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Úvodník
Milí čitatelia, leto sa skvie v plnej kráse, príroda nám ukazu-

je svoje poklady, deti sú šťastím bez seba, a tak vám chceme 
i my spríjemniť letnú pohodu  naším-vaším časopisom.

Za posledné obdobie sa toho veru udialo u nás veľmi veľa. 
A to nie iba takých všedných vecí, ale i krásnych, veselých 
a veruže i menej radostných. K tým veselým nepochybne pat-
ria svadby, s ktorými sa akosi roztrhlo v máji vrece. Nie nadar-
mo sa hovorí – máj, lásky čas. Celá obec sme žila varením 
guľášu, rozprávkami, tí najmenší hrdo zvládli olympiádu.

Ale ako to v živote chodí, veselé chvíle striedajú smutné, 
i my sme smútili. Nadišiel čas rozlúčky s naším pánom fa-
rárom, ThLic. Vladimírom Slovákom. Jeho nezabudnuteľné 
poučné kázne nám ostanú vryté v pamäti navždy. So slzami 
v očiach sme mu popriali mnoho zdravia, Božieho požehnania, 
veľa šťastia v osobnom i duchovnom živote. Chýbať nám bude 
nielen ako kňaz, človek, ochotný vždy pomôcť a poradiť, ale 
aj ako člen redakčnej rady stožkárskeho časopisu. Ďakujeme 
mu za jeho pútavé články i za čas, ktorý venoval novinárskej 
tvorbe. V júli prišiel medzi nás nový pán farár, Mgr. Jozef Figur. 
Veríme, že sa mu bude u nás páčiť a rýchlo si zvykne na našu 
podpoliansku náturu. Želáme mu pevné zdravie, trpezlivosť 
a spokojnosť so svojimi farníkmi.

Veru, za posledné tri mesiace sa toho u nás v obci udialo 
neúrekom. Všetky udalosti sme zmapovali, pofotili a zapísali. 
Tak nech sa vám príjemne čítajú tieto riadky, to je želanie od 
vašej Radky.

Bilančná básnička

Po studenej jari, ktorú sme tu mali,
prišlo nám už leto, čo sme tak čakali.
Príroda je krásna, všade samé  kvety,
a dlhé prázdniny tešia hlavne deti.

V máji Stožok hučal, hučal ako v úli,
všade plno kotlov, mäsiska a ľudí.
Ako iste viete, mali sme tu súťaž,
hľadali sme majstra, čo vie variť guľáš.

Veru sa zdarila akcia výborná,
v porote sedeli samé zvučné mená.
Osoba z Markízy, pán šéfkuchár Herko,
každé jeho jedlo - jedno majstra dielko.

Stožok veru nie je dedina hocjaká,
za moderátora sme mali Lukáš Latináka.
Ďalšia stár z Markízy, všetci chceli fotky,
malí, veľkí, starí, ujovia aj tetky.

Obdržala obec víťazstvo to cenné,
slovenským rekordom pýši sa nesmierne.
V jeden deň sa zišlo, veľa guľášnikov,
90 družstiev, to nie každý deň zvykom.

Prešiel máj, prišiel jún - robil radosť deťom,
MDD slávili Rozprávkovým lesom.
Aj tento rok sa zišla parádna skupinka,
bavili detičky, aj celá rodinka.

Po náročnom výstupe v hustom lese,
čakalo na deti kúpanie sa v pene.
Opekali mäsko a guľáš papkali,
zážitky zo stanovísk si tam rozprávali.

V tento mesiac Stožkárom aj smutno prichodilo,
pána farára Slováka do Prievidze odprevadilo.
Veru nám odišiel pastier náš,
čo desať rokov s nami trávil čas.

Nuž a ako to už v tom živote chodí,
jeden nám odišiel a druhý prichodí.
Vítame Vás pán farár Figur tu u nás v Stožku,
Božieho požehnania prajeme hojne a nie trošku.

A aj keď je leto, starostka nelení,
opravuje cesty, len sa tak zelení.
Vďaka patrí všetkým, čo sú nápomocní,
kamaráti, poslanci a či susedovci.

Úvodník

Tak bude dedina oku lahodiaca,
poteší domácich, ale aj cudzinca.
Keby sme robili všetci ako mali,
z cintorína by sme vnútornosti pratať nemuseli.

Aj toto sú schopní niektorí občania,
zabijú si ovcu alebo barana,
vnútornosti z neho veď viete kam patria,
nie však na cintorín, nech nám tam nesmradia.

A nastalo leto, horúčavy veľké,
tak sme sa tu piekli jak na dovolenke.
A to malo byť najstudenšie leto,
za dvesto rokov, čo poviete na to?

Vaša Maťka
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O spolubývaní
Médiami podhodené správy o tom, ako v susednej kra-

jine solia posypovou soľou, ako hypermarkety zväčšujú 
objem mäsa vstrekovaním vody, ako vo víne je nemrznú-
ca zmes a podobné perličky v nás budia spravodlivý hnev 
Cherubínov. 

Pritom je všetko v ľuďoch, všetko je v nás. V posled-
nej dobe chodím a cestujem po krajine, spoznávam, obdi-
vujem, porovnávam. A zistil som, že napríklad v susednej 
južnej krajine sa dá hovoriť o budovaní cestovného ruchu, 
sú služby, je tam čisto, sú pozorní. A pritom v jednom z na-
šich najkrajších miest, ktorým sa môžeme právom pýšiť, 
sa stretneme na každom kroku s porozhadzovanými pa-
piermi, hygienickými vreckovkami a horšími stopami civili-
zácie. V čom to je? No predsa v každom z nás. To, čo nám 
vadí a vieme kritizovať u suseda, pokiaľ nás nik nevidí, uro-
bíme tiež. Krátkozrako si neuvedomujeme dôsledky nášho 
konania, že škodíme sami sebe, že si robíme zlé meno, 
že ukazujeme negatívny príklad svojim deťom a ďalším ľu-
ďom. Prečo to píšem tak, že sebe?

Som hrdý na to, že bývam v Stožku. 
Chválim sa s tým, ako sa tu dobre žije, 
akí sú tu ľudia. A potom si neviem odpo-
vedať na to, prečo ktosi všetko to krás-
ne zmarí, zničí povesť, meno, nedbá 
o to, aby sa tu naozaj žilo ako v raji. Je 
to o ľuďoch, je to v ľuďoch, je to v nás, 
v každom. 

Živočíšny odpad. Takýto človek 
vedľa kontajnera pri miestnom cintoríne 
položí otvorené plastové vrecia s vnú-
tornosťami z oviec. Chcel prilákať líš-
ky? Hmmm, na cintorín? Určite to nebol 
nikto cudzí, neprišiel nikto zo susednej 
dediny, pretože vrecia boli otvorené, tak 
to ďaleko neniesol – neviezol. Vôbec 
mu nevadí, že takýmto spôsobom a zá-
pachom zneuctí pietne miesto, že si neváži nič, ani prácu 
ľudí, ktorí to za neho musia odpratávať. 

Východiskovou legislatívnou normou je zákon č. 
39/2007 o veterinárnej starostlivosti, ktorý uvádza, že po-
vinnosť postarať sa o telo zvieraťa (t. j. živočíšny vedľaj-
ší produkt) privolaním asanačnej kafi lérnej služby, ako aj 
uhradiť náklady na jej činnosť, prináleží vlastníkovi zviera-
ťa. V praxi sa však často vyskytujú prípady nájdených 
tiel zvierat, ktorých vlastník je neznámy. 

O tejto možnosti pojednáva uvedený zákon v paragrafe 
29 takto:

(8) Ak nie je vlastník zvierat, držiteľ zvierat alebo pô-
vodca živočíšnych vedľajších produktov známy, povinnosť 
oznámiť podľa osobitného predpisu112) výskyt uhynutého 
tela zvieraťa alebo živočíšnych vedľajších produktov má 
ten, kto je vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnu-
teľností alebo správcom komunikácie.

Odkaz č.112 je odkazom na § 18 zákona č. 223/2001 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Ten rieši ďalší postup v prípa-
de nálezu odpadu v odstavci číslo 6) uvedeného paragrafu.

(6) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti 
zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v roz-
pore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne 
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých 
územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Povinnosť oznámiť nález uhynutých zvierat a častí tiel 
je však v tomto štádiu významnejšie nasmerovať na ob-
vodný úrad životného prostredia (nakoľko v zmysle ďalších 
predpisov t.j. ods. 7 paragrafu 29 koná ďalší krok už iba 
tento úrad), ale nie na obec, ktorá nemá povinnosť zisťovať 
pôvodcu živočíšneho odpadu. Môže však byť pri pátraní 
nápomocná (evidencia psov a pod.).

Uvedený paragraf zároveň znamená, že mesto - obec 
má taktiež povinnosť ohlásiť nález tela uhynutého zvieraťa 
obvodnému úradu životného prostredia v tom prípade, ak 
nájdený kadáver leží na nehnuteľnosti či na verejnom 

priestranstve vo vlastníctve mesta. 
Ak tak neurobí (podobne ako aj hocikto-
rý iný vlastník či správca akejkoľvek ne-
hnuteľnosti), stane sa posledným zná-
mym držiteľom odpadu práve obec, 
a preto povinnosť postarať sa o odpad 
(t.j. privolať a zaplatiť asanačnú službu) 
by prešla v niektorých prípadoch na ňu 
podľa odstavca (4) §18 uvedeného zá-
kona. 

A z toho vyplývajú ďalšie a ďalšie po-
vinnosti, rozbieha sa aj papierová maši-
néria a vždy na niekom ostane Čierny 
Peter a je povinný sa o tento odpad (cu-
dzí) postarať na vlastné náklady. Je to 
určite veľmi zodpovedné od chovateľa 
zvierat, ktorý si šúcha v tichosti od ra-
dosti ruky, však obec to zaplatí z daní 

a jeho to nestojí ani cent. Zaplatia to všetci obyvatelia, ale 
klobásky a mäsko bude len moje...

Pneumatiky. Postoj ľudí je zaujímavý aj v iných prípa-
doch. Bol vyhlásený zber pneumatík. Mimochodom skúsili 
ste niekedy odniesť nepoužiteľné pneumatiky na skládku 
odpadu? Ja áno a neprijali mi ich tam. Napokon som to 
vyriešil v nemenovanom pneuservise vo Zvolene, kde som 
za ich odovzdanie zaplatil symbolickú sumu. Prečo spomí-
nam pneumatiky? Pretože pneumatika, to je inak poveda-
ná gumová obruč, na ktorej sa pohybuje vozidlo. Nie je to 
žiadna kovová súčiastka. Ako si potom vysvetliť, že ľudia 
na určené miesta uložili pneumatiky aj s diskami?

Chodník. Máme v obci nový chodník. Pravda, cesta nie 
je veľmi široká, no chodník bolo treba ako soľ. Chodník 
už podľa názvu je určený pre chodenie, chodcom. V našej 
obci ho premenujeme na parkník, lebo je využívaný na par-
kovanie. Uvážil niekto z vlastníkov nablýskaných tátošov, 
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odstaveného prívesného vozíka, že keď ide mamička s dieťaťom po krásnom novom chodníčku, že aj s kočiarikom musí 
ísť na cestu a po ceste obísť tú plechovú nablýskanú pýchu na chodníku? Tak v tom prípade sa nemal v obci budovať 
chodník, ale odstavný pás a ľudia mohli chodiť rovno po ceste. Znovu niečo, čo svedčí o neochote prispôsobiť sa a ne-
úcte k iným občanom. 

Psíci. Už aj o povinnosti odpratávať psie exkrementy, sa čo to povedalo, rieši to aj zákon. Pomyslíte si, že toto už na 
stránky občasníka nepatrí. Pokiaľ však budú ľudia, ktorí nerešpektujú základné pravidlá, tak to tam patrí. Zarazil ma ne-
dávno fakt, že deti vybehli na piesok medzi domami. Klobúk dolu, vybehla mamička a upozornila všetkých, že na piesku 
boli psie ... a teda to dezinfi kovala Savom. Uznávam a vážim si túto mamičku. Ale to by malo trápiť majiteľa psa, ktorý ho 
nechá voľne behať, alebo proste po svojom psovi len tak neuprace. 

Kedy začnú byť v našej obci ľudia k ľuďom ľuďmi?

Napísal: Dušan Kočlík

Ako Stožočan Chabenec pokoril 
Stožok svojou polohou, takmer v srdci Slovenska, dáva 

nespočetné možnosti na výlety, výstupy a poznávanie 
nášho krásneho Slovenska. A keďže život je krátky na to, 
aby človek všetko stihol vidieť a spoznať, robím čo mô-
žem a snažím sa objavovať a odovzdávať svoje objavené 
postrehy ďalej. Typ na nenáročný výlet do regiónu Nízke 
Tatry.

V piatok ráno, po vyčerpávajúcej štvrtkovej divadelnej 
skúške, som vyrazil s batôžkom a milou spoločnosťou mi-
lovníkov turizmu do hôr. Autobus nás po pár prestupova-
niach vypľul na južnom svahu Chopku – Srdiečku (1216 
m.n.m.).  Krásny názov Srdiečko, až srdce zaplesá. Hneď 
sa naskytla možnosť využiť službu sedačkovej lanovky 
k presunu do vyššie položenej lokality Kosodrevina za 9,-
€. Ale čo by sme to boli za turisti, ak by sme ten kúštik 
nevyšli po vlastných (aj euráče ušetrené), nenašli prvé 
čučoriedky a skutočne o chvíľku sme stáli na terase na-
šej prvej občerstvovacej stanice s krásnym výhľadom na 
juh. Na Kosodrevine prebiehala výstavba jedna radosť, 
nová stanica lanovky, stavbárom a robotníkom bolo tak do 
spevu, že v ich podaní sa ľudové pesničky rozliehali po 
svahoch. Z Kosodreviny vedú dve cesty, po bočnom sva-
hu, alebo priamo na Chopok. Vykročili sme bočnou, aby 
sme sa vyhli karavánam ľudí, hoci na Chopok by už dobre 
športovaný jedinec pomaly aj kameňom dohodil. Postup-
ne popri zobkaní čučoriedok sme dorazili na Krížske se-

dlo s otvoreným výhľadom na liptovskú stranu. Po krátkom 
oddychu a odľahčení batohov konzumovaním zásob sme 
pokračovali cez Kotliská na Chabenec, ktorý len chýbajú-
cimi piatimi metrami atakuje 2000 m. n. m. a zapichujeme 
na vrchole myslenú vlajočku Stožku. Chabenec je jedným 
z najvyšších vrcholov Nízkych Tatier a zároveň je známy 
útočiskom kamzíčej zveri a vyskytujú sa tam aj svište vr-
chovské. Svišť sa nám vyhol, ale kamzík zapózoval pred 
objektívom fotoaparátu. Z vrcholu nás čakal pohodový zo-
stup do útulne pod Chabencom alebo inak útulne Ďurková 
(1628 m.n.m.) Nie je sa kde ponáhľať a hoci sa dá zostup 
až do doliny zvládnuť za jediný deň, prihliadnuc na prípoje 
autobusov by to bola naháňačka, tak sme sa rozhodli pre-
nocovať a zažiť tak horskú romantiku, poumývať sa v ľado-
vej vode studničky, nabrať síl pri miske šošovice, doplniť 
pitný režim a kochať sa pohľadom na zapadajúce slnko, 
mesiac, ktorý sa chystal do splnu a svojím jasom oslepoval 
hviezdnu oblohu. 

Studené ráno sa prebudilo do prevaľujúcich sa chuch-
valcov hmly tancujúcej po sedle svoj hriešny tanec a po 
neodkladnej kávičke, kde chatár ponúka dokonca na vý-
ber, sme sa pustili do zostupu do doliny. Zostup do obce 
Jasenie má prevýšenie 1106 metrov a vzdialenosť 12 km. 
Cestička je málo frekventovaná, o čom svedčili zrelé ču-
čoriedky pri chodníku a množstvo veľkých dubákov, hoci 
vzhľadom na sucho už časť bola napadnutá chrobačou. 
A po opustení národného parku sme veru dubáky nene-
chali len tak napospas, čo trošku aj predĺžilo náš zostup. 
Vyvrcholením dňa bolo stretnutie so stádom kráv, kde ako 
neohrozený turista v čele našej výpravy som sa smelo po-
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stavil pred stádo a pozerám, nemá rohy? – nemá... je to býk? Asi nie.  A úspešne som v stáde vytvoril koridor roztiahnu-
tými rukami. 

Bol to býk. No našťastie pre mňa, ma odignoroval mysliac si o mojej osobe svoje, a to som mal ešte ruksak červenej 
farby. Býk bol asi farboslepý. 

Po príjemnej prechádzke – výlete, s batohom plným dubákov, sme ukončili krásny deň s vyčistenou, vyfúkanou hla-
vou od bežných starostí, zrelaxovaní a pred sebou plán ďalších výprav.

Napísal: Dušan Kočlík

Prázdniny – včera a dnes
Človek spomína na detstvo a pamätá si krásne horú-

ce dni, páliace slnko, studenú vodu v potoku, čaro lesa. 
Naháňačky a hry, skrývačky, prvé lásky a večer maminy 
zvolávajúce svoje deti domov, aby sa najedli, po celom dni 
poumývali zo seba letné dni a zapadli do postele. 

Je pravdou, že v televízii boli možno dva programy 
a vysedávať pri nich, bola strata času. Je pravdou, že ne-
boli počítače a ani mobilné telefóny a pokiaľ som vbehol 
do blízkej hôrky, tak to bolo o dôvere, že sa doma uká-
žem, prídem sa napiť studenej vody, uchmatnúť tvarohovú 
buchtu alebo jabĺčko. Nikto neriešil chatovanie, pitný re-
žim, nikto neriešil medvede v lese, kliešte na lúke. Smelo 
sme sa vyváľali v tráve, krbáľali po nej, brodili sa v ľadovej 
vode potoka a bolo nám krásne. Večer sa šlo do kina za 
korunu, sadnúť si na lúku, ak pršalo, tak do klubu zahrať 
šach, vypočuť si hudbu, porozprávať sa... vo voľnom čase 
prečítať knižku. Nosili sa nohavice s manžetami a topánky 
na hrubých podrážkach, dlhé vlasy, ak sme na to rebelsky 
„ukecali“ rodičov. Pravda, že ani vtedy sme neboli svätí 
a skúšali cigarety alebo ochutnali za pohárik. Cez leto sa 
našla pre tých násťročných aj nejaká tá brigáda, kde sme 
si zarobili prvé korunky. Nebolo to veľa, ale boli to prvé 
výplaty a museli sme popremýšľať, za čo ich utratiť.

A dnešok? Na úvod jeden vtipček: Pozastavia sa dvaja 
susedia: „Pozri sa, koľko je detí vonku.“ „Ako za našich 
mladých čias.“ Odrazu sa otvorí na bytovke okno:. „Decká, 
už ide interneeeet!“ A už sme nazad v realite.

Áno, dnešná technika okradla deti o detstvo, hoci si to 
neuvedomujú a kto im to hovorí, je nepriateľ číslo jeden 
a nerozumie tomu.

Bez mobilného telefónu si mládež život nevie predsta-
viť. Pritom je to horšie, pretože ich rodičia môžu kedykoľ-
vek zastihnúť a vlastne tým aj skontrolovať. Pretože nema-
jú čas na porozprávanie, tak sa komunikácia obmedzuje 
na skratky a strohé sms správy. A to nehovorím o chate. 
My sme tiež chodievali na chatu, aj sme tam prespali, no 
dnes sú deti zavesené na chate, ako sa im oči rozlepia 
ráno a v čom ich obdivujem, naraz komunikujú aj s desia-
timi kamarátmi. Aj láska sa ľahšie vyznáva, stačí poslať 
srdiečko prílohou. Používajú nový slovník, aby sme im 
akože nerozumeli: awoj, thak, jj, LOL (smiešne), OMG (o 

môj bože), zapnú si nejakú hru, pri ktorej strávia krásny 
slnečný deň a večer unavené oči si idú osviežiť posede-
ním pri cigaretke (v tom lepšom prípade). Dnešná doba 
priniesla množstvo nástrah, pred ktorými bola mládež viac 
chránená v minulosti, najmä pred „mariškou“ a drogami od 
výmyslu sveta. 

Kdesi niekto múdry povedal: kto sa hrá, nehnevá. Plne 
súhlasím, pretože nuda je zabijákom prázdnin, ktoré utečú 
pomedzi prsty časom stráveným pri počítačoch. Odzrkad-
ľuje sa to aj na fyzickej kondícii dnešných mladých ľudí, 
hoci sa neskôr snažia svoje nedostatky napraviť týraním 
svojho tela v posiľňovni. Na škodu, brigáda sa už nedá 
v dnešnej dobe ľahko nájsť a ak sú rodičia zamestnaní, tak 
deťom robia spoločnosť starí rodičia alebo behajú s kľú-
čom na krku.

A čo Stožok? Prázdniny v Stožku sa predsa vymyka-
jú tomu súčasnému trendu, hoci rozvoj techniky sa aj tu 
podpísal na aktivity detí. Stožok so svojím okolím dáva 
možnosti na trávenie prázdnin svojimi krásnymi lúkami, 
kopcom nad kameňolomom, chutnými medokýšmi... cyk-
lotrasami, multifunkčným ihriskom, naplnenými bazénmi 
a... i zase doma aj na hospodárstve treba pomôcť. 

A cez týždeň sa môže mládež stretnúť na štadióne pri 
premietaní fi lmu alebo pri športovo pohybových organizo-
vaných aktivitách. Je na každom, ako si prázdniny užije 
a urobí niečo, aby mal po rokoch na čo spomínať.

Napísal: Dušan Kočlík
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Stožok zvysoka a zďaleka
„Tak toľko kňazov ešte na Stožku nebolo“ – povedal ktorýsi farník sledujúc liturgický sprievod z fary do kostola 22. 

júna tohto roku. Naozaj, bolo ich trošku viac ako počet mojich kňazských rokov. 

Ale aj veriacich sa na oslavu „25“ zišlo trochu viac než zvyčajne. Všetkým, ktorí prišli, a najmä tým, ktorí pomáhali, 
ešte raz ďakujem. Ďakujem i za všetky dary vrátane „odchodného“. Medzi tie, ktoré som dostal od svojich príbuzných, 
patril aj vyhliadkový let. A práve o pohľad na Stožok z vtáčej perspektívy by som sa, okrem iných dokumentačných foto-
grafi í, chcel s Vami podeliť. 

Ten let akoby naznačil aj môj „odlet“ od Vás. Ale i keď nás delí viac než 80 km, spája nás to, čo máme spoločné: 
zážitky a spomienky, hodnoty, pre ktoré žijeme (kde viera má popredné miesto) a blízkosť srdca. Mám rád Vás i kraj pod 
Poľanou, do ktorého sa budem rád vracať.

Vladimír Slovák, ODF

Eucharistická hostina

Stožok zvysoka

Je prestreté

Obetné dary

Krátky sumár kňazského pôsobenia

Najstaršia 
a najkrajšia gratulantka
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Rozlúčka s pánom farárom, Vladimírom Slovákom 
Veľadôstojný pán farár,

Keď som písala týchto pár riadkov poďakovania, uvedomila som si, že počas desiatich rokov Tvojho pôsobenia v 
našej farnosti, sme si ani raz nenašli čas alebo dôvod, aby sme sa stretli a hodnotili, bilancovali našu spoluprácu . Ale 
keď príde čas lúčenia, človek zrazu začne spomínať, hodnotiť...............

Neviem, či som to správne pomenovala, že je to lúčenie, skôr rozchod. 
Rozchod, ktorý môže byť vítaný, keď sa človek rozchádza s niekým, kto 
mu ublížil. No rozchod môže byť aj ťažký, keď odchádza niekto, kto po-
máhal, radil, usmerňoval, kto bol neoddeliteľnou súčasťou nášho života. 
Náš rozchod, pán farár s tebou, patrí určite k tým ťažkým, nečakaným, 
neplánovaným. V čase, keď sme mali pripravených veľa spoločných pro-
jektov, akcií. Všetci sme vedeli, že 
raz príde čas a Ty z výkonu svojej 
funkcie duchovného pastiera, bu-
deš musieť odísť. Dostal si ponuku 
ísť ďalej, do novej farnosti. Ponuku, 
ktorá sa neodmieta, aj keď to my 
Stožkári nechceme pochopiť. 

Francúzsky spisovateľ Lamartin 
dal na otázku: „Kto je tento človek?“ 
túto odpoveď: „V každej farnosti žije 
človek  alebo aj viacerí, ktorý nemá 
rodinu, a predsa patrí do rodiny ce-
lého sveta. Bez neho nie je možné 
sa narodiť ani umrieť. Žehná kolís-
ku i truhlu,  manželstvo i katafalk. 
Pri jeho nohách ľudia skláňajú svo-
je najväčšie tajomstvá. Pred ním 
vylievajú svoje slzy. Je človekom, 
ktorého slovo padá do srdca s vá-
hou Božej autority a preniká duše 
silou viery. Kto je tento človek? Je 
to kňaz!“

Pre nás je to človek, vďaka kto-
rému máme v obci novú faru, krásne nádvorie pred kostolom a mnoho 
iných materiálnych vecí, ktoré sa počas Tvojho pôsobenia zrealizovali. 
Zámerne ich nevymenúvam, lebo na všetko, by som si určite nespome-
nula, a to by ma mrzelo. Ale na čo nikdy nezabudnem sú Tvoje nádherné kázne, ktorými si nám vysvetľoval, približoval 
sväté písmo, ktorými si nám sprostredkúval Božie slovo. Kázne, pri ktorých sme si oddýchli, načerpali nové sily, mnoho-
krát našli riešenia na svoje problémy. V dobrom závidím Tvojim novým farníkom.

Ešte raz ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás a pre väčšiu Božiu slávu vykonal a prajeme Ti, aby si aj na novom pô-
sobisku pokračoval v ceste, ktorú si v Kristových stopách na Jeho pozvanie nastúpil a ktorou sa uberáš. 

Uvítanie nového pána farára,  Jozefa Figura
Chvíľu sme posmútili za naším pánom farárom „Vladkom“, ale v kútiku srdca sme sa už tešili na nášho nového pána 

farára.  Dlho som rozmýšľala, ako nášho nového pána farára privítať, čo na úvod povedať, čo zapriať. Pán Boh mi na 
„googli“ podsunul jednu krásnu vetu, ktorá mi pomohla. Citujem: „Ak chceš loviť ľudí, musíš na udicu zavesiť vlastné srd-
ce.“ Drahý, dôstojný pán farár, chceme Vás povzbudiť, aby toto Vaše srdce bolo naozaj správnou návnadou, aby ste si 
vedeli a mohli toto široké spoločenstvo veriacich získať. Ja verím, že v mene nás všetkých môžem povedať, že sa Vám 
dávame s láskou do dispozície k Vašej duchovnej správe a prajeme Vám a vyprosujeme hojnosť božej milosti a dobrého 
zdravia v tejto náročnej službe. Buďte nám srdečne vítaný!

NapísalaJana Klimová

Na pamiatku
Desať rokov je ten čas,
keď v Stožku ste pôsobili ako kňaz.
Vo všedné dni, v nedele i v sviatky
učili ste nás ctiť si prvé piatky.

Boli ste príkladom kňazskej obetavosti,
chorým ste domov prinášali sviatosti.
Venovali ste sa deťom a mládeži,
za to Vám naša vďaka náleží.

Všetci Vás máme veľmi radi
a vážime si Vaše rady.

Tak ako dobrému pastierovi treba
mať svoje ovečky vedľa seba,
neúnavne-neuprie to nikto Vám,
venovali ste sa všetkým nám.

Dnes tu však smutne stojíme,
keď s Vami sa lúčime.
K nebesiam prosba naša letí za rána:
„Ochraňuj Bože dôstojného pána.

Ty náš nebeský Otče milý,
dopraj mu zdravia, veľa sily,
by stále cítil Teba na blízku
a zvykol si v novom pôsobisku.

Ochraňuj ho vždy od zlého,
nech nezabudne na nás a my na neho!“

S úctou, láskou a vďakou

Jubilant
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Medzinárodný deň detí
Sviatok detí sa oslavuje v mnohých krajinách sveta 1. júna. Nadšenie a detský smiech 

sa takmer z každého kúta sveta ozývajú rovnako. Oslavy majú ale v rôznych krajinách inú 
podobu. Nám začal v podobe pomaľovaných tvárí s rozžiarenými úsmevmi. Veľkú radosť 
deťom spravila návšteva policajtov a požiarnikov, ktorí nám porozprávali mnoho o svojej 
práci. Deti si prezreli policajné auto, vyskúšali si nasadiť putá, aká je ťažká pištoľ. Ujovia 
z dopravnej polície im poukazovali všetky pomôcky – terčík, píšťalku... V policajnom aute 
zapínali majáky a policajnú sirénu. Deti boli nadšené. Policajtov vystriedali požiarnici. Na 
vlastné oči videli požiarnikov a požiarnické auto. Požiarnici veľmi ochotne malým divákom 
predviedli požiarnickú výstroj a svoje umenie. Poučili deti o užitočnosti a škodlivosti ohňa, 
o význame ochrany pred požiarom a o základných zásadách správania sa pri požiari. 
Na záver krásneho dopoludnia na naše detičky čakala aj sladká odmena - cukrová vata.

pani učiteľka Katka

Naša Materská škola Slniečková od A po Z
Zlatovlasé klebetné slniečko sa rozhodlo, že všeličo  zaujímavé prezradí o svojich 

kamarátoch, tak si prečítajte:

Ako sme sa lúčili s materskou školou:

Na stoličke krásne svieti nová taška ružová,
v nej peračník s farbičkami viete, čo to znamená?
Je to vážne, je to tak, vie to každý dobrý žiak,
že úlohy robiť treba, nespadne nám múdrosť z neba,
preto každý deň k úlohám si zasadnem.

V MŠ sme sa naučili recitovať básničky, spievať pesničky, počúvať rozprávky, lietať ako vtáci, potápať sa ako ryby. 
Aby sme si vedeli rozprávky aj sami čítať a písať, odchádzame za tajomstvami do veľkej školy. Už nás čaká lavica a 
tiež usmiata pani učiteľka. My ideme do veľkej školy s radosťou, tiež sa budeme usmievať a spoločne vytvoríme veselú 
triedu.

Tak vám školáci, želám veľa sily, aby sa vám prvé čiarky podarili, a písmenká boli ako kvietky, aby ste ich 
rozpoznali všetky, všetky.

pani riaditeľka Anka

Olympiáda v MŠ v Stožku 
V stredu dňa 26. júna sa zišli v kultúrnom dome všetky deti, ktoré majú rady 

pohyb, zábavu, hry a súťažného ducha. Pani učiteľky pre nich pripravili detskú olym-
piádu, kde si mohli vyskúšať svoje schopnosti, rýchlosť, postreh či výdrž. Z našich 
malých škôlkarov sa stali nádejní reprezentanti olympijských športových hier.

Pred zdolávaním náročných prekážok zložili sľub čestnosti. Olympijský  oheň im 
zapálil pán farár Slovák. Prvé kolo bolo cvičné, druhé ako sa povie „naostro“. Kotúle, 
beh cez prekážku, skok vo vreci, lezenie cez tunel a mnoho iných športových dis-
ciplín čakalo na našich malých olympionikov.

Bez odmeny neodišiel nik z malých súťažiacich, najväčšou odmenou bol však dobrý 
pocit zo zdolaných prekážok. Pre všetkých, čo olympiádu pripravili, boli zasa odmenou 
žiarivé očká detí, ktoré opäť raz mohli zmysluplne a zdravo prežiť jedno pekné predpo-
ludnie. Pani starostka deťom poblahoželala ku krásnemu výkonu a odovzdala ligotavú 
„zlatú“ medailu. Detské očká sa rozžiarili a pani učiteľky ich pozvali k hrdému stolu. 
Čakala na nich sladká odmena a veru aj pani učiteľky mohli byť právom hrdé na malých 
športovcov.

Náročné úlohy zvládli ako veľkí a s chuťou sa mohli posilniť guľášom, ktorý im nava-
rila ich najlepšia pani kuchárka Kamilka. A o rok opäť: „Športu zdar!“

Ivonka Ungvarská
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Perličky zo škôlky
• Ježiško mi doniesol plachtu, čo sa dáva na perinu a vankúš.
• V hre na lekára - Lekár kričí: „ Zober mu tú krúú!“ 
• Ja som učiteľku pochválila, že som sa pozdravila.
•  Deti, aká je toto farba? No ako stolička, nie! 
• Pani učiteľka máme Angličtinu či Slovenský jazyk?
• My máme doma ravór. A čo je to? No, no, to na spúšťanie. Aha, čiže lopár.
• Deti viete, kde je Londýn? Áno. A kde? V Paríži.
• Čo by mal mať policajt pri sebe? Semafór.
• Aké auto by chcel Michal a Tomáš? Ja by som chcel formuru. A ja zase takor!

Návšteva gymnastickej telocvične v Detve
Zábavným a nenáročným spôsobom sa aj naše detičky  naučili základné 

cviky a vyskúšali si gymnastické náradie. Pod odborným vedením Mgr. Katky 
Krekáňovej si prostredníctvom hier osvojili správne návyky pri držaní tela. 
Fyzickou námahou rozvíjali svoju pohyblivosť a orientáciu. Deti si tam super 
zacvičili, do sýtosti sa vyskákali a vyšantili. Okrem toho, že si super zašporto-
vali, osvojili si aj motoriku, koordináciu a šikovnosť. Gymnastická telocvičňa 
je vybavená špeciálnymi molitanovými jamami, špecializovaným náradím, 
ktoré si deti vyskúšali a boli veľmi šťastné a spokojné. Už teraz sa tešia 
na ďalšiu návštevu gymnastickej telocvične.

pani učiteľka Katka

Druhá májová nedeľa
Dňa 12.5.2013 ste milé mamky, babky, oslávili svoj sviatok mamičiek. Detičky z MŠ v Stožku a členovia CVČ v Stož-

ku si pre vás pripravili krásny program pod vedením svojich pani riaditeliek Anny Bohumelovej, Ivony Ungvarskej, pani 
učiteliek Kamily Chlebničanovej, Kataríny Luptákovej, pána učiteľa Slavomíra Melicherčíka. Program bol pestrý, detičky 
spievali, tancovali, recitovali, ale hlavné však je to, že všetko, čo vytvorili, bolo z lásky pre vás. Nádherný program škôl-
karov - Červenú Čiapočku, vlka, poľovníka, tulipány, púpavy, malé speváčky a spevákov - vystriedali naši muzikanti, ktorí 
krásne zahrali na heligónke, klavíri, kontrabase a nesmieme zabudnúť na spevákov, ktorí tento program pekne oživili. 
Ako som spomenula vo svojom príhovore, mama je žena, ktorá je trpezlivá, chápavá, milá a obetavá, ktorá nám odma-
lička „ofúkava“ naše boľačky, ktorá sa teší z našich úspechov a povzbudzuje nás k lepším výkonom pri našich neúspe-
choch. Za to všetko vás tak veľmi ľúbime, mamičky naše! Aby sme však nekrivdili oteckom, krásne to vystihla naša pani 
starostka Janka Klimová slovami Milana Rúfusa v Modlitbe za rodičov:

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.

Podaruj deťom otecka
na každý deň, nie iba na včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera

Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre ocka jednu, druhú mame.
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Detičky potrebujú oboch rodičov, tak prosím, oteckovia, náš koncert bol nielen ako vďaka pre mamky, ale aj ako 
vďaka pre vás. Naša „kytica“ piesní, básní, tančekov patrila neodmysliteľne vám obom, bola vyjadrením vďaky za vašu 
lásku, starostlivosť, obetavosť.

My všetci tvorcovia programu, celý pedagogický kolektív, vám prajeme, aby ste zo svojich detí mali vždy len radosť. 
Prajeme Vám veľa síl a úspechov vo vašom životnom poslaní rodičov- matiek a otcov.

Na záver nášho článku by som chcela v neposlednom rade poďakovať pani Radke Búdovej za spoluprácu, ktorá sa 
nám starala o plynulý chod programu, pánovi Petrovi Nôtovi za technickú- elektronickú prípravu, Kataríne Melichovej za 
prípravu priestorov MKS a technickým pomocníkom Radkovi a Majkovi, ktorí nám tiež veľmi pomohli.

Ďakujeme!

Tešíme sa z veľkej účasti zo strany rodičov, starých rodičov a dúfame, že sa opäť stretneme pri takejto milej akcii aj 
budúci rok.

S pozdravom Ivona Ungvarská

Deň učiteľov 28.3.2013
Dňa 27.3.2013 sme si uctili našich učiteľov kratučkým kultúrnym 

programom, ktorý si pripravili detičky z CVČ v Stožku.

Pani starostka povedala veľa výstižných viet vo svojom príhovore, po-
priala krásne priania do budúcnosti našim učiteľom. Členovia CVČ pod 
vedením svojich lektorov zahrali na klavíri, gitarách, heligónke, zaspievali 
peknú pieseň zo srdiečka pre oslávencov. Nechýbali ani básničky a neboli 
žiadne slzičky. 

Aj týmto spôsobom sme vám, milí učitelia, chceli povedať, ako nám 
na vás záleží, vaša práca je dôležitou súčasťou našej cesty životom. Ďa-
kujeme vám za vašu obetavosť, tvorivosť a hlavne trpezlivosť, s ktorou 
vychovávate naše deti.

Členovia CVČ v Stožku

Prezentácia krúžkovej činnosti spojená so zápisom - 17.6.2013
Centrum voľného času si aj tento rok pripravilo pre členov a nečlenov prezentáciu svojej činnosti, kde ste sa mohli 

stretnúť s lektormi jednotlivých krúžkov, ako aj s ich ukážkou priamej činnosti. Členovia si pre vás pripravili krátke ukážky, 
čo sa za tento rok naučili, aby vás motivovali k voľnočasovej aktivite. Lektori boli plne k dispozícii pripravení odpovedať 
na všetky vaše otázky.

Mohli ste si vybrať z ponúkaných 23 krúžkov.

1. Cimbalový krúžok
2. Spev
3. Klavír
4. Šikovná mamina
5. Šikovné rúčky- MŠ
6. Hudba s úsmevom- MŠ
7. Kuchársky krúžok
8. DFS Stožkárik
9. Divadlo Stožkár
10. Informatický krúžok
11. Kurz nemeckého jazyka
12. Turistický krúžok

13. Stolný tenis
14. Gitara
15. Husle
16. Kontrabas
17. Akordeón, heligónka
18. European Aerobic Kids
19. Šachový krúžok
20. Futbalový krúžok
21. Tenisový krúžok
22. Výtvarný krúžok
23. Hádzaná

Ak ste ale nestihli tento zápis, nemusíte smútiť.
Ešte stále sa môžete zapísať v CVČ - v priestoroch OcÚ v Stožku a to až do 13.9.2013.

Takže preč s nudou a zábava môže začať!

Ivona Ungvarská
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Rozprávkový les 2013
Kde bolo, tam bolo, za horami pod Poľanou v Stožku, to ožilo rozprávkami trošku.

Rozdali sa vysvedčenia a hor sa do rozprávkového lesa! 29. júna od ranných 
hodín bolo opäť v obci rušno. Všetci pobehovali, nakladali do traktorov potrebné roz-
právkovo-čarovné predmety, odmeny súťažiacim, kotlíky na guľáš atď. Nálada bola 
ako vždy vynikajúca, počasie skvelé. Les sa na jeden deň premenil na očarujúci, plný 
detí, rodičov a samozrejme, rozprávkových bytostí.

Na štarte všetkých vítali sympatické pirátky. Pyšná princezná s kráľom Mirosla-
vom a čarovnou babičkou zmenili pýchu 
na pokoru. Čertom sa podarilo, tak ako 
každý rok, vystrašiť nielen tých najmenších účastníkov. Dve vysmiate bosor-
ky vo svojom guľáši nikoho neuvarili a zbojníci, rúči chlapi, našťastie, nikoho 
o nič neolúpili. Princezná ze mlejna so svojím manželom nám ukázala svoje 
malé bábätko i večných ženíchov - kráľa, čerta 
i vodníka. Moderná rozprávka Na vlásku pred-
stavila dlhovlasú krásnu Rapunzel s jej faloš-
nou prefíkanou matkou Gothel. V krajine zázra-
kov pomohli deti Alici, zajacovi, štyrom kartám 
a dobrej kráľovnej vymaľovať ruže načerveno, 
pričom utíšili hnev zlej kráľovnej.

„Je ti zima dievčatko?“ „Čo ti šije, ty hlupák starý!“ Povestné vety pri zimnej jedličke vari 
netreba nikomu predstavovať. Bez Mrázika, krásnej Nastenky, lenivej Marfy či prefíkanej je-
žibaby si už náš les nevieme ani predstaviť. Vysmiate Indiánky pomaľovali tváričky všetkým 

deťom. Rých-
le jazdy na 
štvorkolkách, 
kúpanie v hasičskej pene, svieže občer-
stvenie, výborný guľášik či chutné špeká-
čiky urobili bodku za rozprávkovým dob-
rodružstvom. Už teraz sa tešíme o rok na 
ďalší ročník tohto krásneho čarovného 
podujatia.

Napísala: Radoslava Búdová

Guľášmajster 2013
Od 24. mája sa to na štadióne len tak hemžilo ľuďmi pripravujúcimi všetko 

potrebné na veľkú akciu vo varení guľášu.

Našťastie, počasie nám prialo a obidva dni boli krásne slnečné, sem-tam malé 
kvapky dažďa nikomu neprekážali. V sobotu ráno sme odštartovali varenie už tra-
dičnou guľášovskou hymnou a povestným gongom pani starostky. Varenie slovne 
dochucoval známy herec Lukáš Latinák. Guľášiky rozvoniavali celým Stožkom, 
všade plno smiechu, hudby. Ej, popri varení si kde-kto aj zakrepčil. Variacich maj-
strov sa zišlo neúrekom – rekordných 90 partií. Toto číslo prispelo k dosiahnutiu 
veľkolepého slovenského úspechu. Prekonali sme rekord z roku 2009, kde varilo 69 partií. Zapísali sme sa do Knihy 
slovenských rekordov, certifi kát  z rúk komisára prevzala pani starostka.

Porota to veru nemala vôbec jednoduché. Kulinárske umenie prebiehalo pod dohľadom vynikajúceho šéfkuchára 
Ľubomíra Herku. Z obrovského počtu navarených guľášov mohol vyhrať len jeden. Najchutnejší guľášik a udelený titul 
Guľášmajster 2013 získal Marián Nôta z Detvy. Gratulujeme výhercovi, samozrejme i ostatným majstrom, ktorí sa 
umiestnili medzi prvými. Na druhom mieste s vynikajúcim skóre sa umiestnil Jozef Petrinec zo Stožku. Tretie miesto 
patrí tímu s názvom Energetická bomba. Štvrtú priečku obsadil pán Ďurica – Ekosova Detva. Na piatom mieste skončili 
Šulekovci. SCHOTT s.r.o. z Bardejova sa tešili zo šiesteho miesta. V obci Veľká Ves sa pýšia siedmym miestom. Z ôs-
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meho miesta mal radosť pán Fabiány z Očovej. K  deviatemu miestu gratulujeme Mariánovi Výbošťokovi zo Stožku. 
Blahoželáme všetkým, aj tým, ktorí sa  nedostali do prvej desiatky. Nie je dôležité 
zvíťaziť, ale zabaviť sa, zaspievať, dobre sa napapkať, a to sa podarilo každému 
družstvu. 

Na jednej strane sa varilo, na druhej to kultúrou žilo. Kultúrnym programom 
nás sprevádzala Peťka Búdová. Divadlo Zeljenka zo Zvolena zahralo veselú 
rozprávku O hlúpej žene. Hlúpa Dora, nešťastný Tóno, šikovný hrnčiar, veselý 

strašiak i najmúdrejší Dunčo ro-
zosmiali celé publikum. Folklórny 
program Vitajte v Stožku pripravil 
pán PhDr. Jarko Černák. Už tra-
dične sa predstavili tancami deti 
z detského folklórneho súboru Stožkárik, zaspievali dievčatá Dominika 
Petrincová, Kristínka Kminiaková, hudobne ich sprevádzal pán Petrinec 
Jozef st. Šikovné rúčky prepletajúce na heligónke ukázali Dominik Bomba, 
Lukáš Petrinec a najmladšia Terezka Olejárová. Nádherné ľudové pies-
ne zaspievali Anka Ďurišová ml., Paulínka Buzáková a Ivka Chamulová. 
Celým programom zneli tóny ľudovej hudby pod vedením Mareka Pivo-
lusku a Slávka Melicherčíka. Hosťujúci folklórny súbor Očovan z Očovej 
a folklórna skupina Heľpan  z Heľpy dostali do varu všetkých prítomných. 

Ľudovky vystriedala hudobná skupina Lojzo, s ktorou si spievali piesne i guľášvariaci majstri. A do skorého rána hrala do 
tanca ľudová hudba Temperament.

Tento ročník sa zapísal veľkými písmenami nielen do tej našej kroniky, ale aj do slovenskej. Môžeme byť na tento 
rekord právom hrdí!

Napísala: Radoslava Búdová

Úspechy našich mladých
Basketbal

V susednom Poľsku sa od 7. do 9.6.2013 konal basketbalový medzinárodný turnaj 
BOCHNIA CAP. Zúčastnilo sa ho šesť tímov. Po fantastických výkonoch skončil BK Zvo-
len, za ktorý hrá aj Gabika Melicherčíková, na skvelom II. mieste, keď vo fi nále s domácou 
Bochniou prehral len o 5 bodov.

Je to skvelý úspech pre Gabiku. To, že ide o talentovanú basketbalistku hovorí i fakt, že 
v roku 2012 získala s BK Detva titul Majsterka Slovenska v kategórii mladšie žiačky. V au-

guste prestúpila do BK Zvolen, kde hrá dve súťaže. Po 
roku je to ďalší nádherný úspech. Gratulujeme Gabike 
a tešíme sa na ďalšie medaily!

Rybárstvo

Juniorská súťaž v chytaní kaprov i iných rýb prilákala aj našich Stožkárov na 48-ho-
dinový maratón, ktorý sa konal začiatkom prázdnin neďaleko Lučenca.

Mladí rybári Janko Bohumeľ a Lukáško Petrinec súťažili za CARP TEAM  Sto-
žok a získali krásne  5. miesto. 
Šikovnosťou prilákali do svojich 
sietí dvoch amurov vážiacich 6,8 
kg a 7 kg. Krásne kúsky! Robko 
Blaho obsadil 4. miesto.

Rybárom gratulujeme a pra-
jeme ešte veľa takýchto krás-
nych úlovkov!
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Čo sa nám tiež podarilo...
Hospodárenie obce Stožok za minulý rok dopadlo veľmi priaznivo, rok 2012 sme ukončili s prebytkom rozpočtového 

hospodárenia. Napriek tomu, že obec má pripravených niekoľko projektov pre žiadosti o fi nančnú podporu, za posledné 
tri roky nebola vyhlásená žiadna výzva, kde by sme sa mohli uchádzať o dotáciu. V roku 2013 sme sa pridali k obciam 
i mestám, ktoré konsolidujú (znižujú náklady na bežné výdavky), no i tak sme si mohli zo svojho rozpočtu dovoliť realizá-
ciu niektorých stavebných akcií, ktoré zveľadili našu obec. 

Ostatné

Oprava cesty u Mrvenicov a v Krnom pri krížiOprava mostíka u HraškovTerénne úpravy pri Majeri
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Gratulujeme našim oslávencom
Vek Priezvisko  Meno Dátum nar.  Číslo domu        Vek Priezvisko  Meno Dátum nar.  Číslo domu        
92 Malatincová  Magdaléna 24.05.1921 112
88 Kminiaková  Júlia 29.05.1925 59
84 Figurová  Elena 12.06.1929 196
83 Konôpková  Mária 06.06.1930 129
83 Petrinec  Jozef 08.07.1930 166
82 Ľuptáková  Magdaléna 23.05.1931 40
82 Výbošťoková  Magdaléna 12.06.1931 214
82 Klimová  Anna 30.06.1931 265
81 Marková  Magdaléna 25.06.1932 221
81 Fekiač  Martin 06.07.1932 70
81 Malatinec  Jozef 14.08.1932 22
80 Nôta  Peter 18.08.1933 233
79 Výbošťoková  Emília 31.05.1934 155
79 Kminiaková  Emília 31.07.1934 173
79 Figurová  Anna 02.08.1934 195
78 Fekiačová  Mária 19.05.1935 68
78 Bohumelová  Anna 02.06.1935 96
78 Petrincová  Mária 21.07.1935 166
77 Melicherčíková  Magdaléna 29.05.1936 185
77 Budáčová  Elena 19.08.1936 188
76 Melicherčík  Jozef 19.05.1937 260
75 Sľúková  Helena 25.08.1938 215
75 Výbošťok  Martin 31.08.1938 160
73 Ďurinová  Emília 01.08.1940 184
72 Hraško  Jozef 27.08.1941 158
71 Záchenský  Jozef 27.05.1942 198
71 Žilka  Ján 17.08.1942 361
70 Luptáková  Mária 20.06.1943 179

Opustili nás...
Priezvisko  Meno Vek  Adresa        Priezvisko  Meno Vek  Adresa        
Mária Fekiačová 82 Stožok 80
Amália Melichová 79 Stožok 51
Pavel Konôpka 29 Stožok 372

Mladomanželia
On Ona                                                              On Ona                                                              
Milan Ungvarský Miroslava Ľuptáková
Peter Sľúka Ing. Lucia Klimová
Peter Záchenský Martina Moravková
Anton Paprčka Erika Fekiačová

Narodení
Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa              Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa              
Lukáš Tomčík 05.06.2013 Stožok 269
Hugo Hrúz 05.06.2013 Stožok 372
Marko Vrťo 26.07.2013 Stožok 132

Stožok Cup 2013
Posledné dva júnové týždne sa v Stožku hral tenisový turnaj mužov v dvojhre „STOŽOK CUP 2013“. Hralo sa v dvoch 

skupinách po šesť hráčov. Prví štyria hráči postúpili do vyraďovacích bojov. Nakoniec sa v semifi nále stretli dvojice.

Peter Daniš - Rastislav Kulišiak 1:2
a Marián Výbošťok - Pavel Matúš, kde pre zranenie zápas za stavu 1:0 
Marián Vybošťok skrečoval.
Finálový zápas Rastislav Kulišiak - Pavel Matúš sa skončil 2:1.

Konečné poradie:

1. Rastislav Kulišiak
2. Pavel Matúš
3. Peter Daniš

Napísal: Peter Daniš

Ostatné






