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zadarmo do každej domácnosti

Chválime
Každé naše snaženie ocenené kladnou pozornosťou okolia nás posúva dopredu a zároveň nás utvrdzuje v tom, že
naše počínanie je správne. Aj v tomto
štvrťroku sa darilo našim Medzibroďanom a o ich úspechoch sme sa rozhodli
s vami podeliť.
Ako prvých by som chcela chváliť našich divadelníkov. Už od decembra kočujú
s hrou „Páračky u babky Justíny“ z dediny do dediny a dobrý chýr o nich sa nesie široko ďaleko. Nielenže sa páčia nám
- laickým divákom, ale predovšetkým zaujali odborné poroty počas divadelných
prehliadok, súťaží a festivalov. Prvou boli
u nás konané TDD, odkiaľ postúpili na
prehliadku Palárikova Raková, kde bolo
vybratých 6 najlepších súborov z celého
Slovenska (z prihlásených 23 súborov)
prezentujúcich hru slovenského autora.
Páračky u babky Justíny tam získali zlatú
medailu a prvým miestom si zabezpečili
postup na festival Stará Pazová 2017 v Srbsku, kde budú ako jediní reprezentovať
Slovensko. Na krajskej prehliadke Zochova Revúca sa umiestnili na druhom mieste
s doporučením na postup na celoslovenskú súťaž Belopotockého Mikuláš, ktorej
sa zúčastnili 9. júna. Treba podotknúť, že
na obe súťaže – aj Belopotockého Mikuláš
aj Palárikova Raková sa medzibrodskí divadelníci prebojovali vo svojej histórii po
prvý krát. Kočeny majú vskutku nabitú
sezónu, ale nadšenie, humor a chuť sa ich
držííí. A to je dobre, pretože ich cez prázdniny čakajú ešte predstavenia a festivaly
v Ľubeli, Brusne, Špandiv, a v Detve dokonca pod holým nebom. V septembri ešte
zvládnu Divadelnú Chalupku v Brezne
a festival v Terchovej. No a to sa už začnú
pripravovať na novú sezónu, aby vianočný
čas oslávili novou premiérou.
Dobré meno Medzibrodu na poli športovom šíria aj naši futbalisti. Už minuloročná sezóna bola predzvesťou výnimočného
výsledku a vysokej kvality mužstva, keď
chlapci v súťaži držali sériu neporaziteľ-

Medzibrodské kočovné divadlo
nosti najdlhšie spomedzi 462 tímov celého
Slovenska štartujúcich v 1. - 5. lige. Postup
do vyššej súťaže bol naplnený a radosť obrovská. Celú sezónu ako nováčik v 4. lige
hralo mužstvo vyrovnaný futbal bez výkyvov a zaváhaní. Napredovaním v tabuľke

Viktória Krajčírová

sa im darilo držať krok s postupujúcim
Fiľakovom. K tomu veľkou mierou prispeli
strelci, keď z celkového počtu 82 strelených gólov dal Klinec 25 gólov a stal sa
najlepším strelcom súťaže, Pipich mal na
konte 14 gólov a Vančo 9 gólov. Úctyhodnou zaujímavosťou je, že Martin Rajčok
odohral bez striedania všetkých 26 zápasov, čo je celkovo 2340 minút. Okrem neho
sa to podarilo len Imrichovi Lukacsovi zo
Slovenských Ďarmot.
Svoj sen si plní aj Viktória Krajčírová.
V piatom ročníku nastúpila do športovej
triedy v Brusne. Zamerala sa na volejbal. Zo
začiatku sedávala na lavičke, nehrala často.
Na začiatku siedmeho ročníka sa dostala
do základnej zostavy na post smečiarky. Po
tvrdých tréningoch a stopercentnej účasti sa
jej začalo dariť. Na odporúčanie riaditeľa ZŠ
s MŠ Brusno bola poslaná na výber reprezentácie SR. Po krátkom sústredení v Nitre,
kde si ju všimli reprezentační tréneri, bola
pozvaná aj na reprezentačné zrazy. V reprezentačnom družstve sa zúčastnila niekoľkých turnajov a zápasov doma aj v zahraničí.
S klubom Brusno dosiahla viaceré úspechy.
Pravidelne každý rok postúpili na majstrovstvá SR v rôznych kategóriách od mladších
žiačok až po juniorky. V každej kategórii hrala v základnej zostave. V roku 2015
na majstrovstvách Slovenska základných
škôl získala titul najlepšia smečiarka SR.
V tom istom roku dostala ponuku hrávať u
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u v centre olympijskej prípravy v Nitre, kde
mala nastúpiť do deviatej triedy. Po dohode
s rodičmi a trénermi zostala hrávať v Brusne. Aj túto sezónu po víťazstve v krajskej
súťaži sa prebojovali na majstrovstvá SR
v klubovej aj školskej súťaži. Medzi 8 najlepšími družstvami škôl na Slovensku vyhrali a získali titul majsterky Slovenska. Po
ukončení základnej školy sa rozhodla pre
ďalšie štúdium na športovom gymnáziu zameranom na odbornú volejbalovú prípravu
v Nitre.
Mladučká volejbalistka Dominika Ramajová bola tiež v sezóne 2015/16 úspešná.
Ako druhá nahrávačka v 1. BVK Bratisla-

Anka Piarová

Dominika Ramajová

va s týmto tímom získala bronz v extralige žien. Hlavná časť jej pôsobenia je však
v tíme junioriek ŠŠK VIVUS Bratislava (čo
je farma 1. BVK). Aj s týmto klubom si vybojovala účasť na Majstrovstvách SR a tiež
získali tretie miesto. V súčasnosti sa Dominika pripravuje na Majstrovstvá Európy
(kategória U20 women), ktoré sa budú konať 30.8. – 5.9.2016 v Nitre a maďarskom
Györi.
Ešte mladšia Anka Piarová má neobyčajnú záľubu - úspešne sa realizuje v motokrose. Má za sebou prvé preteky v Liskovej, v Lovčici a v Hrani a okrem súťažných
bodov zbiera predovšetkým vzácne skúsenosti. Jazdí aj preteky v Brezne, ale tie
považuje viac-menej za lepší tréning. Teší

sa na august, kedy má v pláne absolvovať
viacero zaujímavých pretekov.
To najlepšie sme si nechali na koniec.
Významné ocenenie získala Marcela Čížová 27. apríla t.r. v Bratislave, kde Literárny
fond udeľoval tri výročné ceny a viac ako
30 prémií za novinársku tvorbu v roku
2015. Do súťaže bolo prihlásených 112 súťažiacich s 227 príspevkami. Práve v kategórii publicistika získala jednu z cien rozhlasáčka M. Čížová (Rádio Regina, Banská
Bystrica) za dokument „Hory vo mne“,
o ľuďoch, ktorí sa rozhodli byť užitoční
v horách.
Všetkým spomínaným v mene celej redakcie gratulujeme!
-ks-, -ihu-

Marcela Čížová
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Otvorenie leta 2016
V úvodnú júlovú sobotu sa v areáli futbalového ihriska uskutočnilo tradičné
Otvorenie leta 2016. Už od rána súťažilo
11 družstiev o víťazstvo v nohejbalovom
turnaji Medzinoha Oupen. V základných
skupinách potvrdili papierové predpoklady nasadení favoriti a všetci si zaistili priamy postup do semifinále z 1. miesta. Po
následnej baráži družstiev umiestnených
v skupinách na 2. mieste ich ešte doplnilo
družstvo v zložení Milan Gregor, Miroslav

Huťka a Miroslav Bartoš, ktorí po napínavom priebehu nakoniec vrátili v súboji o 3.
miesto prehru zo skupiny Martinovi Rajčokovi, Jurajovi Samuelčíkovi, Martinovi
Sedliakovi a Petrovi Belkovi, vďaka čomu
obsadili bronzový stupienok. Vo finále sa
pokúsili skúsení borci Andrej Smida, Ján
Hraško st. doplnení mladou krvou v podobe Valenta Lazara prerušiť víťaznú šnúru
obhajcov titulu. V závere sa predsa ukázala vyššia kvalita tradičných víťazov a tak si

tím v zložení Ján Huťka ml., Ivan Pipich
a Tomáš Kelemach po víťazstve 2:1 pripísal
už svoje 5. víťazstvo v sérii.
Pre menších návštevníkov bolo v priebehu dňa pripravené predstavenie divadla
Tamariky s názvom „Príbeh víly a škriatka“, po ktorom deti mali k dispozícii skákací hrad a takisto boli pre nich pripravené
aj rôzne súťaže. Mamičky mohli svojim ratolestiam vybrať nejaké oblečenie v bazáre
detských vecí.
Večer sa uskutočnila zábava, ktorú
režíroval DJ Didi a spestril ju aj krátky
ohňostroj. Zostáva veriť, že dobrá nálada
vydrží všetkým zúčastneným počas celých
letných prázdnin a po ich skončení sa deti
vrátia oddýchnuté a plné prázdninových
zážitkov opäť do školských lavíc.
-ihu-

OZ MEDRYBROD – detské rybárske preteky
Občianske združenie MEDRYBROD
usporiadalo v sobotu 18.6.2016 na jazierku na Bani tradičný, už 9. ročník detských
rybárskych pretekov. Pekné počasie prilákalo na preteky okrem samotných súťažiacich aj pomerne veľký počet rodinných príslušníkov: otcov, mamín, starkých
ale i ostatných, ktorí si chceli oddýchnuť
v prírode a zažiť atmosféru súťaže, alebo
sa i posilniť dobrým guľášom.
Pstruhy na preteky poskytla miestna organizácia SRZ v Podbrezovej. Ceny do súťaže a balíčky pre deti boli zabezpečené aj
z príspevkov sponzorov, bez ktorých by sa
táto akcia ťažko zrealizovala.
Podľa propozícií, súťažiť mohli deti od
veku piatich do dvanástich rokov. Okolo jazierka bolo vytýčených 10 stanovíšť s rozhodcami, ktorí prísne dbali na dodržiavanie reguly súťaže a samozrejme poskytli
prípadnú nevyhnutnú pomoc súťažiacim
deťom, ale veľakrát aj sami sebe, keď sa im
tak zamotali silony, udice a háčiky, že niekedy boli potrebné aj okuliare. Bolo zaujímavé pozorovať, ako mnohé deti najmä

ček, no a tí najlepší boli ocenení hodnotnými cenami.
Po vyhodnotení sa najúspešnejšími detskými rybármi stali:
1.miesto – Petrík Macko – získal 198 b.
2.miesto – Kristián Haviar – získal 189 b.
3.miesto – Alex Hlúšek – získal 187 b.
4.miesto – Samuel Šebeš – získal 186 b.
5.miesto – Vaneska Materná – získala 182 b.

tie menšie pri zábere ryby boli priam vo
vytržení a samozrejme ich doprovod tiež.
Jediný problém bol v tom, že ryby v jazierku si to po dvoch súťažných kolách akoby
rozmysleli a prestali sa zaujímať o ponúkanú nástrahu no a tým, že nebrali, sklamali malých rybárov, ktorí chceli chytiť čo
najviac a najväčších úlovkov.
Do súťaže sa zaregistrovalo viac ako štyridsať lovuchtivých rybárskych adeptov,
ktorí potom súťažili v piatich kolách.
Všetci súťažiaci dostali malý či väčší dar-

Ukážkový deň, nejaké tie úlovky, aj dobré občerstvenie no a samozrejme spokojné
deti boli zárukou toho, že akcia robená pre
tých najmenších sa vydarila.
Celé toto podujatie si už získalo popularitu v širšom okolí, veď sa na ňom zúčastnili
ako súťažiaci, rozhodcovia, alebo diváci aj
obyvatelia zo susedných obcí. Zostáva už
len toto pekné podujatie pre malých adeptov
rybárstva zachovať aj do budúcich rokov.
Občianske združenie MEDRYBROD ďakuje všetkým sponzorom, členom združenia a všetkým ostatným, ktorí pomohli pri
organizácii pretekov.
Ing. František Padúch
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Rakári v Rakovej párali a vyhrali
Náš DS opäť exceloval

Po úspešnej sezóne nastal čas prehliadok
a festivalov. Jednej prestížnej celosvetovej
sme sa zúčastnili aj my. Táto celoštátna
akcia, kde súťažia DS s pôvodnou tvorbou
sa konala v rodisku J. Palárika v Rakovej
28. – 30. apríla. V tejto rázovitej obci neďaleko Čadce, poprepletanej tiež divadelnou
tradíciou nás prijali veľmi srdečne a cítili
sme sa naozaj príjemne. To sa odzrkadlilo
aj na našom výkone v predstavení „Páračky u babky Justíny“.
Už z hodnotenia odbornej 6-člennej poroty nám bolo jasné, že tu nie sme len do
počtu. Samozrejme, stavali sme sa k tomu
s pokorou, pozreli sme si niekoľko pred-

stavení a z Palárikovej Rakovej sme sa presunuli na druhý deň na krajskú prehliadku Zochova Revúca. A práve v Revúcej po
predstavení sme sa dozvedeli ohromnú

správu z Rakovej: prvé miesto, zlatú medailu a postup na celonárodný festival
v srbskej Starej Pazovej získalo Medzibrodské kočovné divadlo s hrou Páračky u babky Justíny. Fantázia!
Radosť bola o to väčšia, že z Revúcej sme
si odniesli pekné druhé miesto a postup
na ďalšiu celoštátnu divadelnú prehliadku
Belopotockého Mikuláš.
Aj v Liptovskom Mikuláši sme reprezentovali so cťou a medzi špičkou slovenského divadelníctva sme sa určite nestratili.
V rámci letných festivalov nás môžete vidieť na Ľubelafeste, v D. Nive, Terchovej
a na festivale Gavlovičovo Pruské.
Tešíme sa na vás a držte palce.
Jozef Zázrivec

Po partizánskych chodníčkoch 2016
Dňa 27. júna 2016 bola obec Medzibrod
svedkom 8. ročníka akcie organizovanej ZO
SZPB pre žiakov miestnej základnej školy
pod názvom „Po partizánskych chodníčkoch“. Táto akcia bola zároveň ukážkou
spolupráce s obecným úradom, základnou
školou, Združením športových a technických činností pre OblV Banská Bystrica,
ktorý túto akciu zahrnul do ročného plánu
pod názvom „Spoznaj základnú organizáciu v okrese“. Položením kvetov sme si
uctili pamiatku obetí 2. svetovej vojny.
Úvodom predseda ZO SZPB v Medzibrode, žiakom priblížil historické udalosti
vojnových rokov v obci s dôrazom na rok
1944, ktoré hrdinsky prežili ich prastarí rodičia. Premietnutý bol dokumentárny film
o SNP. Po tomto úvode sa žiaci presunuli
do kultúrneho domu a očakávali sme príchod hostí z Banskej Bystrice. Po privítaní

hostí starosta obce Ing. Pavol Svetlík zoznámil účastníkov s históriou obce a súčasným životom v Medzibrode. Po príhovore
žiaci ZŠ vystúpili krásnym spevom spolu
s učiteľkami školy a učiteľkou základnej
umeleckej školy. Piesne Slovensko moje,
Otčina moja a V dolinách v prevedení detí
stislo srdce nejednému prítomnému.
Po krátkom programe žiakov bol riadiacim cvičenia vydaný „Bojový rozkaz
č. 1“ na vypátranie, zaistenie, prípadne
zneškodnenie nepriateľa v okolitých horách. Za veliteľa skupiny bol určený Ing.
Vladimír Haviar a jeho zástupcom Slávka
Lenčová. Pani učiteľky sa stali veliteľmi
družstiev. Určení velitelia s deťmi - mladými partizánmi - sa odobrali k splneniu
úlohy na miestnu strelnicu, kde absolvovali štyri súťažné úlohy a to: Slalomový
beh, Hod granátom, Streľba zo vzduchov-

ky a Príroda, kde najskôr spoznávali listy
a ihličnany drevín a potom sa dozvedeli
niečo nové o zvieratách. Deti súťažili, bojovali a zbierali body, ktoré na konci súťaží
velitelia vyhodnotili a určili prvé, druhé
a tretie miesto pre mladších žiakov a tak
isto i pre starších žiakov. V zápale súťaženia sme zistili, že hodiny ukazujú 12.00
hod. - najvyšší čas sa premiestniť na ihrisko, kde zvyšní členovia výboru ZO SZPB
pripravili pre deti a hostí občerstvenie vo
forme gulášu a koláčikov.
V dobe plnenia bojovej úlohy mladými
partizánmi členovia zájazdu OblV absolvovali ukážku miestnej bioplynovej stanice, po ktorej sme sa autobusom presunuli
do Nemeckej, kde sme si po výklade pracovníčky múzea SNP uctili pamiatku tu
zavraždených osôb.
Po návrate do Medzibrodu za účasti
hostí, členov ZO SZPB podal veliteľ Ing.
Haviar riadiacemu cvičenia Ing. Pacekovi
„Hlásenie o splnení bojovej úlohy“ a nasledovalo vyhodnotenie. Odmeny naviac
získali deti, ktoré mali najviac bodov. M.
Šuch ako zástupca Lesov SR ešte k tomu
odmenil všetky deti i učiteľky medailami,
pravítkami a pexesom. Ďakujeme, že sa
stretlo hojné množstvo ľudí, ktorí vytvorili spoločne takúto úžasnú akciu. Zvlášť
ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli na odmeny pre deti a to: OblV Banská Bystrica,
PaeDr. Tatiana Kamenská, Mirka Semáneková, rod. Surová, p. Ingrid Kuklovská, sl.
Veronika Vodná, p. Peter Zbončák.
Ján Pacek

RAKÁRIK 2/2016

5

spravodaj

Z činnosti DHZ

Spoločenské
okienko
Opustili nás:
Branislav Belluš (47)
Irena Vaníková (86)
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom a známym
za prejavy účasti na poslednej rozlúčke
s naším Braňom. Váš prístup, pomoc,
láska, ohľaduplnosť a modlitby nám
pomáhajú prekonávať tú veľkú bolesť
zo straty nášho milovaného.
Andrea Bellušová s rodinou

Každý rok sa v mesiaci jún stretávajú dobrovoľné hasičské zbory na súťaži pripravenosti. Tejto súťaži obyčajne
predchádzajú okrskové súťaže. V r. 2016
sme sa 7. mája zúčastnili okrskovej súťaži v Brusne. Družstvo nášho DHZ sa
umiestnilo na 2. mieste.
11. júna sa naši hasiči zúčastnili okresnej súťaže v Podkoniciach, kde sa umiestnili na 14. mieste. Hoci za útok s vodou
mali jeden z najlepších časov, trošku sa
to pokazilo na štafete a tak body klesali.
Nevadí. Sme radi, že hoci chlapci netrénovali zvlášť aktívne, predsa nedopadli najhoršie. Je to nové družstvo, ktoré ešte len
zbiera skúsenosti.
Sme radi, že ich máme a aj touto cestou
sa im chceme poďakovať.

Veď nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť
sa. O ďalších akciách Vás budeme informovať v budúcom čísle.
Dana Romančíková

Do stavu manželského vstúpili:
Ing. Rastislav Michálek
a Ing. Petra Balcová
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malý Rakárik

JÚN - mesiac dvoch tvárí
A je tu! Posledný mesiac v školskom
kalendári. Je ľahké ho privítať, ale s jeho
koncom je ťažké sa zmieriť. Jeho koniec
je ťažký pre žiakov, ale hlavne učiteľov,
učiteľky, ktoré povedia dovidenia svojim
deťom.
Tráviť s deťmi čas, rozprávať sa, poznať
ich nálady, zmenu správania pri ich najmenšom probléme, slová, ktoré by mali

byť ukryté, byť im bútľavou vŕbou, to všetko robíme pre naše deti. Asi na úvod by
som chcela povedať mojim deťom, tieto
slová z pesničky, ktoré mi utkveli v pamäti: „Aby nebolo príliš neskoro, povedať
im, ako som ich mala rada.“
Každá rozlúčka je ťažká a každá zmena
prináša smútok. Stáť pred deťmi posledný
krát a povedať im dovidenia nie je vôbec
také jednoduché. Tieto okamihy sú snáď
tie najťažšie v poslaní učiteľky.
Deti, s ktorými ste strávili toľko času,
každé ráno s úsmevom na tvári privítať
ich, nemať ich rada, keď Vám poskrývajú všetko čo môžu, hľadať metodické postupy, ktoré by ich motivovali k učeniu
a vzájomnej úcte a veľa iného, sa mi podarilo s mojimi štvrtáčikmi. Držali ma stále
v pozore a ak si náhodou niektorí z nich
prečítajú tento článok a spomenú si na posledný diktát, tak to ja vám chcem povedať
ďakujem za tie roky, ktoré sme spolu pre-

žili. Prajem vám veľa správnych rozhodnutí, šťastných dní a nezabudnite sa na svet
pozerať srdiečkom.
Stále rozmýšľam, čím bol a stále je učiteľ rokmi, teda celým vývojom iný. Vždy
musel svoju spravodlivosť, empatiu, deliť
počtom žiakov. Rokmi sa zmenil systém
výchovy a vzdelania na školách, ale láska,
ktorú deťom dával alebo dáva, sa nikdy
nezmení ani rokmi ani vzdelaním. Spomienky, ktoré máme asi všetci na našich
učiteľov sú plné lásky. Preto dúfam, že po
opustení našich brán, na nás nikdy neza-

budnete a budete na nás spomínať s láskou
a vaše úspechy v ďalšom živote nám vždy
prídete povedať. Sme tu stále pre vás.
Na záver by som chcela poďakovať viacerým, ktorí prispeli ku krásnemu prežitiu ďalšieho školského roka. Asi najviac
pani riaditeľke, ktorá so správnymi rozhodnutiami dotiahla úspešne fungovanie
ZŠ s MŠ. Ďalej sú to všetci žiaci ZŠ, ktorí
absolvovali Školu v prírode v Starej Lesnej
a správali sa výborne a robili nám dobré
meno. Ich správanie ocenili okoloidúci turisti a priali nám všetko dobré. A samozrejme patrí veľké ďakujem aj rodičom, ktorí
nám vložili do rúk plnú dôveru pri práci
s deťmi.
ĎAKUJEME!
Pozrite si zopár spomienok na fotografiách, ktoré sme zažili od posledného vydania Rakárika na web stránke:
https://zsmedzibrod.edupage.org/album/?
Mgr. Katarína Luptáková
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malý Rakárik

Čo je nové v našej materskej škole?
Naša materská škola.
Do školičky chodím rád,
čaká ma v nej kamarát.
V škôlke dobrý život máme,
učíme sa, zabávame.
Každý mesiac sa u nás niečo deje. Vždy
sa niečo nové naučíme, veľa vecí sa dozvieme, radi spoznávame, veľa sa hráme, spievame a tancujeme. V apríli sme si spolu
so žiakmi ZŠ pripomenuli Medzinárodný
deň tanca. Posolstvom dňa je oslava tanca a jeho schopnosť spájať a zjednocovať
všetkých ľudí, malých, veľkých, škôlkarov
i školákov. Tancu sa medze nekladú a bolo
to vidieť. Veselý deň a telocvičňa plná radosti a smiechu.
Nad hlávkami drobných kvetín
letí prvý, druhý, tretí.
Krídelkami jemne mihajú,
motýlie žarty stvárajú.

za 1. miesto v súťaži „Malé talenty“ kategória – recitácia, získal R. Woltemar, a diplom
za fantastický výkon v speve a recitácii získala L. Pohorelcová. Ďakujeme a gratulujeme!
Beseda s poľovníkom, to bol tiež zaujímavý a poučný deň. Hlavným ujom poľovníkom bol pán Ing. V. Haviar. Porozprával
nám o prírode, o lese, o zvieratkách, aj
o stromoch. Veľké prekvapenie nás čakalo
na školskom dvore, aj pred budovou našej
školy. Zasadili sme si spoločne stromčeky
pre radosť a pre skrášlenie nášho okolia, ale
hlavne sme videli, ako sa to správne robí
a ako sa starať o mladé stromčeky.

Príjemný deň sme mali aj vďaka divadielku Popoluška. Kto by nepoznal známy
príbeh o dvoch nevlastných sestrách a macoche, ktoré svojim konaním ponižujú Popolušku. Ale spravodlivý duch rozprávky jej
nakoniec umožní stať sa princovou ženou.
Všetkým sa príbeh páčil a každého zaujali
kúzla, hudba, spev a animácia bábok.
Drobučká črievička na schodoch leží,
zo zámku neznáma dievčina beží.
Na koňa vyskočí, uháňa k lesu,
princ ju však zazrel a hneď ušiel z plesu.
Nachádza črievičku, dievčinu nemá.
„Ktorá ju obuje, je moja žena!“
Črievičku skúša stará i mladá,
ale princ iba Popolušku hľadá.
V apríli mali „predškoláci“ významný
deň. Súťažili vo viazaní šnúrok. Každý sa
snažil, sústredil, a viazal a viazal. Šikovní
boli všetci, veď je to umenie urobiť dokonalú mašličku. Ale zvládli to a preto veľká
gratulácia pre všetkých...
Šikovné deti máme aj v oblasti umenia
v recitácii a speve, svedčia o tom aj dve ocenenia na súťaži v Slovenskej Ľupči. Diplom

so svojou fotkou. Na školskom dvore hrala hudba – tancovalo sa a vládla perfektná
nálada. Veríme, že sme Deň rodiny oslávili
v našej škole originálne a veselo.
Jún – je mesiac patriaci deťom, pretože
1.6. je Medzinárodný deň detí. Aj u nás
v materskej a základnej škole v tento deň
bolo veselo. Súťažili sme, tancovali sme –
oslavovali sme na školskom dvore. Veľa
sme sa nasmiali.
13.06. nás navštívili nadaní hudobníci zo
ZUŠ Brusno a predviedli nám svoj divadelný a hudobný talent.

Na 20. jún 2016 si pani učiteľky pripravili pre deti z materskej školy koncoročný
školský výlet do BABYLANDU pri Liptovskom Mikuláši.
29. 06. 2016 majú významný deň predškoláci, rozlúčia sa s materskou školou,
pretože od septembra už nastúpia do 1.
ročníka základnej školy. Tento školský rok
odchádza z MŠ 12 predškolákov.
Máj kúzelník – ako vie to?
Aj na metle kvitne kvietok!
Jar je v plnom rozkvete,
je nám krásne na svete!
V mesiaci máj sme s predškolákmi mali
športový týždeň – boli to dni s bicyklom. Aktivity s bicyklom boli zamerané na praktické
uplatňovanie základných pravidiel bezpečnosti na ceste, správanie sa na ceste, zásady
jazdy na bicykli, povinné vybavenie bicyklov,
dodržiavanie ochranných prvkov pri jazde
(reflexné prvky, prilba...). Aktivity sa deťom
páčili, jazdili disciplinovane, bezpečne a s radosťou. Všetci dostali diplom a odmenu za to,
že zvládli na výbornú svoj bicykel.
Deň rodiny – všetky deti prirodzene cítia potrebu tráviť čas s oboma rodičmi.
Rozhodli sme sa preto osláviť tento deň
spoločne. Aj keď to s počasím nevyzeralo najlepšie, pani učiteľky vyzdobili areál
školského dvora a pripravili pre deti a ich
rodičov rôzne zábavné a súťaživé hry (futbal, preťahovanie lanom, ovládanie fúrika,
natieranie chlebíkov a hľadanie „pokladu“).
Každé dieťa aj žiak si našiel v balíčku tričko

Milá škôlka
Mám pre teba zvesť,
nie som malý drobec! Už mám šesť!
Kto má šesť, to ti tak musí byť,
so škôlkou sa treba rozlúčiť.
Zbohom škôlka, naše postieľky,
kto má šesť, je pre vás priveľký.
Zbohom škôlka, naše stoličky,
nikto nezostáva maličký.
Zbohom škôlka, dobre sa tu maj,
lebo som už veľký naozaj!
Na jeseň až budú padať gaštany,
pôjdem do školy a budem vzdelaný.
Krásne leto, krásne letné prázdniny, veľa
zážitkov a dni plné slnka, želá kolektív materskej školy.     Mgr. Miriam Kabáčová
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71. rokov slobody
V minulom vydaní Rakárika nám zaúradoval tlačiarenský škriatok, vďaka
ktorému sme neuverejnili nasledujúci
článok od p. Paceka. Touto cestou sa redakčná rada ospravedlňuje autorovi aj
čitateľom Rakárika.
20. marca 2016 sme si uctili obete 2. svetovej vojny. Našou snahou je, aby sme generácii ktorá dospieva a po nás prevezme zodpovednosť za smerovanie tohto štátu, ozrejmili udalosti, poukázali na príčiny a dôsledky
fašistickej ideológie a na zverstvo tých, ktorí
sa pasovali za nadradenú rasu s právom roz-

hodovať o živote a smrti menejcenných, ku
ktorým zahrnuli aj nás, Slovanov.
Nesmieme pripustiť prekrúcanie dejín
a bagatelizovanie obdobia boja proti nacizmu, ktoré bolo bojom za zachovanie
vlastnej národnej existencie.
Slovensko sa uskutočnením SNP vrátilo
medzi demokratické krajiny sveta a tým
zmazalo hanbu za kolaboráciu s hitlerovským nacizmom. Toto obdobie radíme
k najväčším národným činom v našich novodobých dejinách.
Po potlačení SNP, ktoré trvalo 2 mesiace
a malo napomôcť postupu oslobodzujú-

cim jednotkám z východu, sa však z dôvodu odzbrojenia 2 východoslovenských
divízií už neuskutočnilo.
Ozbrojené vystúpenie proti nemeckej
okupácii viedlo fašistov a ich domácich
prisluhovačov k naplánovaniu represívnych akcií, ktoré už od konca októbra, začali domovými prehliadkami, výsluchom
podozrivých, ako aj samotným prečesávaním okolitých lesov.
Výsledok ich pomoci slovenskému
obyvateľstvu máte možnosť vidieť v Kremničke, Nemeckej, Ostrom Grúni, Kľaku
a v ďalších obciach a mestách.

105 vypálených obcí na Slovensku doplatilo za poskytovanie pomoci partizánom.
Tieto perzekúcie riadil veliteľ 14. Einsatzkomanda plukovník SS Deffner. Jeho
nástrojom bol teror, vraždy a masová
likvidácia účastníkov povstania, ilegálnych
pracovníkov a rasovo prenasledovaných.
Besnenie jednotiek wermachtu, vojsk SS, gestapa a bezpečnostnej polície
bol o to horlivejší, o čo bližšie bol front.
Gestapo privážalo do našej obce zaistených partizánov i občanov z okolitých dedín na vojenské komando, ktoré bolo u nás
zriadené. Podľa výpovedí očitých svedkov
po 18-tej hodine, ktorá bola stanovená ako
štatárium, zaistených vyvádzali za dedinu
a na moste cez rieku Hron ich strieľali a hádzali do vody. Iných zas vyviedli za dedinu
a v poliach ich postrieľali na úteku.
Obyvatelia Medzibrodu a okolitých obcí
sa museli zúčastňovať opevňovacích prác
na predpokladanom smere postupu Červeu
nej a Rumunskej Armády (ČA a RA).

RAKÁRIK 2/2016
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31. januára už bolo oslobodené Brezno.
Od konca januára až do marca 1945 prebiehali úporné boje zvádzané vojskami 40.
sovietskej ČA generála Žmačenka, spoločne so 4. RA generála Dascaleska proti 3 nemeckým a 1 maďarskej divízii v priestore
Banskej Bystrice.
Na základe postupu vojsk ČA a RA k By
strici museli Nemci s Maďarmi uvoľniť front
pri Podbrezovej a opustiť tento priestor, aby
sa nedostali do obkľúčenia. Pri ústupe poškodili železničný most cez Hron, ale aj tak
postup oslobodzujúcich vojsk nezastavili.

9

história/príroda
V skorých ranných hodinách 23. marca
1945 zo smeru od Brusna vošli jednotky
Rumunskej pešej divízie spoločne s divíziou ČA do našej obce. Vojaci pevnostnej
brigády vykonali kontrolu a vyčistenie príbytkov od možných okupačných vojakov
a pokračovali ďalej v postupe na Slovenskú
Ľupču.
Postupne sa vracal do obce normálny život. Pristúpilo sa k odmínovaniu vstupu do
lesov a odstráneniu následkov po bojovej
činnosti. Vojaci ČA postavili cez Hron drevený most a obnovilo sa vyučovanie v škole.

Na večnú pamiatku obetí 2. svetovej
vojny, bol slávnostne odhalený pomník,
pamätná tabuľa na kultúrnom dome a základnej škole, pripomínajúca ďalším generáciám vojnové udalosti a hrôzy, ktoré sa
tu v našej obci udiali.
Sme povinní vám mladým odovzdať
poznatky o dobách minulých, aby ste
sa nedopustili chýb a omylov v budúcnosti.
Predseda Základnej organizácie SZPB
plk. vv. Ján Pacek

Sokol sťahovavý
Ak si dali naši futbalisti ako symbol na
súčasných ME sokola, podľa mňa mali na
mysli sokola sťahovavého (Falco peregrinus). A ak by boli takými dokonalými lovcami ako je on, určite by postúpili aj cez
Nemecko, ktoré má v znaku futbalového
zväzu čiernu orlicu. Orol skalný je vták
oveľa väčší, ale loví úplne iným spôsobom
a určite je menej obratný ako sokol sťahovavý. Sokol sťahovavý je kozmopolitný
druh, čo znamená, že sa vyskytuje skoro na celom svete a preto aj vytvára veľa
poddruhov a foriem. Čím tieto vznešené
vtáky žijú bližšie k pólom, sú väčšie a napríklad v severnej Európe sú aj svetlejšie.
Veľkosťou sú zhruba ako havran, čo platí o samici, ktorá ako u všetkých dravcov
je výrazne väčšia a disponuje aj väčšími
zbraňami. Aj z tohto dôvodu dokáže samica uloviť oveľa väčšiu korisť ako samec
a to až do veľkosti kačky. Najbežnejšie sokol sťahovavý v našich podmienkach loví
holuby, hrdličky a rôzne drozdy a to výhradne vo vzduchu. Sokol sťahovavý má
dlhé špicaté krídla a krátky zužujúci sa
chvost. Charakteristická je tmavá maska
na bielej tvári. Celkovo je sfarbenie sivobiele alebo hnedobiele s rôznym podielom týchto farieb. Lovia z výšky strmhlavým letom rýchlosťou presahujúcou 300
km/h a útočia pazúrmi hlavne na krídla
tak, aby sa sami v tejto rýchlosti nezranili. Zraneného vtáka už na zemi dokonajú
zobákom. Na Slovensku znášajú od konca
marca samice 3-4 vajcia a sedia na nich cca
30 dní. Mladé opúšťajú hniezdo zhruba
po 40 dňoch. Nedospelé jedince si hľadajú nové teritóriá a možno ich zahliadnuť
aj v netypických biotopoch, preto by bol
pre tento druh priliehavejší názov potulný
ako sťahovavý – nejde o sťahovavý druh.
Niekoľko slovenských sokoliarov cvičí
sokoly aj v zahraničí (Nemecko, Dánsko)
a vycvičené jedince putujú aj do arabských

Hniezdny pár u chovateľa v B. Bystrici
krajín. Dopyt je veľký, lebo aj ich úbytok
náhlym úhynom je značný. Zapríčinené
je to hlavne tým, že blízkovýchodní lovci
uprednostňujú väčšie poddruhy pôvodom
zo severu Európy a keď ich vypustia na lov
z klimatizovaných obrovských voliér do
neznesiteľných horúčav, sokoly kolabujú.
Ak si niekto myslí, že nad Medzibrodom
nemôže zazrieť tento druh sokola, je na
omyle. Okrem samíc jastrabov Cájove,
Libčiakove a Lenčove holuby občas prevetrá aj sokol sťahovavý. V okrese Banská
Bystrica je v poslednej dobe evidovaných

okolo 10 hniezdnych párov. Počet „sťahovákov“ stúpol od sedemdesiatych rokov
na Slovensku minimálne na dvojnásobok
a skoro všetky historicky známe hniezdne
skaly sú obsadené. Základom ich ochrany
je predovšetkým nevyrušovanie skalných
brál v našich lesoch počas hniezdenia.
Aj názov nášho mančaftu TJ Sokol Medzibrod je zrejme odvodený od sokola ako
vtáka a nie od lokality Sokol, hoci nie je
vylúčené, že aj na skalách v tejto lokalite
niekedy sokoly sťahovavé hniezdili.
Paľo Kostúr
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História medzibrodského dorastu

Zo zápasu Žiar nad Hronom – Medzibrod 0:3, odohraného 16. apríla 1967, stojí zľava: Michal Baláž – vedúci mužstva, Peter Fulajtár, Ján Kadlec, Dušan Šuták,
Michal Jančiar, Marian Giertly, Štefan Stančev. Dole kľačí: Ján Šutka, Marian Huťka, Milan Bacúlik, Ondrej Smida, Zdeno Uhrík a Jozef Turčan.
Dva góly strelil Milan Bacúlik a jeden Marian Huťka.

Ján Šutka, Marian Huťka
(III. časť – 1966/67)
Sokol Medzibrod mal vo futbalových
súťažiach v ročníku 1966/67 tri mužstvá. Dospelí hrali v I. triede sk. „C“, dorastenci v krajskom majstrovstve a žiaci
v okresnej súťaži.
Súťaž dorastencov sa začala 14. augusta 1966. Medzibrod s veľkým rešpektom
privítal v prvom kole na domácom ihrisku
dorastencov Slovana Rimavská Sobota. Po
góloch Petra Fulajtára a Ondreja Smidu
odchádzal súper domov s prehrou 2:1.
K prvému súperovi cestovali dorastenci
do Liptovského Mikuláša na upravenej
„vetrieske“ s plachtou. Lavice na sedenie
boli požičané z kostolného pitvorca. Aj
napriek strastiplnej ceste sa dokázali na
zápas dobre pripraviť a vyhrali 3:0.
V ďalších zápasoch prehrali v Detve 3:1,
doma „prevalcovali“ Čadcu 5:1, prehrali
na ihrisku pri Kolkárni v Podbrezovej 3:1
a doma porazili Krásno 3:0. V siedmom
kole nešťastne prehrali v Považskej Bys-

trici 1:0, keď Marian Huťka nepremenil
penaltu. Po víťazstve doma nad Z SNP
Žiar 1:0, prišla „pohroma“. Cestovali do
Kysuckého Nového Mesta na povestnej
autobusovej „karavele“ a unavení prehrali vysoko 6:1. Pred zápasom nepomohli
ani povzbudzujúce tabletky od vedúceho
Martina Haviara „Capárika“. Práve naopak
– na ihrisku naši hráči skoro pospali. V odvete v Medzibrode im však prehru vrátili
a vyhrali vysoko 9:0.
Po ďalšej prehre s Iskrou Nováky 0:2 sa
rýchlo „otriasli“, vyhrali doma nad Teslou
Nižná 3:2 a pripravovali sa na zápas jesene – doma s Ružomberkom. V zápase na
ťažkom teréne mali veľkú prevahu. Hostia
len vďaka výbornému brankárovi odišli
s prijateľnou prehrou 1:0, keď náš vytúžený gól strelil obranca Ján Kadlec.
Na posledný zápas cestovali do Handlovej. Na výbornom ihrisku pekného štadióna Baníka, vykosenom v tvare šachovnice,
gól nedostali. Remíza 0:0 bola spravodlivá.
Aj v odvetnej časti súťaže dorastenci
Medzibrodu odohrali vyrovnané zápasy
s väčšími a známejšími futbalovými klub-

mi. V tabuľke ako nováčik súťaže skončili
na 7. mieste. Do najvyššej slovenskej súťaže dorastu postúpila Považská Bystrica
a do nižšej súťaže vypadli Krásno, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš.

Dorast o body
Oblastné majstrovstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Považská Bystrica
Kysucké N. Mesto
Ružomberok
Handlová
Nováky
Detva
Medzibrod
Nižná
Čadca
Podbrezová
Žiar
Liptovský Mikuláš
Rimavská Sobota
Krásno

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18 4 4 64:14 40
14 6 6 57:41 34
14 3 9 50:25 31
13 5 8 53:35 31
13 5 8 40:29 31
13 4 9 47:46 30
13 3 10 53:38 29
8 10 8 50:42 26
9 7 10 40:41 25
9 3 14 36:46 21
9 3 14 44:63 21
8 5 13 17:38 21
6 2 18 26:63 14
4 2 20 24:80 10
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Medzibrod je všade
Futbalový boom panuje v našej dedine
nielen kvôli výsledkom našich chlapcov
v IV. lige skupine JUH, ale pár nadšencov
chodí pravidelne povzbudzovať aj slovenských reprezentantov. Preto sme po úspešnej kvalifikácii na Majstrovstvá Európy
do Francúzska boli hneď rozhodnutí, že
určite pôjdeme povzbudiť našich hráčov
priamo na tento veľký turnaj a už sme iba
čakali, koho nám žreb prisúdi. Zo zápasov
v skupine sme si nakoniec vybrali stretnutie s Ruskom v Lille, keďže Anglicko hádam uvidíme v septembri v Trnave.
Zvolili sme rôzne spôsoby dopravy. Menšia skupinka 3 ľudí sme si vybrali letecký
zájazd na otočku a ďalšia partička cestovala autom a prespala pred a po zápase
v Luxemburgu. Pred štadiónom sme sa samozrejme stretli a pripojil sa k nám ešte aj
Michal Štefanovie, ktorý prišiel z Rakúska
vlastnou cestou. Všetci sme verili, že sa
už konečne prelomí smola nevydarených
dôležitých zápasov (Slovinsko, Ukrajina,
Bielorusko) a konečne uvidíme na vlastné
oči veľké víťazstvo našich hráčov. Pred štadiónom sme prezentovali našu dedinku vo
svete veľkou zástavou, za ktorú sme vďační
pánovi starostovi. Bohužiaľ sme ju nemohli
zobrať aj priamo na zápas, pretože boli po-

volené zástavy s maximálnymi rozmermi
1x1,5 metra. Z tohto dôvodu sme ju museli nechať v úschovni, ale víťazstvo našich
chlapcov nám to všetko vynahradilo. Mali
sme miesta v našom sektore a všetky góly
sme videli ako na podnose. Po zápase panovala samozrejme výborná nálada a ku cti
ruským fanúšikom slúži, že napriek prehre
v okolí štadióna ani v meste nevznikli medzi

našimi tábormi žiadne konflikty. Takisto si
zaslúžia pochvalu aj domáci dobrovoľníci
za výborne zvládnutú organizáciu.
Spiatočná cesta prebehla bez problémov
a tak sme sa všetci domov vrátili zdraví
a plní neopísateľných zážitkov, ktoré by
človek určite nezažil doma pred televí
znou obrazovkou.
-ihu-

Nastúpil na ligový zápas vo veku 66 rokov!
Brankár Lieskovca je najstarším
hráčom slovenských trávnikov
Posledné kolo futbalovej V. ligy skupiny C prinieslo rekordný zápis v histórii
slovenských súťaží.
V zápase 26. kola V. ligy skupiny C
medzi Lieskovcom a Čiernym Balogom
sa udiala nevídaná vec. Za stavu 4:0 pre
domáci Lieskovec poslal kouč OŠK v 66.
minúte na trávnik brankársku dvojku
tohto tímu Zdenka Uhríka. Na tomto by
nebolo ešte nič zvláštne, avšak tento gólman sa stal slovenským rekordérom: na
majstrovský zápas nastúpil vo veku 66
rokov!
Samotný Uhrík nevedel do poslednej
chvíle, čo sa na domácej lavičke chystá.
Tréner Viliam Lačný ho poslal medzi žrde
symbolicky v 66. minúte. Jeho príchod
na trávnik bol sprevádzaný obrovským
aplauzom domácich tribún. Pri každom
dotyku s loptou mu všetci tlieskali. Dokonca mal v druhom polčase aj niekoľko
zákrokov a loptu za svoj chrbát nepustil.

Ako prezradila dlhoročná opora Lieskovca, ktorá je zároveň aj funkcionárom tohto
klubu, Martin Svintek, brankár Uhrík sa
postaral o celoslovenský rekord, keď na
majstrovské stretnutie nastúpil ako najstarší hráč v histórii.
„Uhrík by mohol byť príkladom pre
mnohých mladých. Vo svojom veku poctivo trénuje a podáva kvalitné výkony.
Futbal je jeho celoživotnou vášňou,“ dodal Svintek.
Poznámka redakcie: spomenutý brankársky rekordér v dorasteneckých časoch
chytával za náš klub.

Zľava: Z. Uhrík, J. Šutka na zápase 5.10.2014
Medzibrod - Lieskovec

Zdroj: Stanislav
Černák
Foto: archív
OcÚ Medzibrod

Čítajte viac: http://naszvolen.sme.sk/c/20201857/nastupil-namajstrovsky-zapas-vo-veku-66-rokov-brankar-lieskovca-sa-stalnajstarsim-hracom-slovenskych-travnikov.html#ixzz4CuUHaMlO
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Futbalové družstvá v popredí
delegované osoby až na 270 € za 1 zápas.
Veríme, že fanúšikovia pochopia navýšenie
vstupného, aby sa ním aspoň sčasti pokryli
náklady na každý domáci zápas.   (ihu)

IV. liga skupina JUH - dospelí

Pred začiatkom jarnej časti futbalových
súťaží chceli naši chlapci nadviazať na
úspešnú nováčikovskú jeseň a bojovať do
posledného kola o popredné priečky tabuľky. Úvodných 6 zápasov napriek nie
optimálnemu hernému prejavu zvládli bez
bodového zaváhania. Veľký obdiv si zaslúžia hlavne za obrat zápasu v Hriňovej, kde
v 2. polčase oslabení o vylúčeného brankára Petríka dokázali heroickým výkonom
otočiť stav z 1:2 na 4:3. Šláger celej súťaže
sa odohral vo Fiľakove, kde aj zásluhou
výjazdu našich fanúšikov (100-120 ľudí)
bolo prítomných až 900 divákov. Naši hráči po vyrovnaní v závere zásluhou Ondreja
Pribulu uhrali cennú remízu 1:1 a naďalej
sa udržali pred svojim hostiteľom s náskokom 1 bodu. O ten však prišli v najbližšom
domácom zápase proti Badínu, v ktorom
napriek skorému vedeniu 1:0 nedokázali
pridať poisťovací gól a v závere sa podarilo hosťom vyrovnať. Bola to jediná domáca
strata nášho družstva počas celej sezóny, po
ktorej sa dostalo na 1. miesto Fiľakovo a už
do konca súťaže nezaváhalo. Medzibrod tak
ako nováčik súťaže obsadil vynikajúce 2.
miesto, ktorého výnimočnosť ešte zvyšuje
zloženie kádra pozostávajúceho z 2/3 z našich chlapcov a zvyšok z okolitých dedín.
V porovnaní s Brazílčanmi vo fiľakovskom
drese je to veľký rozdiel. V tejto sezóne naši
chlapci dokonca získali o 2 body viac ako
vo vlaňajšom postupovom ročníku 5. ligy.
Veľké uznanie si zaslúži aj bilancia našich chlapcov na domácom ihrisku v tejto
sezóne (12 víťazstiev – 1 remíza) a hlavne
skutočnosť, že Medzibrod prehral domáci
ligový zápas (okrem Slovenského pohára)
naposledy v septembri 2013 a odvtedy natiahol sériu domácej neporaziteľnosti už
na 35 zápasov. V novom ročníku 2016/2017

budú naši chlapci opäť hrať v IV. Lige v skupine JUH, do ktorej postúpili nováčikovia
zo Šalkovej, Rakytoviec, Tornale a Olovárov. Takisto sa opäť zúčastnia aj Slovenského pohára, ktorého úvodné kolo sa odohrá
24.7. a jeho žreb sa uskutoční 12.7.2016.
Dorastenci sa museli počas zimnej prestávky vyrovnať s odchodom 2 kľúčových
hráčov (Bartoš, Kubiš) do Nemeckej a po
skrate Erika Kelemacha v zápase proti Slovenskej Ľupči odohrali celú jarnú časť s 13
hráčmi a viacero záverečných zápasov dokonca bez jediného náhradníka. Napriek
tomu si zaslúžia pochvalu, že súťaž dohrali
(Vígľaš – Pstruša, Jasenie a Selce sa v priebehu ročníka odhlásili) a nakoniec obsadili
pod vedením Andreja Smidu výborné 3.
miesto. Do budúceho ročníka sa z dôvodu
nedostatku chlapcov dorastenecké družstvo už neprihlási.
Prípravka odohrala pod vedením Jožka
Huťku a Ľuba Huťku viaceré turnaje s družstvami banskobystrického okresu (Selce,
Ľubietová, Poniky, Slovenská Ľupča) a v závere sezóny ešte spoločný turnaj s družstvami breznianskej skupiny na Čiernom
Balogu. Potešujúca je početná účasť detí na
tréningoch a turnajoch a do budúceho ro
čníka je možnosť vytvoriť okrem prípravky
aj družstvo mladších žiakov.
Výbor TJ Sokol Medzibrod si dovoľuje
touto cestou poďakovať všetkým členom,
funkcionárom, trénerom, hráčom, sponzorom a fanúšikom, ktorí sa podieľali nejakou formou na úspešnej sezóne 2015/2016
a verí, že nasledujúci ročník bude minimálne taký vydarený, ak nie ešte lepší. Zároveň
si dovoľuje upozorniť fanúšikov, že vstupné
na domáce zápasy sa od ročníka 2016/2017
upravuje na 2 € dospelí a 1 € dôchodcovia
z dôvodu nárastu nákladov na odmeny pre

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

Fiľakovo
Medzibrod
Slov. Ďarmoty
Zvolen „B“
Revúca
Hriňová
Badín
Vinica
Pliešovce
Poltár
Kováčová
Veľký Krtíš
Málinec
Divín

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
19
17
17
12
11
11
11
10
8
9
5
2
1

3
5
6
3
4
5
4
2
5
6
3
1
6
3

2
2
3
6
10
10
11
13
11
12
14
20
18
22

71: 9
82:21
68:17
54:29
50:37
36:46
38:33
44:40
35:41
37:42
34:45
24:64
35:81
14:117

66
62
57
54
40
38
37
35
35
30
30
16
12
6

1
5
7
8
7
11
11
14
13
16
17
18
21

115:26
90:28
62:30
52:42
81:37
60:69
52:53
41:45
56:72
45:80
58:90
43:91
24:116

67
55
49
46
46
37
35
28
27
22
19
18
6

IV. liga dorastu skupina C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Slov. Ľupča
Kremnica
Medzibrod
Pliešovce
B. Štiavnica
Prestavlky
Heľpa
Žarnovica
Očová
Lovča
Kováčová
Šalková
Kremnička

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

22
18
16
15
16
12
11
9
8
7
6
6
3

1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
0
0

Program zápasov A družstva
v ročníku 2016/2017
07.08.2016
14.08.2016
21.08.2016
28.08.2016
04.09.2016
11.09.2016
18.09.2016
25.09.2016
02.10.2016
09.10.2016
16.10.2016
23.10.2016
30.10.2016

Medzibrod – Olováry
Revúca – Medzibrod
Medzibrod – Kováčová
Poltár – Medzibrod
Medzibrod – Vinica
Veľký Krtíš – Medzibrod
Medzibrod - Rakytovce
Medzibrod - Pliešovce
Badín - Medzibrod
Medzibrod - Šalková
Ďarmoty - Medzibrod
Medzibrod - Hriňová
Tornaľa - Medzibrod
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