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Jarné básnické črievko

Úvodník

Tak a je po sviatkoch,
máme tu nový rok,
ten 2012
však riadne zrýchlil krok.

Slniečko spoza obláčikov vykúka a nový časopis nám zase ponúka. Nakukneme do života v Stožku a zaspomíname si tak trošku.

Mrazy boli tuhie,
ale veď tak má byť,
na našom klzisku
si kde-kto udrel...nohu.
Ani sme sa nenazdali,
Traja králi prišli,
čas fašiangov a zábavy
ľudia sláviť vyšli.
Šišky, fánky, koláče
nejedna žena na váhe zaplače.
Plesy a tiež zábavy
aj Stožkom sa prehnali.
Bola to ver veselica
ples futbalový - sama krásavica.
O zábavu bolo dobre postarané,
dôkazom sú podpätky zodrané.
Ako už sa stalo zvykom,
vo februári to žilo bowlingom.
Turnaj sa vám konal isto,
vrhali guľami o sto tristo.
Víťazi sa tešili, veru bolo ruchu,
šalát s rezňami miešali sa v bruchu.
Po tejto radosti a tiež veselosti
nastal čas pokoja a zahĺbenosti.
No pokoj sa veľmo nedalo dodržať,
keď predčasné voľby museli sme mať.
Na Stožku sa ale žije uvedomelo,
zo sedemsto voličov päťsto odvolilo.
Bývať tu v prírode dáva ľuďom sily,
žijú tu manželia, čo veľa zažili.
Sú to Lalikovci, jubileum majú,
neverili by ste, 72 liet spolu to ťahajú!

Zima je už nenávratne preč. Sneh vidíme len na vrcholcoch pohorí, po cencúľoch už niet ani stopy. Príroda sa prebúdza zo zimného
spánku a nadobúda viac a viac farebných rozmerov. Ako prvé vstávajú snežienky. Ich malé biele tváričky sa usmievajú na okolitý svet
a vykúkajú ešte spod posledného snehu. Drobné kvietky narcisov
vyzerajú ako hviezdy na oblohe. Tulipány vystavujú na obdiv svoje
pučiace sa lupene. Vtáčiky sa vracajú po dlhej púti do svojich domčekov. Usilovne si stavajú a opravujú svoje príbytky. Chystajú sa na
založenie nových rodiniek. Všade počuť ten očarujúci spev lietajúcich
muzikantov. Tie nádherné stvorenia poháňa jarný vetrík, ktorý nás
občas ešte štípe na lícach. Sem-tam spŕchne dážď, jeho kvapky naplnia potôčik, pospevujúc si už svoju známu pieseň. Spievajúca voda
v rieke je však stále mrazivá ako ľad. Obloha je jasná, biele obláčiky
pôsobia, akoby sa po nebi prechádzali ovečky.
Aj hory a lesy sa na jar krásne zelenajú. Priam nás lákajú na príjemnú prechádzku, pokochať sa nad prebúdzajúcim životom stromov,
kríkov a jarných kvetín. Na konároch stromov už vidieť zelené ľahučké lístočky. Z trávy vystrkujú hlávky prvé kvietky.
Polia zaplnili usilovné ruky ľudí, ktoré sadia do pôdy semená, aby
sa im neskôr zem odvďačila hojnou úrodou. Množstvo drobných živočíchov, cítiac príval prvých jarných lúčov, si prebíjajú cestu na povrch, aby aj oni boli svedkami tej neskutočnej nádhery. Dážďovky,
mravčeky a všetok hmyz sa rozletí po celom okolí, krtkovia sa cez
podzemné chodbičky prekopú na čerstvý vzduch, zanechajúc za sebou malé hlinené kôpky. Všetci túžia len po jednom – ohriať sa pod
jarným slnkom.
Jarná príroda má svoje čaro, prináša do života radosť, smiech a
dobrú náladu. Túto atmosféru veľmi obľubujem. Dietky vyťahujú von
z izbičiek svoje obľúbené hračky, ktoré prevetrajú jarnou prírodou. Zo
záhrad sa prikrádajú vône prvých opekačiek, ktoré otvárajú sezónu
grilovania dobrôt. Všade je akoby veselšie. To je obdobie, ktoré ma
vždy nekonečne udivuje a ktoré mám tak rada.
Síce sú rána a noci ešte dosť chladné, dni nám už neodbytne pripomínajú, že jar je už tu! Prajem vám, milí spoluobčania, aby toto
krásne obdobie prinieslo do vašich príbytkov novú životnú silu, veselú
myseľ a pokoj i radosť v duši.

Prajeme im teda hlavne veľa zdravia,
nech im Pán Boh dáva svoje požehnania.
No a vám ostatným tiež pokoj na duši
a mladí nech vedia, čo sa patrí, sluší.
Nech sa vám urodí,
to čo zasejete
a nech je tak krajšie
na tom našom svete.

Vaša šéfredaktorka Radka
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Nočný Stožok alebo zážitky autobusového prístrešku
Každý cudzí človek, ktorý príde do Stožku, nezabudne mimo iného závistlivo pochváliť pôsobivé a fotogenické prístrešky zastávok
autobusu. Drevené stavbičky dopĺňajú atmosféru obce a ich autor mal šťastnú ruku, keď sa rozhodol, že budú práve v našej obci,
oproti kovovým alebo preskleným monštrám z okolia.
Prístrešky ráno vstávajú so slniečkom, vítajú nový deň. A večer usínajú, keď cez smog na obzore nad Zvolenom ťažko prenikajú
posledné zapýrené lúče zapadajúceho slnka. Niekde vysoko ešte kreslia lietadlá slnečné čiary svojich pár, až kým sa cez ne nepreleje
atrament noci a nad Stožkom sa rozjagá nočná obloha plná drobných, jasných omrviniek.
Tieň noci chvíľkami prerežú lúče reflektorov auta, ktorého zvuk narušuje klasickú kakofóniu tónov skladajúcu sa z množstva domácich havkáčov, prechádzajúceho vlaku v spodnej časti a hluku dopravy na hlavnej ceste, ktorá vyzerá ako nekonečný plaziaci sa
pás svetielok. Stožok so svojou tmavou, jasnou oblohou má úžasné predpoklady, možno práve autobusová zastávka, na pozorovanie
hviezdnej oblohy, ktorej zamat občas narúša vzdialený kužeľ svetla pohybujúci sa nad Ostrôžkami z detvianskej strany. Zo zastávky
pod Pĺžikovcami je nádherný výhľad skoro na celú dedinu až kdesi po očovské svetielka. Noc má svoju moc a po večeroch sa pod
drevené krídla prístreškov uchyľuje stožkárska mlaď. V chladných nociach sa túlia k sebe páriky, dopĺňajú zvukovú kulisu štrnganím
fliaš, ich prítomnosť prezrádzajú červené svietiace očká cigariet a chichot dlho do noci, až kým ich chlad neprinúti zmeniť lokalitu.
Drevené kmienky prístrešku občas zasipia pod tlakom nožíka, ktorý tam zanecháva iniciálky náhlej mladíckej nerozvážnosti ich autora. Dosť pochybujem, že ak by sa po niekoľkých rokoch, prechádzal so svojimi deťmi popri zostarnutom prístrešku, že sa pochváli
a ukáže: „Aha, tieto písmená som tam vyrezal ja!“ ale
skôr s rozčarovaným výrazom hodným Mr. Beana pokrúti hlavou a skonštatuje pred svojou ratolesťou: „To
sú dnes ľudia!“
S príchodom rána zastávky nemo svedčia o svojich
nočných návštevníkoch pohodenými prázdnymi fľaškami, ohorkami a papierikmi. Však on sa niekto nájde, čo
to uprace a keď už nikto nie, tak pracovníci verejnoprospešných prác. Vážme si cudziu prácu, vážme si
to, čo slúži nám všetkým. Ctime cudzie úsilie a pomáhajme ho ochraňovať. Nie je to cudzie, je to naše, je
to obyvateľov Stožku. Užime si to čaro, čaro jari, čaro
nočnej oblohy. Máme byť na čo hrdí!
Napísal: Dušan Kočlík

Ešte raz o psoch
Hoci, v zatiaľ krátkej dobe vychádzania nášho občasníka, sme sa už venovali otázke psov, je tu znovu čas pripomenúť, že držiteľ
psa alebo osoba, ktorá ho vedie, zodpovedajú za to, čo pes urobí a spôsobí. Pokiaľ psa vedie dieťa, ktoré ho nedokáže zvládnuť,
zodpovedá za psa majiteľ, čo sa týka aj znečisťovania verejných priestorov, ale o tom sa už hovorilo dosť. Samozrejmosťou by mala
byť evidencia psa a jeho pravidelné očkovanie.
Toto by mali mať na pamäti všetci tí, ktorí ponechajú svojich psov voľne behať po obci. Nedávno došlo v Stožku k napadnutiu dieťaťa psom. Majiteľ psa môže byť v tom lepšom prípade riešený za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu ublížením na zdraví
z nedbanlivosti, že zanedbal svoje povinnosti v spojitosti s regresnou náhradou. V prípade vážnejšieho zranenia, trvalých následkov,
medzi ktoré môže patriť aj kozmetické poškodenie, napr. zjazvenie tváre už môže čeliť trestnej zodpovednosti za prečin. Ktosi povedal, že neexistuje zlý pes, zlý môže byť iba jeho majiteľ.
Majiteľovi psa, ktorý napadol človeka bez toho, aby bol k tomu sám vyprovokovaný, vyplývajú zároveň nové povinnosti, ako je
oznamovacia povinnosť, vedenie tohto psa len s ochranným košíkom a ďalšie. Majiteľ psa musí predpokladať, že deti nemajú taký
pud sebazáchovy, aby sa nepriblížili k psovi. A reakciu psa je ťažko predpokladať.
Je pravdou, že v súvislosti s rozšírením Stožku, pribudli v obci najmä malé domáce plemená psov. Je však otázkou času, keď majiteľ psa, ktorý ho venčí a ide s ním na prechádzku, sa stretne s voľne pobehujúcim psom, ktorý na malého psíka zaútočí
a ak ho jeho majiteľ „chráni vlastným telom“ tak, že ho vezme na ruky a zdvihne, vystavuje sa on sám útoku.
„Pes naučí vaše dieťa vernosti, vytrvalosti a trikrát sa zatočiť pred ľahnutím.“ Robert Benchley
Napísal: Dušan Kočlík
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Spoluobčanom...
Keď sme sa s Evkou pred pár rokmi presťahovali z Detvy do Stožku, zaujali nás tu v tom čase hlavne dve veci: pekné bytovky príkro korešpondujúce s ich priamym neupraveným okolím a krásnou, čo oko dovidí prírodou, s nádherným výhľadom od našej bytovky
na Rohy a vzdialené Kremnické vrchy. Okolie bytoviek je už skrášlené chodníkmi, asfaltovou cestou, osvetlením...
Nuž pravdupovediac, táto nová časť Stožku konečne dostala ten správny ráz, to, čo je pri dnešnej výstavbe v 21. storočí prakticky
už samozrejmosťou.
Keď si v peknom počasí sedíme s Evkou na „gangu“ pri vchode bytu, rozložíme stoličky, stolček s voňavou kávou, cítime pokoj,
vnímame príjemnú pohodu a duševne relaxujeme. V bytovke máme milých a priateľských susedov, často si sadneme aj s nimi, debatujeme, grilujeme, bavíme sa. Je nám skrátka príjemne.
Príjemné prostredie je však často len do času, kým dovtedy čistý vzduch znepríjemní dym od okolitých súkromných domov, z ich
záhumienkov, políčok. Je to na zlosť, keď si na sušiaky rozložíme vypraté prádlo a ten správny, fajný vzdúšik sa zmení na dymom
zamorený smog, ktorým nám prádielko parádne presiakne! „Prečo?“ hovoríme si vtedy. Nie je to na zamyslenie, milí spoluobčania?
Nedalo by sa s tým niečo spraviť? Ja neviem, určte si trebárs v daných obdobiach „páliace dni“, (aj keď je oficiálne známe, že sa v obci
nič otvorene páliť, vypaľovať nesmie), pozerajte sa, prosím, i na tých druhých, nielen na seba a svoje záujmy.
Neviem, je mi to zvláštne, že niektorí susedia namiesto toho, aby odpad, ktorý sa triedi - selektuje, radšej spália vonku. Žiaľ, je to
tak, presvedčil som sa o tom.
V našej domácnosti triedime nielen odpady, ktoré by sa mali triediť v zmysle pokynov daných obecným úradom, ale aj iné. Nechválime sa tým, iba sa vám o tom zmieňujeme.
Vypracovali sme si za uplynulý rok malú domácu štatistiku s nasledovným výsledkom - vytriedeným bežným odpadom:
papier...............................................................
PET fľaše.........................................................
tetrapaky z trvanlivého mlieka...........................
(zlisované)
sklo, fľaše.........................................................
Al (hliník), rôzne obaly......................................
Fe (železo) – plechovky, prázdne konzervy.......
(čiastočne zlisované)
PVC, plasty, rôzne plastové obaly a nádobky....

1 - 2 vrecia
cca 6 – 8 vriec
pol vreca
1 vrece
pol vreca
pol vreca
min. 3 - 4 vrecia

Toľko produkcia jednej - dvojčlennej domácnosti. Koľko potom odpadu je zo všetkých domácností na Stožku? V okrese? V kraji?
Všetky obaly, plechovky, krabice z mlieka, atď., všetko sme pred vytriedením očistili, umyli. Možno si niekto z vás povie a zasmeje sa:
„Tí blbci, čo im šibe? Odpad oplachovať, umývať?!“ Áno, robíme tak. Robíme tak aj preto, aby sa eventuálne tento vytriedený odpad
mohol promptne - ihneď v zmysle pokynov o triedení odpadu využiť, rozdrviť, nejako ďalej technologicky spracovať (že sa tak nerobí,
je na škodu, veľkú škodu veci).
Robíme to nie pre zábavu, nie preto, aby sme boli, čo ja viem – „zaujímaví“. Robíme to pre nás, pre našu Zem, pre naše deti, naše
vnúčence, aby sme im aspoň tou troškou prispeli na čistejšie budúce prostredie, čistejší vzduch, čistejšie okolie, na ich lepšie žitie. Na
to, aby na tejto Zemi prežili. Ony, aj ich deti i deti ich detí. Verte, budú to mať ťažké. Dnešné extrémy či už v počasí, alebo zvláštnom
správaní sa prírody v rôznych kútoch sveta, sú toho dôkazom.
Dennodenne sa o tom presviedčame v masmédiách, krútime hlavami nad čoraz častejšie uverejňovanými katastrofickými filmami.
A čo u nás? Na Slovensku? Je to snáď lepšie? Chránime si azda naše okolie, našu ešte krásnu prírodu viac? Správame sa tu k našej
matičke Zemi ľudskejšie? Nechám toto rozhodnutie na vás.
Ak ale nerobíme v súčasnosti to, čo je potrebné pre nás, robte to, prosím, pre nich, pre naše ratolesti, pre ich lepšiu a čistejšiu
budúcnosť!
Ďakujeme vám!
Napísali: Jozef Ivan a Eva Golianová (bytovka č. 365)
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Jarné požiare
Dňa 25.03.2012 sa našou obcou ozýval zvuk sirén. Západný svah Siroňa sa strácal v oblakoch dymu a na miesto sa teperili ťažké
hasičské autá so svojím nákladom vody. Hasiči sa nezastavili a večer už zasahovali v poraste nad Detvou. (Slovná hračka, že sa na
mieste dlho neohriali, teraz nehovorí pravdu, pretože im pri uvedených ohňoch bolo až príliš horúco.)
Počasie je suché, vlahový deficit sa podpísal na vznik
Horách, nedávno vyhorený hrad Krásna Hôrka alebo senza vznik požiaru zlyhanie ľudského faktora, či je to už
nie alebo vypaľovanie suchých porastov. Dlhodobé suuschnuté na koreni. Vznietenie preschnutých trávnaohorok z cigarety, ale aj odhodená sklenená fľaša. Tá
ako lupa. Sucho a vietor je už len kombináciou dokonmesiace, keď horí najčastejšie.

mnohých požiarov, či je to minuloročný lesný požiar na Starých
ník v Holcovom Majeri. V každom prípade však je zodpovedné
hra detí s ohňom, neopatrná manipulácia s ohňom, fajčecho totiž spôsobilo, že trávnaté fytocenózy sú už doslova
tých porastov môže rovnako spôsobiť nielen neuhasený
totiž sústreďuje slnečné lúče na neveľké miesto podobne
čievajúcou dielo skazy. Mesiac apríl patrí dlhodobo medzi

Majitelia lúk radi používajú oheň na jarné „upratanie“ svojho pozemku, zbavia sa zachlpenej suchej trávy a na čiernom spálenisku sa vytlačí zelená tráva. To je síce pekné, no so suchou trávou sa naruší celý biotop s plejádou hmyzu, zhorenie suchej trávy
má ďalekosiahle následky v podobe zničenia všetkých jeho živých zložiek, takže takéto škody sú z hľadiska prírody nevyčísliteľné.
Nezabúdajme na to, že od lúky už stačí veľmi málo na to, aby sa požiar dostal do lesa alebo k domom a hospodárskym stavbám, kde
spôsobí oveľa vyššie škody a ohrozuje aj životy.
Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť:
- vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
- uhasiť požiar, ak je to možné alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
- ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
- poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.
Požiar trávy, nízke kríky v malom rozsahu môžeme sami uhasiť improvizovanými prostriedkami – použijeme čerstvú haluz alebo
vrecovinu, ktorú pravidelne močíme vo vode (ak je k dispozícii). Takýmto spôsobom „ubijeme“ oheň, zamedzíme prístupu vzduchu,
čím nastane uhasenie ohňa. Ak fúka silnejší vietor, oheň môže byť príliš prudký. Ak je k dispozícii voda, šaty máme stále navlhčené,
dýchame cez ochrannú šatku namočenú vo vode.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá! Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite voláme hasičov!
Telefónne číslo je 150 alebo 112!
Napísal: Dušan Kočlík

Po voľbách
Wikipédia o diele Janka Kalinčiaka - Reštavrácia, ktorá bola napísaná v roku 1860, hovorí:
„Zemianske voľby nám Kalinčiak ukáže ako komédiu, v ktorej niet ani štipky vážnosti, ktorú by si takáto udalosť zaslúžila. Ani len
zďaleka nezaujímal zemianskych voličov a zemianskych kandidátov povážlivo zanedbaný stav krajiny, hoci v celoeurópskom meradle
patrilo Uhorsko medzi najzaostalejšie. Plytká prestíž zemianskych strán, výhľad na obžerské a pijácke orgie boli jedinými záujmami
v týchto zemianskych voľbách. Klamstvo, podvádzanie, vydieranie a podplácanie boli hlavnými osvedčenými prostriedkami na ich
dosiahnutie. Naozaj bolo jedno či v Kalinčiakovej „Reštavrácii“ zvíťazí strana kandidáta Bešeňovského či Potockého, verejný život
išiel ďalej svojím niekoľkostoročným korytom.“
Podobnosť čisto náhodná alebo Kalinčiak ešte žije. Až mi pripadá, že predbehol dobu, však len s pomýleným názvom, kde zemianske voľby vymení za gorilie voľby. Ale pozerajme pozitívne, verme, že ľudia si zvolili dobre, že zvolili cestu k prosperite.
Ako to vyzeralo v Stožku?
V zozname voličov bolo zapísaných 746 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 503 voličov, ktorí odovzdali 498 platných hlasov.
Dosiahli sme úžasnú účasť voličov na voľbách: 67 %. Je to prejav zodpovednosti, že občanom našej obce nie je ľahostajná naša
budúcnosť a za ich vysokú účasť patrí všetkým voličom obce vďaka.
Výsledky za našu obec:
obec SMER 60,64%, Obyčajní ľudia n.o. (Matovičovci) 11,24%, KDH 5,82%, SNS 5,42% SAS 4,01%,
SDKÚ – DS a Ľudová strana Naše Slovensko dosiahli zhodne 3,01%, Strana slobodné slovo (N.Mojsejová) 1,4%.
Napísal: Dušan Kočlík
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Fašiangy, Turíce.......... (či ako to ďalej ide?)
Čas veselosti, hodovania, pochovávania basy... I v našej obci, hoci je to obec mladá, skôr moderná ako tradičná, sa v čase fašiangov organizujú tradičné plesy. Svoju tradíciu tohto roku dodržali len futbalisti. Svoj ples naplánovali na 18. februára. V deň plesu náš
kultúrny dom praskal vo švíkoch a prvé tanečné kolo futbalisti tradične – netradične začali zvukom vuvuzely. Po zaznení zvuku trúbky
sa rozpútala zábava. O hudobnú produkciu sa nám staral DJ – Janko Šouc, občerstvenie zabezpečoval Hotel Detva.
Dobrú náladu si so sebou priniesol každý sám, oprášil tanečné topánky a vyskúšal prvé nesmelé tanečné kroky – čo to hovorím –
aké prvé? aké nesmelé? veď na parkete sa všetci zvŕtali ako profesionáli do bieleho rána. Stožkárske plesy sú široko – ďaleko známe
super zábavou a príjemnou atmosférou. Verím, že tejto tradícii ostaneme verní i naďalej.
Napísala: Jana Klimová
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História

Znak spásy v dejinách sveta a Stožka
Aj keď pre väčšinu Stožkárov je symbolom Veľkej noci vajíčko, predstavujúce nový život, liturgii týchto najväčších a najkrajších kresťanských
sviatkov dominuje kríž. Symbol, ktorý sa dnes na celom svete neodmysliteľne spája s kresťanstvom ako takým. Nebolo tomu však vždy tak.
V prvých storočiach kresťanstva bol najpožívanejší znak kresťanov ryba. Bola to v podstate šifra symbolizujúca Krista a vieru kresťanov v neho.
Ryba sa totiž grécky povie ΙΧΘΥΣ, napísané našou abecedou ICHTHYS (v polatinčenom tvare sa používa aj ICHTYS), čo je skratka slov Iesus Christos - Theos - Hyos – Sótér, po slovensky Ježiš Kristus Boží Syn Spasiteľ. Keď chceli prví kresťania zobraziť Ježiša ako človeka, kreslili ho
väčšinou ako pastiera. Jeden z takýchto obrazov, pochádzajúci z Domitiliných katakomb v Ríme z konca 3. storočia prevzal na svoju titulnú stranu
aj Katechizmus Katolíckej cirkvi.
Do roku 381 bolo v Rímskej ríši (kde väčšina kresťanov žila) ukrižovanie jedným z najsurovejších spôsobov popravy. Išlo nielen o obrovskú
bolesť, ale aj o maximálne potupenie. Podľa slávneho rečníka Cicera „tento najkrutejší a najhroznejší trest smrti... nech je vzdialený od rímskeho
občana“. Ukrižovanie sa však s obľubou používalo ako výstraha pre otrokov a poddaných najmä v provinciách. Kresťania teda neraz na vlastné
oči videli takúto popravu. Ako píše v Katolíckych Novinách (13/2012) historik Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, „dnes si asi sotva vieme
predstaviť bolesť, ktorá prenikla ich duše pri pomyslení, že takto zomrel Vykupiteľ“. V takomto kultúrnom kontexte kríž nemohol byť znakom úcty
a zobrazovanie Krista na kríži bolo pre kresťanov takmer nemysliteľné. Skôr naopak, kresťania uctievajúci Ukrižovaného boli terčom posmechu –
veď aký to môže byť Boh, ktorý sa nechal ukrižovať?!
Zlom nastal 28. októbra roku 312. To je dátum bitky pri Milvijskom moste pred Rímom. Stáli v nej oproti sebe armády dvoch mužov, ktorí
chceli byť rímskymi cisármi. Stotisícová Maxenciova a štvortisícova Konštantínova. Tento mal pri príprave na boj videnie, sprevádzané hlasom:
„In hoc signo vinces!“ – „V tomto znamení zvíťazíš!“ Pravdepodobne (podľa väčšiny historikov) videl kríž. A skutočne zvíťazil, nakoľko most sa
pod mohutnou nepriateľskou armádou zrútil. Následne ako západorímsky cisár (vládca celej ríše sa stal v roku 324) vydal v roku 313 nariadenia
o náboženskej slobode, ktoré vošli do dejín ako „Milánsky edikt“. Znamenali koniec prenasledovania kresťanov a ich zrovnoprávnenie v najsilnejšej
starovekej ríši. Konštantín, sa stal podporovateľom kresťanov a jeho matka, sv. Helena zo zdrojov cisárskej pokladnice postavila v Ríme kostol
Svätého Kríža. 69 rokov po spomínanom víťazstve sa kresťanstvo v rímskom impériu stalo štátnym náboženstvom, čo mimo iného znamenalo
zrušenie trestu smrti ukrižovaním. Dozrel čas, aby sa Pavlova teológia kríža, ktorú podáva najmä v 1. liste Korinťanom, pretavila nielen do ďalších
teologických spisov, ale aj do reálneho uctievania kríža ako znaku spásy. Mimochodom, najstaršie dnes známe zobrazenie ukrižovania Ježiša je
na dverách rímskej baziliky sv. Sabíny a pochádza z roku 432.
Kríž sa postupne stal najznámejším a najuctievanejším symbolom kresťanstva a tak tomu je dodnes. Nielen vo svete, ale aj u nás doma, na
Stožku. Zdobí nielen vrchol zvoničky - najstaršej cirkevnej stavby v našom chotári, ale i nášho farského kostola. A zdobí i steny našich domov, či
bytov. Pre niektorých je to otázka živej viery v Ukrižovaného, pre iných vec tradície. Tá naša, obecná, totiž v sebe nesie nielen stavanie májov, lež
i stavanie krížov. Takmer nebolo osady, ktorá by tento znak spásy nemala. Väčšinou bol pri ceste. I preto, aby bol na očiach okoloidúcim, i z dôvodu prístupu. Kríž bol totiž miestom, kde sa naši predkovia schádzali na modlitbu. V máji sa tu spievali litánie (bola to najmä modlitba dievčat za
dobrého ženícha), v októbri recitoval ruženec, počas krížových dní (pondelok, utorok a streda pred Nanebovstúpením Pána) sa modlilo za úrodu.
Škoda, že tento krásny zvyk spoločnej modlitby sa dnes realizuje už len pri kríži v Krnom. Úcta ku krížu v nás však zotrváva. Prejavuje sa jednak
súkromnou modlitbou, jednak poklonou, či pozdravením kríža, keď okolo neho ideme. Aj obrady Veľkého Piatku, ktorých centrom je poklona krížu,
sú v našej farnosti veľmi obľúbené. Na rozdiel od väčšiny iných farností liturgická sekcia Farskej rady rozhodla, že poklona u nás nie je spoločná,
ale individuálna.
Väčšina krížov v stožkárskom chotári pochádza z minulého storočia. Svedčia o tom i „sponzorské“ nápisy. Výnimkou je kríž pred kostolom,
osadený v roku 2002 a obnovený po stavbe nádvoria pred tromi rokmi a nový, osadený na miesto starého na Petrovom vrchu (čo je vlastne už detviansky chotár) v roku 2009. Obnovou prešiel i kríž na „krížnych cestách“, u Hraškov, o ktorom som písal v treťom, jesennom čísle tohto časopisu.
Zaslúžili by si ju však i niektoré ďalšie. Veď posúďte, či už pri osobnej návšteve, alebo podľa aktuálnych fotografií.
Napísal: Vladimír Slovák, ODF

Zľava hore: Petrov vrch, Zvonička, Pĺžikovci, pred kostolom, Štefanovci, u Hraškov
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Naše deti v škole

V našej materskej škole lásku, úctu, poznanie,
každé dieťa dostane
Zážitkové učenie – stretnutie so zdravotníkom. Deti sa priamo v praxi naučili poskytovať prvú pomoc. Do materskej školy sme si pozvali zdravotníčku Aťku, ktorá na
figurínach predviedla postup pri poskytovaní prvej pomoci. Deti aj pani učiteľky si to
vyskúšali a veľmi ich to zaujalo, najmä rozprávanie o poraneniach, ošetrení rán, hoci
to bol len kečup... Nakoniec mohli priamo manipulovať so zdravotnými pomôckami :
„Keď si pani učiteľka Adka poranila ruku.“

Karneval 2012
Veselo bolo deťom z Materskej školy v Stožku, keď sa dňa 13.2.2012 v MKS zmenilo na nepoznanie. Vyzdobené a pripravené.
Pani učiteľky a deti sa zmenili na rozprávkové bytosti a zábava mohla začať. Najprv sa deti predviedli v krátkom programe, po ktorom
nasledoval tanec, občerstvenie a súťažné hry, ktoré pripravila pani riaditeľka CVČ Mgr. Peťka Budáčová. Po zvládnutí všetkých súťaží, deti dostali sladkú odmenu a nasledovalo posledné umenie, a to tanečné.
Všetci sa dobre zabávali či malí, či veľkí. Najkrajšou odmenou
pre nás veľkých boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada
a pekný zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať: „Pretože Fašiangy
sa krátia, už sa nenavrátia!“
Riaditeľka materskej školy a pani učiteľky vyslovujú poďakovanie všetkým rodičom, ktorí svoje detičky vyobliekali do krásnych,
výnimočných a niektorých ručne vyrobených masiek, šikovným mamičkám za prípravu chutných koláčikov a samozrejme našej pani
kuchárke za sladké pokušenie.
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Kultúra

Deň učiteľov
Za mnohými úspechmi našich detí i nás stoja práve naši učitelia. Vychovávajú z
nás osobnosti a učia nás zodpovednosti a základným princípom spoločnosti. Aj to je
jeden z dôvodov, prečo si 28. marec pripomíname ako Deň učiteľov.

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád.
Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať
sú vlastnosti vznešených ľudí.“
(J. A. Komenský)

Doba, ktorú prežívame školstvu príliš nepraje, ale učiteľom záleží na tom, aby pripravili do života vzdelaných ľudí. Prácu učiteľov si uvedomujeme až vtedy, keď dospejeme. Vtedy skutočne vieme ohodnotiť vzťah, ktorý k nám učitelia mali. Zaspomíname
si na časy v materskej škole, kde sa pani učiteľka pokúšala nahrádzať nám mamu.
Spomíname si i na učiteľov, ktorí nás trpezlivo učili čítať, písať a otvorili nám cestu
k poznávaniu. Nezabúdame ani na učiteľov, ktorý boli na nás prísni a pomohli nám
spoznávať čaro matematiky, poznania vied a prírodných zákonov, naučili nás kresliť
a spievať... Uvedomujeme si, že svojim profesorom sme pripravili veľa ťažkých, ale
i pekných chvíľ a že ich práca nekončí len zvonením. Pri takýchto návratoch do študentských čias si uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho zodpovednú prácu, za ktorú
patrí všetkým naše veľké Ďakujem !
Pri príležitosti Dňa učiteľov, želám Všetkým učiteľom pevné zdravie, pokoj v duši
a veľa šikovných žiakov.
Jana Klimová
starostka obce

Náš kultúrny dom už vydrží naozaj všetko
Dňa 2.3.2012 sa celá mládež z okolitých miest a dedín stretla v kultúrnom dome na ďalšej časti hip-hopového vystúpenia. Táto
akcia niesla názov Náklad č.3. Predošlé dva ročníky sa toto podujatie konalo v detvianskom K-Klube. Hlavný organizátor Erik
Plencner (Eross) pokrstil na jednom z nich svoje CD-čko „Tunajšia Sústredňa“.
Tento rok zvolil práve priestor v našej
dedine, pretože ako mladý tu trávil veľa
času pri futbale. Organizovanie takéhoto
podujatia mu zabralo vyše mesiaca a za
svoju prácu sa nemusí vôbec hanbiť. Pozval sem známu nekomerčnú skupinu
„Stanica Projekt“ z Košíc, ktorá účinkovala ako zlatý klinec večera. Na bezproblémový priebeh vystúpenia dohliadala SBS.
Taktiež sem pritiahol okolitých rapperov ako
sú: Pasca, Doga Ilegal, ale aj známeho detvianskeho beatboxera Deka. Ba
dokonca vystupoval aj sám Eross so svojou partiou pod názvom NVC, ktorú tvoria
Ater, Fuxo, Miros a ich spoločníčka
Tia. Toto stačilo na to, aby prilákal vyše
200 nadšencov hip-hopu.
Akcia začala o 20. hodine, ale atmosféra začala hustnúť až príchodom 22. hodiny, kedy sa mala na javisku vystriedať známa skupina z Košíc, ktorá však ako ostatní profesionáli nechala svojich fanúšikov čakať o hodinu dlhšie. Pri vystúpení kultúrny dom praskal
vo švíkoch a svojím burácajúcim vystúpením postavili celý Stožok na nohy. Po ich premiére na strednom Slovensku zaplnili pódium
súťažiaci vo freestyle. Predstavili sa umelci ako Šlanky, Set, Birdy, Ater, Tia, Rado, Leo, Šorty a mnohí ďalší. Do víťaznej
dvojky sa dostali Šlanky a Rado. Výhru 50,- € si odniesol battler zo Zvolena Rado. Po vyhodnotení nasledovala voľná zábava
pod vplyvom elektronickej hudby (D‘n‘B). Ako deejay-i sa nám ukázali DJ Doxy a DJ Truhlík, ktorí po celý večer mixovali tú
najlepšiu hudbu.
A na záver ešte slová organizátora Erika: „Sme nesmierne prekvapení z účasti na tejto hip-hopovej párty, ktorá bola najlepšia
v okrese. Mladí, držte sa hip-hopu, je to správna cesta! A tešte sa na Náklad č.4!“
autori: Patrik Povalač, Iveta Chamulová
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Zo života občanov

Kým sa kývame...
Dnešná doba je poznačená uponáhľanosťou, stresom, partnerskými nezhodami, častými rozvodmi. Nájdu sa však aj takí, ktorí žijú spolu bok po
boku šťastne mnoho rokov. Príkladom sú i manželia Ondrej a Katarína Lalikovci, ktorých sme navštívili v ich domčeku v Stožku, časť Stará Kúria.
Ondrej Lalik má 92 rokov a pochádza zo šiestich detí. Jeho manželka Katarína pochádza zo štyroch detí a má krásnych 89 rokov. Po príchode
do dvorčeka nám rezko vykročila v ústrety a odložila motyčku. Manželia spolu prežili nádherných 72 rokov, vzali sa v roku 1940. Lalikovcom sa
v roku 1947 narodila doma dcérka.
Detstvo
Do školy pani Katarína chodila do horného Stožku. „V škole to
vtedy bolo tak, že všetky triedy učil vedno jeden učiteľ. Volal sa Výboh
a chodil zo Zvolena. Cez leto do novembra sme chodili bosí, v zime
v gumákoch, do nich sme si dávali onuce a chodili skratkou popri
jarku. Keď bolo snehu, sme si prešliapali chodníček, alebo poslali popredu chlapcov. Aj keď šiel učiteľ, tak robili chodníček a učiteľ ich po
snehu riadne vyobháňal. Bývalo viac snehu, ešte v apríli boli záveje
a cestou zo školy všade popri chodníku sme robili panáky. Potom
sme chodili domov celí „ušmochtaní“, gumáky plné snehu, mama nás
doma posadila na pec sa zohriať. Ak mal niekto doma ovce, tak mal
pletené kapčeky.“
Pani Katarína sa pamätá, že ako 11-ročná veľmi chcela vidieť
Zvolen. Mama ju vzala so sebou, keď šla predať kurence. Do Zvolena
zašli peši, nazad sa vrátili vlakom.
Ondrej chodil najskôr v Slatine do meštianky. Bol zo súrodencov
najstarší. Keď im zomrel otec, tak sa musel starať o rodinu. Prešiel do
slatinského majera a odtiaľ do Krného. Pani Katarína ako pätnásťročná pomáhala pri žatve, z toho dôvodu nedochodila posledný rok
školy. Zato musela ísť do Klokoča žandárom zaplatiť pokutu. V škole
sa Katarína s Ondrejom spoznali. Po škole v 16 rokoch šla Katarína
do Nemecka pretrhávať repu alebo na žatvy. Chodilo veľa dievčat
z okolia aj Detvy a Očovej, cestovali nákladným vlakom. Robota bola
od mája do novembra. Po návrate z Nemecka sa s Ondrejom zobrali,
on mal 20 – „už bol chlap“ (smiech) a ona mala 17 rokov. „A bolo po
mladosti.“ Svadbu mali hore, kde Bystriansky býva, v dome, potom na
majeri, boli aj muzikanti a nevestu išli pri tanci „roztrhať“. Na sobáši
boli v Slatine na vozíkoch.
Vojna
Ondrej narukoval v jeseni, bol štyri roky na vojne, prešiel Brezno, Topoľčany, bol v Rusku. Vrátil sa až v roku 1945. Katarína prišla za ním aj na
front až do palebného postavenia. „Keď som prišla za ním do Telgártu, či to bolo na Červenú skalu, on šiel vtedy domov na dovolenku a sme sa
chybili. Keď som sa vrátila, bol obviazaný, lebo behal na koni na majeri a spadol. Po vojne chodil s volmi, pásol ovce a potom sa dostal k železničiarom a robil vlakvedúceho.“
Bývanie
Mama Kataríny mala komôrku a tam im cez vojnu spadol granát rovno do kuchyne. Katarína s Ondrejom začali spolu bývať v Krnom. Keďže
tam bola len izba, kuchyňa a komôrka, mali málo miesta, a tak odišli k mame a rozhodli sa stavať. Opravili najskôr dom, kde spadol granát. Stavali
z kameňa, nebol vtedy cement a nohami sa v takej jaminke miesilo blato a tým sa kameň lepil. Aj sa im stalo, že im pri stavbe spadol múr a už len
50 cm chýbalo do glajchy. Potom spolu sami čistili kamene a na jar sa pustili znovu do stavby. „Spočiatku nebol ani vodovod, bola len jedna studňa
a tam sme všetci chodili, o tretej ráno vyberali hrnčekom vodu zo studne aj pre statok. Pralo sa piestom v jarku pri Hraškovcoch alebo sme chodili
pokrovce právať na Slatinské. Koberce sme vzali do vozíka a cez stanicu do Slatiny, tam sa dalo vojsť do vody. So sebou sme si nosili také „daske“.
Doma sa veľmi nepralo, to sa vtedy nepatrilo. Dnes je dobre, stačí len vybrať z práčky a zavesiť.“
Katarína šla robiť do družstva po jeho založení, robota bola ťažká, zarábala len 7 korún na deň. „Aj pri mašinách robili len ženy, muži keď mali
voľno, šli pomôcť a si privyrobiť. Cez leto chodili do Nových Zámkov na paradajky alebo slivky do Strehovej.“ Pani Katarína v roku 1975 šla do
závodu, aby si dorobila dôchodok a vtedy jej prvýkrát v živote merali tlak.
Čo sa varilo, kupovalo
„Obchod bol pod školou. Tam sa chodilo tak raz do týždňa a kupoval sa cukor, soľ, korenie, ryža, čokoláda.“ Chovali kravku a hoci nemali lúku,
vychovali ju zo štátneho. Išlo sa do Krného, kde sa urobilo tridsať kôp a z toho každú tretiu alebo druhú dostali. Mali mlieko, maslo, syr, tvaroh,
vychovali prasiatko. Múka sa mlela v mlyne v Slatine. Chlieb sa piekol na týždeň. Pieklo sa len na Veľkú noc. Varili sa zemiaky na cibuľke, kapusta,
fazuľa, kyslé huby, fučka. Mäso sa nekupovalo, neboli peniaze. Mali svoju masť, slaninku.
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Zo života občanov
Spoločenský život

„Život bol oveľa veselší, dnes každý pozerá len do tej skrini, na televízor. A každú sobotu sme sa stretávali, chodilo sa spolu a vyhrávalo, zábavy
boli v hornom Stožku. Veselo bolo aj na páračkách, aj ja som robila, lebo som husi chovala, alebo fašiangy, súdok na pleci, ražeň. Mládenci chodili
z Detvy s harmonikou, spievalo sa, dosmiali sme sa. Na Mikuláša sa mládenci poobliekali ako čerti. Nazerali, keď videli, že ideme von, tak zhúkli,
dievčence sme ušli a dvere drúkom podopreli. Bolo ťažko, ale veselo. Dnes vonku nikoho nevidieť.A v nedeľu sa chodilo peši do kostola, na boso,
čižmy alebo topánky v ruke a obuli sa až na moste pri píle. Pred kostolom chlapi besedovali s richtárom, podaktorí šli do krčmy.“
Ako pani Katarína skonštatovala, Ondreja bolia kolená, ale to dnes každého staršieho človeka. „Kým bol mladý, železničiar bol, chodil k doktorovi, ale pirulu nezjedol.“ Teraz už 10 rokov oddychuje, kým ona stále robí a robí a s úsmevom dodáva, že kedy bude mať dôchodok. Napriek
ťažkým časom, ktoré mali v živote, nikdy to nevzdali a nevzdávajú: „Kým sa kývame...“ tak sa budú tešiť z každého nového rána.
Manželia Lalikovci zapózovali pred fotoaparátom a pritom sa pekne vzájomne chytili. Sú v krásnom veku a sú šťastní, lebo majú jeden druhého.
Spolu sa podopierajú cestou životom. Prajeme im do ďalšieho života veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
Napísali: Jana Klimová, Dušan Kočlík

Zima v Športovo oddychovom areáli
V prírode má všetko svoj čas. Nádherná pani jeseň hýriaca všetkými farbami
sa rozhodla, že prenechá svoje žezlo a trón kráľovnej - zime. Tohtoročná zima bola
spočiatku veľmi mierna, no koncom januára sa prejavila v celej svojej sile. Prekvapila nás silnými mrazmi, aké u nás neboli namerané od roku 1963. Všetko bolo
zahalené bielou perinou a spalo svoj zimný spánok. Aj náš Športovo oddychový
areál pôsobil pod bielou snehovou perinou ospalo. No bolo to len zdanie. Vďaka
obetavosti vedeniu nášho obecného športového klubu a niektorých oteckov sa nám
podarilo pripraviť kvalitnú ľadovú plochu v priestoroch multifunkčného ihriska. Deti
uvítali možnosť vyskúšať ho. Niektorí na ľade boli prvýkrát a ich krôčiky v nových
nablýskaných korčuliach boli nesmelé, no niektorí boli už suveréni, ktorí predvádzali
svoje korčuliarske umenie. A ak si myslíte, že ľadová plocha vo večerných hodinách
zívala prázdnotou, mýlite sa. Večer nabehli na ľad naše veľké
deti - oteckovia s hokejkami a s vervou sa vrhli do hry. Ťažko
ich bolo dostať z areálu, keď po hre si mohli v bowlingu posedieť pri teplom čajíku.
Ale všetko má svoj čas, vykuklo teplejšie slniečko, prišla
jarná príprava futbalistov, na trón sa nám hlási životaplná jar
a skončil sa zázrak zimných hier - zimnej púte.
Napísala: Jana Klimová

Bowlingový turnaj
Dňa 4.februára sa uskutočnil v našej obci turnaj v bowlingu. Turnaja chtivých bolo neúrekom. Vyskúšali si a porovnali medzi sebou
svoje sily, pevné ruky, priamy pohľad a šikovnosť. Na prvý pohľad sa zdá, že pokotúľať bowlingovou guľou je jednoduchá záležitosť a
ide to veľmi ľahko, ale verte, nie je tomu tak. Vyžaduje si to ozajstnú zručnosť a trpezlivosť na parketovej dráhe. Výhercom srdečne blahoželáme:
1. miesto - Martin Krn
Krnáč
áč, Stožok 313, 2. miesto - Patrik Gondáš,
Gondáš Stožok
85 a 3. miesto obsadil Jozef Krnáč,
Krnáč Stožok 313.
Síce mnohí si z víťazného rebríčka neodniesli žiadne ceny, ale ten
radostný pocit z hry a nadšenie zo zhodených kolkov určite vynahradí aj
prehru. Všetkým zúčastneným gratulujeme a tešíme sa na nasledujúci
turnaj!
Napísala: Radoslava Búdová
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Ostatné

Naši futbalisti
Futbalisti začali svoju činnosť v roku 2012 valným zhromaždením, ktoré sa konalo 15.1.2012. Zimná príprava začala 17.1.2012. Mužstvu dospelých bol pridelený nový tréner p. Dušan Jozefík. S priebehom zimnej prípravy, čo sa týka účasti na tréningoch, musím vyjadriť nespokojnosť.
Hráči veľmi dobre vedia, že čo natrénujú v zimnom období, z toho potom ťažia celú sezónu. V príprave sme odohrali 5 zápasov, kde sa nám celkom
dobre darilo strelecky. Do jarnej časti súťaže vstupuje mužstvo dospelých ako aj dorastu s veľmi úzkym kádrom, preto verím, že sa nám budú
vyhýbať zranenia a tresty.
Dospelí začali súťaž remízou so silným Bzovíkom a každý bod na ceste ku záchrane v súťaži je dobrý. Nie až tak dobre sa nám darilo v Hriňovej, kde po prvom polčase bol stav 1 : 1, no výsledok sme nedokázali udržať a záverečný stav už taký lichotivý nebol. Skončili sme s prehrou
3 : 1. V sedemnástom kole sme doma vyhrali nad Podzáčokom 2 : 1. Dorastenci začali súťaž o týždeň skôr - prehrou s Bravecovom 2 : 0. V prvom
domácom zápase prehral dorast nešťastne so Bzovíkom 2 : 3 a taktiež s Detvou naši dorastenci prehrali 0 : 2, i keď podali veľmi dobrý výkon, nato,
že v mužstve bolo veľa zranení.
Napísal: Ján Klimo
V.liga dorast - skupina C
I.trieda dospelí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lieskovec
Dudince
Hontianske Nemce
Bzovík
Hriňová
Látky
Zvolenská Slatina
Dobrá Niva
Podzámčok
Kriváň
Sása
ŠKP Detva
Stožok
Detvianska Huta

18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
17
18
18

15
15
9
10
7
9
7
5
5
5
3
4
2
2

3
2
4
1
6
3
5
9
3
2
5
1
7
3

0
1
5
7
4
6
6
4
10
11
10
12
9
12

52:15
48:6
39:23
37:23
30:17
30:19
24:19
29:22
32:47
19:41
15:37
19:43
17:39
12:48

48
47
31
31
27
30
26
24
18
17
14
13
13
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OTJ Hontianske Nemce
ŠKF Kremnica
Družstevník Látky
MFK Detva
Slovan Dudince
Sokol Braväcovo
Družstevník Očová
Tatran VLM Pliešovce
OŠK Stožok
Družstevník Bzovík
Prameň Kováčová
Sokol Trnavá Hora
Klas Horné Hámre
Družstevník Sielnica

Priezvisko
Černecký
Výbošťoková
Bakanová
Bohumelová
Vajsová
Badinková
Výbošťoková
Černecká
Klimová
Kminiaková
Fekiačová
Mališová
Výbošťok

Meno
Jozef
Anna
Irena
Zuzana
Pavlína
Anna
Agnesa
Katarína
Emília
Amália
Emília
Margita
Jozef

Dátum nar.
21.03.1922
15.03.1923
09.03.1924
24.01.1929
07.01.1930
18.02.1930
01.01.1931
27.02.1932
24.03.1932
20.02.1938
25.02.1940
25.01.1942
10.02.1942

Adresa
Stožok 229
Stožok 134
Stožok 169
Stožok 57
Stožok 89
Stožok 85
Stožok 154
Stožok 142
Stožok 201
Stožok 16
Stožok 64
Stožok 212
Stožok 191

14
12
12
11
11
8
8
8
8
6
4
4
3
1

1
2
0
2
0
2
2
1
1
2
1
1
0
1

2
3
5
3
5
7
7
8
8
9
12
12
14
15

90:15
56:21
48:21
64:24
37:25
61:36
39:42
32:35
36:41
30:42
30:64
23:72
18:46
11:91

43
38
36
35
33
26
26
25
25
20
13
13
9
4

Narodení

Gratulujeme našim oslávencom
Vek
90
89
88
83
82
82
81
80
80
74
72
70
70

17
17
17
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Priezvisko
Machala
Sekerešová
Purdek
Vajo

Meno
Peter
Timea
Stanislav
Juraj

Dátum nar.
08.01.2012
26.01.2012
18.03.2012
27.03.2012

Adresa
Stožok 81
Stožok 48
Stožok 78
Stožok 337

Opustili nás...
Priezvisko
Fekiačová
Fekiač
Nociarová

Meno
Emília
Martin
Anna

Vek
76
73
65

Adresa
Stožok 65
Stožok 64
Stožok 199
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