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obecné noviny do každej rodiny

štvrťročník o dianí v Medzibrode

2015

zadarmo do každej domácnosti

September v znamení čísel 560 a 14
Vážení spoluobčania,
v prvý septembrový víkend sme si spoločne
pripomenuli okrúhle 560. výročie prvej písomnej zmienky vzniku obce Medzibrod.
Naša obec má bohatú históriu a dejinné
svedectvá, ktoré sú späté s neľahkými osudmi našich predkov. Generácie, ktoré sa tu
usadili, usilovne budovali svoju existenciu
a zveľaďovali prostredie, v ktorom žili. Je na
mieste vyjadriť vďaku všetkým tým, ktorí
prispeli k tomu, že obec, kde žijeme v súčasnosti, máme radi a že sme na ňu hrdí.
Aj naša generácia zdedila tento krásny kus
zeme nielen preto, aby tu žila, ale aj preto,
aby ho chránila a zveľaďovala. Obec nemôže fungovať bez zásadných pravidiel, bez
vôle pretvárať veci k lepšiemu, bez záujmu
jej obyvateľov. Jej rozvoj je vecou všetkých
občanov, cestou spolupráce, spoločného
záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity.
Veľmi ma teší, že tieto spomenuté hodnoty
majú Medzibroďania v krvi, čo sa ukázalo
i počas nedávnych osláv. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh
dvoch sviatočných obecných dní. Súčasťou
osláv bola i tradičná Haruľová šou, ktorá by
ani tento rok nepritiahla toľko návštevníkov bez ochoty a pomoci všetkých našich
aktívnych organizácií a šikovných rúk jednotlivcov. Verím, že aj 14. ročník Haruľovej
šou prispel k dobrej nálade a spokojnosti
konzumentov dobrej hudby i kulinárskych
špecialít. A ako sa nám podarilo zveľaďovať
obec v tomto roku mimo akcií, ktoré už boli  
uverejnené v prvom vydaní tohtoročného
Rakárika? Na obecných priestranstvách
a obecných budovách sme vykonali viaceré

realizačné práce. Medzi rozsahovo najväčšie akcie určite patrí vybudovanie nového
chodníka od Klubu u Raka po základnú
školu a medzi obecným úradom a kultúrnym domom. Pribudlo nové oplotenie okolo pamätníka a záhradky pred obecným
úradom. Cieľom celej akcie nebolo len estetické zveľadenie priestoru, ale podarilo sa
nám hlavne vyriešiť odvodnenie hlavného
zberača s napojením ôsmych zvodov z budovy kultúrneho domu a obecného úradu.
Odvodnenie sa zrealizovalo i na križovatke pred Klubom u Raka, nakoľko už bolo
v havarijnom stave a svoj účel plnilo už
len čiastočne. Všetky fyzicky náročné práce spojené s odvodnením sme vykonali vo
vlastnej réžii so zamestnancami obecného
úradu a zamestnancami, s ktorými máme
uzatvorené pracovné zmluvy cez Úrad
práce v Banskej
Bystrici. V neposlednom rade treba
zdôrazniť, že nový
chodník určite zvýši
bezpečnosť prechádzajúcich občanov
na danom úseku.
Ako sme Vás informovali v minulom vydaní Rakárika, od Ministerstva vnútra, SR sme získali pre obec
hasičské auto Tatra 815. Tento dar, za ktorí
sme samozrejme všetci povďační, nám priniesol i príjemné starosti. Z dôvodu väčšej
celkovej výšky vozidla sme museli pristúpiť
k stavebným úpravám hasičskej garáže.
Mnohých občanov určite poteším informáciou, že k dnešnému dňu máme schválený
nový pasport dopravného značenia obce
a taktiež už máme právoplatné stavebné
povolenie na prestavbu a zateplenie budovy
MŠ – Pod hôrkami. S realizačnými prácami
v oboch prípadoch začneme už v budúcom
roku. Ďalšou dobrou správou je, že sme
získali od Úradu vlády SR tohto roku už
druhú dotáciu, tentokrát vo výške 40 000 €
na výstavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou a osvetlením v objekte bývalej

MŠ (Pod hôrkami). Momentálne prebieha
verejné obstarávanie na výber dodávateľa
zákazky. Pokiaľ nenastanú nepredvídané
komplikácie, ihrisko by malo byť postavené a odovzdané ešte v tomto roku. Verím,
že okrem školákov a predškolákov, ktorí
v budúcnosti budú ihrisko využívať v spoločnom školskom areáli, bude ihrisko slúžiť
širokej verejnosti na rôzne športy ako futbal, tenis, volejbal, nohejbal... Poslednou
pripravovanou stavebnou akciou v tomto
roku je oprava miestnych komunikácii.
Okrem lokálnych poškodení bude nový
asfaltový koberec položený na ulici Sihote
a v časti ulice Nová. V letných mesiacoch
prebehla na uvedených komunikáciách
i výmena potrubia verejného vodovodu realizovaná zamestnancami Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.
Na záver by som chcel odkázať všetkým
občanom, že evidujeme každú požiadavku na zabezpečenie základných služieb
a potrieb v rôznych častiach obce. Náš
rozpočet nám naozaj nedovolí zrealizovať
naraz všetko, čo nás trápi. Preto jediným
liekom na to je trpezlivosť. Priznám sa, sám
jej mám málo. A ešte sa priznám, že nemám
rád studenú, nudnú jeseň, aj keď sa hovorí,
že každé ročné obdobie je niečím očarujúce. Všetkým však prajem, aby ste stihli pozbierať bohatú úrodu zo záhrad a polí. Aby
chýbajúce slnečné lúče nahradilo svetlo
v rodinných krboch, pri ktorých sa stretnú
najbližší častejšie ako inokedy v roku. Aby
sme si v pokoji počas „dušičiek“ spomenuli
na tých, ktorí nám robili dni krajšími a už
žiaľ nie sú medzi nami.
Pavol Svetlík
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Haruľová šou 2015

Poďakovanie
Na členskej schôdzi základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (ZO-SZPB), konanej pri príležitosti 71. výročia SNP dňa 30. 8. 2015,
boli prítomní členovia v správe o činnosti
požiadaní o pomoc našej obci, pri prezentácií na Haruľovej šou. Vo výbore sme sa
dohodli že našu ZO-SZPB na tomto spoločenskom podujatí budeme prezentovať
podobne, ako v minulom roku gulášom,
haruľou a zákuskami.

Otvorenie Haruľovej šou

 Profesionáli

School Angels

DHZ dokonalé hasičské zliepance

Poslanecké trio

V deň konania 14. ročníka Haruľovej šou
5. 9. 2015 sme boli príjemne prekvapení,
že väčšina našich členov a členiek prispeli s tým, čo im domácnosť umožňovala,

čím potvrdili ochotu rozdeliť sa a prispieť
pre spoločnú dobrú vec tak, ako ich starí
rodičia pred 71. rokmi. Za to všetkým výbor ZO ďakuje.

Kočovní herci

Eseneska
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Haruľová šou 2015

Prírodný úkaz

Stánok ZRPŠ

Dacia team

Hočo počo

Milo nás potešil záujem návštevníkov aj
z iných obcí o produkty a nielen z nášho
stánku, ale od všetkých spoločenských organizácií našej obce. Medzi návštevníkmi,

ktorí sa pri našom stánku pristavili bola
aj Prednostka Okresného Úradu Banskej
Bystrici PhDr. Ľubica Laššáková, ktorá vyzdvihla súdržnosť jednotlivých spoločen-

ských organizácií našej obce. Je to hlavne
zásluhou vedenia našej obce a nimi vytvorených podmienok pre našu činnosť, za čo
im výbor ZO SZPB ďakuje.

Diouky z Podhôrky

Žienka domáca v akcii

Žienka domáca

u
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Haruľová šou 2015

u

Poľná kuchyňa PZ Torysa

Hrabačky z Medzibrodu

Švonci
Pre ďalšie ročníky tejto šou navrhujeme dokúpenie 2 – 3 teplovzdušných rúr, aby pečenie harule bolo plynulé a všetkým záujemcom bola ponúknutá teplá haruľa.
Už teraz sa tešíme na jubilejný 15. ročník.
Víťazi Kočovní herci
Výsledková listina – Haruľová show 2015

Súťaž o najdlhšiu šupku

Spolu
body
41
40
39
38
35
33
30
29
28
27
26
24
23

Názov družstva

čas

vzhľad

Kočovní herci
Hrabačky z Medzibrodu
Poslanecké trio
Švonci
Hočo počo
School Angels
Profesionáli
Diouky z Podhôrky
Žienka domáca
DHZ Dokonalé hasičské zliepance
Dacia team
Eseneska
Prírodný úkaz

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

16
11
9
13
11
19
11
8
10
11
12
10
8

trestné
body
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
0

chuť

Miesto

13
20
19
15
11
8
12
16
16
8
13
12
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Po partizánskych chodníkoch 2015
Dňa 19. 6. 2015 naša ZO SZPB v Medzibrode pripravila pre deti tunajšej
základnej školy akciu s názvom „Po partizánskych chodníkoch.“ Túto akciu pripravujeme každý rok pri príležitosti Dňa detí.
Tohto roku nám počasie neprialo, celý
deň pršalo. Súťaže, ktoré sme pripravili
pre deti sa mali uskutočniť na ihrisku, ale
kvôli počasiu prebiehali v priestoroch ZŠ.
Na začiatku sa deťom prihovoril predseda
ZO SZPB Ing. J. Pacek – priblížil im udalos-

A tu je víťazná listina: 	
Skok vo vreci:
1. Michal Gajdoš
2. Marek Palušný
3. Lukáš Gregor

Lukostreľba:
1. Sofia Švajková
2. Danielka Padúchová
3. Henka Huťková

chrannej pomoci so zapnutým majákom,
s krikom ju privítali a otázkam nebolo konca kraja. Záchranári im poukazovali rôzne
prístroje, vysvetlili im načo slúžia, ako sa
používajú a tiež ako pomáhajú chorým.
Zaviedli ich aj do sanitky, kde si mohli pozrieť jej vybavenie. Keď sa deti rozlúčili so
záchranármi, čakali ich súťažné disciplíny,

Šikovné ruky:
1. Stanka Meľová
2. Kristián Kulfas
3. Bibka Miklošková

lukostreľba, skok vo vreci a šikovné ruky.
Deti boli rozdelené do troch skupín podľa
tried a tí najšikovnejší boli odmenení diplomom a vecným darčekom.
			
No a nakoniec sa umúdrilo aj počasie,
a tak deti mohli prísť na guláš, ktorý varili naši členovia na ihrisku TJ. Deti sa dali
s chuťou do jedla a my len dúfame, že im
chutilo, a že sa o rok znova stretneme.
výbor ZO SZPB

ti SNP a II. svetovej vojny, vysvetlil deťom
ich význam a dôležitosť pre našu budúcnosť. Členka miestneho Červeného kríža pani Sokolová,
žiakom predviedla
názornú
ukážku
poskytnutia prvej
pomoci. Deti ju so
záujmom sledovali,
odskúšali si niektoré pomôcky, a keď
na školskom dvore zaparkovala aj
sanitka rýchlej zá-
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Letný eRko tábor
– Detektívna akadémia Počúvadlianske jazero
Po ročných eRko stretkách sme i tento
stretko rok ukončili letným táborom. Ďakovnou svätou omšou v kostole sv. Jána
Nepomuckého v Medzibrode sme zahájili
náš týždeň plný dobrodružstva a potom
sme sa autobusom dopravili na Počúvadlianske jazero do chaty Lodiar, kde nás
čakal čas vzdelávania v Detektívnej akadémii. Po ubytovaní sme sa všetci zoznámili.
Na každý deň sme mali nejaký vážny prípad. Deň sme začali rannou modlitbou.
Poobede sme mali svätú omšu a pred
spánkom sme deň ukončili večernou modlitbou. Vyrábali sme si erby, ktoré nám
ukradli, tak sme ich nočnou hodinou museli ísť hľadať. Veľa sme športovali, súťažili. V stredu sme navštívili mesto Banskú
Štiavnicu. Boli sme v múzeu starého zámku, kde nám p. lektorka porozprávala veľa
zaujímavostí z histórie. Potom sme sa zastavili na Štiavnických Baniach v Základnej škole. Táto škola je výnimočná tým, že
sa v nej deti priúčajú sokoliarstvu, majú
z neho i riadne známkovaný predmet.
P. riaditeľ nám porozprával o vtákoch, dovolil nám i priamo v klietke kŕmiť veľké
papagáje a nakoniec nám deti predviedli
prelet vtákov. O každom nám p. riaditeľ
porozprával. Ako sa volá, odkiaľ pochádza,
čo loví... Deň za dňom sa veľmi rýchlo míňal a v piatok sme dostali za úlohu nájsť
pokladnicu plnú briliantov. Pomocou indícií sme sa dostali až na Sitno. Je to najvyšší
vrch pohoria Štiavnické vrchy (1009,2 m
n. m.) Pokladnicu sme našli a brilianty si
rozdelili  od piatka i slniečko začalo byť
k nám milšie, tak sme konečne mohli ísť

i k jazeru. Voda bola vynikajúca. Sobota
sa niesla už v smútočnej atmosfére... Blížil sa odchod. Poobede teta Slávka zobrala
na loďku najlepšie dievčatko a chlapca tábora. A večer sme sa rozlúčili diskotékou.
Tento tábor sa zrealizoval vďaka ľuďom,
ktorí svoj čas venovali dobrovoľne a s láskou deťom. Ďakujeme tete Janke, tete
Danke, tete Maťke, tete Lucii, tete Slávke,
tete Hanke, pánovi farárovi, Peťovi, Aďovi,
Stanke, Slávke, Miške a tete zdravotníčke
Majke. A ďakujeme i všetkým sponzorom,
vďaka ktorým zažili deti tábor plný dobrodružstva, cien a hračiek. Za vecné i fi-

nančné dary ďakujeme: OÚ Medzibrod,
OÚ Hiadeľ, Farskej rade – filiálka Hiadeľ,
Ružencovému bratstvu Medzibrod, p. Lapinovi (Medzibrod), Bohu známej pani
(Medzibrod), p. Kukľovskej (Zurich), p. Potančokovej (Jasenie), p. Vodnej (Bratislava),
p. Slabejovej (Banská Bystrica), p. Kocoňovej (Krupina), p. Brázdovej (Bratislava),
p. Kelecovej (Nové Zámky), p. Lacovej
(Hiadeľ), p. Očkovi (Rajec), p. Zbončákovi
(Zvolen), p. Žabkovi (Ľubietová), p. Lenčovi (Medzibrod), p. Semánekovej (Hertník), r. Surovej (Medzibrod).
Slávka Lenčová
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Vatra zvrchovanosti
zas o jedno poschodie vyššia

Miestna organizácia Slovenskej národnej
strany v Medzibrode v spolupráci s okresnou organizáciou SNS v Banskej Bystrici
zorganizovala dňa 18. júla 2015 už 23. ročník osláv dňa zvrchovanosti. Už tradične
i s bohatým programom a slušnou účasťou
občanov, ktorí si prišli pripomenúť jeden
z najdôležitejších medzníkov v novodobej
slovenskej histórii. Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti slovenského národa 17. júla 1992
bolo základným predpokladom k naplneniu

vlastnej
štátnosti,
ktorá bola dovŕšená 1. januára 1993
vznikom Slovenskej
republiky.
Už od skorého
rána členovia MO
v Medzibrode začali so stavbou 23-poschodovej vatry
a vychýrení kuchári Jožo Zeman, Miro
Huťka a Jardo Dřímalka zatiaľ pripravovali chutný guláš v troch kotloch, ktorý sa
podával všetkým návštevníkom zadarmo.
V poobedňajších hodinách mal prebiehať
futbalový turnaj A – tímov, no z dôvodu
odhlásenia mužstiev Revúcej a Rakytoviec
na poslednú chvíľu zostalo len pri priateľskom futbalovom zápase medzi domácim
Medzibrodom a Slovenskou Ľupčou, ktorý domáci zvládli poľahky v pomere 6:2.

Futbal pokračoval už len v exhibičnom
podaní mužstiev veteránov proti členom
SNS. V riadnej hracej dobe sa viac darilo
straníkom, v streľbe z pokutových kopov
mali naopak viac šťastia „starší páni“. Takže všetko skončilo zmierlivo tak, ako sa
na takéto podujatie patrí.
Kultúrny program večer začal svojim vystúpením nestarnúci Robo Kazík. Svojimi
hitmi sa mu podarilo roztancovať prítomných vrátane podpredsedu SNS Štefana
Zelníka. V ďalšom programe sa bolo možné zabávať pri ľudovej hudbe a speve Paľa
Majeríka pri pódiu i pri horiacej vatre. Ešte
pred samotným zapálením mali slávnostnú
reč starosta obce Pavol Svetlík, podpredsedovia SNS – Štefan Zelník a Jaroslav Paška
a tiež predseda krajskej rady SNS Štefan
Turek. Večer vyvrcholil tanečnou zábavou,
o ktorú sa postaral DJ Maroš Snopko.
- ps -

Pravda, či klamstvo
Je nedeľa. V kostole sú litánie, na schodoch pred krčmou hotela Patráš stojí obecný bubeník a čaká na koniec pobožnosti.
Keď ľudia vychádzajú z kostola, začne bubnovať. Ľudia sa zhŕknu okolo neho a čakajú, čo im ide oznámiť. Dobubnoval a začal
hovoriť: „Dáva sa na všeobecnú známosť,
že pán richtár sa dopočul, že z blázinca
v Kremnici ušli dvaja nebezpeční muži
a teraz sa potulujú po dedinách a horách
tu v okolí. Žiada, aby ste nechodili sami do
hôr a tak isto i baníci, ktorí pracujú na bani
v Borovom, aby chodili do roboty v skupinách a nie po jednom, aby sa niečo zlé nestalo. Toto oznámenie berte naozaj vážne.
Koniec oznamu“. Ľudia zostali z toho, čo
počuli, zaskočení. Začínala totiž práve sezóna zberu čučoriedok a malín.
Nuž, ale čo sa dá robiť. Zdravie a život
je prednejší ako zber lesných plodov. Že
počkajú, až sa situácia napraví a dvoch nebezpečných ľudí chytia. Našli sa u nás štyri ženy, ktoré sa medzi sebou dohodli, že
veru ony na zber pôjdu. Teraz, keď hory
budú prázdne, skôr čučoriedok nazbierajú. Asi o tri dni, tak aj spravili. Vyšli až
hore do Hiadlovského sedla. Prekvapila ich

naozaj pekná úroda čučoriedok. Veselo sa
pustili do ich oberačky. Keď už mali skoro
plné nádoby, ohúril ich strašný mužský rev.
Pozreli sa a asi sto metrov od nich videli
dvoch chlapov stáť na vyvrátenom strome.
Vyzerali príšerne. Otrhané šaty, čudné tváre a v rukách konáre. Revali silným hlasom:
„Dajte nám jesť, dajte nám jesť!“ A pobrali
sa smerom k ženám. Tie nechali všetko,
čo už mali nazbierané a vystrašené utekali preč. Dobehli na baňu a vyrozprávali to
baníkom, čo v Hiadlovskom sedle zažili.
Jedni im verili a druhí sa z nich smiali. Tak
to bolo i v našej dedine. Keď sa ľudia od
týchto štyroch žien dozvedeli, že je naozaj
bohatá úroda lesných plodov, veľa ľudí sa
naozaj vybralo do hôr, ale vo väčších skupinách a s chlapcami. Po spomínaných dvoch
mužoch však už nebolo ani chýru ani slychu. Nevideli ich ani v susedných dedinách
či horách. Či sa vrátili naspäť do Kremnice
alebo ich niekde chytili, nikto nič nevie.
Jedno je však zaujímavé. Povrávalo sa, že
hiadlovskí drevorubači asi po dvoch rokoch
našli v báni štyri prázdne nádoby s batohmi, zahádzané v kríkoch lístím a kusmi konárov, bolo tam aj staré mužské oblečenie

a stará obuv. Vtedy sa začalo rozprávať, že
fáma o dvoch ušlích bláznoch z Kremice
nebola asi pravda a že tí muži čo prepadli
naše ženy boli pravdepodobne z našej dediny alebo z okolia. Pravdu sa však už nikdy
nedozvieme.
Marian Haviar

Spoločenské
okienko
Opustili nás:
Anna Šlachtová (98)
Anna Vetráková (70)
Jaroslav Kašinský (67)

Narodili sa:
Matej Kabáč

Do stavu manželského vstúpili:
Monika Huťková
a Michal Padúch
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zvesti zo školy na námestí
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Škôlkársky spravodaj
Nech sa páči, vstúpiť ráčte,
keď september opäť začne!
Všetci sa v nej spolu hráme
a veľmi sa dobre máme.
Teším sa tu každý deň,
čo nového sa dozviem,
lebo naše detičky
majú múdre hlavičky;
ba i srdce zo zlata,
každý super kamaráta.
Opäť je tu nový školský rok a aj v našej
materskej škole sa znovu po prázdninách
otvorili brány dvoch tried. Trieda Slniečok
sa naplnila novými malými kamarátmi.
Pani učiteľky Mgr. Ivka Štellerová a Mgr.
Veronika Gregorová ich milo privítali
a nových kamarátov zoznámili s detičkami, ktoré už našu škôlku navštevovali aj
v minulom školskom roku. I keď ich prvé
dni boli sprevádzané slzičkami, tie časom

zmizli a na ich malých tváričkách sa čoraz
častejšie objavuje úsmev. Veľkí predškoláci sa o nich starajú a pomáhajú im. Spolu
sa veľa hrajú, spoznávajú pre nich nové
prostredie, kamarátov a veľa zábavných
hier v triede aj na školskom dvore. V školskom roku 2015/2016 navštevuje triedu
Slniečok 20 detičiek.
Aj Obláčiky vo veľkej triede v našej MŠ
po prázdninách o niekoľko centimetrov
vyrástli. Stali sa z nich usilovní predškoláci, ktorí sa tešia na veľkú školu a po
prázdninách medzi nich prišli aj detičky z malej triedy Slniečok. Aj keď majú
veľkáci ešte veľa práce pred vstupom do
školy a sú veľmi usilovní, najradšej majú
priestranný školský dvor, kde sa môžu
dosýta vyšantiť s loptou, na preliezkach
a pri pohybových hrách. Veľmi sa tešia na
zaujímavé prechádzky a spoločné aktivity
s pani učiteľkou Mgr. Mirkou Kabáčovou,

pri ktorých prežijú veľa zábavy a vždy sa
niečo zaujímavé naučia. Triedu Obláčikov
v školskom roku 2015/2016 navštevuje
rovnako 20 detí.
A keďže sme nezaháľali, zúčastnili sme
sa s krátkym vystúpením aj na programe
k príležitosti osláv oslobodenia obce Medzibrod. Detičky všetkým zúčastneným
hosťom zatancovali krátky zvierací tanček
a zožali veľký potlesk. Tešíme sa aj na ďalšie podujatia a výlety, ktoré nás v tomto
školskom roku čakajú.
V triedach bzučia detičky,
ako naše usilovné včeličky.
Všetci sme tu kamaráti,
a máme sa veľmi radi.
To je škôlka, školička,
naša druhá mamička!
Mgr. Veronika Gregorová

HAPPY NEW YEAR
Konečne nadišiel čas, keď sa brány škôl
a škôlok otvorili a privítali sme Nový rok.
Samozrejme, len ten školský, ktorý bude
plný očakávania, čo nám prinesie.
Naše brány sa tento rok otvorili pre 26
žiakov. Privítali sme s otvorenou náručou
hlavne prváčikov, ktorých máme tento rok
pomenej. Ale tak, ako pri slávnostnom
príhovore povedal p. starosta, o to kvalitnejšia bude ich príprava. Prvý ročník
navštevujú traja prváčikovia, ktorí v prvý
školský deň zložili slávnostný sľub, že
budú z nich skvelí žiaci medzibrodskej
školičky. Spolu so šiestimi druháčikmi
lietajú celý rok v obláčikoch s p. učiteľkou Ivkou Sumrákovou. Skoro veľkí ôsmi
tretiaci tiež lietajú, ale s včielkou Majou,
trúdikom Vilkom a p. učiteľkou Dadkou
Dobošovou. Naši veľkí štvrtáci sa venujú
športu a skoro by aj zostavili futbalovú je-

denástku, len ešte zháňame dvoch hráčov
do tímu s p. učiteľkou Katkou Luptákovou.
Je nás máličko, ale aj napriek tomu sa tešíme, že môžme poznávať nové veci, získavať nové vedomosti a hlavne zisťovať, čo
je správne a nesprávne a pripravovať sa na
cestu životom. Všetky tieto úžasné veci sa
dejú za bránami našej školičky, lebo práve
tá prispieva ku krásnej chuti našej dedinky
Medzibrod. Život za zamknutými dverami
sa nikdy nezastaví, nezaspí, ale naopak
otvára sa veľká kniha každého dieťaťa zvanej Život. Škola už dávno nie je len eduka-

tívnou budovou, ale tí, ktorí žijú s nami vedia, že je to kráľovstvo, kde sa deje mnoho
a mnoho vecí.
Tak sme 2. 9. 2015 začali deťom písať do
ich kníh Života, aby na I. stupeň spomínali

s úsmevom, pretože spomienky sú tie, bez
ktorých by sme nepoznali minulosť.
Prvá stránka bola venovaná súťaži v šúpaní zemiakov (čo si myslím, že je aj pre
maličkého Medzibroďanka, a to veľmi podotýkam, veľmi dôležitá činnosť). Z tohoto súboja vzrástli dvaja víťazi Kiko Kulfas
a Stanka Meľová, ktorí priamou cestou putovali do hlavného kola upiecť počas Haruľovej show minimálne takú haruľu, aby
porazili pána starostu. Bohužiaľ, strach 
a povinnosti mu nedovolili zúčastniť sa
súťaže.
Naše šikovné detičky sa postarali aj
o vynikajúci program počas osláv 560.
výročia prvej zmienky založenia obce.
Na tomto programe vystúpili aj bývalí žiaci, ktorí len pred pár mesiacmi odovzdali
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kľúčiky od brán našej rozprávkovej školy.
Chceme im touto cestou poďakovať za ich
čas a chuť vrátiť sa na chvíľu medzi nás.
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Aj toto je ukážka toho, že naše detičky
stoja zato!
Naša knižka Života sa píše sama a čaká
na nás ešte mnoho akcií, ktoré zažijeme
aj s kamošmi z MŠ (napr. púšťanie šarkanov, veľkí čítajú malým, posedenie pri
bylinkovom čaji a tak ďalej). Všetky naše
akcie môžete zažiť s nami, a to aj sledovaním fotiek na našej stránke: http://zsmedzibrod.edupage.org/album/?#http://
zsmedzibrod.edupage.org/album/
Samozrejme môžete sa prísť pozrieť aj
na to, ako sa učíme, lebo hlavne to je to
najzaujímavejšie a najatraktívnejšie, čo

nás napĺňa nielen počas októbrového dňa
otvorených dverí, o ktorom sa môžete dozvedieť viac z našej web stránky.
Veľa úžasných vecí sa dá spraviť vo vynikajúcom a podnetnom kolektíve a je krásne, že my toto všetko máme!
Mgr. Katarína Luptáková

Oslavy 71. výročia SNP,
Kalište 2015
V roku 2015 si pripomíname 71. výročie
SNP. Je to dôležitý medzník našich dejín,
lebo ľud povstal proti silnému nepriateľovi a tak otvorene prejavil svoju vôľu a nesúhlas s vojenskou okupáciou Slovenska.
29. augusta 1944 pplk. Golian vydal rozkaz k začatiu povstania. Srdcom povstania
bola Banská Bystrica. Povstanie zasiahlo 30
okresov, 1 700 000 obyvateľov a rozkladalo
sa približne na rozlohe 200 km2. Bojovalo
v ňom 60 000 vojakov, 18 000 partizánov
a príslušníci 30 národov a národností.
Po ústupe povstania do hôr, podnikali partizáni útoky na fašistov a spôsobovali im veľké straty. Povstalcom pomáhali aj miestni

obyvatelia, tým že vynášali do hôr všetko,
čo partizáni potrebovali na prežitie. Bolo to
veľmi ťažké obdobie, ľudia riskovali vlastné
životy, ale i napriek zastrašovaniu stále pokračovali v pomoci, ktorá bola nevyhnutná.
Neskôr sa im Nemci kruto pomstili. Dôkazom ich besnenia boli vypálené obce a vyvraždení obyvatelia. Nesmieme preto zabúdať na tých, ktorí stáli pri zrode našej slobody a ktorým vďačíme za to, že môžeme žiť
v pokoji. Oslavy 71. výročia SNP prebiehali
v mnohých obciach a mestách našej repub-

liky. Konali sa aj v našej obci. Položením
kytice kvetov k pomníku sme vzdali hold
padlým vojakom. Osláv sa zúčastnili okrem
členov našej ZO aj predstavitelia iných organizácií, starosta obce a obyvatelia Medzibrodu. Zaspievali sme si spolu Hymnu
SR a predseda ZO SZPB predniesol slávnostný príhovor, v ktorom poukázal na veľký význam SNP pre náš národ, na skutočné
vlastenectvo a na boj za zachovanie vlastnej
národnej existencie. Vážme si rodnú zem,
u
ctime si ľudí a chráňme svoj domov!
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Naši občania sa zúčastnili aj osláv SNP
na Kaliští. Tohto roku sme sa stretli na Kaliští už po 10-ty raz. Na toto jubilejné Stretnutie generácií prišli nielen predstavitelia
našej vlády, hostia, priami účastníci, ale
aj obyčajní ľudia z okolia Banskej Bystrice, ktorí tak vyjadrili svoju úctu obetiam
2. svetovej vojny. Oslavy sa začali kladením
vencov k pamätníku a príhovorom predsedu

spravodaj
vlády Róberta Fica, ktorý poukázal na osudy mnohých ľudí, ktorí prežívali ukrutnosti
a tragédie tejto vojny. Na Stretnutí generácií
boli udelené pamätné medaily trom vypáleným obciam: Holčíkovce, Pružiná a Zliechov, ktoré prebrali starostovia obcí. V Sade
života na Kaliští tak pribudli tri nové stromčeky. Kalište bolo 18. marca 1945 vypálené.
Fašisti sa pomstili obyvateľom za ich pomoc
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partizánom tak, že zavraždili 37 ľudí a upálených bolo 9 obyvateľov Kalištia.
Existuje mnoho jednoduchých ľudí, ktorí nie sú známi po celom svete, a predsa sú
ich skutky neobyčajné. Dávajú a pomáhajú
iným, ich sila sa skrýva v ich vnútri, sú to
ľudia, ktorí nemajú prázdnu dušu a v ich
srdci sa nájde miesto aj pre iných.
Výbor ZO SZPB

Novodobá prútikárka
Ľudská predstavivosť nemá hranice
a podporená fantáziou dokáže vytvoriť
úžasné diela. A keď k tomu pridáme
ešte ženskú zručnosť, zrazu je na svete
úplne nové „remeslo“ – pletenie z papiera. Klasické prútie tieto remeselníčky
nahradili papierovými rolkami z reklamných letákov alebo telefónnych
zoznamov a upletú z nich naozaj čokoľvek. U nás v dedine sa už tejto činnosti
venuje viac žien.
Henrieta Zázrivcová nám o svojej záľube povedala: Približne pred štyrmi rokmi som na internete videla košík. Neverila
som, že taká vec môže byť urobená z papiera. Bol na nerozoznanie od skutočného
prúteného košíka. Zvedavosť mi nedala
a začala som skúšať. Prečítala som si postupy, pozrela pár videí a začala pliesť, veď
na túto robotu potrebujete len papier, lepidlo, špajdle a kartón.
Z kauflandových letákov som si narezala dlhé asi 4 – 5 cm široké pásiky, ale tak,
aby mali jeden okraj úplne biely. Pomocou špajdle som ich zrolovala do dlhých
ruličiek, zostávajúci rožok som prilepila
lepidlom a tak mi vlastne vznikol materiál
na pletenie. Jednotlivé ruličky sa nadpájajú
zasúvaním jedna do druhej a tým dosiahnem potrebnú dĺžku. Išlo to celkom ľahko,
robila som väčšinou vence a okrúhle tvary
črepníkov a stojanov. Hotové som ich natierala „neskou“ kávou, aby dostali podobnú
farbu ako má prútie. Dozdobila som ich su-

šenými alebo umelými kvetmi a dielo bolo
vydarené. Ale letáky sú z veľmi tenkého
papiera, nedržia dobre tvar a na spevnenie
hotového výrobku som spotrebovala strašne veľa laku. Prešla som preto na kancelársky papier. Jednak je pevnejší a navyše
krásny biely a netreba ho už ničím farbiť.
Z tohto sa mi najlepšie plietli anjeli a vianočné ozdoby. Ale časom sa človek učí, stále skúša, zdokonaľuje sa. Preto som z kancelárskeho prešla na hnedý baliaci papier,
je hrubší ako kancelársky a výborne drží
tvar. Najlepšie sa mi osvedčil na predmety veľkých rozmerov. Na taký väčší košík
potrebujem okolo 500 roliek. Ruličkovanie
zaberie najviac času. Samotné pletenie ide
už rýchlejšie, najčastejšie asi pletiem technikou opletok dvomi. Takže prácne je to
dosť a keď už sa človek s tým natrápi, nech
to vo výsledku stojí za to. Najlepší vzhľad
dosiahnem, keď ich ľahko pretriem bielou
akrylovou farbou, chytia akoby takú patinu
a vyzerajú výborne.
Pletiem predmety dekoračné ale aj úžitkové. Najviac sa používajú košíky na potraviny do kuchynskej linky, chlebníky,
koše na hračky, rôzne stojany. Tých dekoračných je oveľa viac – obaly na črepníky rôznych tvarov – okrúhle, štvorcové,
oválne, vysoké, guľaté, svietniky, vtáčia
klietka, vianočné stromčeky, veľkonočné
ozdoby, malí anjelikovia až 80 cm vysokí
anjeli, pletené srdiečka. Všetky tieto výrobky majú buď pletené alebo kartónové

dno. Pri použití kartónového dna si na dno
prilepím kostru z ruličiek. Položím na ne
vopred zhotovenú kartónovú šablónu, ktorá je približne o 2 cm menšia ako výsledný
produkt a môžem pliesť dookola. Šablóna
nemusí byť len kartónová, už som opletala
hrniec alebo nafukovací balón, z ktorého
vyšla krásna guľa. Obaly na črepníky určené do exteriéru natieram pre dlhšiu životnosť lodným lakom, tie do interiéru len
obyčajným. Až potom ich dotvorím stuhami, mašľami, kvetmi, špagátmi, aby boli
vkusné a aby vhodne dotvorili domácnosť.
Rôznymi postupmi pletenia a ich kombináciou viem vytvoriť komplikovanejšie
tvary a tým krajšie a zaujímavejšie pletené
diela.
Moja rodina a kamaráti sú pletenými
darčekmi odo mňa už dosť zásobení. Takisto, keď potrebujem potešiť a prekvapiť
známych, obdarujem ich mojimi výtvormi. Je to veľmi vhodný darček.
Cez leto sa pleteniu veľmi nevenujem.
Predsa len, je veľa iných aktivít, ale s prichádzajúcou jeseňou a dlhými večermi
zas začínam tvoriť. Ľudia mi vravia, že asi
nemám čo robiť. Ale zatiaľ čo iní presedia
hodiny pred televízorom so založenými
rukami, ja síce sedím tiež pred telkou,
ale ruličkujem a potom pletiem a pletiem.
A spokojná som nielen ja.
-ks-
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wolleyRAKbeach 2015
15. augusta 2015 sa na novovybudovanom plážovom ihrisku v Medzibrode
uskutočnil nultý ročník turnaja v plážovom
volejbale. Na turnaji, ktorý bol bez obmedzenia veku, pohlavia a štátnej príslušnosti sa proti sebe postavilo 12 družstiev.
Víťazom putovného pohára sa stalo družstvo policajtov, ktorí súťažili pod názvom
„Daňožrúti“, na druhom mieste skončilo
družstvo „Nahaj tak“ a na treťom domáci
„ŠBB (teda Špicer, Barát, Bačík)“.
Ihrisko na plážový volejbal bolo vybudované aj vďaka podpore Nadácie Orange
(prostredníctvom Vojta Lihana) a je súčasťou areálu, do ktorého v budúcom roku
ešte pribudnú detské ihrisko, parková
oddychová zóna a altánok na posedenie.
V tomto prípade zase v spolupráci s ob-

cou Medzibrod, TJ
Sokol Medzibrod,
občianskym združením CHZM a
Caffe barom U mňa
výrazne pomohol
Tomáš Surový a to
z o r g a n i z ova n í m
futbalovej exhibície, výťažok ktorej
bude použitý práve
na detské ihrisko a
vybudovanie oddychovej zóny. Plážové ihrisko je taktiež
viacúčelové a vďaka terasovému sedeniu
vo svahu sa plánuje využívať aj ako malý
amfiteáter, na rôzne kultúrne podujatia,

napríklad na divadelné predstavenia, či
letné kino.
Tomáš Pohorelec

Hanbu sme si neurobili
Dňa 26. septembra 2015 sa zúčastnilo
naše mužstvo bývalých futbalistov Sokol
Medzibrod nad 40 rokov I. ročníka medzinárodného futbalového turnaja o pohár starostu mestskej časti Košice-Juh. Na tomto
kvalitne obsadenom turnaji sa okrem našich
chlapcov predstavili FK Internacionáli VSS
Košice, FK Martin i južní susedia FK Debrecén a FK Hajdunánás. V krásnom športovozábavnom areáli na Alejovej v otváracom
stretnutí za intenzívneho dažďa narazil náš
tím na neskoršieho víťaza turnaja FK Martin. Výsledok v pomere 0:7 bol pre nás dosť
krutý, pretože 1. polčas bol pomerne vyrovnaný, pričom sme inkasovali len jediný gól.
Záver stretnutia nám však vôbec nevyšiel,
aj keď náš „hnací motor“ brankár Peťo Strážovec robil, čo mohol. Ďalším našim súperom bol FK Debrecén z Maďarskej
republiky. Favorita
stretnutia sme však
vôbec nešetrili a po
zlepšenom výkone
sme zvíťazili 9:1.
V ňom Jožo Huťka
– Króner ml. strelil
6 gólov. S celkovým
počtom 9 strelených gólov sa náš
hráč stal druhým
najlepším strelcom
turnaja, pričom na
víťaza mu chýbal
len jediný presný

zásah. Po jednej prehre a jednej výhre prišla na rad remíza a to s druhým zástupcom
z Maďarska – FK Hajdunánás. Po zaspatom
začiatku sme nastúpili na druhý polčas za
stavu 0:3. I veľkou zásluhou nášho brankára sa nám podarilo vyrovnať v poslednej
minúte na 3:3, pretože Peťo nás podržal
nielen v bráne, ale vyrovnávajúci gól pri
„powerplay“ i sám strelil. V poslednom
zápase proti Košiciam sa už ukázala naša
slabšia kondícia i herná skúsenosť. I keď
po prvom polčase bol stav nerozhodný 3:3,
nakoniec to pre nás skončilo debaklom 4:9.
So štyrmi bodmi a skóre 16:20 sme napriek
tomu obsadili krásne 3. miesto, čo bolo pre
všetkých zúčastnených obrovským prekvapením. Dres Sokol Medzibrod na turnaji
oblieklo 9 hráčov: Peťo Strážovec – Labuda,

Peťo Rajčok – Kejo, Ľubo Huťka – Bumbaj,
Paľo Svetlík, Jožo Svetlík, Jožo Huťka – Króner ml., Peter Zázrivec – Vízek, Jožo Zeman
– Vazúl a Ondro Samuelčík.
Škoda len, že za naše mužstvo nenastúpili viacerí kvalitní hráči, ktorým sa do Košíc buď nechcelo alebo nemohli cestovať
pre iné povinnosti. Určite by sme mohli do
celkového poradia prehovoriť viac. Obrovské poďakovanie na záver za krásne podujatie patrí organizátorovi turnaja – organizačnému výboru FK internacionálom VSS
Košice, osobne jeho predsedovi Františkovi Králkovi, ktorý sa veľkou mierou pričinil
o prizvanie nášho mužstva na tento turnaj
i kultúrno-spoločenské stretnutie po slávnostnom ukončení turnaja.
– ps –
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Futbalová eufória
Po minuloročnej veľmi úspešnej sezóne,
ktorú naše A družstvo zavŕšilo historickým
postupom do IV. ligy, čakala na našich hráčov poctivá letná príprava, ktorú už viedol
nový tréner Jozef Rusko zo Seliec. Z dôvodu dlhej absencie niektorých hráčov počas
jesennej časti (Milan Gregor, Martin Sedliak, Miroslav Haviar) bolo nutné pristúpiť
k posilneniu kádra v podobe Martina Boboka (hosťovanie Dukla B. Bystrica), Jána
Tešlára (hosťovanie Závadka) a Jána Vaníka
(prestup Podbrezová).
Spestrením úvodu súťaže bola premiérová účasť našich chlapcov v Slovenskom pohári, v ktorom najskôr vyradili
po výsledku 3:1 treťoligistu zo Žarnovice
a v 2. kole vypadli so cťou po tesnej prehre
2:1 so zástupcom Fortuna ligy Zemplínom
Michalovce. Na tento futbalový sviatok si
našlo cestu ho hľadiska až 600 divákov,
ktorí našich chlapcov po zápase odmenili
zaslúženým potleskom.
Pred vstupom do IV. ligy tréner, hráči
a takisto aj funkcionári verili, že je v silách
družstva hrať dôstojnú rolu vo vyššej súťaži
a pohybovať sa minimálne v pokojnom strede tabuľky. Doterajšia hra a predovšetkým
bodový zisk prekonal asi očakávania aj najväčších optimistov. Málokto asi predpoveDospelí IV. liga Juh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
7
7
5
4
4
4
3
2
2
2
0
0

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

Dorast IV. liga skupina C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Medzibrod
Slovenská Ľupča
Kremnica
Pliešovce
B. Štiavnica
Heľpa
Lovča
Prestavlky
Očová
Kováčová
Selce
Jasenie
Žarnovica
Šalková
Kremnička
Vígľaš-Pstruša

10
9
10
10
9
10
10
10
10
10
9
9
10
10
10
6

8
8
7
7
6
6
5
5
3
3
3
3
2
2
1
0

1
0
1
1
1
1
1
0
4
1
1
0
1
0
0
1

dal, že naši chlapci budú po 9. kole na čele
tabuľky bez jedinej prehry. Obdivuhodná
je hlavne bilancia na domácom ihrisku, na
ktorom sme vyhrali všetkých päť zápasov
s úchvatným skóre 24:0. Doterajším vrcholom bol domáci zápas proti Fiľakovu,
v ktorom naši chlapci dokázali zdolať jedného z najväčších kandidátov na postup
v pomere 1:0 po výbornom taktickom výkone. V poslednej minúte síce vzplanuli
diváci po odpískaní spornej penalty, ale
našťastie hosťujúci hráč prekopol Petríkovu
bránu. Poďakovanie určite patrí fanúšikom,
že podporujú naše
družstvo v hojnom
počte aj na zápa0
30:2
23
1
31:7
22
soch vonku. Je
1
27:5
22
pochopiteľné, že
1
18:3
22
zápasy prinášajú
3
14:14
16
3
13:12
14
pozitívne aj nega4
17:11
13
tívne emócie. Všetci
5
18:20
12
by si mali uvedo4
17:9
11
4
14:15
9
miť, že aj rozhodca
6
12:20
7
je iba omylný člo6
9:18
7
vek a nadávkami
8
8:37
1
už nezmenia jeho
8
1:56
1
rozhodnutie. Jedine môžu spôsobiť
1
30:6
25
1
38:10
24
iba veľké problé2
41:16
22
my svojmu klubu
2
27:17
22
a úplne znehodno2
45:13
19
3
20:21
19
tiť snaženie hráčov
4
34:26
16
na ihrisku. Našich
5
29:31
15
chlapcov čakajú do
3
20:19
13
6
35:38
10
konca jesene ešte
5
15:25
10
4 náročné zápasy
6
12:28
9
(hlavne vo Zvolene
7
6:19
7
a doma so Sloven8
16:45
6
9
9:40
3
skými Ďarmotami),
5

4:27

1

ale hádam ich zvládnu k spokojnosti a budú
zimovať na popredných priečkach tabuľky.
Takisto aj družstvo dorastu pokračuje
pod dohľadom Andreja Smidu v dobrých
výkonoch z jarnej časti a doteraz chlapcom vyslovene nevyšiel jedine derby zápas
v Slovenskej Ľupči, v ktorom podľahli 0:4.
Predvádzajú pekný kombinačný futbal,
na ktorý sa dá pozerať a prejavuje sa to aj
na vyššej návštevnosti.
Družstvo prípravky zatiaľ absolvovalo
turnaj v Selciach, na ktorom v konkurencii 8 družstiev obsadilo solídne 5. miesto
a na Ponikách skončili na 2. mieste. V tejto
kategórii samozrejme nie sú prvoradé výsledky, ale radosť detí z pohybu a ich postupné napredovanie pod vedením trénera
Ľuba Huťku.
Poznámka: Vígľaš – Pstruša sa po 6. kole
odhlásil zo súťaže.
(ihu)

  Foto zo zápasu 27. 9. 2015
Jupie Podlavice Badín : Sokol Medzibrod,
výsledok 0:2
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