroba HALLOWEENKY! V rukách malých umelcov, vznikali 
krásne strašidelné tekvičkovské úsmevy. Pod skvelým prevedením  
Magdalénky Guničovej  sa naše tváre zmenili na nepoznanie. Mag-
duška, ďakujeme!

S „náročnou“ prácou sme boli hotoví už pred 17:00 hodinou. 
Počkali sme škôlkarov pred MŠ a púšťali si lampióny šťastia. 
Niektoré leteli rovno do neba, iné ponad dom našej pani starostky, ďalšie našli útočisko na strome (chvíľami sme tŕpli, 
aby sme nemuseli volať požiarnika Sama), no bola to neskutočná zábava a našťastie, všetko dobre dopadlo.

Strašidelný sprievod sa mohol začať. Samé huhúúúúúú, vŕrrrr.....uááááááá, strašidlá sa prechádzali po Stožku. Ďa-
kujeme za sladkosti, ktoré ste si pre našich nezbedníkov pripravili. Zima s nami už drgotala, tak sme sa pomaličky presu-

nuli do miestneho kultúrneho strediska. Tam nás privítali strašistrážcovia, 
ktorí vpustili na náš strašizraz len masky. A zábava začala... Temná zebra, 
egyptská mačka, upírky, upíri, krásne čertice, duch z lode Čierna perla, 
dokonca sa pridal aj Braňo Mojsej, všetci tancovali, zabávali sa, strašidel-
né deťúrence poletovali po kulturáku sem a tam. Každý sa potešil, ako 
chcel. Dievčence zo „šenku“ mali pre nás pripravený chutný čajík, keksí-
ky, lízanky, pre dospelých aj niečo na zahriatie. Kočky aj vám ďakujeme! 
Vďaka patrí aj DJ-om!

Po 19. tej hodine sa začala Strašidiskotéka pre zamaskovanú mládež. 
Zabávali sa do neskorých či skôr skorých hodín. Myslím, že akcia bola 
milá, detičky, rodičia, mládež, všetci sme sa trošku odviazali, niektorí viac, 
iní menej.  Nabudúce pridáme zopár zaujímavých súťaží a bude to ešte 
lepšie. Dostrašenia priatelia!

Teší sa na vás Ivona Ungvarská

Šikovné stvorenia..... v CVČ sme sa štvrtky veru nenudili!
Od novembra 2012 sa v našom CVČ odštartovali skvelé kurzy pre šikovné mamky, žienky, diev-

čence... Začali sme servítkovou technikou, do jej tajov nás vtiahla pani riaditeľka CVČ Ivonka 
Ungvarská. Vytvorili sme pekné dielka, ktoré potešili nás i našich blízkych. Pani Un-
gvarská nás trpezlivo poúčala i na ďalšom kurze - v maľovaní na sklo, to tiež vyšlo 
na jednotku. 

Čo nás čakalo pred Vianocami? Decem-
ber je plný vôní a nás samozrejme zlákali 
perníčky. Sonička Országhová – „perníčková 
najzdobička“ nás uviedla do čarov pečenia 
i zdobenia perníčkov, dala nám svoj tajný re-
cept a pečenie sa mohlo začať. I keď pri zdo-
bení nás trošku potrápili tie rovné a rovnejšie 
čiary, ale čo je namaľované, to sa počíta, no nie? 

A posledný vianočný kurzík? Falošný patchwork...
znie to úžasne a ešte lepšie to vyzerá. Naozaj, ako sme 
sa poniektorí báli, tak sme to zvládli a dokonca sme sa mohli so 
svojím dielkom aj popýšiť. Trošku ubolené pršteky, ale hrejivý pocit pri srdiečku. Veľká 
vďaka patrí našej patchworkovej lektorke - Peťke Frejer.
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Neváhajte a pridajte sa medzi nás, nielenže vyrobíte jedinečnú 
a krásnu vec, ale sa aj odbremeníte od každodenných povinností 
a zrelaxujete v príjemnej atmosfére, veď to si naša doba priam žia-
da. Tešíme sa na vás!

Napísala: Radoslava Búdová

Naše deti

šííímememe s  

Vitajte medzi nami!
Nedeľné popoludnie 9.12.2012 patrilo našim najmenším človiečikom: Danielkovi Levoslavovi Panicovi, Filipkovi 

Cmarkovi, Gorankovi Černákovi, Jakubkovi Buzákovi, Jurkovi Vajovi, Nelke Stankovičovej, Oliverkovi Zvalovi, Petruške 
Kuricovej, Santinkovi Mališkovi, Timejke Sekerešovej, Stankovi Purdekovi.

Slávnostne boli uvítaní pani starostkou a rodičmi zapísaní do pamätnej knihy medzi občanov Stožku. Milá slávnosť 
sprevádzaná umeleckých slovom, ľubozvučnými tónmi hudby bola umocnená prezentáciou drobčekov a ich rodičov či 
súrodencov. Počas celého slávnostného aktu sa dietky držali znamenito, niektoré spinkali, iné očkami pokukovali po rodi-
čoch alebo svojich budúcich kamarátoch. A tak prajeme vám drobci malí, nech ste stále usmievaví, v živote sa správnou 
cestou poberajte, radosť a lásku všade rozsievajte!

Napísala: Radoslava Búdová
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Kubo
Pamätníci našej obce spomínajú na to, že v Stožku 

fungovalo ochotnícke divadlo. Radke Búdovej v hlave do-
zrel nenaplnený sen, ktorý dostal reálnu podobu a niekoľ-
ko ochotných ľudkov sa stretlo dňa 
5.6.2012 na fare a oboznámili sa s ve-
selohrou J. Hollého: Kubo, ktorá mala 
byť prvou nacvičenou hrou v podaní 
členov nového ochotníckeho divadel-
ného súboru, ktorý prijal názov Stož-
kár. Obsadili sa jednotlivé roly a zača-
lo nacvičovanie hry. 

Nie vždy to bolo jednoduché, verte 
že dostať v čase 18 dospelých rôzno-
rodých ľudí na jedno miesto. A ani to, 
že pri nacvičovaní musí byť disciplína 
a musia platiť určité pravidlá. Spočiat-
ku zdrevenelé – skostnatené pokusy, 
každý s papierom v ruke habkal ten 
svoj text. A Janko Petrinec, ktorému 
patrí zásluha na tom, že s Radkou pri-
pravili texty, sa dostal do roly všestran-
ného herca. Nebolo výnimkou, že pre 
absenciu ochotníka na skúške suplo-
val aj trojrolu. 

Predpremiéra hry bola plánovaná 
na 27. október 2012, premiéra o deň 
neskôr a v ten deň sa hrali dokonca až 
dve predstavenia. Každý sa však sna-
žil, šepkárka šepkala, herci hrali, Jaro 
Černák pomáhal pri choreografi i, od-
razu boli kulisy, odrazu boli kroje, od-
razu sa všetko začalo odvíjať v inom 
svetle, hoci o zábavné situácie nebola 
núdza. Kuvici už začali kuvikať, že sa 
to nestihne do premiéry, pretože stále 

ešte bolo dosť ľudí, ktorí pobehovali po javisku s papierom 
v ruke. A prišli muzikanti, vkladal sa spev, hudba, tanček, 
začalo sa riešiť osvetlenie. Začali pracovať už aj nervič-
ky a Radka, celkom zaslúžene, nám urobila kázanie, ako 
svojim žiakom v škole. Herci-neherci si opakovali svoje 

roly v práci, cestou v aute, stretali sa 
s nechápavými pohľadmi kolegov aj 
neznámych ľudí, čože si to drmolia 
popod nos. Okolo celej prípravy diva-
dla sú stovky hodín práce, zabezpečo-
vania, koordinovania a skúšok. Radka 
Búdová si väčšinu starostí odniesla na 
svojich pleciach. A pár dní pred pre-
miérou sa podaril zázrak. Stretli sme 
sa všetci na jednej z generálok.

Deň D: Deň začal poslednými prí-
pravami, prinášaním stoličiek, občer-
stvenia, poslednými opakovaniami 
textov, nápadmi... pred vystúpením  
prezliekanie sa do krojov, kontrola, 
aby nikto nemal hodinky a iné výdo-
bytky modernej techniky, čo by na-
rušilo dobovú hru. Tréma, neistota 
padla s prvými tónmi úvodnej piesne, 
s prvými krokmi na javisku. Sála Kul-
túrneho domu Stožok bola naplnená 
pri všetkých predstaveniach. Škria-
tok schválnosti sa vybúril, nechýbal 
nejaký ten brept na javisku, dokonca 
v jednom z predstavení škriatok - po-
tmehúd vymenil vo fľaške na javisku, 
z ktorej Košárička tak hojne ponúkala 
svojich hostí, vodu za pálenku. A ne-
zabudlo sa ani na povestné makové 
buchty. Ale to všetko patrí k vystúpe-
niu, to všetko patrí k hre, v ktorej Milan 
Výbošťok, v úlohe Kuba, zahral svo-
ju životnú rolu, za ktorú by sa nemu-

Stožkár

Na Stožku sa dejú veci,
do divadla chodia všetci
a či staré, lebo mladé
natlačené je vždy v sále.

Režisérka Radka,
je to milé žieňa,
na javisku sukňu dvíha,
aby bola príťažlivá.

Hercom stále prízvukuje,
k výkonu ich povzbudzuje:
„Hrajte vy len vždy smelo,
nech je v sále veselo!“

A ten náš Milanko,
je hlavná postava,
veď mu to aj svedčí. 
Nahradí Krónera?
Nieto k tomu rečí.

Veľmi  pekne to hrajú,
veď ich všade volajú.
Tak sa v pravde ukáže,
čo ten Stožkár dokáže.

Napísal: Ján Klimo - Bélov
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sel hanbiť ani Jožko Króner. Každý sa snažil podať svoj 
najlepší výkon, že zlatá šepkárka Jarka Hudáková skoro 
ostala bez práce. V tréme a strese z refl ektorov a ľudí v ja-
visku ju aj tak skoro nikto nepočúval, ale aj tak zachraňo-
vala, čo sa dalo. Vďaka choreografi i, piesňam, tancu, úsiliu 
všetkých vystupujúcich dosiahla hra bez prestávky spád, 
ktorý ukázal divákom výsledok takmer polročného snaže-
nia ochotníkov.

Po prvýkrát zažili ochotníci pocit zo „standing ovation„ 
a spontánne poďakovanie babky Vajsovej vyhnalo slzy do 

očí nielen divákom, ale aj účinkujúcim a vymazalo schop-
nosť rozprávať. Reakcia ľudí bola znakom, že to všetko ne-
bolo nadarmo, že keď sa stretne niekoľko skvelých ľudí, dá 
sa pohnúť zemou. Dokázali ľuďom a často aj sami sebe, že 
sú ľuďmi so srdcom na správnom mieste. A Radke Búdovej 
(a nielen jej) sa splnil sen aj bez Modrého z neba. No a ďa-
lej? V hlavách dozrievajú nápady, ktoré svedčia, že Kubo 
nebol jediným vystúpením súboru.

Napísal:  Dušan Kočlík

Prvé „turné“ Stožkára
Po štyroch úspešne odohratých predstaveniach u nás v obci sme sa vybrali na prvé turné. A tak 28.12. natlačení, ale 

v skvelej nálade, aj so všetkými javiskovými potrebami, krojmi, hudobnými nástrojmi, sme cestovali „Mikovým“ autobu-
som do Korytárok. Ako dobre, že máme herca – šoféra. Sála kultúrneho domu sa postupne napĺňala, dokonca sa museli 
dokladať i stoličky. Ľudí prišlo neúrekom. A veruže sa im náš Kubo páčil, vyčaril úsmev na tvárach všetkých prítomných. 
O spokojnosti obecenstva s vystúpením svedčil i obrovský potlesk a kytica ruží od pána starostu, ktorý pre nás pripravil 
i milé občerstvenie. Ani sa nám nechcelo ísť domov. Záverečných ľudových piesní pri muzičke bolo niekoľko. 

Ej, veru sa nám dobre vodilo! Dúfam, že neostaneme len pri tomto prvom „zahraničnom turné“.

Napísala: Radoslava Búdová

Snehová kalamita aj u nás
Perinbabka nás túto zimu bohato obdarúva svojou ná-

dielkou. Spôsobuje radosť zo zimných radovánok, ale i sta-
rosť, čo s toľkou bielou perinou na cestách i parkoviskách. 
Mnohí šomrú, ale sú i takí, ktorým odhŕňanie snehu, v ne-
skorých večerných hodinách, vyčarí úsmev na tvár. Ani si 
neuvedomujeme, ako zimné športovanie s lopatami v ru-
kách prispieva k utužovaniu susedských vzťahov.

Radoslava Búdová

Ochotníci
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Poďakovanie 
Všetkým milým ľuďom, ktorí mi 

pomohli, keď som na mojej bielej 
Opel Astre dostala neďaleko cintorí-
nu v Stožku šmyk a skončila v prie-
kope (garáte). Stalo sa to po sneho-
vej fujavici koncom októbra. Dovtedy 
som bez nehody jazdila niekoľko 
rokov. O to strašnejšia bola bezrad-
nosť, ktorá sa ma zmocnila, keď sa 
mi v zákrute vymklo auto spod kon-
troly.

Ostala som sama, bezmocná 
a nešťastná. A po krátkom čase ste 
sa ako blesk z jasného neba objavili 
vy - dobrí ľudia, ktorí ste sa ma ujali. 
Pomáhali ste mi celé hodiny, postara-
li sa o mňa a auto vytiahli. Nebolo to 
ľahké, ale vy ste sa nevzdali.

Ďakujem vám za všetko, čo ste 
pre mňa urobili. Vašu pomoc si veľmi vážim a želám vám, aby bol pri vás vždy niekto, o koho sa v ťažkých chvíľach 
môžete oprieť.

Napísala: Anna Bohumelová mladšia, alias  Aťa z Detvy teraz zo Žiliny

Dianie v obci

Tradične ako po minulé roky sa na Štefana uskutoč-
nil v Stožku opäť stolnotenisový turnaj. Mnohí sa už celý 
rok na tento turnaj tešia, lebo je známy dobrou atmosfé-
rou a náladou. Bufet, malé občerstvenie a výborný  via-
nočný punč dodávajú 
súťažiacim vždy silu 
a motiváciu postúpiť do 
fi nálovej skupiny. Tento 
rok sa turnaja zúčast-
nilo dvanásť súťažia-
cich. Hralo sa v dvoch 
skupinách. Z každej 
skupiny postúpili traja 
najlepší do fi nálovej 
skupiny. Niektorí hráči 
sa  turnaja zúčastnili 
prvýkrát, čo nás veľmi 
potešilo.

Víťazom turnaja sa 
stal Ivan Figura, kto-
rý si svoje prvenstvo 
obhájil už tretíkrát. 
Na druhom mieste sa 
umiestnil Igor Figura. Tretie miesto, čo bolo zároveň pre 
všetkých  veľkým prekvapením získal Matúš Benko, ktorý 

sa turnaja zúčastnil po prvýkrát. Na štvrtom mieste skončil 
Anton Vojtko. Piate miesto si opäť obhájila Katarína Ku-
lichová a na šiestom mieste sa umiestnil Patrik Gondáš. 
Všetkým víťazom gratulujeme a zároveň ďakujeme aj ostat-

ným hráčom za účasť 
na turnaji. Dúfame, že 
každý rok bude účasť 
turnaja vyššia, a že 
nás opäť svojou účas-
ťou prekvapia nové 
„skryté talenty“. A ako 
sa hovorí, „nie je dôle-
žité vyhrať, ale zúčast-
niť sa. Tým získavame 
nové skúsenosti, ktoré 
zvyšujú našu šancu na 
úspech.“

Napísala: Mgr. Katarína Kulichová

11. ročník stolnotenisového turnaja v Stožku
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Opustili nás...
Priezvisko  Meno Dátum nar. Vek Adresa        Priezvisko  Meno Dátum nar. Vek Adresa        

Chamula Ján 18.1.1955 57 Stožok 85

Narodení
Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa            Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa            

Richard Ostrihoň 13.12.2012 Stožok 371/13

Alexandra Schwarzová 02.12.2012 Stožok 363/35

Silvestrovský futbalový zápas
Skončila sa jesenná časť sezóny 2012 -2013, zhod-

notili  sme výsledky našich futbalistov, na chvíľu kopačky 
zavesili na klinec, štadión stíchol. Tíško podriemkáva pod 
zimnou prikrývkou, ale čo nespí, sú srdcia športových – 
futbalových nadšencov. Krásne zimné slnečné počasie ich 
zobudilo a vyprovokovalo nazrieť na štadión. Slovo dalo 
slovo a 31.12.2012 zorganizovali 1. ročník silvestrovské-
ho futbalového zápasu Horný koniec proti Dolnému kon-

cu.Pripravili výstroj, navarili čajík na zohriatie, podali ruky 
pred zápasom a mohli vybehnúť na zasnežený, ale dobrý 
podklad ihriska. Boj sa mohol začať. Útoky sa striedali na 
oboch stranách, herné nasadenie sa stupňovalo. Nikomu 
nevadilo, že teplota sa držala tesne pod nulou , veď at-
mosféra bola úžasná.A výsledok? Koho zaujíma, (bol  tak 
trochu hokejový  11 : 6 pre káder Horného  konca ), snáď 
len preto, aby bol motiváciou pre zorganizovanie odvety 
31.12.2013. Aby sa  silvestrovský futbal stal tradíciou. 

Napísala: Jana Klimová
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Športová rubrika

Gratulujeme našim oslávencom
Meno Dátum nar. Vek Adresa        
Debnárová Emília 19.10.1923 89 Stožok 244
Fekiač Štefan 03.10.1929 83 Stožok 70
Fekiač Ján 12.10.1931 81 Stožok 63
Fekiačová Margita 11.10.1931 81 Stožok 95
Melicherčík Jozef 11.10.1932 80 Stožok 185
Psotka Štefan 20.10.1938 74 Stožok 189
Ľupták Štefan 16.10.1939 73 Stožok 208
Vyletel Karol 17.10.1940 72 Stožok 187
Ivaničová Emília 01.10.1940 72 Stožok 162
Nociar Juraj 29.10.1941 71 Stožok 199
Lalík Ondrej 15.11.1920 92 Stožok 146
Ľalíková Katarína 29.11.1923 89 Stožok 146
Petrincová Magdaléna 08.11.1924 88 Stožok 165
Melichová Amália 05.11.1933 79 Stožok 51
Bohumel Martin 25.11.1936 76 Stožok 94
Fekiač Štefan 04.11.1940 72 Stožok 70
Mališ Ondrej 01.12.1938 74 Stožok 212
Bohumelová Anna 21.12.1939 73 Stožok 94
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