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obecné noviny do každej rodiny

štvrťročník o dianí v Medzibrode

zadarmo do každej domácnosti

Vážení spoluobčania,
počas roka ste boli prostredníctvom štvrťročníka Rakárik pravidelne informovaní o dianí
a aktivitách v našej obci. V poslednom tohtoročnom vydaní, keď Vianoce už nám pomaly klopú na dvere, sa nebudem vracať k už
zverejneným informáciám, ale zameriam sa
na akcie, ktoré sme realizovali v poslednom
kvartáli.
I v tomto roku sa nám podarilo pokračovať
v postupnej oprave miestnych komunikácií.
Nový „asfaltový koberec“ spojený s výmenou verejného vodovodu bol položený na
ulici Sihote, na časti ulíc Nová a Námestie
hrdinov SNP . Okrem toho boli na viacerých
miestach v obci prevedené lokálne opravy
ciest a odvodnení. V miestnej hasični sa pristúpilo po vynútených stavebných prácach
z dôvodu parkovania hasičského vozidla Tatra 815 k založeniu novej elektrickej posuvnej
brány. Po úspešne zvládnutom procese verejného obstarávania sa v mesiaci november
začalo v priestoroch bývalej MŠ Pod hôrkami
s výstavbou nového viacúčelového ihriska.
Práce na spodnej stavbe a elektrické prívody
k osvetleniu ihriska sú k dnešnému dňu hotové. Do ukončenia prác je potrebné osadiť
bočné mantinely so záchytnými sieťami, stožiare osvetlenia a športové príslušenstvo.
Na jednej strane mám radosť z toho,
že z ušetrených finančných prostriedkov
z bežného rozpočtu v dôsledku efektívneho hospodárenia sa nám podarilo v tomto
roku pokryť náklady náročných stavieb.
Samozrejme i vďaka dvom poskytnutým nenávratným dotáciám z Úradu vlády SR v celkovej výške 49 000 Eur. Na druhej strane
musím poznamenať, že výzvy pre získanie
dotácie z európskych fondov sú nastavené
nespravodlivo a diskriminačne. Napríklad
cez Program rozvoja vidieka sú oprávnenými žiadateľmi len obce do 1000 obyvateľov.
Bratislavskí a Bruselskí úradníci žijúci vo
vlastnom imaginárnom svete asi nepochopili, že i v obciach s počtom nad 1000 obyvateľov majú poškodené miestne komunikácie, ktoré treba opravovať, majú i námestia
a verejné budovy, ktoré je potrebné rekonštruovať. A ak takýto úradník na míle vzdia-

2015

lený od reality žije v názore, že obec s 1350
občanmi dokáže tieto činnosti pokryť len
z bežného rozpočtu, potom mu treba naozaj
zaželať pred sviatkami už len pevné zdravie
a zdravú myseľ.
V roku 2015 sme spoločne s poslancami
obecného zastupiteľstva riešili mnohé problémy, podnety a požiadavky občanov na jedenástich pracovných zasadnutiach. V rámci
nich sa prijímali rozhodnutia pre zabezpečenie zásadných úloh. Pre občanov je určite dôležitá informácia, že v rámci prehodnocovania daní a poplatkov, nedošlo k podstatným
zmenám. Zvýšenie daní na budúci rok sa dotkne len lesných pozemkov. Týmto obec získa viac finančných prostriedkov, ktoré bude
potrebné vynaložiť na opravu poškodených
miestnych komunikácii v dôsledku prejazdu ťažkých nákladných vozidiel s drevnou
hmotou. Na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva bol schválený aj rozpočet obce
na rok 2016. O pripravovaných akciách budete detailnejšie informovaní v nasledujúcom
vydaní Rakárika.
Tak ako každý rok, nezabudli sme ani teraz na vianočnú výzdobu nášho námestíčka.
Keďže dostávame od najmenších až po skôr
narodených tú istú otázku ohľadom výzdoby vianočného stromu, tu je vysvetlenie.
Nie je pravdou, že by sa nám snáď nechcelo
vysvietiť v parku vyrastený sedemnásťmetrový smrek tak, ako v minulých rokoch. No
problém už bol s údržbou a zakladaním
osvetlenia z dôvodu, že s bežne dostupnou
vysokozdvižnou plošinou sme sa už nedostali k najvyšším poschodiam symbolu
Vianoc. A tiež pre vizuálny efekt by bolo
potrebné dokúpiť desiatky metrov ďalšieho
osvetlenia. Náš „starý dobrý stromček“ nám
každým rokom narastal tak, že proste prerástol nad únosnú výšku. Preto sme pristúpili k osadeniu vianočného stromu skromnejších rozmerov. Verím však, že i on prispeje
k obohateniu prichádzajúcich vianočných
sviatkov. A k nim prajem všetkým občanom
ich krásne prežitie, pokoj, radosť a úspešný
vstup do Nového roka 2016.
starosta obce

Mier, viera,
láska a nádej
Na adventnom venci horeli štyri sviečky tak tichučko, že bolo počuť, keď sa
začali rozprávať. Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa MIER. Moje
svetlo síce svieti, ale ľudia žiaden mier
nedodržujú.“ Jej svetielko bolo čím ďalej slabšie, až nakoniec celkom zhaslo.
Svetlo druhej sviečky zablikalo a sviečka povedala: „Volám sa VIERA. Som zbytočná, pretože ľudstvo nechce o Bohu
nič vedieť. Nemá teda význam, aby som
horela.“ Miestnosťou zavial prievan
a druhá sviečka zhasla. Ticho a smutno
sa o slovo prihlásila tretia sviečka. „Volám sa LÁSKA. Už nemám dosť sily, aby
som ďalej horela. Ľudia ma odložili nabok. Vidia len sami seba a nikoho iného,
koho by mali mať radi.“ A s posledným
záchvevom zhaslo i toto svetlo. Vtom
vošlo do miestnosti dieťa, pozrelo sa na
sviečky a smutne povedalo: „Vy predsa musíte horieť, a nie byť zhasnuté!“
Takmer sa pustilo do plaču... Vtom sa
dostala k slovu i štvrtá sviečka a povedala: „Neboj sa, pokiaľ ja horím, môžeme
znovu zapáliť i ostatné sviečky. Volám
sa NÁDEJ.“ Dieťa od tejto sviečky zapálilo zápalku a rozsvietilo znovu ostatné
sviečky. Plameň nádeje by nikdy nemal
v našom živote vyhasnúť. A každý z nás
by mal neustále udržiavať plamene mieru, viery, lásky a nádeje.
Zdroj: Internet

Šťastné a veselé Vianoce
a úspešný nový rok praje RRR
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Televízny káblový rozvod (TKR)
v obci Medzibrod
Je skôr svetlou výnimkou ako pravidlom, že obec má vlastný káblový rozvod.
My medzi hŕstku takýchto obcí patríme.
Svoju históriu začal TKR písať v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. V začiatkoch občania prijali s nadšením možnosť pripojenia sa na TKR. Bohatá programová ponuka, jednoduché pripojenie
bez potreby montovania antény, oslovila
mnohých občanov, ktorí požiadali o pripojenie. Celkom išlo bezmála o 400 prípojok.
Ako bonus navyše mohli občania využívať
obecný televízny informačný kanál, ktorý slúži dodnes pre poskytovanie základných informácií. Počas dvadsiatich rokov
existencie TKR sa toho zmenilo viac ako
dosť. V prvom rade je to nástup cenovo
dostupnej konkurencie v oblasti poskytovania programovej skladby cez satelitné
vysielanie (UPC, Digi, Magio, Skylink...).

Výsledkom je v súčasnosti pokles pod 200
prípojok. Ďalšou zmenou je nalaďovanie
programov v digitálnom alebo analógovom
vysielaní. Hlavne pre digitálne vysielanie
nie je vhodný každý televízny prijímač,
predovšetkým staršie typy, čo často znepríjemňuje život hlavne starším občanom,
ktorí túto službu využívajú. Tým, že sa na
trh dostalo viacero poskytovateľov programového spektra, zmena nastala i v chápaní TKR z pohľadu služby pre obyvateľstvo.
Pokiaľ v začiatkoch TKR môžeme hovoriť
o kvázi verejnej službe, dnes je to čisto komerčná záležitosť. Práve z tohto dôvodu
nám Stredoslovenská energetika a.s. začala
od tohto roka účtovať za prenájom podperných bodov (ide o betónové stĺpy elektrického vedenia) nemalú sumu a to 1522,33
Eur ročne. Samozrejme tieto neoprávnené
náklady obce niekto zaplatiť musí. Zdravý

sedliacky rozum hovorí, že by to mal byť
asi ten, kto TKR užíva. Preto celková suma
bola prerozdelená pre všetkých, ktorí majú
prípojky k TKR. V prípade, že užívateľ nebude chcieť uhradiť prevádzkové náklady
vo výške 7,11 Eur, prípojka k TKR bude
dňom 1.1.2016 zrušená. Po dohode s Ing.
Maslíkom budú od 1.1.2016 tieto prevádzkové náklady premietnuté do cenníka za
užívanie TKR v základnom i rozšírenom
balíku. Neexistuje najmenší dôvod na to,
aby obec z vlastných prostriedkov doplácala na prevádzkové náklady káblovej televízie. Na záver pripomínam, že napriek
rastúcim prevádzkovým cenám počas celého obdobia sa cenník za poskytovanie
programov prostredníctvom TKR menil
len minimálne. V konečnom dôsledku je
však na každom, aké služby si vyberie.
starosta obce

Pár deci, ktoré zachránia život
Na konci kalendárneho roka sa usilujeme našim darcom pripraviť malé posedenie. Na úvod privítala darcov krvi predsedníčka Miestneho spolku Slovenského
červeného kríža pani Nataša Klimentová.
Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca obecného zastupiteľstva pán Miroslav Huťka,
ktorý tiež poďakoval darcom v mene svojom, obecného úradu ako aj celej obce.
Darca krvi p. Urban sa poďakoval, za
všetkých darcov, celému výboru, za posedenie, ktoré pre nich pri pripravujeme
a že na nich nezabúdame.
14. jún je svetový deň darcov krvi,
ktorý je každý rok
príležitosťou pre celú
spoločnosť,
poďakovať a vzdať hold
vzácnym ľuďom. Pre
mnohých z darcov
je to celoživotné poslanie – nezištne pomáhať zachraňovať
životy. Dobrovoľných
darcov na Slovensku
aj vo svete bude treba
stále a preto je nutné

pracovať na rozširovaní darcovskej základne. Darcovia naši vzácni, opäť sa pred vami
skláňame, patrí vám všetkým obrovská
vďaka za vašu snahu, ochotu, porozumenie. Ak sa vám bude v najbližších dňoch
štikútať - to nejaký pacient práve ďakuje za
svoje uzdravenie Pánu Bohu a vám.
Dúfame, že budete aj naďalej, podľa svojich možností chodiť darovať krv, tú najvzácnejšiu tekutinu a budeme radi, keď sa
k nám pripoja aj ďalší občania našej obce.
V roku 2015 darovali krv: Zuzana Šu-

táková, Ľubomír Švarc, Jana Cipriani,
Zuzana Padúchová, Mária Kulfasová,
Monika Petríková, Eva Schmitz, Katarína Sálišová, Branislav Sáliš, Ivan Sáliš,
Vladimír Sáliš, Slávka Lenčová, Milan
Lenčo ml., Ľubomír Huťka, Zdenko
Prievalský, Miloslav Urban, Lukáš Petrík, Miroslav Lehotský, Marek Dřímalka, Matúš Cuper, Pavol Vaník, Róbert
Zázrivec, Jozef Zázrivec.
Ďakujeme
Výbor MS SČK v Medzibrode
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Železnice
Železnice Slovenskej
Slovenskej republiky
republiky
železničná
železničná stanica
stanica
MEDZIBROD
MEDZIBROD

Príchody a odchody vlakov
Platí
do 10.12.2016
10.12.2016
Platí od
od 13.12.2015
13.12.2015 do

Vlak
Vlak
Prích. Odch. Dopr. Druh Číslo

Z

Prích. Odch. Dopr. Druh Číslo Z
4.44
4.44
4.41
4.41
5.33
5.54
5.33

4.44
4.44
4.46
4.46
5.34
5.55
5.34

ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK

Os
Os
Os
Os
Os
REX
Os

7401
7401
7400
7400
7402
781
7402

6.41
6.37
6.41
8.00
6.37
7.57

6.42
6.43
6.42
8.01
6.43
8.02

ZSSK Os
ZSSK Os
ZSSK Os
ZSSK REX
Os
ZSSK

7404
7403
7406
7404
785

7.57
8.59
8.56
10.05
8.59
10.59
8.56
10.56
10.05
12.59
10.59
12.56
10.56
13.48
12.59
14.08

8.02
9.00
9.01
10.06
9.00
11.00
9.01
11.01
10.06
13.00
11.00
13.01
11.01
13.49
13.00
14.08

ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK

Os
REX
Os
Os
Os
Os
REX
Os
Os
Os
Os
REX
Os
Os

7408
780
7405
7407
7408
7410
780
7409
7407
7412
7410
783
7409
7411

14.59
13.48
14.56
14.08
15.49
16.12
14.59
16.34

15.50
16.12
15.00
16.35

ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK

Os
Os
Os
Os

18.11
18.08
19.00
17.01
19.23
16.58
20.09
18.11
20.59
18.08
20.55
19.00
22.52
19.23
22.49

18.12
18.13
19.01
17.02
19.24
17.03
20.10
18.12
21.00
18.13
21.01
19.01
22.53
19.24
22.54

ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK

REX
Os
Os
Os
Os
Os
Os
REX
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

5.54

8.00

5.55 ZSSK
ZSSK REX
781
Os
7403

8.01 ZSSK Os 7406
ZSSK REX
785
ZSSK
Os
7405

12.56 13.01
15.00
13.49
15.01
14.08

14.56
15.49
17.01
16.12
16.58
16.34

15.01
15.50
17.02
16.12
17.03
16.35

smer

smer

doPoznámky

doPoznámky

Banská Bystrica( 4.21)
Brezno mesto( 5.41)
Banská Bystrica(
4.21) Banská
Brezno
mesto( 5.41)
Brezno(
4.06)
Bystrica(
5.09)
Brezno( 4.58)
4.06)
Brezno(
ZvolenBanská
osobnáBystrica(
stanica( 5.09)
6.35) ide v X, nejde 24.XII. - 10.I.;
GERAVY
v X, nejde 24.XII. - 10.I.;
Banská
5.36)
Margecany(
9.14) ide
Brezno(Bystrica(
4.58)
Zvolen osobná
stanica( 6.35)
ide v X;
GERAVY
Banská
Bystrica(
5.36)
Margecany(
9.14)
Banská Bystrica( 6.18)
Brezno mesto( 7.30) ide v X;
Brezno( 5.57)
Zvolen osobná stanica( 7.50)
Banská Bystrica( 6.18)
Brezno mesto( 7.30)
Brezno( 7.26)
Banská Bystrica( 8.23)
Brezno(
5.57)
Zvolen
osobná
stanica( 7.50) HNILEC
Banská Bystrica( 7.39)
Margecany(11.17)
Brezno( 7.26)
Banská Bystrica( 8.23) ide v ⑥ a †
Banská Bystrica( 8.36)
7.39)
Margecany(11.17)
Banská
Brezno
mesto( 9.41) HNILEC
Brezno mesto( 8.14)
Banská Bystrica( 9.24) ide v ⑥ a †
Margecany(
6.46) 8.36) Banská
Bystrica(10.24)
Banská Bystrica(
Brezno
mesto( 9.41) KRÁĽOVA HOĽA
Banská
Bystrica(10.36)
Brezno
mesto(11.42)
Brezno mesto( 8.14)
Banská Bystrica( 9.24)
Brezno
mesto(10.15)
Banská Bystrica(10.24)
Bystrica(11.24) KRÁĽOVA HOĽA
Margecany(
6.46)
Banská
Banská Bystrica(12.36)
Brezno(13.36)
Banská Bystrica(10.36)
Brezno mesto(11.42)
Brezno mesto(12.14)
Banská Bystrica(13.24)
Brezno mesto(10.15)
Bystrica(11.24) KRÁĽOVA HOĽA
Banská
Bystrica(13.30) Banská
Margecany(17.03)
Banská
Bystrica(12.36)
Brezno(13.36)
Banská Bystrica(13.45)
Brezno(14.47) ide v X, nejde 24.XII.- 10.I.

Banská Bystrica(13.24) a 1.VII.- 4.IX.
ZSSK Os 7412 Brezno mesto(12.14)
Banská
Bystrica(14.36)
Brezno(15.41) KRÁĽOVA HOĽA
Os
7413
REX
783 Banská Bystrica(13.30)
Margecany(17.03)
Banská Bystrica(15.24) ide v X, nejde 24.XII.- 10.I.
Os
7414 Brezno(14.21)
Banská Bystrica(13.45)
Brezno(14.47)
Os 7411 Brezno
mesto(15.06)
Banská Bystrica(16.14)

ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK

Os
Os
Os
Os
Os
Os

20.09 20.10 ZSSK Os
20.59 21.00 ZSSK Os
VYSVETLIVKY / EXPLANATION:
21.01 ZSSK Os
Druh20.55
vlaku
R
Rýchlik / Ordinary fast train
REX 22.52
RegionalExpress
/ RegionalExpress
22.53
ZSSK Os
Zr
Zrýchlený vlak / Semi-fast regional train
Os
Osobný vlak / Ordinary passenger train
22.49 22.54 ZSSK Os

Nást. Kol.

Nást. Kol.
3

32
23
33
33
2

3
3
22
3
23
2

33
23
32
3
3
2
23
33
2
33
2
3

7416
7415
Banská Bystrica(15.44)
Bystrica(14.36)
7413 Banská
7436 Brezno mesto(15.50)

Brezno(16.53) ide v X, nejde 24.XII. - 10.I.
Brezno(15.41)
Banská Bystrica(17.05) ide v ⑦ a 6.I., 28.III., 1.XI.,

3
33
3

782
7419
7420
7418
7421
7417
7423
782
7422
7419
7425
7420
7427
7421
7424

Banská Bystrica(18.30)
Brezno mesto(18.56)
Banská Bystrica(17.25)
Bystrica(19.25)
Banská
BreznoBrezno(17.39)
mesto(20.07)
Brezno mesto(20.56)
Banská Bystrica(18.30)
Banská Bystrica(21.23)
BreznoBrezno(21.37)
mesto(18.56)
Banská Bystrica(19.25)
Brezno(23.27)
Brezno
mesto(20.07)
Banská
Bystrica(23.15)

3
2
33
23
33
3
22
33
32

a 1.VII.- 4.IX.

Banská Bystrica(15.24) nejde 27.XII., 27.III., 3.VII. 7414 Brezno(14.21)
Banská Bystrica(16.14) 28.VIII.;
7416 Brezno mesto(15.06)
ide vv X,
X nejde 24.XII. - 10.I.
Brezno
mesto(16.21)
7418
Brezno(16.53) ide
7415 Banská Bystrica(15.44) Banská Bystrica(17.25)
Brezno(17.39) ide v ⑦ a 6.I., 28.III., 1.XI.,
7417 Banská Bystrica(16.35)
Banská Bystrica(17.05) GERAVY
7436 Brezno mesto(15.50)

7423
7422
7425
7427
7424

Margecany(14.46)
Banská Bystrica(17.46)
Brezno(18.21)
Brezno mesto(16.21)
Banská
Banská Bystrica(18.55)
Bystrica(16.35)
Banská Bystrica(19.46)
Margecany(14.46)
Brezno mesto(20.11)
Banská Bystrica(17.46)
Banská Bystrica(20.33)
Brezno(18.21)
Banská
Bystrica(22.30)
Banskámesto(22.09)
Bystrica(18.55)
Brezno

nejde 27.XII., 27.III., 3.VII. 28.VIII.;

ide v X

ide v X, nejde 24.XII. - 10.I.

GERAVY

Banská Bystrica(19.46)
Brezno mesto(20.56) ide v X, nejde 24.XII. - 10.I.
Brezno mesto(20.11)
Banská Bystrica(21.23)
Banská Bystrica(20.33) Dopravca / Train operator
Brezno(21.37)
Banská Bystrica(22.30)
Brezno(23.27)
Brezno mesto(22.09)
Banská Bystrica(23.15)

Obmedzenie jazdy
X
pracovné dni / working days
†
nedeľa a štátom uznané sviatky / Sundays and holidays confirmed by the state
①-⑦
dni v týždni (pondelok-nedeľa) / days of week (Monday-Sunday)

VYSVETLIVKY / EXPLANATION:

ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, www.slovakrail.sk
zákaznícka linka / call centre 18 188

RJSK

RegioJet, a.s., Obchodná 48, 811 06 Bratislava, www.regiojet.sk, info@regiojet.sk
zákaznícka linka pre linku Bratislava – Komárno / call centre for line Bratislava – Komárno - 02/38 10 38 44
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Vážení čitatelia,
aj v tomto roku Medzibrodské kočovné divadlo pripravuje premiéru. Veď aké by to
boli medzibrodské Vianoce bez divadla.
Tentoraz sme siahli po hre súčasného slovenského autora Kamila Žišku s názvom
„Páračky u babky Justíny“. V mozaike dejín, ktoré si kedysi zapisoval a tak trochu
aj vymýšľal dedo tetky Justíny (mimochodom, najväčší ochotník v šírom okolí, ale
to možno, len preto, že bol jediný ochotník na šírom okolí), sa predstavia - Norika
Dřímalková, Marta Haviarová, Katarína
Plachá, Eva Laluhová, Juraj Haviar, Jozef

Zázrivec, Robo Zázrivec, Andrej Kabáč,
Michal Sokol, Ján Hraško, Matej Urban,
Stanka Meľová, Lara Pohorelcová a Viktória Haviarová. O réžiu a texty piesní sa
postaral Tomáš Pohorelec. Ale viac už prezrádzať nebudeme. Ak ste zvedaví, príďte
sa pozrieť 23. alebo 25. decembra 2015
o 17.00 hod., 6. januára 2016 tiež o 17.00
hod., alebo 22. januára 2016 o 18.00 hod.
Lístky sú už v predaji a dajú sa zakúpiť na
obecnom úrade v Medzibrode. Súčasťou
premiéry 25. decembra bude aj divadelný krst debutového CD Tomáša Pohorelca

a Maťa Urbana s názvom „Výpoveď o stave
duší“ spojený s jeho predajom.
To ale nie je z našej strany všetko. Predstavenie „Statky – zmätky“, ktoré sme premiérovali v minulej sezóne sa stalo najreprízovanejším v novodobej histórii a preto
sme sa rozhodli ponúknuť ho naším divákom ešte raz aj v Medzibrode. Uvidieť ho
môžete 30. decembra 2015 o 18.00.
Tešíme sa na Vás a želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný
Nový rok.
Tomáš Pohorelec

Milí a vážení priatelia, milovníci divadla,
som rád, že Vás môžem opäť privítať a pozvať do ďalšej našej divadelnej sezóny.
Predchádzajúca bola pre celý súbor náročná, ale aj úspešná, čo sa týka počtu odohratých predstavení, ale aj úspechov diváckych či úspechov na okresných a krajských prehliadkach.
Musím povedať, že som hrdý na
všetkých členov nášho súboru, hlavne pre
ich profesionálny prístup. Aj preto vznikajú u nás takéto úspešné predstavenia.

Divadlo je buď dobré alebo zlé. Buď sa
podarí alebo nie. Dopredu to nikto nevie.
Ale v kútiku srdca verím, že aj „Páračky“
sa uchytia a toto predstavenie sa zapíše do
úspešných historických predstavení dejín
nášho súboru. A to hlavne preto, že sú medzi nami viacerí, ktorí sa môžu postaviť do
polohy režiséra, scenáristu či autora hudby
a textov. To mňa osobne veľmi teší. Takto
multifunkčne pracuje aj Tomáš Pohorelec.
Úspešne sa mu podarilo vytvoriť symbiózu

hudby, svetla, piesní a vtipných textov. Ale
čo je veľmi dôležité, prinúti hercov tvoriť
priamo na javisku. Takto vzniklo veľa replík a nápadov, ktoré sa rodili spontánne
na pľaci. Prajem Vám, aby ste sa úprimne
bavili aspoň tak, ako my pri príprave tejto
inscenácii. Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí aj malíčkom prispeli
k zrodu našej novej divadelnej hry.
Jozef Zázrivec
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Aj tento
rok sme
blahoželali
11. novembra sa stretli v sále kultúrneho
domu. Jubilanti, ktorí tohto roku oslávili
okrúhle výročie narodenia, pán starosta
a pracovníčky obecného úradu. Posedenie spríjemnili deti zo základnej a materskej školy a spevácka skupina Borovô
rozprúdila náladu.

65 rokov

70 rokov

75 rokov

80 rokov

85 rokov

Ján Kadlec
Miroslav Kenický
Marian Belluš
František Švajka
Dušan Zeman
Michal Kabáč
Marian Huťka
Stanislav Plachý
Stanislava Sokolová
Viera Haviarová
Janka Lihanová
Jozefa Prievalská
Blanka Majcherová
Anna Švajková
Anna Lamperová
Mária Púpalová
Mária Haviarová
Barbora Kršteníková

Ľuboslav Lamper
Peter Rajčok
Ladislav Pikla
Peter Padúch
Emil Huťka
Ján Frgelec
Mária Padúchová
Eleonóra Zázrivecová
Anna Haviarová
Oľga Očenášová
Sylvia Šuhajdová
Anna Zázrivcová
Marta Vaníková
Anna Sokolová
Eva Haviarová

Jozef Vaník
Ivan Chomič
Ivan Paulenka
Marta Zázrivecová
Ľudmila Haviarová
Zlata Ramajová
Helena Šuhajdová
Katarína Kabáčová

Karol Zázrivec
Želmíra Hudecová
Bernardína Ramajová

Rudolf Chamko
Katarína Zázrivecová
Viera Haviarová
Jozefína Kabáčová
Pavlína Vaníková
Jozefína Samuelčíková
Anna Vrábová
Rudolfína Padúchová

Nech Vám stále slnko svieti v oknách Vášho domova,
aj keď mráčik zastrie ho, zažiari Vám odznova.
Nech Vám život splní všetky Vaše nádeje,
nech sa šťastie na Vás denne usmeje,
nech nikdy nespoznáte bolesť ani klam,
to všetko prajeme k Vašim okrúhlym jubileám.
-rrr-

90 rokov
Alžbeta Stančevová

95 rokov
Jaroslav Mikloš
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Spomienky zostali
„Janko, prosím vás, postojte na chvíľku. Chcel by som sa s vami trošku porozprávať.“ Takto oslovil pán farár Kahaj
organistu a učiteľa Janka Tajchera. Viete Janko, ani sa nenazdáme a máme tu
vianočné sviatky. Chcel by som trošku
spestriť polnočnú omšu a prvý sviatok
vianočný. Pomôžete mi prosím vás v tom
aj vy? Porozmýšľajte, možno na niečo prídete.“ „Nuž dobre, pán farár. Pokúsim sa
a ak na niečo prídem, tak vám, to poviem.
A veru, tak sa aj stalo. Po nejakom čase,
keď sa v škole stretli, pán učiteľ Tajcher
prehovoril: „Pán farár, objavil som jednu
starú nádhernú koledu má veľmi zaujímavý text a príjemnú hudbu, chcem sa
dohodnúť s Jožkom Bacúrom a Lackom
Petríkom, že ja by som hral na organe, oni
by ma sprevádzali na husliach. Koledu by
mohol spievať Martin Huťka (zvaný Cinko) a štyri či päť žien.“ A tak sa aj stalo.
Keď na polnočnú svätú omšu išli ľudia
na oferu, husle a organ začali hrať a zbor
spievať. Bola to táto koleda:

7

spravodaj

Veriaci, prítomní v kostole boli naozaj milo
prekvapení. Z hry na husliach, krásnom speve zboru a hlavne z krásnej koledy. To isté
sa opakovalo i na prvý sviatok vianočný, na
narodenie Pána. Ľudia vychádzajúc z kostola
počkali na účinkujúcich a vrelo sa im poďakovali. Bývalý prvý richtár dediny Juraj Ramaj starší a Štefan Peťko, dedinský mlynár sa
s pánom farárom Kahajom a organistom Tajcherom dohodli, že o rok by sa v koledovaní
na polnoc malo pokračovať a vytvoriť z toho
tradíciu. Všetko bolo vybavené. No budúcnosť bola trošku horšia ako si ju vyjednávači
predstavovali. Už asi po polroku odišiel učiteľ Tajcher organovať a učiť do dediny, ktorá
bola veľmi blízko k jeho rodisku. Na šťastie
pre našu obec pán farár Kahaj zostal, a ako
učiteľ prišiel Fridrich Baník, tiež výborný organista. Takže i keď prišla druhá svetová vojna, s Božou pomocou v budovaní tradície pokračovali. Skončilo to v roku 1945, keď pán
farár Kahaj zomreli. Spomienky na prekrásne vianočné koledy však v srdciach ešte žijúcich pamätníkov zostali.   Marian Haviar

Sem, sem, poďte vy pastierovia,
sem, sem pribehnite i všetci bačovia.
Narodil sa nám spasiteľ, mocný sveta vykupiteľ.
Sem, sem spiechajte vrúcne mu spievajte.
Anjeli nám z neba radosť zvestujú
a pokoj na zemi ohlasujú.
Narodilo sa nám dieťa z panny čistej,
Boh a pán zeme v meste Betleheme.
Tam Mária, matka dieťaťu spieva,
Vôl a osol parou ho zohrieva.
Svätý Jozef, pestún jeho, do jasličiek vloženého
s radosťou opatruje a jemu prespevuje.
Tí pastieri čo v horách meškali,
hneď s veľkou rýchlosťou k nemu spiechali.
Klaňajúci sa v radosti, jeho Božej velebnosti.
Dary mu dali, jeho vítali.
Ježiško dnes nám narodený,
z neba až na zem pre nás znížený.
Čo chceš od nás to ti dáme, i srdcia ti v dar predkladáme.
Prijmi ich od nás a požehnaj nás.
Náš spasiteľu a vykupiteľu,
ráč nám z Božej milosti dať nebeskej radosti.

Spoločenské
okienko
Spomíname:
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechávajúc všetkých, čo si rád mal.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Dňa 2.12.2015 uplynulo 20 rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec Slavomír Vaník.
S láskou a úctou spomínajú manželka
Viera, dcéra Dadka s manželom, matka
a súrodenci s rodinami.

Opustili nás:
Anton Trník (92)
Rudolf Oláh (72)
Anna Šutková (74)

Narodili sa:
Natália Stmeňová
Dominika Fujdiaková
Krištof Kazár
Karolína Kukučková
Liliana Gazdíková

Do stavu
manželského vstúpili:
MUDr. Ivana Kačmárová
a Mgr. Martin Vaník

Poďakovanie
V mene občanov našej obce si dovolím
touto cestou poďakovať za dlhoročnú prácu, obetavosť a ľudský prístup k pacientom MUDr. Ladislavovi Michalidesovi, ktorý ukončil ku dňu 1.12.2015 činnosť v obci

Medzibrod. Všetci mu želáme hlavne pevné zdravie, mnoho sily a energie.
Zároveň chcem poďakovať takisto zdravotnej sestre p. Márii Ottovej za jej prácu
a ústretovosť, ktorou prispievala ku kvalit-

nej zdravotnej starostlivosti našich pacientov. Na zaslúženom dôchodku jej želám
mnoho slnečných dní a minimálne toľko
radosti, koľko bolo v ambulancii ťažkostí.
starosta obce
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Zvesti zo školy na námestí
A zasa sú tu Vianoce. Tie krásne a dlhoočakávané chvíle, na ktoré sa tešia hlavne deti. Čas lásky, pokoja, ale aj oddychu,
spomienok, zimných radovánok a hier. Aj
my, v našej školičke, sa na tieto sviatky
veľmi tešíme. Prečo? Nuž, skúste hádať.
Huráááá - budú vianočné prázdniny, darčeky pod stromčekom a hlavne, aspoň na
chvíľu pokoj od školy, domácich úloh, skúšania… 
A hádam si ten oddych naše deťúrence
aj zaslúžia. Veď od septembra tvrdo na
sebe pracovali, učili sa, ale aj súťažili a zapájali sa do rôznych akcií organizovaných
našou školou.
Október sa niesol v znamení separovaných zberov. Najskôr sme zbierali starý
papier. V tomto šk. roku sme doniesli len
v našej malej školičke 5392 kg papiera.
Najviac papiera doniesol a na I. mieste
sa umiestnil Tadeáško Klima (594 kg), II.
miesto obsadila Vika Sláviková (590 kg),
III. miesto získal Kiko Kulfas (535 kg).
Ale bez ocenenia neostali ani ostatné deti,
veď za to množstvo nazbieraného starého papiera si ju určite zaslúžia. V závere
mesiaca sme zbierali aj starý textil, ktorý
sme odovzdali na charitu. Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli
či už papierom, alebo textilom. Prispeli
ste na dobrú vec. Taktiež sme si v tomto
týždni zasýtili aj chuťové poháriky. Veď
sme mali aj týždeň zdravej stravy. Tento
týždeň sme odložili sladkosti a pochutnávali sme si na zdravých dobrotách ako
napríklad: vlastnoručne upečený chrumkavý chlebík, ovocné a mliečne koktaily,
pudingy, syrokrémové nátierky. Trošku
sme sa zahrali aj na Popolušky a dali sme
detičkám vytriediť strukoviny: hrach od
fazule, ryže, šošovice a pšenice. Keď to
všetko ich šikovné ručičky zvládli, vyrobili
zo strukovín nádherné obrázky – mandaly,
ktoré nám zdobili nástenku pri vchode do
školy. No aby sme len nejedli, tak sme si aj
zašportovali a zorganizovali sme pre naše
detičky turnaj vo vybíjanej “Jedz a hýb
sa!“. Víťazmi sa stali prekvapujúco prváci
spolu s druhákmi.
Advent, advent, štyri sviece.
Prvá z nich sa zatrbliece
potom druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá planie stíška,
tešíme sa na Ježiška.
u
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A je tu mesiac december. Začiatkom
tohto mesiaca sme privítali v škole sv. Mikuláša. Spolu sme si zaspievali mikulášske
piesne a všetkým detičkám porozdával
balíčky. A od tejto doby bolo v našej škole
veselo. Piekli sme si medovníčky, pripravili
sme program na vianočnú besiedku, ktorá
aj tento rok bola v spolupráci aj s rodičmi,
ktorí pripravili pre nás tvorivé dielne. Aj tento rok si vyrobili vlastnú vianočnú ikebanu
a nezabudli sme ani na zvieratká, ktorým
sme ozdobili vianočný stromček v lese. Posledný deň v škole v tomto kalendárnom
roku sa niesol v duchu štedrého večera.
Spolu so sladkými oblátkami, medom, za
štedrovečerným stolom sme si spoločne
zaželali a zavinšovali, aj tieto vinše:
A ja malá, neveličká,
pýtam si ja do košíčka,
ak mi máte, tak mi dajte,
dlho ma tu nemeškajte.
A ja malý žiačik,
spievam ako vtáčik.
peniažtek mi dajte,
zdraví ostávajte.

Krásne, požehnané vianočné sviatky,
v novom roku veľa zdravia, šťastia, porozumenia a lásky Vám zo srdca želajú
Vaše detičky, Dadka, Katka, Sonička a Ivka
z Medzibrodskej školičky.
Mgr. Drahoslava Dobošová

10

okienkospravodaj
malého Rakárika

RAKÁRIK 4/2015

Okienko malého Rakárika
Školský rok sa nám úspešne rozbehol
a začalo sa obdobie plné tvorivých aktivít a podujatí. V novembri naši predškoláci potešili krátkym vystúpením v KD
medzibrodských jubilantov. Detičky si
pre nich pripravili aj milé darčeky, ktoré
oslávencom vyčarili úsmev na tvári a v nejednom oku sa zaleskla aj slza šťastia. Za
vystúpenie zožali veľký potlesk, ktorý
deti veľmi potešil. Sme radi, že sme sa
tohto milého podujatia mohli zúčastniť
a spríjemniť tak oslavu ich krásneho veku.
Do ďalších rokov im želáme veľa zdravia
a šťastný úsmev na tvári.
Ani pri ďalšom tohtoročnom zbere papiera, ktorý organizujeme, sme nezaháľali
a spoločnými silami so ZŠ sme vyzbierali dva veľké plné kontajnery. Snaha detí
a taktiež ich rodičov nebola márna a víťazi boli odmenení malou pozornosťou. Za
ochotu pomôcť a aj takýmto spôsobom
s pani učiteľkami, ktoré ich naučili krátky
tanček a básničku. Naše úsilie ste mohli vidieť na vlastné oči a úspech počuť na vlastné uši pri potlesku, ktorý deti zožali pred
svojimi blízkymi. Po programe nasledovali tvorivé dielne, kde si detičky s rodičmi
vyskúšali svoje zručnosti a vyrobili si pár
pekných vianočných výrobkov. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým
rodičom, ktorí sa zapojili do tvorivých
dielní a pomohli nám pri ich organizovaní.
No a aby deti nabrali nové sily, s chuťou
sa pustili do vianočného detského punču, ktorý pre ne pripravili pani kuchárky
Valika a Katka a do sladkých medovníčkov, ktoré napiekli s pani učiteľkami naši
vyzbierať pár koruniek navyše ďakujeme
všetkým, ktorí pomohli.
Každoročne sa deti v škôlke veľmi tešia
aj na príchod Mikuláša. Tento rok sa na
jeho návštevu poctivo pripravovali a naučili sa básničku a pesničku, ktorú mu
spoločne predniesli. Mikuláš si na pomoc
priniesol aj svojich verných pomocníkov,
čerta s anjelom. Čert nám detičky veru
poriadne vystrašil a v nejednom očku sa
zjavili aj slzičky strachu. No našťastie ho
dobrý anjelik rýchlo odohnal a naše deťúrence ochránil a rozosmial. Mikulášik
pre každého priniesol aj poriadne veľký
balíček plný sladkých maškŕt a zdravého
ovocia. Snáď sa u nás zastaví aj na budúci
rok a opäť poteší malé detské srdiečka.
Peknou bodkou za rokom 2015 a tiež
našim niekoľkotýždňovým nacvičovaním,
bola vianočná besiedka s predvianočným
pohostením a tvorivé dielne v KD. Deti
sa na vystúpenie svedomito pripravovali

kamaráti zo školy. Záver besiedky bolo
počuť doďaleka. Spestril ho totiž farebný
ohňostroj...
Kolektív MŠ Medzibrod vám všetkým
želá pokojné, ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2016 veľa
zdravia a úspechov v osobnom a pracovnom živote.
Najkrajšie darčeky,
tie nie sú v krabičkách,
sú ukryté tam, niekde v hĺbke v nás.
Skúsme si ich na Vianoce priať,
možno ich prinesie ten, kto nás má rád.
Mgr. Veronika Gregorová
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uznesenie OZ

Uznesenia obecného
zastupiteľstva v roku 2015
Uznesenie č. 1/2015 zo zasadnutia 1.
riadneho zasadnutia OZ konaného dňa
23.1.2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice; kontrolu plnenia uznesenia č. 6/2014; žiadosti
p. J. Hraška a p. Ľ. Filipa; návrhy firiem na
výber dodávateľa: opravy chodby kabín TJ,
opravy strážneho domu Vyvieranica a výmeny okien strážneho domu Vyvieranica;
Správu starostu o pokračovaní výkupov
pozemkov pod futbalové ihrisko; Informácie starostu o: • investičných akciách
(voda, cesty), • oprave oplotenia pamätníka nám. SNP, • Výstavbe multifunkčného ihriska, • budove nad prameňom
Vyvieranica. • Prestavbe MŠ – zostavenie
prípravnej skupiny (Svetlík P., Sumráková
I., Huťka J., Hrubá J., Cuper Ľ., Zeman
M., Padúch Ľ., Haviar M.), • Informáciách
od právnika JUDr. Hlinku, • Presune fin.
prostriedkov v rámci kapitoly, • príspevku
na stravu pre starostu, • stretnutí občanov
bývajúcich v blízkosti Drevoskladu ohľadom hlučnosti, • návrh kúpy kontajnera
na biologický odpad (areál ihriska), • zriadení komisie na prešetrenie sťažností, •
možnosti zmeny/prevedenia účtov do inej
banky, • zámere nominovať do dozornej
rady urbariátu zástupcu obce, • žiadosti
p. Pipicha Petra o finančnú podporu (motokros), • žiadosti p. Hraškovej M. – zrušenie predajne pečiva; o plánovaných termínoch podujatí: výročie obce 4.9.; oslava
výročia futbalu 20.6., a haruľová show
5.9. Príspevky poslancov: • p. Zázrivec oprava vstupu do OU; riešenie miesta pre
urnový háj. • p. Ivanič - oprava rúry garáda pred p. Pavlovským, • p. Padúch - vyspraviť povrch cesty pri Vetrákovcoch, • p.
Huťka - možnosť zriadenia det. ihriska (p.
Holík), • p. Zeman - oprava Vyvieranica
(budova prameňa).
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia OZ; Členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; Výber dodávateľov na stavebné
práce: Kabíny - Pichandovci (4 982,93 €),
Strážny dom – Fi. Bačík
(4
298,64
€), Okná strážny dom
- SLOVAKTUAL (2 474,58 €); Žiadosť p. Filipa o kúpu
pozemku KN-E č.309/102 o výmere 476
m2 v cene 1 430€; Žiadosť p. Hraška Jána

drobná stavba – parkovanie medzi domom
a MK; Pracovnú skupinu na prípravu prestavby MŠ Pod hôrkami; Zámer prestavby
MŠ na ZŠ s MŠ; Vykonávať zmeny v rámci
kapitoly rozpočtu pre starostu do výšky
2 500€; Príplatok na stravu pre starostu
obce; Zápis zo stretnutia občanov „Hlučnosť Drevoskladu“; Nákup kontajnera na
biologický odpad 1 536 €; Členov komisie
pre prešetrenie sťažností – Ing. Samuelčík,
Ing. Tešínska, p. Dřímalková; Finančnú
dotáciu – motokros P. Pipich 300 €, Automotoklub Medzibrod.
Obecné zastupiteľstvo ukladá – doporučuje: poslancom ukladá: • zrealizovať
vytvorenie diskusnej skupiny ohľadom
priestorov cintorína; • dosledovať bod
z uznesenia 7/2014 č.4 znečisťovanie budov (hniezda). starostovi doporučuje:
• dotiahnuť návrh dopravného značenia
obce; • kontaktovať osobu pre dozornú
radu urbariátu Medzibrod. Finančno-sociálnej komisií ukladá: • preveriť možnosť zmeny banky pre účty OU. zamestnancom obce ukladá: • aktualizovať TIK
a WEB stránku obce.
Zapísal: Ján Huťka

Uznesenie č. 2/2015 zo zasadania 2.
riadneho zasadnutia OZ konaného dňa
27.2.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice; kontrolu plnenia uznesenia č. 1/2015; Správu
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Medzibrod za rok 2014; Návrh VZN
č. 1/2015 obce Medzibrod o vodení psa
mimo chovného priestoru; návrh firiem
na výber dodávateľa pre opravu miestnych
komunikácií – Nová ulica, Sihote a vysprávok - Námestie hrdinov SNP, Krížna ulica,
Niva, Pod kostolom; návrh firiem na výber dodávateľa pre vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby MŠ; návrh
firiem na výber dodávateľa stavebných
prác obecných objektov: výver Vyvieranica – vymurovanie opláštenia budovy;
oplotenie pamätníka ( základ + oplotenie);
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 -2020;
informácie starostu obce o: • využití dotácie od predsedu vlády na prekrytie rigolu
a vybudovanie chodníka od Klubu u raka

po ZŠ v sume 9000 €; • zlom technickom
stave 3 ks počítačov na obecnom úrade; •
IBV Dúbrava – úprava projektovej dokumentácie komunikácií bez chodníkov; •
odpredaji obecnej AVIE; • príprave osláv
560. výročia prvej zmienky o obci; • možnosti vydania knižnej publikácie obce Medzibrod; Príspevky poslancov: • E. Dřímalková – vývoz komunálneho odpadu z IBV
Dúbrava, ul. Krátka; • I. Ivanič – úprava
prechodovej cesty medzi IBV Dúbrava
a ulicou Za mlynom (medzi p. Vetrákom
a p. Lehockým).
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia OZ; Členov návrhovej
komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice; VZN č.1/2015 o vodení psa mimo
chovného priestoru; výber dodávateľa pre
opravu miestnych komunikácií: firma RENOVIA, cena 23 774 €; Výber dodávateľa
pre vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby MŠ: Ing. Škoviera – Očová,
cena 3800 €; Výber dodávateľa stavebných
prác obecných objektov: výver Vyvieranica – oprava opláštenia budovy, f. Bačík,
cena 3924 €, oplotenie pamätníka (základ
+ kovaný plot), f. Bačík, cena 14 583,52 €;
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 -2020; Výber dodávateľa pre dodanie 3 ks počítačov a 1 monitoru: Elis Banská Bystrica – cena 2500 €
Obecné zastupiteľstvo ukladá – doporučuje: poslancom ukladá: • Dopracovať nesplnené úlohy z kontroly uznesenia č.1/2015; • Zistiť možnosti odpredaja
obecnej AVIE; • Preveriť vývoz komunálneho odpadu z IBV Dúbrava (E.Dřímalková). Starostovi doporučuje: • Prejednať
s projektantom Ing. Belicom úpravu projektovej dokumentácie komunikácií v IBV
Dúbrava
Obecné zastupiteľstvo ruší: VZN obce
Medzibrod č.2/2014 o vodení psa mimo
chovného priestoru
Zapísal: Ing. Ivan Ivanič

Uznesenie č.3/2015 z 3. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 27.3.2015
v Medzibrode
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice; kontrolu plnenia uznesenia č. 1 a č. 2; Žiadosť
ZŠ s MŠ Medzibrod, ZŠ s MŠ Brusno a ZŠ u

12
u a ZŠ Banská Bystrica; Žiadosti: p. Pribylinovej a p. Pribylinu, p. Bradovej, p. Padúcha; návrh dopravného značenia obce;
prerokovanie platu starostu obce a hlavnej
kontrolórky v zmysle zákona č.253/1994
Z.z.; informácie starostu o: • cenových ponukách na zriadenie spevnených plôch na
námestí obce od firmy Ján Huťka – FI Bačík
v cene 12 063,00 €, Dlabaj – Popako v cene
17 600,00 € a Hronstav v cene 20 317,00 €;
• oprave kanalizácie z obecného nájomného bytu; • Zaslaní žiadosti na ministerstvo
financií SR na opravu a údržbu miestnych
komunikácií v hodnote 12 000,00 €; • výzve na multifunkčné ihrisko v hodnote
cca 45 000,00 €; • žiadosti na repasované hasičské auto; • pracovnom rokovaní,
ktoré sa uskutoční 15.5.2015 na chate vo
Vyvieranici; • dokončení ochrannej siete
na oplotení medzi hracou plochou ihriska
a spevnenou plochou; • školení ohľadne
eurofondov, ktoré sa konalo v Šuranoch
(Program vidieka) PROFI POĽNO; • zmene zatváracích hodín v pracovných dňoch
v predajni Jednota od 1.5.2015 do 18, 00
hod.; • miestnych komunikáciách v IBV
Dúbrava; • výrube smreka nachádzajúceho sa v parku pamätníka SNP; • oslavách
65. výročia založenia Telovýchovnej jednoty, ktoré sa budú konať 19.6.2015 v sále
KD a 20.6.2015 na ihrisku TJ; • oslavách
565. výročia obce, ktoré sa budú konať
4.9.2015 v sále KD a 5.9.2015 na námestí
obce Medzibrod. Príspevky poslancov: •
p. Dřímalková – o diere v miestnej komunikácií na ulici Borovčina pri mostíku; •
p. Huťka M. – dovoz dreva na drevosklad
sa uskutočňuje popri budove železničnej
stanice a nie vstupom pri Mramorlande
je potrené zistiť ako je to dohodnuté v dohode medzi obcou Medzibrod a Lesmi SR
Slovenská Ľupča; • p. Zázrivec – písomne
upozorniť Regionálnu správu ciest na zlý
stav prístupovej cesty do obce od Banskej
Bystrici a tiež od Brezna.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia OZ; Členov návrhovej
komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice; Príspevok na záujmovú činnosť žiakov ZŠ s MŠ Medzibrod, ZŠ s MŠ Brusno,
ZŠ Banská Bystrica vo výške 2€/žiaka/mesiac na dobu neurčitú; Žiadosť p. Bradovej
o prenájom obecného bytu za obvyklých
podmienok; Žiadosť p. Padúcha o prenájom skladových priestorov za obvyklých
podmienok; Zvýšenie platu starostu obce
o 30% a hlavnej kontrolórky obce o 10%
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.; Výber dodávateľa - firma Bačík na zriadenie
spevnených plôch na námestí obce v cene
12063 €; Výrub smreka nachádzajúceho sa
v parku pri pamätníku SNP;
Obecné zastupiteľstvo zamestnancom

uznesenie OZ
obce ukladá: • Výsadbu živého plotu
a následné zakreslenie do mapy cintorína
hranicu urnového hája; • Zvolať stretnutie za účasti stavebnej komisie a majiteľov
bytov bytoviek ohľadne vysporiadania pozemkov pod bytovkami; • Preveriť licenciu
na mzdy od firmy URDIS MADE a preveriť
výpovedné podmienky s firmou VEMA; •
Preveriť dohodu s medzi obcou Medzibrod
a Štátnymi lesmi SR Slovenská Ľupča na
dovoz dreva do drevoskladu Medzibrod;
• Zaslať žiadosť na Regionálnu správu
ciest na opravu prístupovej cesty do obce;
• Nahradiť mzdový program od Fi Vema
programom Fi URBIS MADE.
Zapísal: Ing. Ondrej Samuelčík

Uznesenie č. 4/2015 zo zasadnutia 4.
riadneho zasadnutia OZ konaného dňa
15.5.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice; záverečný účet obce Medzibrod za rok 2014;
stanovisko nezávislého audítora k záverečnému účtu obce Medzibrod za rok
2014; stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu obce Medzibrod za
rok 2014; žiadosť vlastníkov a nájomníkov
bytového domu Námestie hrdinov SNP 41
o odpredaj pozemkov; žiadosť p. M. Holíka o užívanie obecného pozemku na Dúbrave 1243/49 za účelom vybudovania detského ihriska; žiadosť riaditeľky ZŠ a MŠ
o zníženie počtu detí v triedach na školský
rok 2015/ 2016; informácie p. starostu o: •
zasadnutí ZMOS; • zámere kúpiť štiepkovač pre obec; • probléme vysielania káblovej televízie v obci. Príspevky poslancov:
• internetový prieskum p. E. Dřímalkovej
na ponuku plašičov vtákov na budovy
obecného úradu a kultúrneho domu; •
návrh p. Ing. S. Tešinskej, PhD. označiť
futbalovú tribúnu na futbalovom ihrisku
ako nefajčiarsku zónu; • pripomienku p.
J. Zázrivca na naklonený stĺp na Hlavnej
ulici pri železničnej stanici; • informáciu
p. J. Zázrivca o činnosti a reprezentácii divadelného súboru Medzibrodské kočovné
divadlo na krajskej prehliadke Zochova
Revúca 2015.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia OZ; Členov návrhovej
komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice; záverečný účet obce Medzibrod za
rok 2014 bez výhrad; cenu pozemku pod
bytovým domom Námestie hrdinov SNP
41, parcela KNC 574/2 a Pri ihrisku 27,
parcela KNC 1075 vo výške 0,5 €/m2; cenu
pozemku pri bytovom dome Pri ihrisku 27,
parcela KNC 1076 vo výške 5 €/m2;
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cenu pozemku pri bytovom dome a pod
bytovým domom Námestie hrdinov SNP
41, parcela KNC 574/6 a parcela KNC
574/5 vo výške 5 €/m2 (predaj bol schválený v zmysle zákona 138/91 Z.z., § 9, ods.
8, pís. b); žiadosť p. M. Holíka o užívanie
obecného pozemku za účelom vybudovania detského ihriska; žiadosť riaditeľky ZŠ
a MŠ o zníženie počtu detí v triedach na
školský rok 2015/2016;
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: žiadosť vlastníkov a nájomníkov bytového
domu Námestie hrdinov SNP 41 o odpredaj pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom OÚ: upozorniť na naklonený
stĺp; pozvať p. Maslíka na zasadnutie OZ
26.6.2015.
Zapísala: Eleonóra Dřímalková

Uznesenie č. 5/2015 z 5. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 25.6.2015
v Medzibrode
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice;
kontrolu plnenia uznesenia č. 2, č. 3 a č. 4;
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015;
návrh zmluvy na prenájom podperných
bodov – TKR; prerokovanie prevádzkovania TKR v obci; návrh internej smernice č.
1/2015 o vnútornom systéme vybavovania
podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti; informáciu o realizovaných stavebných prácach na námestí
obce; sťažnosti: p. Debnárová, p. Pribylinová; informácie starostu obce o: • snahe
zapojenia sa obce do eurofondov; • výmene vodovodného potrubia na ulici Sihote fi.
Veolia; • zaslaní žiadosti na ministerstvo
financií SR na opravu a údržbu miestnych
komunikácií v hodnote 12 000,00 €; • vypracovaní pasportu zvislého dopravného
značenia; • vypracovaní projektovej dokumentácie na budovu Materskej školy; •
predĺžení ponuky na odpredaj Avie; • bezplatnom získaní počítačového vybavenia
v rámci DEUS pre zamestnancov obce; •
žiadosti na Multifunkčné ihrisko; • dotácii
od BBSK, Sepsu a Vodárenskej spoločnosti na oslavy obce; • neschválení žiadosti
dotácie z envirofondu na kúpu traktora
a komposterov; • žiadosti stanoviska MF
SR k dani z nehnuteľnosti na trafostanicu;
• ponuke vystúpenia p. Volejníčkovej na
oslavách výročia obce. Informácie a návrhy poslancov obce: • p. Dřímalková – upozornila na plašiče vtákov, ktoré sa týkajú
znečistenia fasád budov obecného úradu
a na znečistenie potokov a nepríjemný
zápach; • Ing. Tešínska – na futbalovom
ihrisku označiť tribúnu ako nefajčiarsku u
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u počas športových podujatí; • p. Padúch –
o možnosti rozšírenia monitoringu kamerového systému v obci Medzibrod.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia OZ; Členov návrhovej
komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice; Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2015; Návrh zmluvy na prenájom podperných bodov – TKR; Znenie anketového lístka, ktorý sa zašle užívateľom TKR; Internú
smernicu č.1/2015 o vnútornom systéme
vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti; Naviac práce na oplotení pamätníka a zriadení spevnených plôch na námestí obce;
Rozšírenie stavebných prác na oplotení
pred obecným úradom; Zapojenie sa Obecného úradu do prípravy stratégie rozvoja
územia a žiadosti o podporu z programu
LEADER 2014 – 2020, o členstvo v partnerstve BBGMP a zapojení sa do prípravy
a tvorby novej integrovanej stratégie rozvoja územia BBGMP.
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom OÚ: • Rozposlať anketový lístok
užívateľom TKR; • Osloviť záujemcov
o predaj Avie; • Zabezpečiť osadenie tabule na zákaz fajčenia počas športového
podujatia na tribúne. Poriadkovej komisii
ukladá: • Prejednanie sťažnosti p. Debnárovej; • Prejednanie sťažnosti p. Pribylinovej.
Zapísal: Ing. Ondrej Samuelčík

Uznesenie č. 6/2015 zo 6. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 31.08.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie; overovateľov
zápisnice; zapisovateľa zápisnice; kontrolu
plnenia uznesenia č. 5/2015; inf. o výmene telekom. stĺpa na Hlavnej ulici; žiadosť
p. Spustu na odpredaj obecného majetku
– AVIA; priebežný záznam o výsledkoch
následnej finančnej kontroly; informácie
starostu o: • poskytnutí dotácií na multifunkčné ihrisko od Úradu vlády o výške
40 000 €; • Haruľovej show a o oslavách
560. výročia obce; • ankete TKR; • žiadosti f. BIELOSTAV na prenájom obecných pozemkov; • prevode vlastníctva pozemkov
ihrisko, kabíny; • prehodnotení nájmu
chaty Vyvieranica. Príspevky poslancov/
hlavnej kontrolórky: • p. Sokolová – sťažnosť občanov – na zapáchajúci kontajner
s trávou, a na hlučné nočné akcie na ihrisku; • p. Zeman – inf. na tenisové ihrisko; • p. Dřímalková – návrh na zmenu
znelky v miestnom rozhlase a inf. o stave
požiarnej nádrže; • p. Padúch – sťažnosť
občanov na rýchlu jazdu štvorkolkárov;
• p. Zázrivec – inf. o cene rekonštrukcie
chodníka a dvora OÚ.

uznesenie OZ
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia OZ; Členov návrhovej
komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice; výber dodávateľov stavebných prác
obecných objektov: Hasičňa f. Bačík – 6 475
€ bez DPH, obklad sokolov f. Bačík – 4 101
€ bez DPH, asfaltové práce na námestí f.
KAMRLA – 3 021 bez DPH; úpravu rozpočtu na r. 2015; zámer predaja motorového
vozidla: AVIA – 444 €, KAROSA – 2 333 €;
žiadosť p. Prašovského na úpravu obecnej
parcely č. KNC 1184/1 medzi miestnou
komunikáciou a RD; žiadosť p. Pohorelca a p. Urbana o dotáciu v sume 300 € na
podporu vydania CD nosiča s podmienkou
uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácii a vyúčtovanie; nové poplatky prenájmu chaty
Vyvieranica a to: 1 noc – 30 € + energie, Do
12 h bez noci 20 € + energie, Záloha 100 €
zostáva nezmenená.
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom OÚ: • upozorniť vodičov
štvorkoliek na neprimeranú jazdu, zvlášť
v lokalite Dúbrava; • zverejniť výsledky
ankety ohľadne zvýšenia poplatku TKR.
Poslancom OZ a zamestnancom ukladá:
• zaoberať sa zmenou znelky v miestnom
rozhlase.
Zapísal: Jozef Zázrivec

Uznesenie č. 7/2015 zo 7. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 9.10.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice;
kontrolu plnenia uznesenia č. 6/2015;
informáciu o predaji motorového vozidla
AVIA pánovi Spustovi; informáciu o žiadosti Mgr. Ivety Ivaničovej na prenájom
miestnosti v Dome služieb; informáciu
o žiadosti pána Juraja Ducára - prenájom
miestnosti v Dome služieb; Informácie
starostu obce o: • ponukách na výstavbu
polyfunkčného ihriska – verejné obstarávanie, podlimitná zákazka vyhrala firma
Poly – Slovakia v cene 66 900,- €; • začatí
stavebných prác na miestnych komunikáciách; • rokovaní o prenájme obecných
pozemkov firme Bielostav; • priebehu Haruľovej šou; • riešení pozemku s domom
U Zvonicov; • požičiavaní obecného inventáru - poplatok 2% z kúpnej ceny na deň;
informácia Ing. Maslíka o káblovej televízii
v obci. Príspevky poslancov: • Návrh pani
Dřímalkovej na zmenu znelky v rozhlase,
tým že sa hudobne upraví pôvodná znelka
Borovô alebo sa zmení; • Informácia pani
Dřímalkovej o zápachu ovzdušia v obci
z fermentačných prísad na poľnohospodárskych pozemkoch; • Informácia pani
Dřímalkovej o zlom zásobovaní v miestnom obchode COOP Jednota a nespráv-
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nom označovaní cenoviek; •informácia
pána Zemana o havarijnom stave pomníka Mateja Sokola na miestnom cintoríne;
• Informácia pána Zemana na prerezanie
lipy na ulici Dr. M. Sokola na podnet pána
Juraja Sokola; • Informácia pána Zemana
na vyčistenie potoka Vyvieranica.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia OZ; Členov návrhovej
komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice; Odpredaj motorového vozidla AVIA
pánovi Spustovi za sumu 750 €; Žiadosť
Mgr. Ivaničovej na prenájom miestnosti
v Dome služieb za obvyklých podmienok;
Žiadosť pána Ducára na prenájom miestnosti v Dome služieb za obvyklých podmienok; pani Bellušovú za členku školskej rady za obec; poplatok za požičanie
obecného inventáru za cenu 2 % z kúpnej
ceny na deň; poplatok za prenájom podperných bodov káblovej televízie - 7,11 €
za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom OÚ: • vypracovať kúpnopredajnú zmluvu na predaj motorového vozidla
AVIA pánovi Spustovi; • Ivaničová, Ducár
- vypracovať nájomnú zmluvu; • Obrezať
lipu pred domom pána Sokola Juraja na
ulici Dr. M. Sokola; • uskutočniť obhliadku hrobu Mateja Sokola na cintoríne, nakoľko je v havarijnom stave a informovať
nájomcu hrobového miesta; • vyčistiť potok Vyvieranica.
Zapísal: Jozef Zeman

Uznesenie č. 8/2015 z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa
3.11.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie; overovateľov
zápisnice; zapisovateľa zápisnice; Návrh
zmluvy na prenájom TKR; pripomienky
poslancov k návrhu zmluvy na prenájom
TKR; Žiadosť p. Martina Spustu na zníženie ceny za vozidlo Avia na 500,- €; Cenové ponuky na garážovú bránu na hasičskej
zbrojnici: spoločnosť ELBA a.s. vo výške
3.571,16 € s DPH a spoločnosť POLLUX
Plus s.r.o. vo výške 2.975,35 € s DPH; Informácie starostu obce o: • poruche na
vodárni úžitkového vodovodu na chate
vo Vyvieranici; • záujme spoločnosti BIELOSTAV o prenájom obecných parciel; •
vypracovaní nového znaleckého posudku
na staré hasičské vozidlo; • konaní na katastrálnom úrade; • priebehu stavebných
prác na výstavbe multifunkčného ihriska;
Informácie od p. Ivaničovej o prechode administratívnych procesov obecného úradu
na informačný systém DCOM; Informáciu
p. Zázrivca o nepovolenom vjazde vozidiel
cez rampu v lokalite Dolinka.
u
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Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia OZ; Členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; Dodávateľa garážovej brány na
hasičskú zbrojnicu – spoločnosť POLLUX
Plus s.r.o.; Žiadosť p. Martina Spustu na
zníženie ceny za vozidlo Avia na 500,- €;
Zverejnenie zámeru prenájmu obecných
parciel č. 407/1 a 408/1; Odpredaj obecného pozemku pri bytovom dome Pri ihrisku 27, parcela KNC 1076 v zmysle zákona 138/91 Z. z., § 9, ods.8.
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom OÚ: • Zapracovať pripomienky
poslancov k nájomnej zmluve na prenájom TKR a predložiť ju na konzultáciu
Ing. Maslíkovi – spoločnosť ELTRON
s.r.o.; • Osadiť tabuľu s upozornením na
zákaz vjazdu cez rampu v lokalite Dolinka. Starostovi doporučuje: • pokračovať
v jednaniach so spoločnosťou BIELOSTAV
na podmienkach prenájmu.
Obecné zastupiteľstvo ruší: Prenájom
obecných parciel č. 407/1 a 408/1 s RD
Hron Slovenská Ľupča.
Zapísal: Ľubomír Padúch

Uznesenie č. 9/2015 z 2. mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa
12.11.2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice;
Žiadosť p. Adriana Polónyho o kúpu hasičského auta Karosa ASC 25 RTHP.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:

uznesenie OZ
Program zasadnutia OZ; Členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; Predaj hasičského auta Karosa
ASC 25 RTHP p. Adrianovi Polónymu za
cenu 1500 € v zmysle znaleckého posudku č. 55/2015.
Zapísal: Ing. Ivan Ivanič

Uznesenie č. 10/2015 z 8. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa
27.11.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice;
kontrolu plnenia uznesenia č. 8/2015 a č.
7/2015; Návrh VZN 3/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku; Návrh
VZN 2/2015 o umiestňovaní volebných
plagátov; Smernicu o vynakladaní finančných prostriedkov obce Medzibrod na reprezentačné účely; Žiadosti: CHZM, Rímsko-katolícka cirkev, Sokol Medzibrod,
ZO SZPB, Medzibrodské kočovné divadlo,
MS SČK, Jednota dôchodcov; Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017 a 2018; Správu
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky; Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok
2016; Informácie starostu o: • stavebných
prácach na multifunkčnom ihrisku; •
ukončení opravy miestnych komunikácií;
• ukončení prác na požiarnej zbrojnici
(nová brána); • ukončení činnosti MUDr.
Michalidesa (výpoveď prenájmu); • podaní žiadosti na Envirofond (kompostéry,
štiepkovač a traktor); • podaní žiadosti
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na VÚC (Haruľová show); • výberovom
konaní na riaditeľku ZŠ s MŠ Medzibrod.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia OZ; Členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; VZN 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku; VZN 2/2015
o umiestňovaní volebných plagátov; Smernicu o vynakladaní finančných prostriedkov obce Medzibrod na reprezentačné
účely; Žiadosti: Sokol Medzibrod (15.000
€), Rímsko-katolícka cirkev (2.400 €), ZO
SZPB (320 €), Medzibrodské kočovné divadlo (900 €), MS SČK (300 €), Jednota
dôchodcov (350 €); Návrh rozpočtu na
roky 2016, 2017 a 2018; Plán kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2016; Navýšenie prác
pri oprave ciest (firma Renovia: 4.581,66
€); Zrušenie činnosti v Rade školy delegovaným členom z dôvodu zániku Rady
školy uplynutím funkčného obdobia;
Smernicu: Volebný poriadok Rady školy pri ZŠ s MŠ; Počet členov Rady školy:
11 členov; Delegáciu zamestnancov obce
v Rade školy: p. Bellušová, p. Ivanič, p.
Dřímalková, p. Tešínska; Odmenu hlavnej kontrolórke a zástupcovi starostu: po
300 €.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so:
Žiadosťou CHZM o dotáciu,
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom obecného úradu preveriť možnosti náhrady za MUDr. Michalidesa;
Zapísala: Ing. Silvia Tešínska, PhD.
Uznesenia spracovala –sisa-

Výstavba multifunkčného ihriska

RAKÁRIK 4/2015
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Doma bez straty jediného bodu
Posledné 3 jesenné zápasy s poprednými
celkami z vrchnej polovice tabuľky mali potvrdiť, že naši chlapci sa nemusia báť žiadneho družstva v IV. lige. Na úvod nás čakal
ťažký zápas v Príbelciach so Zvolenom „B“.
Pred zápasom by možno viacerí boli spokojní
aj s remízou, ale na konci sa určite všetkým
1 bod málil. Po góloch Pipicha a Tešlára sme
vyhrávali 2:0 a zápas sme bezpečne kontrolovali. Následne však zobral opraty zápasu
do rúk hlavný rozhodca, ktorý najskôr neodpískal jednoznačný pokutový kop po
faule na Tešlára a vzápätí si vymyslel veľmi
diskutabilný priamy kop, z ktorého domáci
znížili. Povzbudení vyrovnávajúcim gólom
následne pritlačili a dokázali pred koncom
ešte vyrovnať. O týždeň neskôr na naše ihrisko zavítal ďalší súper z popredia tabuľky
- Slovenské Ďarmoty. Napriek tomu to hráči
zvládli a po koncentrovanom výkone a víťazstve 3:1 potvrdili svoju domácu dominanciu.
Malou chybičkou krásy bol jediný inkasovaný gól na domácom ihrisku počas jesennej
časti, ktorú chlapci zvládli s impozantným
skóre 32:1. Hráči súpera dokázali uznať kvalitu Medzibrodu a dopredu nás pripravili na
búrlivé prostredie, ktoré nás čakalo v ďalekej
Vinici. Realita bohužiaľ prekonala všetky
očakávania a naše družstvo nedokázalo zápas na ťažkom teréne a pri výbušných divákoch psychicky zvládnuť a po výsledku 1:3
si pripísalo na záver jesene úvodnú prehru

a zimovať bude na 3. mieste. Napriek menším zaváhaniam v závere panuje s výkonmi
družstva a tabuľkovým postavením jednoznačná spokojnosť a na jar je ambíciou určite znepríjemniť súperom boj o popredné
priečky tabuľky.
Dorastenci takisto počas jesene podávali
dobré výkony a po celý čas bojovali o čelo tabuľky. Mrzí hlavne smolná prehra 2:1 v Prestavlkoch, ale na domácom ihrisku dokázali
zvládnuť víťazne všetky domáce zápasy. Na
rozdiel od družstva dospelých dokonca neinkasovali žiadny gól a domácu jeseň ukončili
s výnimočným skóre 26:0. Po sezóne končí
viacerým hráčom dorastenecký vek a tak by

sa mohli postupne zapájať počas zimnej prípravy aj do tréningov družstva dospelých.
Prípravka absolvovala počas jesene sériu
turnajov na ihriskách jednotlivých družstiev
a potešujúca je skutočnosť, že futbal deti
baví a zápasy s tréningami navštevujú v hojnom počte.
Výbor TJ Sokol Medzibrod by sa chcel
touto cestou poďakovať všetkým hráčom,
trénerom, funkcionárom, sponzorom, fanúšikom a jednoducho všetkým, ktorí sa nejakým dielom podieľali na vynikajúcom futbalovom roku 2015 pre našu obec a verí, že aj
v novom roku 2016 nám budú naši chlapci
prinášať veľa futbalovej radosti.    -ihu-

IV. liga Juh dospelí

IV.liga skupina C dorast

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

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

13 11
13 11
13 9
13 9
13 6
13 6
13 6
13 6
13 5
13 4
13 3
13 2
13 1
13 0

1 1
2 1
3 1
2 2
2 5
2 5
2 5
0 7
2 6
5 4
2 8
1 10
1 11
1 12

27: 3
38:10
42: 8
40:10
30:15
18:18
17:20
23:25
23:15
21:19
15:24
13:34
14:49
3:74

34
32
30
29
20
20
20
18
17
17
11
7
4
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Slov. Ľupča
Medzibrod
Pliešovce
Kremnica
B.Štiavnica
Heľpa
Očová
Prestavlky
Lovča
Selce
Jasenie
Kováčová
Kremnička
Šálková
Žarnovica

14 13
14 11
14 11
14 9
14 9
14 9
14 5
14 6
14 5
14 4
14 4
14 3
14 3
14 3
14 2

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

1
2
2
3
4
4
6
8
7
8
9
10
11
11
11

66:16
47:9
40:21
56:21
63:25
28:24
30:36
33:44
37:41
27:45
21:49
42:56
16:54
20:64
9:30

39
34
34
29
28
28
18
18
17
14
13
10
9
9
7

Stolnotenisová sezóna v plnom prúde
V októbri sa opäť rozbehli okresné
stolnotenisové súťaže, v ktorých nás po
menšej reorganizácii zastupujú v ročníku
2015/2016 oproti minulosti iba 2 družstvá.
Pre väčšiu vyťaženosť niektorých hráčov
sa rozhodlo, že v IV. lige bude v tomto ročníku našu obec reprezentovať iba A družstvo, do ktorého prešli aj hráči predchádzajúceho Béčka a V. ligu hrajú chlapci, ktorí
minulý ročník absolvovali pod označením
C družstvo.
A družstvo má zatiaľ kolísavé výkony
odvodené hlavne od zostavy, ktorá sa na
daný zápas zíde. Mrzí hlavne domáce zaváhanie 8:10 s Ľubietovou, ktoré znamenalo výrazný pokles v nabitom strede tabuľky. Momentálne postavenie zodpovedá
predsezónnym predpokladom a odvetnej
časti to bude ešte asi veľmi vyrovnaný boj
o konečné umiestnenia na konci sezóny.
B družstvo zatiaľ dosiahlo síce iba 3 ví-

ťazstvá (Dubová B, Cobra, Slov. Ľupča),
ale v niektorých ďalších zápasoch dokázali
hráči potrápiť aj vyššie postavené družstvá
a odohrať s nimi pomerne vyrovnané zápasy. Postupne naberajú cenné skúsenosti
a poctivé tréningy sa hádam čoskoro pre-

mietnu aj do lepších výsledkov v súťažných zápasoch.
Bližšie informácie o výsledkoch, úspešnosti jednotlivých hráčov, program zápasov nájdete na stolnytenisbb.webnode.sk
alebo www.pinec.info.       (ihu)

IV. liga

V. liga

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

Podkonice A
Riečka
Predajná A
Lučatín A
Ľubietová
Podbrezová B
Brezno B
Predajná B
Medzibrod A
Magenta
Selce A
Malachov A

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
8
7
4
4
4
3
4
1
0
0

1 0
0 1
1 1
1 2
2 4
1 5
1 5
2 5
0 6
2 7
3 7
0 10

132: 48
131: 49
120: 60
103: 77
85: 95
84: 96
75:105
73:107
83: 97
76:104
76:104
42:138

29
28
27
25
20
19
19
18
18
14
13
10

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

Podkonice B
Selce B
Podlavice
Valaská
Lučatín B
Braväcovo
Dubová A
Lučatín C
Slov. Ľupča
Malachov B
Medzibrod B
Dubová B
Cobra

12 12
12 10
12 9
12 8
12 5
12 5
12 6
12 5
12 3
12 2
12 3
12 2
12 1

0 0
0 2
1 2
1 3
3 4
2 5
0 6
1 6
2 7
2 8
0 9
1 9
1 10

161: 55
132: 84
129: 87
123: 93
116:100
109:107
104:112
96:120
91:125
94:122
96:120
73:143
80:136

36
32
31
29
25
24
24
23
20
18
18
17
15

16
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Motokros je môj život
Už dlhý čas výborne reprezentuje po celom Slovensku našu obec Peter Pipich,
ktorý aj v tohtoročnej motokrosovej sezóne dosiahol obdivuhodné výsledky.
Preto sme sa ho rozhodli trochu vyspovedať, aby nám priblížil svoj koníček.

v Čechách do haly v Mohelniciach) a na
tréningoch sa občas stretnem aj so Štefanom Svitkom, ktorý sa teraz pripravuje na
DAKAR. Na udržanie kondície je potrebná
aj fyzická príprava v posilňovni, plávanie,
beh.

Kto ťa priviedol k motorkám?

Máš aj nejakého manažéra a servisný tím?

Odmalička som sa zaujímal o motorky. Súťažne som začal jazdiť po vzniku
Slovenskej motocyklovej federácie v roku
1994 a neskôr som si v roku 2001 založil
vlastný Motoklub Medzibrod.

Manažérom mi je Ján Pondela z Rakytoviec a o motorku sa starám spoločne
s mechanikom Karolom Hričovským zo
Slovenskej Ľupče.

Čo ťa fascinuje na jazdení?
Samozrejme je to adrenalín z rýchlosti.
Určite aj to, že je to individuálny šport,
v ktorom sa nemám za koho skryť. Sám
som zodpovedný za svoj výkon a v prípade chyby ju môžem vyčítať iba sebe.

Ako sa pripravuješ na preteky?
Základom sú samotné tréningové jazdy
na motorke. Sezóna nám trvá od marca do
októbra a v tom čase som prakticky každý
víkend na pretekoch, kde si v sobotu pripravujem motorku v depe a v nedeľu už
máme samotné preteky. Trénovať chodím
aj do zahraničia (Taliansko, Maďarsko,

Ktorý úspech v kariére si najviac ceníš?
Podarilo sa mi 3-krát jazdiť závody Majstrovstiev sveta, keď sa preteky konali na
Slovensku vo Sverepci a v Šenkviciach
a 3-krát som sa zúčastnil aj závodov Majstrovstiev Európy, na ktorých som skončil
na bodovanom mieste. Vysoko si cením
aj 5 titulov v seriáli Medzinárodných majstrovstiev Slovenska a 9 titulov zo Slovenského pohára.

Si spokojný s tohtoročnou sezónou?
Myslím, že môžem vysloviť veľkú spokojnosť. Jazdil som 4 seriály, v ktorých
som získal 3 celkové prvenstvá (Slovenský pohár, MOTORADO CUP, V+S Wel-

ding CUP) a takisto aj v Medzinárodných
majstrovstvách Slovenska som skončil na
stupni víťazov, keď som obsadil konečné
3. miesto. Určite k týmto pekným výsledkom prispela aj absencia zdravotných
a technických problémov.

Dokedy plánuješ jazdiť?
To sa nedá presne povedať. Nemám nejaké veľké plány na niekoľko rokov dopredu. Idem rok po roku a všetko závisí od
zdravotného stavu a sponzorského zabezpečenia. Určite by som sa chcel pri tejto
príležitosti poďakovať všetkým svojim
sponzorom, medzi ktorých patrí aj samotná obec Medzibrod a firma nášho rodáka
Vladimíra Lampera, bez ktorých pomoci
a zabezpečenia by som nemohol dosiahnuť také úspechy.

Vidíš v Medzibrode nejakých svojich nasledovníkov a čo by si im poradil?
Myslím, že potenciál sa ukrýva v Denisovi Majcherovi a takisto aj v Anke Piarovej. Môžu niečo dosiahnuť, pokiaľ budú
trpezliví a pôjdu pevne za svojim snom.

Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a prajem ti
veľa úspechov v budúcej sezóne
Ďakujem aj ja a verím, že budúca sezóna bude minimálne taká dobrá, ako bola
tohtoročná.
archív foto Peter Pipich
(ihu)
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