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Úvodník
Dlhé, teplé a slnečné dni opäť strieda chladnejšie, ale zato 

pestrejšie jesenné obdobie. Celá príroda je nádherne sfarbe-
ná. Listy stromov menia farbu zo zelenej na žltú až oranžovú, 
zelená trávička pomaly hnedne. Farbami jesene hýri všetko 
navôkol. Radosť pozerať na tú nádhernú prírodnú scenériu! 
Niet nič krajšieho ako prechádzky po šuchotavom lístí za zvu-
kov štebotavých piesní odlietajúcich lastovičiek. Prechádzka 
po tomto diele prírody je výborný liek na dušu. 

Veru, s príchodom jesene sa mení všetko navôkol. Zvierat-
ká si chystajú zásoby na tuhú zimu. Záhradky nám vydávajú 
svoje bohatstvá. Slniečko sa začína pomaly zubatieť. Pre ško-
lákov to znamená návrat do opustených školských lavíc. Ani 
si neuvedomujeme, aké je pre nás obdobie jesene hektické. 
Všade plno zmien, rýchlo dokončiť práce v záhradkách, doplniť 
zásoby do špájz, vymeniť letné oblečenie za teplé svetre. 

Pritom všetkom zhone však musíme nachvíľu zastať a uve-
domiť si, že toto ročné obdobie nesie v sebe i významné po-
solstvo, ktorým je úcta k starším. Nielen mesiac október, kedy 
si viac ako inokedy, pripomíname jeseň života našich starých 
rodičov, ale i počas celého roka by sme nemali zabúdať na 
láskavé pohladenia, milé stretnutia s našimi blízkymi. Tak ako 
každý rok, aj tento október si v obci uctíme našich starkých 
i starké, či už pekným slovom, básňou či piesňou. Dúfame, že 
i koniec mesiaca bude patriť k príjemnému posedeniu, ktoré 
rozjasní úsmev na tvári nielen starším, ale i mladším občanom, 
pri pohľade na Kuba, ktorý, určite mi po predstavení dáte za 
pravdu, úplne nahradí toho originálneho. 

Koniec mesiaca nám spríjemní i Tekvičková slávnosť. Už 
teraz sa teším na rozjarené detské očká, pozorujúce svetielku-
júce tekvicové strašidlá. I školáci majú postarané o mnohé voľ-
nočasové aktivity, krúžky v CVČ fungujú v plnom prúde. Fut-
balová sezóna sa uzatvára. Naozaj je všetko okolo také pestré 
ako pohľad na prekrásnu jesennú prírodu.

Milí spoluobčania, želám Vám za celú redakciu časopisu 
príjemné prežitie jesenného obdobia, veľa radosti zo spoloč-
ne prežitých rodinných stretnutí a pohodové čítanie časopisu 
Troška zo Stožka!

Vaša šéfredaktorka Radka

Jesenné nostalgie
Leto sa skončilo
a hoc slniečko svieti,
len zubaté jeho lúče, 
hladkajú po pleti.

Po krásnych prázdninách prišiel už ten čas,
do školy vrátiť sa treba žiakom zas.
Dosť bolo oddychu a nič nerobenia, 
treba sa nakopnúť a hor sa do učenia.

A nie len školáci musia sa rozbiehať,
aj v obci po lete je čo sa obracať.
Povinností veľa, treba všetko zvládnuť,
nemôžeme nechať našu obec padnúť.

Aj starostka prišla s kaľavným nápadom,
potraviny z dvora predáva každý dom.
Jedlo by sa zdravo a isto aj chutne,
z takých dobrôt ľahko gombík v rifľoch pukne.

Miesto na tie kšefty krášli nám ulicu,
postavili pre nás novučkú tržnicu.
Na Blatnej ulici, mestskí sme lazníci,
krumplíky kúpime na tejto tržnici.

Po rokoch merania pozemkov tu v Stožku,
konečne skončili páni túto fušku.
Firma pána Smolku, pozemkový úrad,
mozgy si parili, no dali tomu súlad.

Za takúto prácu ozaj veľká vďaka,
každý si už svoje štvorce ľahko zráta.
Už budú vlastníci len v jednej jednine, 
bude o to menej starostí v dedine.

Ako všetci viete a možno neviete,
poviem Vám novinu - hneď sa ju dozviete.
Prídu stroje, bágre, vytvoria rojnicu,
začnú stavať (hurá!) R-dvojku diaľnicu!

Snáď sa to do vtedy všetko nepomení,
nech už klepkajú po základnom kameni.
Môžme sa ver tešiť občania tak trošku,
že sa bude ľahšie odbáčať do Stožku.

A teraz pár riadkov na nebeskú nôtu,
zleteli anjeli pred kostol ku plotu.
Ešte tam driemkajú, znavení sú trochu,
veď sú z nášho dreva, z našich otcov prachu.

Keď ale povstanú (a toto viem presne),
návštevníkom Stožku sánka dolu klesne.
Takýchto ochrancov nemajú dediny,
buďme za nich vďační. Možno sme jediní...

Úvodník
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Nová tržnica 
Vyrástla v blízkosti predajni Coop Jednota, spotrebné družstvo. Predmetom riešenia projektu bola revitalizácia 

priestoru v centre obce Stožok pred obecným úradom. Jedná sa o priestor, ktorý sa v minulosti nachádzal na nevyužitom 
pozemku, medzi dvomi elektrickými stĺpmi. Aj vďaka svojmu neatraktívnemu vzhľadu došlo k prehodnoteniu funkčno-
architektonického využitia daného priestoru, ktorý bol „hluchým“ miestom v centre našej obce.

Nové architektonické riešenie priestoru vychádza z aktuálnych potrieb obce. Rátali sme s jeho pretvorením na verej-
nú oddychovú zónu, slúžiacu jednak na predaj výrobkov, ktoré nám ponúkajú rôzni predajcovia, ale predovšetkým pre 
potreby obyvateľov obce. Projekt tržnice je pokračovaním začatej rekonštrukcie  priestoru pred obecným úradom.

Tento projekt sme mohli uskutočniť vďaka fi nančnej podpore Úradu vlády SR, z rozpočtovej rezervy bývalej predsed-
níčky vlády SR, z ktorej sme v júni 2012 dostali dotáciu vo výške 10 000,- €.

V rámci projektu revitalizácie centra obce, chceme naštartovať nový projekt - Predaj z dvora, ktorým  plánujeme 
uľahčiť predaj prebytkov z domácej produkcie a výroby priamo spotrebiteľovi. Veď nič nie je lepšie ako čerstvé vajíčka, 
včelí med či jablká priamo zo záhrady. To všetko a aj ďalšie domáce produkty budú môcť ponúkať na predaj v priesto-
roch novej tržnice naši „farmári“. Veď predaj čerstvých produktov spotrebiteľovi je určite bezpečnejší, ako zdĺhavá cesta 
produktov do veľkých obchodných reťazcov.

Napísal: Jana Klimová

Skutočnosť, že na Slovensku je pozemková držba 
a evidencia vlastníctva veľmi rozdrobená a komplikova-
ná v dôsledku historického vývoja, poznajú všetci tí, ktorí 
mali skúsenosť s prevodom vlastníctva nielen stavebných 
pozemkov, dvorov, záhrad a stavieb, ale aj poľnohospo-
dárskej pôdy mimo zastavaného územia obcí - v ich ex-
traviláne.

Kúpa, predaj, ale aj prenájom ornej pôdy či trvalých 
trávnatých porastov a lesov, bol veľakrát znemožnený po 
zistení, že mnohí vlastníci vedení v evidencii katastra ne-
hnuteľností na listoch vlastníctva sú nebohí alebo adresa 
ich trvalého pobytu je neaktuálna. Nehovoriac už o skutoč-
nosti, že hranice pôvodných pozemkov už priamo v prírode 
dávno neexistujú, pretože boli pri kolektivizácii a rôznych 
pozemkových reformách vyvolaných spoločenskými zme-
nami, industrializáciou Slovenska a rozvojom poľnohospo-
dárskej veľkovýroby, dávno zmenené, prípadne rozorané. 
Našťastie, začalo sa aj v tomto smere „blýskať na lepšie 
časy“. 

Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Minister-
stva pôdohospodárstva a výživy SR nariadila v rámci kon-
cepcie usporiadania pozemkového 
vlastníctva a súvisiacich dokumen-
tov v zmysle zákona  č. 330/1991 
Z.z. vypracovať projekt pozemko-
vých úprav v katastri obce Stožok. 
V rámci okresu Detva to bol jeden 
z prvých projektov, na ktorom prá-
ce začali v júli roku 2003.

Cieľom projektu bolo navrhnúť 
nové rozdelenie pozemkov v ex-
traviláne tak, aby spĺňalo podmien-
ky zabezpečenia nerušeného hos-
podárenia na poľnohospodárskej 
pôde formou malovýroby a veľko-

výroby, ale zároveň aj plnilo funkciu zabezpečenia exis-
tencie a reprodukcie živých organizmov nachádzajúcich sa 
v záujmovom území, so súčasným zabezpečením doprav-
ného prístupu na novovytvorené pozemky.

Pokiaľ pred začatím pozemkových úprav pripadalo 
v priemere na jeden pozemok šesť vlastníkov, po pozem-
kových úpravách už sú to len dvaja. Priemerný počet par-
ciel pripadajúcich na jedného vlastníka bol pred pozem-
kovými úpravami 10, po pozemkových úpravách sú to už 
len 4.

Táto skutočnosť zjednodušuje prevody vlastníctva 
k pozemkom a vďaka presnému určeniu výmer nových po-
zemkov a vytýčeniu ich hraníc v teréne osobne prevzatých 
novými vlastníkmi, čím sa zvyšuje právna istota účastní-
kov prevodov. Týmto sa odstránili možné spory o priebehu 
vlastníckych hraníc, ale aj pochybnosti o hodnovernosti 
údajov k týmto pozemkom evidovaným v katastri nehnu-
teľností. Pôvodné parcely prevzaté z evidencie bývalých 
pozemkových kníh, vedené na Správe katastra v Detve, 
ako parcely registra „E“ boli v obvode projektu vymazané 
a nahradené novými parcelnými číslami, ktoré je možné 

nájsť na novovyhotovených ka-
tastrálnych mapách.

Vďaka skutočnosti, že zo záko-
na skončila vydaním rozhodnutia 
o schválení vykonania projektu po-
zemkových úprav platnosť nájom-
ných zmlúv, pri príprave nových 
podmienok nájomných vzťahov 
majú prenajímatelia aj budúci ná-
jomcovia istotu, že rozsah nájmu 
uvedený v zmluve je jednoducho 
kontrolovateľný geodetickými me-
tódami.

Pozemkové úpravy ukončené už aj v Stožku

Tak, pani Konôpková, kde to vymeriame?
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Pri jazde po ceste od Detvy alebo Zvolena je každému 
jasné, že tento stav je dlhodobo neudržateľný. Cesty sú 
preplnené, cestári ich nestačia plátať a odbočovanie z me-
dzinárodnej cesty I/50 do Stožku zvyšuje adrenalín a vy-
žaduje neraz dávku odvahy. O tom, že to nie vždy vyšlo, 
svedčia žiaľ aj nemé kríže priamo pri križovatke.

Preto s potešením je možné prijať tlačovú správu zo 
dňa 2.9.2012 od Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 
o budovaní rýchlostnej cesty R2 medzi Zvolenom a Lu-
čencom, ktorá by mala byť pre vodičov dokončená v roku 
2015:

„Rezort dopravy plánuje spustiť výstavbu úseku R2 
zo Zvolena po Pstrušu v prvej polovici roku 2013. Ide 
o vyše 8-kilometrovú časť R2, ktorá po dokončení vytvo-
rí obchvat Zvolenskej Slatiny, Vígľaša a Pstruše. Odha-
dované stavebné náklady na ňu sú vo výške takmer 110 
miliónov eur,“ povedal Martin Kóňa, hovorca ministerstva 
dopravy. 

O dva roky by mal byť dokončený aj ďalší úsek zo 
Pstruše po Kriváň v polovičnom profi le. Je to nadväzu-
júca 10-kilometrová časť rýchlostnej cesty, ktorá prechádza 
popri Detve a naprieč obcou Kriváň smerom na Lučenec. 

Nedá mi, aby som nezačrel hlbšie do histórie. S cestami 
sa spája budovanie priemyslu, rozvoj kultúry a okolo ciest 
vyrastajú dediny a mestá. Ani v prípade Stožku to nebolo 
inak. Je strategicky dobre umiestnený nad dolinou Slatiny, 
čím sa obyvatelia v minulosti úspešne vyhli divokému ko-
rytu Slatiny. Obec patrila Vígľašskému panstvu a možno 
nebudeme ďaleko od pravdy, ak zvážime, koľko kameňa 
bolo treba na stavbu hradu a ciest okolo neho, ktoré spájali 
jednak strážne hrady – Divín, Vígľaš so Zvolenom, a jed-
nak sa stavali cesty medzi dedinkami panstva. Majitelia 
zámku Mikuláš a Pavel Kissovci (1870-1905) budovali  že-
leznicu (postavená v rokoch 1871 – 1872). Kissovci mali 
píly v Hriňovej, Detve a Očovej. Zaslúžili sa o zavedenie 
nových progresívnych metód hospodárenia, zaviedli vo-
dovod, elektrickú energiu, vybudovali moderné maštale s 
prvým strojovým dojením kráv v Uhorsku. Na Pstruši mali 
hámor, mlyn a liehovar. Hlavný rozvoj ciest však nastal až 

po II. svetovej vojne, kedy mimo iné vznikol závod Pod-
polianske strojárne a vybudovali a opravili sa cesty, ktoré 
používame dodnes. Stavba ciest bola jednou z pracovných 
príležitostí aj pre obyvateľov Stožku. 

Dejiny sa opakujú a dnes kameň zo Stožku využije Do-
prastav a.s. na budovanie R2. 

Rýchlostná cesta R2 prevezme tranzitnú dopravu z 
existujúcej cesty I/50. Vyjadrenie hovorcu Národnej diaľ-
ničnej  spoločnosti (NDS) z 26.1.2012 Marcela Jánošíka, 
že výstavba vyše desaťkilometrového úseku rýchlostnej 
cesty medzi Pstrušou a Kriváňom sa má začať už v apríli 
2012, stratila aktuálnosť. O rok neskôr, v apríli 2013, plá-
nuje NDS začať s výstavbou etapy dlhej osem kilometrov 
od Zvolena po Pstrušu. Začiatok tejto východnej trasy má 
nadväzovať v katastri Zvolenskej Slatiny na koniec úseku 
R2 Zvolen – západ. Obidve etapy chce NDS ukončiť v au-
guste 2015. 

Postup výstavby úsekov R2 má byť aktualizovaný do 
konca tohto roka. Sú to dve z ôsmich úloh pre ministra 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Počiatka 
z uznesenia vlády k analýze sociálno-ekonomickej situá-
cie v okresoch Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Mate-
riál predložil premiér Robert Fico s viacerými návrhmi na 
prvom výjazdovom zasadnutí vlády v Poltári a kabinet ho 
vzal na vedomie.

Pre obyvateľov našej obce bude výstavba R2 vítaná. 
Stará cesta I/50 si vydýchne od preťaženosti, už dávno ka-
pacitne nestačila hustote premávky. Vo veľkej vzdialenosti 
nebudú ani výjazdy na R2, pretože podľa projektu jeden 
bude pri Pstruši a druhý v Detve. Okrem zvýšenia bezpeč-
nosti pri jazde verím, že rýchlostná cesta prinesie do nášho 
regiónu investorov a nové pracovné príležitosti.

Napísal:  Dušan Kočlík

Cesty, cestičky a R2

Ďalším z benefi tov získaným pozemkovými úpravami je 
aj fakt, že vydanie rozhodnutia o schválení všeobecných 
zásad funkčného usporiadania územia nahrádza v zmys-
le platného zákona vydanie územného rozhodnutia, čím 
sa budúcim stavebníkom zjednoduší proces v stavebnom 
konaní.

Vzhľadom na fakt, že presnosť a hodnovernosť operá-
tu evidencie pôdy obce Stožok patrila pred pozemkovými 
úpravami k tým menej kvalitným, tak zápisom projektu do 
katastra nehnuteľností Stožok pomyselne preskočil iné, 
obyvateľstvom početnejšie obce, v potenciáli svojho ďal-

šieho rozvoja a čerpania zdrojov Európskej únie v rámci 
jednotlivých programov pre rozvoj vidieka a skvalitnenie 
života vidieckeho obyvateľstva aj vzhľadom na fakticky 
usporiadané vlastníctvo mimo zastavaného územia obce.

Ing. Miroslav Smolka,
konateľ spoločnosti G. P. S. ZVOLEN, spol. s r. o.
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Poďakovanie
Centrum voľného času Stožok v mesiacoch jún – august 2012 zakúpilo pre deti hudobné 

náradie, ako sú sada malých hudobníkov, stojan na noty, píšťalky, či podsedáky na zem. Usku-
točnilo sa to v rámci projektu, ktorý fi nančne podporil  Banskobystrický samosprávny kraj, za čo 
mu v mene obce a všetkých navštevujúcich CVČ ďakujeme. 

Jana Klimová, starostka obce

Obecný športový klub Stožok tiež vďaka fi nančnej dotácii z Banskobystrického  samospráv-
neho kraja  zaobstaral v r. 2012 potrebné športové náradie. Členovia OŠK a futbalisti ďakujú za 
fi nančnú podporu. 

Ján Klimo, prezident OŠK

Netrvalo to ani rok! Vlani 25. októbra sme ich odviezli 
a tohto roku 24. augusta priviezli späť. Teda priviezli sme 
niečo úplne iné ako sme odviezli. Odviezli sme tri lipové 
kmene a doviezli sme tri sochy anjelov. A predsa sme do-
viezli tú istú hmotu – i keď je jej teraz trochu menej. Všetko 
to drevo tam však bolo a v určitom slova zmysle sochár 
z neho len zobral to, čo tam nepatrilo, to - čo vnútri stromov 
skrytých anjelov akoby zakrývalo. On ich odkryl, tak ako 
ich pod kôrou a „nepotrebným“ drevom vnímal. To, čo bolo 
naviac, pomocou dláta a iných nástrojov postupne oseká-
val, až sem prišli v plnej svojej kráse. Aby som bol presnej-
ší – osekávali, lebo na diele okrem manželov, akademic-
kých sochárov Marcely a Viliama Lovíškovcov, pracovali aj 
ďalší dvaja umelci - pomocníci. 

Tak sú teda tu:

– 7 metrov vysoký štíhly starozákonný Cherubín, in-
špirovaný najmä Ezechielovým proroctvom („To bola živá 
bytosť, ktorú som videl pod Izraelovým Bohom pri rieke 
Chobar a dozvedel som sa, že sú to cherubi. Po štyri tváre 
mal každý a každý štyri krídla, pod krídlami mali však čosi 
ako ľudské ruky.“ Ez 10, 20-21). Ten náš síce nemá zobra-
zenú ani jednu tvár, ale práve za jej náznakom, akoby sa 

skrývali všetky štyri. 

– Zvestovateľ Archanjel Gabriel. Keďže vychádza zo 
Starého Zákona, aj on má štyri krídla. Nakoľko však zves-
tuje Krista – víťaza nad smrťou, horné má rozprestreté do 
tvaru písmena „V“ (victory, víťazstvo). Najväčšie víťazstvo 
v dejinách ľudstva – teda aj on je najväčší. Váži takmer 
2 tony a je vysoký vyše 8 metrov. Patrí medzi najväčšie 
sochy zhotovené z jedného kusa dreva. A keďže si uvedo-
mujeme jeho špeciálne úlohy a špeciálne zasvätenie Bohu 
- jeho svätosť, nad hlavou má svätožiaru. 

– Anjel strážca. Má podobu ženy držiacej na svojich 
rukách dieťa dôverujúco sa opierajúce o jej plece. Je naj-
nižší a zároveň najjemnejší a popri dvoch velikánoch, kto-
rým siahame len po kolená, si pri pohľade naňho uvedo-
mujeme jeho zníženie k nám a akúsi blízkosť. Podobne 
ako sa deti rady modlia k „anjeličkovi strážničkovi“.  

Oni sa naozaj „vrátili“ do svojej obce. Symbolizujú to aj 
ich podstavce, ktorú sú v tvare malého stohu slamy (Stož-
ku) a oblé tvarovanie krídel, ktoré pripomína vŕšky a doliny 
Podpoľania. Už sa teším na čas, keď pre nich vytvoríme 
„anjelské mestečko“. Kiežby to netrvalo dlhšie, ako ich 
vzdialenie sa od nás, teda 10 mesiacov.  

Dva návraty a dve očakávania
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Drevený príbeh so srdcom
Dňa 17. 9. 2012 nás v MŠ navštívilo Divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice s krásnou rozprávkou. 

Dej rozprávky sa odohrával v chalúpke, na kraji dubového lesa, kde 
žil pán Buko Drevák, pani Lipana Dreváková a ich jediná radosť Cica 
Mica. Ide o bezdetných, chudobných rodičov, ktorí túžia po dieťatku. 
 Drevákovci si veľmi priali, aby sa im narodilo dieťatko, ale keďže ich prosby neboli vysly-
šané, tak sa pán Buko Drevák vydal do sveta, aby našiel bociana, ktorý tie deti rozdáva. 
Bociana síce nenašiel, ale za to v čarovnom lese našiel zázračný drevený samorast, ktorý 
pripomína dieťa, tak sa rozhodol, že si ho zoberie domov a budú sa oň s pani Lipanou 
starať. Priniesol ho manželke, ktorá ho hneď zavinula do perinky a zaspievala mu uspá-

vanku. Drevené dieťatko sa začalo 
hýbať a pýtať si jedlo.  A takto sa 
odštartoval pre novopečených rodičov nie každodenný, ale kaž-
dosekundový kolotoč zháňania jedla pre Otesančeka. 

 Pani Lipana sa tomu aj veľmi potešila, no ich malý synček 
Otesanček Drevák bol taký pahltný, že zjedol všetko, čo sa dalo 
a okrem našej Hanky (ktorú sme samozrejme zachránili) aj svo-
jich rodičov. A tak prišla na rad úloha pre naše detičky, ktoré sa 
počas rozprávky naučili čarovať a mali za úlohu premeniť dreve-
né srdiečko Otesančeka na to skutočné, aké majú všetky živé 
bytosti. A ak si myslíte, že sa im to nepodarilo, tak sa „veeeľmi“ 
mýlite. A presvedčiť sa môžete aj na fotkách, ktoré sú toho dô-
kazom.

p. učiteľky Katka a Kamka

Perličky zo škôlky
Pani učiteľka avoj, (ahoj) tu máš utierák (uterák).

A voláš sa „Pekiač (Fekiač)“?

Deti, aký papier poznáme
 „Papier máme hladký a drgľavý (drsný).“

Bola som už pozrieť maminku v TESCU (v pôrodnici)
a môj braček má chlpaté vlasy.

Čížiček, Čížiček, ako rastie mak? 
Mak rastie na strome a volá sa MAKOVNÍK.

Pani učiteľka sa pýta: Prečo si myslíš, že je to obdĺžnik?“ 
„Lebo tak vyzerá!“

Návrat druhý

Keď sme sa 15. septembra na slávnosť Sedembo-
lestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, zišli pri našej 
zvoničke, aby sme v prekrásnej prírode slávili liturgiu, len 
máloktorí si uvedomili, že to bolo po 4 rokoch. Aj keď sa 
nám takmer každý rok darí realizovať jednu sv. omšu mimo 
priestorov chrámu, a aj keď najčastejšie a najtradičnejšie 
je to pri zvoničke, už sme tu takto neboli „dávno“. Napriek 
tomu, že predchádzajúce dni a ani predpoveď tomu nena-
svedčovali, počasie nám prialo. Naše Glória (Sláva Bohu 
na výsostiach) však nebolo len vďakou za krásnu slnečnú 
chvíľu, lež za celý tento krásny kraj, do ktorého Boh vsadil 
naše životy. Taktiež za dary zeme, ktoré sme tento rok na-
priek veľkej suchote pozbierali z našich záhrad a polí, i za 
našich predkov, ktorí po stáročia svojou námahou tvárnili 
túto krajinu a ktorí z vďaky za ňu postavili pred viac než 
200 rokmi aj túto zvoničku.

Boli to chvíle vďaky za dar života, od počatia až do 
smrti, veď najmladší účastník mal – 3 (mínus tri) dni a naj-
staršia 87 rokov. Bola to však aj chvíľa inšpirácie. Najmä 
v myšlienke obohatiť tento kraj po dvoch storočiach o nové 
dielo ľudských rúk, umelecké, spievajúce na božiu slávu 
v harmónii s krajom pod Ostrôžkami s prekrásnym pohľa-

dom na „vysokú a divú Poľanu“. Kiežby sa tento sen po 
ďalších 4 rokoch stal skutočnosťou!

Napísal: Vladimír Slovák, ODF 
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Začali sme nový školský rok
Naša Materská škola, Stožok 224, otvorila brány 3. 9. 2012 pre 34 

detí. Hodnotím to ako pozitívny vplyv kvalitnej inštitucionálnej výchovy 
na deti.  Aj naši rodičia si často kladú otázku: „Čo urobím s dieťa-
ťom, keď nebudem doma, resp. neublížim dieťaťu, ak nastúpim do 
zamestnania?“ Mnohí drobčekovia majú ešte problém adaptovať sa 
v kolektíve, sú príliš naviazaní na rodičov. Pre maminku je príjemné, 
keď sa dieťa na ňu upína, ale vo veku troch rokov musí zvládnuť osa-
mostatnenie, bez ktorého zdravý vývin prebehne veľmi problematicky. 

Stať sa najbližším človekom pre krehké a bezbranné dieťa je ná-
ročné povolanie. Učiteľ potrebuje pre svoje pôsobenie istotu, že ve-
rejnosť má o výsledky jeho práce úprimný záujem, že verejnosti, rodičom, ale aj starostovi záleží na tom, aby deti, ktoré 
učí, boli na ďalšie vzdelávanie pripravené kvalitne. Široký rozsah edukačných činností, odborných aktivít si vyžaduje 
konkrétnu prípravu každého pedagogického zamestnanca, ale  tiež potrebuje pocit slobody na svoju tvorivú činnosť. 

Keďže máme podporu a dôveru, že deťom poskytneme kvalitnú výchovnú starostlivosť a vzdelanie, učíme tak, aby 
naše deti žili vo svetle hry, rozprávky, hudby, fantázie a tvorivosti. Bez tohto by boli ako zvädnutý kvietok. Rodinný faktor 
je azda najsilnejším výchovným vplyvom a vštepuje deťom najpriaznivejšie návyky, v sociálno-emocionálnej oblasti je 
rodina na prvom mieste.

V novom školskom roku si chceme zaželať, aby naša materská škola bola pestrofarebnou lúkou. 

p.riaditeľka Anka

Spomienky pána Bohumela
Po prázdninách začali povinnosti aj pre naše ratolesti, nastúpili do škôl a ulice stíchli. 

Ako to bolo v Stožku voľakedy, sme sa opýtali Martina Bohumela, ktorý v Stožku učil, je na zaslúženom dôchodku 
a onedlho oslávi pekné životné jubileum – 76 rokov.

Doba nebola jednoduchá. Po skončení školy dostal prvú umiestnenku na Cerovo Lazy, ale cestovanie zaberalo veľa 
času. 

Keď sa konečne dostal bližšie k Stožku, pretože jeho otec odmietol podpísať družstvo, zaradili ho do školy v Hriňovej 
Mangutovo. Preškolil sa na Veľkej Lúke a nastúpil do školy v Mangutove, pomôcky tam boli na jednej hŕbe, triedna kniha 
nevypísaná a v škole 31 detí. Pretože to bola jednotriedka, najskôr sa dve hodiny učili dva ročníky spolu, potom pribudli 
ešte ďalšie tri ročníky. Cez leto tam dochádzal zo Stožku, v zime s manželkou bývali v škole, pretože kvôli snehu a zime 

sa nedalo dochádzať. V škole bývala taká zima, že ráno mali vo vedre za-
mrznutú vodu. Už v Mangutove začal s ochotníckym divadlom, naštudovali 
Ženský zákon.

Po roku prešiel učiť na Vígľaš a v roku 1961 do Stožku. S učiteľským 
povolaním sa spájala kultúra a na pleciach niesol funkcie ako osvetár, kni-
hovník, bol vo výbore Jednoty a zastával plno ďalších funkcií.  

Škola v Stožku patrila pod Zvolenskú Slatinu. Striedanie učiteľov malo 
za následok nižšiu kvalitu a prípravu žiakov. Učilo sa na zmeny. V roku 
1961 sa začala v „akcii Z - Národ deťom“ z bývalého národného výboru  
budovať škola. Martina Bohumela trápili výsledky detí a snažil sa, aby sa 
naučili čo bolo treba a získali dobré základy, čo sa mu aj darilo a deti sa 
uplatňovali aj v druhom stupni a na ďalších školách. S odstupom času pri-
pustil, že niekedy bol na ne až príliš prísny. Najskôr učil prvákov a tretiakov, 
kolegyňa druhákov, štvrtákov a piatakov. Postupne dochádzalo k odsunu 

najskôr 5. ročníka, neskôr aj 4. ročníka a v roku 1981 sa ukončila činnosť školy v Stožku. V 1. ročníku bolo vtedy 21 detí, 
ktoré začali dochádzať do školy vo Vígľaši. Martin Bohumel prešiel učiť do Detvy na IV. ZŠ a neskôr učiteľskú kariéru 
ukončil v Základnej špeciálnej škole v Detve na Krpeľnom vŕšku.

Vzťahy rodičov s učiteľmi boli úplne iné ako dnes. Učiteľa si ľudia vážili, čo mohli alebo mali, priniesli. Či už to bola 
kapusta alebo mlieko. Pri svojpomocnom budovaní školy pomáhali, priniesli domácu pálenku pre robotníkov. On sám 
vozil murárov zo Zvolena vlastným autom. 

Stará škola postavená u Vyletelovcov
v rokoch 1895-1900
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Centráčikovia, už sme začali...
Hoci krúžková činnosť fungovala aj počas prázdnin, bola venovaná hlavne našim športovcom. Veľkí futbalisti tréno-

vali, aby sa mohli pochlapiť v samotných zápasoch. Malí futbalisti sa preháňali po ihrisku, vyleštené kopačky, úsmev na 
tvári  a krásne góly. Sem-tam sa zaleskla slzička na líčku, ale nakoniec, tie iskričky radosti v očkách detičiek i hrdých 
rodičov.....Áááách, krásne bolo leto!

 Nesmieme však zabudnúť aj na našich tenistov, tvrdo na sebe makali 
celý august. Horúce slnko, pot, ale tá radosť pri trafení loptičky. Moji milí, je 
to drina, ale stojí to za to. Nedá mi nespomenúť aj šachistov, ktorí trénovali 
počas celých prázdnin. Lámali si makovičky nad rôznymi stratégiami a ne-
chali pracovať šedú kôru mozgovú aj vtedy, keď druhí sedeli pri počítači ale-
bo televízore. Všetci ste skvelí! Len trénujte deťúrence, držíme vám palčeky 
a veľká vďaka trénerom.

Prázdninová činnosť nám však skončila a školské lavice opäť ožili. Tašky 
na pleciach, škola, učitelia a samozrejme, VOĽNÝ ČAS... Čo s ním? Čo dnes 
budem robiť? Aj vám blúdia v hlavách tieto myšlienky? Sme tu opäť pre vás, 
milí členovia.

Prázdninové aktivity pokračujú v terajšej už pravidelnej krúžkovej činnosti a CVČ v Stožku otvorilo 10. septembra 
2012 svoju ďalšiu pravidelnú krúžkovú činnosť. Ako prví začali naši skalní súboristi pod vedením Mgr. Radoslavy Búdo-
vej a Mgr. Jaroslava Černáka. Postupne sa pridali aj ďalší nádejní umelci pod vedením našich lektorov. 

Rodičia požadovali, aby boli učitelia na deti prísni, nebáli sa aj potrestať. Aj deti mali iné záujmy, nesedeli pri televízo-
re, počítači, behali, celkovo sa družnejšie žilo, chodilo sa k susedom. S úsmevom spomína, že ešte v hornej škole sa deti 
hrali na svadbu, mali mladuchu, ženícha a čo by to bolo za svadbu bez vína. Keď šiel do školy, už mu to rodičia avizovali 
a v škole musel „mladomanželov“ rozsobášiť. Ale so správaním detí bol menší problém ako dnes, nedá sa to porovnať.

A popri rozhovore sa spomenulo divadlo. 

V Stožku sa hrávalo ochotnícke divadlo, Martin Bohumel tu založil dramatický krúžok. Prvá hra, ktorú naštudovali 
bola hra Štefana Králika: Buky podpolianske. Naštudovali a odohrali množstvo hier. Spomína, že v hre Bačova žena mal 
Peter Kminiak od Mravcov vo svojej roli nadávať na Boha, že dopustil, aby ho zasypalo v bani. On však ani v rámci di-
vadla nechcel nadávky vypustiť z úst, tak museli zmeniť texty. Obyčajne po divadle bola tanečná zábava. Stávalo sa, že 
dochádzalo pri zábavách aj k roztržkám. S posmechom sa prezývali obyvatelia častí Stožku ako napr. „pšeničkári“ alebo 

„vrchári, čo skalie orú“.

Martin Bohumel porozprával aj o Stožku, ako sa cho-
dievalo. Cesta, ako ju poznáme dnes, nebola do roku 
1961, ani most cez Slatinu. Predtým sa chodilo popri 
majeri na Kocáň, alebo k Čiernemu mostu, kde cez 
Slatinu sa prechádzalo po dvoch drúkoch ponad vodu 
– lavici a neraz musel aj deťom pomáhať a previesť ich 
po lávke. Alebo sa chodievalo cez rampy a brod. Keď 
popršalo, ako sa chodilo dolu k Chalaničovi, u Piliarov 
vybehol sváko v getoch a s hrabľami v rukách s krikom, 
že robia chodník, čo obchádzali rozmočenú cestu. Pri 
stanici sa potom umývali čižmy.

Martin Bohumel počas svojho aktívneho učiteľského 
života, naplnil poslanie učiteľa. Človek musí mať rád 
deti, musí zabudnúť na vlastný život a obetovať sa, dať 
svojim žiakom všetko. Na to samozrejme potrebuje veľ-
ký učiteľský talent, preto nemôže byť učiteľom hocikto. 

A najkrajšie chvíle sú, keď sa stretne so svojimi bývalými žiakmi a s úsmevom zaspomínajú na prežité chvíle, keď vidí, 
ako sa jeho bývalí žiaci uplatnili v živote. 

S pánom Bohumelom sa rozprávali: Jana Klimová, Dušan Kočlík

I.trieda v šk.roku 1965/1966, tr.učiteľ Martin Bohumel
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Význam voľnočasových aktivít 
v živote dieťaťa

Všetci veľmi dobre vieme, že od 3. septembra naše 
ratoliestky po dvojmesačnom oddýchnutí a „nudení sa“, 
opäť vypĺňajú prázdnotu školských nádvorí a školských la-
víc. Škola zohráva hneď po rodine tú najdôležitejšiu úlohu 
v procese socializácie detí a mládeže. Svojou jedinečnos-
ťou a rôznorodosťou ponúkaných a realizovaných činností, 
a  záujmových aktivít, nesmierne prispieva k osobnostné-
mu rozvoju detí a mládeže.

Obdivuhodné je, že aj naša „malá obec“ ponúka 
prostredníctvom Centra voľného času širokú škálu záujmo-
vých činností pre deti a mládež. Je nemožné nepodotknúť, 
že takúto príležitosť nemajú všetky obce. A napriek tomu, 
nájdu sa rodiny, ktorým je voľný čas svojich detí ľahostajný. 
V našom úsilí je snaha túto skutočnosť zmeniť a poukázať 
na to, aký veľký vplyv majú záujmové aktivity pre komplex-
ný a zdravý vývin našich detí a mládeže. Máloktorý rodič 
si totiž prizná, že jeho dieťa je plačlivé, zlostne odpove-
dá, klame alebo ide niekedy poza školu. Toto sú však sku-
točnosti charakteristické pre našu spoločnosť. Aj učitelia 
v škole priznávajú, že u detí rastie agresivita, násilie a rôz-
ne iné výchovné ťažkosti. Zvyšuje sa počet záškoláctva, 
šikanovania, problémy s alkoholom, nelegálnymi drogami 
a pod. Deti veľa času trávia pri počítačoch a televízii, ne-
poznajú jednoduché hry na čerstvom vzduchu ako napr. 
naháňačky, skrývačky. Výskumy  tiež poukazujú na to, 
že počet porúch správania a sociálnopatologických javov 
u detí a mládeže neustále stúpa. Jedným z riešení, ktorým 
môžeme tento problém aspoň  sčasti eliminovať, je práve 
výchova vo voľnom čase.

Naše deti môžu svoj voľný čas efektívne tráviť v našom 
Centre voľného času. Dokonalá spôsobilosť, skúsenosť 
a šikovnosť našich pedagógov v CVČ je neprehliadnuteľ-
ná. Deti za posledný rok veľa dokázali, pracovali na sebe 
a urobili veľký pokrok. Štatistiky poukazujú na to, že deti 
a mládež, ktoré majú nejaký koníček, ktorému sa pravi-
delne venujú, majú omnoho menej problémov v škole. 
Voľnočasové aktivity formujú celkovú osobnosť dieťaťa,  
dieťa sa stáva samostatnejším. Vplývajú celkovo na psy-
chiku dieťaťa, na jeho kognitívny a emocionálny vývin, 
zlepšuje sa jeho prospech v škole. Možno si niektorí ro-
dičia povedia, „my na to nemáme“ alebo „moje dieťa ne-
chce nikde chodiť“. Pravdou je, že ekonomická situácia 
niektorých rodín nie je práve najideálnejšia, ale 2,- eurá, 
prípadne 4,- eurá pri dvoch deťoch na mesiac, sa určite 
dá niekde vykompenzovať. Samozrejme, niektoré krúžky 
sú aj fi nančne nákladnejšie. Sú rodiny, ktoré by deti chceli 
nahlásiť na viaceré krúžky, no práve fi nančná situácia ich 
nepustí. To nevadí, niekedy znamená menej viac. Venovať 
sa jednému a poriadne alebo postupne po roku vyskúšať 
nejaký iný krúžok. Nakoniec zostať pri tom, čo dieťaťu robí 
najväčšiu radosť a v čom je úspešné. Situáciu, kedy dieťa 
nejaví záujem o žiadny záujmový krúžok, je potrebné riešiť 
zvýšenou motiváciou a hľadaním toho pravého, čo by ho 
naozaj zaujalo.

Dôvody, prečo čoraz menej detí navštevuje záujmové 
krúžky, sú rôzne. My ako rodičia, snažme sa odmalička 
viesť deti k tomu, aby svoj voľný čas trávili efektívne, využi-
me možnosti, ktoré nám dnešná doba ponúka a hlavne do-
prajme našim deťom šancu na úspech!

Napísala: Mgr. Katarína Kulichová

V školskom roku 2012/2013 ponúka CVČ v Stožku pre deti a mládež vo veku do 30 rokov nasledovné krúžky:
aerobic, detský aerobic, futbal, tenis, šach, stolný tenis, moderný tanec, DFS Stožkárik, Divadelný krúžok Stožkár (pre 
dospelých), karate, šikovné ruky, šikovná mamina, klavír, spev, heligónka, kontrabas, gitara, informatika i hudba s úsme-
vom (pre škôlkárov). 

Zhon zo začiatku školského roka zastihol aj nás, ale nezabudli sme na plánovanie akcií. Takže hor sa zbierať tekvičky 
a 30.11.2012 o 15:00 v CVČ, Stožok 190 (OcÚ Stožok) vyrábať krásne strašidelné halloweenky! Potom v strašidelnom 
sprievode posvietiť kamarátom, rodičom, starým rodičom, susedom popod okná a zábava v MKS sa môže začať. Milí 

rodičia, vstup povolený len v maske !!!

Aj pre mamičky tu máme niečo na odreagovanie... Po-
núkame vám kreatívnu a v podstate jednoduchú, ale krás-
nu servítkovú  techniku (október 2012) a nádherné, voňa-
vé pečenie a zdobenie perníčkov od 15. novembra o 16:00 
v PASTORAČNOM CENTRE. SRDEČNE VÁS POZÝVAME  
A TEŠÍME SA NA SLADKÉ CHVÍLE.

Podrobnejšie informácie vám ponúkneme v CVČ (OcÚ 
STOŽOK) alebo telefonicky na t.č. 045 / 5455 520 alebo
www.cvc.stozok.sk

Prihlásiť sa môžete v CVČ (OcÚ Stožok). Veríme, že bu-
dete spokojní s našou ponukou a prídete medzi nás užiť si 
krásne chvíle v skvelej spoločnosti.

Napísala: Ivona Ungvarská



10 Dianie v obci

Kopačka 2012
V stredu 29.8.2012, v deň konania Stožkárskej kopačky, sme sa prebudili 

do upršaného rána, ale mierny dáždik veru nikoho neodradil od úmyslu zahrať 
si dobrý futbal a stretnúť sa s priateľmi. V priestoroch Športového areálu Sto-
žok  sa tradične konal už VII. ročník tejto obľúbenej súťaže v minifutbale. Svoje 
futbalové majstrovstvo si tohto roku prišlo vyskúšať 6 družstiev (čo je o jedno 
viac ako vo vlaňajšom ročníku), ktoré predstavovali jednotlivé ulice či miestne 
časti Stožku. Hoci v Stožku ulice nemajú ofi ciálne názvy, Stožkári si už zvykli 
na pomenovania svojich  družstiev – ulíc ako: Kúria One, Zatopená, Psovská, 
Krížna, Blatná a Dolný koniec.

Orgnizátori a vedú-
ci družstiev si dali zraz 
o 9:00 hod. v obec-
nom altánku, kde sa začalo pripravovať občerstvenie pre čle-
nov súťažiacich mužstiev, nachystali  sa tabuľky a lístočky na 
rozlosovanie. Ako sa blížila 10-ta hodina, do priestorov altánku 
sa začali schádzať členovia jednotlivých družstiev. Pritiahla ich 
chuť športovať či ...vôňa praženej cibuľky – základ pre pripra-
vovaný guľáš? Či tak – alebo onak – zišlo sa nás neúrekom, aj 
počasie sa umúdrilo a po upršanom ráne na súťažiacich sa celý 
deň usmievalo slniečko. Po privítaní prítomných starostkou 
obce, si vedúci družstiev vytiahli lós – kto bude s kým a kedy 
merať svoje sily. 

Na prvý zápas nastúpila KÚRIA „ONE“ a zmerala si sily 
s KRÍŽNOU, za nimi nastúpila BLATNÁ so PSOVSKOU, a tak 
postupne - až do fi nále. O 5. a 6. miesto zabojovali ulice KÚ-
RIA „ONE“ s DOLNÝM KONCOM. Viac športového šťastia 
mali chlapci z DOLNÉHO KONCA a nad súperom vyhrali 7: 
3. Tretie  miesto obsadila ZATOPENÁ, keď  v semifi nále vy-
hrala nad BLATNOU 5:3. O prvé miesto bojovali ulice KRÍŽNA 
a PSOVSKÁ. Musíme chlapcov pochváliť, že i keď mali za 
sebou už niekoľko odohraných zápasov, bojovali zo všetkých 
síl a každý chcel víťazstvo utrhnúť pre seba. Nakoniec sa ví-
ťazom „kopačky“ stala PSOVSKÁ, a tak obhájila vlaňajšie ví-
ťazstvo. Najlepším strelcom turnaja sa stal Martin Výbošťok 
s počtom 7 nastrieľaných gólov, druhé miesto s počtom 6 
nastrieľaných gólov obsadil Marian Výbošťok. Za najlepšieho 
brankára bol vyhlásený  Patrik Klimo, ktorý taktiež obhájil vla-
ňajšie prvenstvo, v štyroch odohraných zápasoch inkasoval 
len 3 góly. 

Po celodennom športovaní všetkým dobre 
padol pripravený guľáš, ktorý pripravili guľáš-
majstri naslovovzatí. O tom, že guľáš bol sku-
točne výborný, nasvedčovali i prázdne kotly, 
ktoré ostali  po ochutnávke tradičnej pochúťky 
našimi športovcami.

Na záver všetkým víťazom gratulujeme. A 
nie len víťazom, ale všetkým, ktorí prišli pod-
poriť toto vydarené podujatie.

Napísala: Jana Klimová
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1. ročník tenisového turnaja v Stožku - štvorhra muži

Po prvýkrát sa u nás v Stožku uskutočnil dňa 1. septembra 2012 tenisový turnaj v štvorhrách mužov. 

Napriek nie veľmi priaznivému počasiu bola jeho účasť uspokojivá. Zúčastnilo sa ho 15 hráčov. Začiatok turnaja bol 
naplánovaný na 8.00 hod., no počasie jeho začiatok trochu oneskorilo. Pred otvorením turnaja p. starostka vylosovala 
dvojice a skupiny hráčov. Nakoľko súťažiacich bolo 15, čiže nepárny počet, jeden zo súťažiacich hral v dvoch dvojiciach 
s iným spoluhráčom, aby počet dvojíc mohol byť osem. 

 Po vylosovaní dvojíc a skupín, hrala každá dvojica 
proti každej a z dvoch skupín do semifi nále postúpili prvé 
dve dvojice zo skupiny. Po náročných a veľmi nerozhod-
ných zápasoch do semifi nále nakoniec postúpili tieto dvo-
jice:

• Róbert Klimo, Pavel Matúš
• Peter Daniš, Milan Cmarko
• Martin Belušiak, Jozef Krnáč
• Rasťo Kulišiak, Martin Výbošťok

Sponzormi tenisového turnaja boli p. starostka, ktorá 
hráčom požičala kurty a altánok, p.Vidlička, ktorý prispel 
teplým chlebíkom, p. Krnáč sa postaral o bufet a p. Daniš 
zabezpečil medializáciu turnaja a tabuľu pre výsledky zá-
pasov. Z vyzbieraného štartovného sa zabezpečilo malé 
občerstvenie a pohár pre víťazov turnaja. Nepriaznivé 

počasie na začiatku 
turnaja spôsobovalo menšie prestávky medzi zápasmi, no nálada bola aj napriek 
tomu veľmi dobrá.

  Jednotlivé zápasy v semifi nále sa odohrávali dlhšie, nakoľko stav bol veľmi 
nerozhodný a hráči predviedli naozaj „kvalitné a pekné výmeny“. Do fi nále sa na-
koniec podarilo prebojovať týmto dvojiciam. Finále: Peter Daniš, Milan Cmarko – 
Rasťo Kulišiak, Martin Výbošťok. Víťazmi turnaja sa stali R. Kulišiak a M. Výbošťok. 
Týmto im všetci srdečne blahoželáme a ostatným hráčom prajeme viac šťastia na 
budúci rok, v 2. ročníku tenisového turnaja v švorhrách mužov. Zároveň pozývame 
aj ostatných športovcov a nezabúdajte: „Dôležité je trénovať!“

Napísala: Mgr. Katarína Kulichová

EUROPEAN SYSTÉM Deň – Stožok
Niet pochýb o tom, že Stožkárky  trénovaniu svojho tela a zdravšiemu štýlu života rozumejú. Svedčí o tom návštev-

nosť  European  Systémov v našej dedine. Nielen v Prahe je Stožok kvôli týmto systémom populárnou dedinou. „Jó, to u 
Vás v tom Stožku, jó, tam to jede!“ V našej obci sa European Systémom darí kvôli ich kvalite a účinnosti.

Preto sme 15.9.2012 zorganizovali celoslovenský European Systém Deň u nás na Športovo oddychovom areáli v 
Stožku. Bola to akcia, na ktorej si mohol nováčik  odskúšať  European Aerobic®, European Tae-bo®, European Muscle 
Power® a  European Step® a  „staré páky“ posunúť svoje hranice o niečo ďalej. Za 4 hodiny cvičenia, ktoré bolo plá-
novane zoradené, účastníčky spálili až 360 g tuku. Predovšetkým išlo o odcvičenie všetkých hodín s tým, že na každej 
hodine si prestávky robil každý sám. Toto podujatie nie je súťažné a nejde o to, kto najviac vydrží, ale o to, posunúť 
svoje vlastné hranice a hlbšie  pochopiť systém, ktorý navštevuje. Len vtedy, keď cvičiaci ovláda techniku, môže účinne 
a zdravo rozvíjať a formovať svoje telo. 

Ženy, ktoré absolvovali túto športovú akciu, si určite zaslúžia obdiv a uzna-
nie, pretože svojím výkonom mohli konkurovať ktorémukoľvek športovcovi 
v našej obci a nezáleží či boli zo Stožku, Nových Zámkov, Banskej Bystrice, 
Považskej Bystrice, Detvy či Lučenca. Ak by ste mali záujem kvalitne trénovať, 
vyrysovať a spevniť svoje telo a popritom sa o svojom tréningu veľa naučiť, 
nájdete nás v piatok o 19:00 European Aerobic® a v nedeľu o 19:00 European 
Step® v Miestnom kultúrnom dome v Stožku.

Napísal: Ľubomír Hlaváč
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Gratulujeme našim oslávencom
Vek Priezvisko  Meno Dátum nar.  Adresa         Vek Priezvisko  Meno Dátum nar.  Adresa         
90 Budáčová Anna 23.09.1922 Stožok 182
88 Výbohová Emília 25.09.1924 Stožok 172
87 Luptáková  Anna 11.09.1925 Stožok 93
84 Machalová  Margita 16.09.1928 Stožok 186
83 Gondová  Petrina 08.09.1929 Stožok 8
82 Petrinec  Jozef 08.07.1930 Stožok 166
82 Vajs  Michal 01.09.1930 Stožok 89
80 Fekiač  Martin 06.07.1932 Stožok 70
80 Malatinec  Jozef 14.08.1932 Stožok 22
80 Bohumeľová  Emília 08.09.1932 Stožok 98
79 Nôta Peter 18.08.1933 Stožok 233
78 Výbošťoková Margita 23.07.1934 Stožok 193
78 Kminiaková  Emília 31.07.1934 Stožok 173
78 Figurová  Anna 02.08.1934 Stožok 195
77 Petrincová  Mária 21.07.1935 Stožok 166
76 Budáčová  Elena 19.08.1936 Stožok 188
76 Kminiaková  Anna 11.09.1936 Stožok 207
76 Budáčová  Anna 29.09.1936 Stožok 143
75 Klimo Ján 12.09.1937 Stožok 97
75 Hanesová  Anna 14.09.1937 Stožok 197
75 Kminiak  Jozef 17.09.1937 Stožok 207

Opustili nás...
Priezvisko  Meno Vek  Adresa        Priezvisko  Meno Vek  Adresa        
Purdek Ján 71 Stožok 218
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Fanúšikom futbalu
Vážení športoví priatelia, v čase písanie týchto riadkov nám ostáva dokonca jesennej časti súťaže odohrať ešte dve 

kolá, preto je moje zhodnotenie len predbežné. Družstvo dospelých si počína v 1. triede nad očakávanie dobre. Až na 
zápas v Dobrej Nive, kde boli objektívne príčiny (potrestaní traja hráči, zamestnanie traja hráči) sme boli v zápasoch, kto-
ré sme prehrali (Hriňová, Zvolenská Slatina) minimálne vyrovnaným súperom, ak nie lepším. Tieto výsledky boli zrejme 
tŕňom v oku niektorým rozhodcom, ktorí si z nás urobili poľovný revír a v priebehu troch kôl nám vylúčili  štyroch hráčov. 
Trénerovi sa podarilo do mužstva zapracovať 3-4 dorastencov, ktorí popri skúsených hráčoch získavajú skúsenosti a sú 
prísľubom do budúcnosti. Po 12. kole sa družstvo OŠK Stožok nachádza na 4. mieste tabuľky s počtom bodov 23.

Družstvo dorastu v V. lige získava hlavné skúsenosti, kde sa nevyhlo niekoľkým výbuchom (Braväcovo, Očová), ale 
získalo veľmi cenné víťazstvo v Kremnici.

Žiakov mi je ťažko hodnotiť, pretože chlapci (rodičia) nevedia, čo chcú. Taká možnosť, akú mali teraz – hrať III. ligu 
žiakov, v mestách a vo veľkých dedinách, čo im umožnilo spojenie žiakov OŠK Stožok a MFK Vígľaš Pstruša sa už 
opakovať nebude. Sľubovali sme si od tejto fúzie prospech pre obidve strany, hlavne výkonnostný rast žiakov. Zo strany 
žiakov (rodičov) sa to nestretlo s pochopením. Česť výnimkám!

Na záver by som chcel upozorniť všetkých priateľov futbalu, že v januári 2013 sa budú konať voľby nového výboru 
a prezidenta OŠK Stožok na nové štvorročné obdobie. Porozmýšľajte o vhodných kandidátoch, ktorí majú futbal radi a 
ktorí budú pokračovať v tom, čo sa tu v roku 2008 úspešne začalo.

P.S.: Súčasný prezident OŠK Stožok vo voľbách na funkciu prezidenta kandidovať nebude.

Napísal: Ján Klimo

Mladomanželia
Dňa  On Ona                           Dňa  On Ona                           
7.7.2012 Miroslav Fekiač Petra Petrincová
4.8.2012 Jaroslav Kosnáč Jana Mališová
18.8.2012 Jaroslav Malatinec Miroslava Hukeľová
1.9.2012 Milan Vajs Darina Petrincová
16.9.2012 Michal Žák Jana Žáková

Narodení
Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa              Meno Priezvisko Dátum nar.  Adresa              
Filip Cmarko 10.07.2012 Stožok 371/15
Petra Kuricová 07.08.2012 Stožok 366/53
Daniel Levoslav Panica 25.08.2012 Stožok 178
Nela Stankovičová 21.08.2012 Stožok 363/26


