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štvrťročník o dianí v Medzibrode

2017

zadarmo do každej domácnosti

Historický okamih
Medzibrodského divadla
Ako už bolo avizované v Rakáriku, náš
divadelný súbor na prehliadke pôvodnej
tvorby v Rakovej získal postup na medzinárodný festival DIDA, ktorý sa koná
v srbskej Pivnici.
Postup sme si vybojovali s hrou Kamila
Žišku ,,Páračky u babky Justíny" v réžii
Tomáša Pohorelca.
Festival sa konal od 24.03. do 02.04.2017.
Náš divadelný súbor MKD sa predviedol
v zahraničí hneď dvakrát. V piatok 24.3.
sme odohrali predstavenia v Kulpine
a v sobotu 25.3. v spomínanom mestečku
Pivnica. V kraji, kde žijú prevažne Slováci, ktorých predkovia sa v dávnych časoch
presťahovali na dolnú zem, sme zažili nevídaný úspech. Po predstaveniach a skvelom občerstvení sme sa našim krajanom
odvďačili našimi piesňami, ktoré na naše
počudovanie skoro všetci poznali.
Pri troche voľného času sme v Srbsku
navštívili mesto Novi Sad a jeho historickú

Petrovaradinskú pevnosť nad Dunajom,
ktorú dala postaviť za čias Rakúsko-Uhorska Mária Terézia.
Musíme s radosťou konštatovať, že obyvatelia tejto oblasti sa vyznačujú veľkou

pohostinnosťou a srdečnosťou, aj keď žijú
v skromnejších pomeroch.
O tom svedčí aj fakt, že sme sa lúčili pri
autobuse skoro dve hodiny a niektorí si aj
poplakali. Aj keď sa dá stále niečo zlepšo-

vať, našu vlasť či obec sme odprezentovali
so cťou, čo potvrdil aj náš p. starosta. Na
záver chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Slovenskej národnej strane, ako aj našej Obci Medzibrod
za podporu pri financovaní dopravy na
festival DIDA v Srbsku.
Jozef Zázrivec
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Poľovníci sa zišli v Medzibrode
Od 23. do 26. marca 2017 sa konala v kultúrnom dome v Medzibrode výstava poľovníckych trofejí ako verejná časť chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí
organizovanej Obvodnou poľovníckou
komorou Banská Bystrica, Okresným
úradom Banská Bystrica, Poľovníckym
združením Torysa Medzibrod a Obcou
Medzibrod.
Na tejto výstave boli prezentované trofeje raticovej zveri a šeliem ulovené od
začiatku marca 2016 do konca februára
2017, čiže za jednu poľovnícku sezónu
v revíroch v správe okresu Banská Bystrica, čo zhruba zodpovedá hraniciam
okresu. To, že sa konala táto výstava práve
v Medzibrode, má svoju históriu. V bývalej ére plánovaného hospodárstva, troch
politických strán, pričom len jedna mala
vedúcu úlohu v spoločnosti zaručenú zákonom, sa konali chovateľské prehliadky
v reprezentačných priestoroch Domu kultúry v Banskej Bystrici. Bol to veľkolepý
priestor a s rezervou pohltil trofeje bývalého najväčšieho okresu ČSSR (súčasný
okres Banská Bystrica a Brezno). Ešte aj
priestor na predaj limonády a iného občerstvenia ostal. Potom nastalo búrlivé
obdobie zmien a delení a chovateľská prehliadka putovala po rôznych priestoroch
v Banskej Bystrici až sa miesto konania
stabilizovalo blízko kancelárie okresnej
organizácie poľovníckeho zväzu a to do
priestorov Základnej školy Trieda SNP
20 v Banskej Bystrici. Na základe skúseností z iných okresov sa dlhšie uvažovalo
o konaní prehliadky, hlavne verejnej časti
v priebehu viacerých dní, lebo vystavenie
trofejí v nedeľu doobeda bolo naozaj nepostačujúce až dehonestujúce. Tak sa v roku
2014 konala prvá viacdňová chovateľská
prehliadka okresu Banská Bystrica mimo
okresné mesto a to v obci Hrochoť. Následne sa organizácie prehliadky zhostili Podkonice, Hronsek a toho roku Medzibrod.
Verejná časť v Medzibrode trvala štyri dni,
čo zabezpečilo väčší rozptyl návštevníkov
a len v nedeľu pred obedom boli pomery
v kultúrnom dome stiesnenejšie. Okrem
výstavy pre verejnosť sa v rámci tohto
podujatia konalo slávnostné otvorenie a to
v sobotu a bolo spojené s pohostením pozvaných hostí. V nedeľu sa zas konala porada poľovníckych hospodárov, kde bola
krátko zhodnotená uplynulá poľovnícka
sezóna aj končiaca akcia. Najprácnejšie
však bolo preberanie poľovníckych trofejí v predošlú sobotu, čo trvalo skoro celý

deň. Na tohtoročnej chovateľskej prehliadke bolo predložených 155 jeleních trofejí,
125 trofejí ulovených srncov, 15 diviačích
klov, 1 jazvečia lebka a 6 lebiek medveďov.
Niektoré trofeje pochádzali aj z úhynov
zveri a lebky medveďov sa nevystavovali z dôvodu striktného dodržania zákona
o obchodovaní s chránenými druhmi živočíchov a chránenými druhmi rastlín,
ktorý ako všetky zákony schválili nami
volení zástupcovia v zákonodarnom zbore. Aj keď moderné poľovníctvo by nemalo
smerovať k bezhlavej honbe za trofejami,
vyhodnotenie trofejí z pohľadu možností
našej prírody je namieste. U jelenej zveri
bolo predložených 28 medailových trofejí
z toho 2 zlaté, 10 strieborných a 16 bronzových. U srncov boli ohodnotené 2 srnce ako bronzové a 1 srnec ako strieborný.
Dva diviaky dosiahli bodové hodnotenie
na zlatú medailu, dva na striebornú a 6
na bronzovú medailu. Najsilnejší jeleň bol
predložený z poľovného revíru Podlavice,
diviaka s najväčšími klami ulovili poľovníci z poľovného revíru Hrochoť a šťastie sa
potklo aj v našich končinách, lebo srnec

s najvyššou bodovou hodnotou pochádza
z poľovného revíru Torysa Medzibrod. Je
potešiteľné, že prehliadku trofejí si prišlo
pozrieť aj mnoho občanov, ktorí nevykonávajú právo poľovníctva a hlavne deti.
Veľké poďakovanie patrí členom nášho Poľovníckeho združenia Torysa Medzibrod
ale aj Obci Medzibrod za poskytnutie
priestorov a samozrejme niektorým manželkám či priateľkám poľovníkov. Veď ako
náš predseda a podľa mňa hlavný neformálny organizátor tohto podujatia Ing. Dušan Štefanovie vraví: „Ženskú ruku poznať
a nenahradíš ju“.
V súčasnej dobe je pohľad na poľovní
ctvo rôzny s pestrým prifarbením emócií.
Podľa môjho názoru by malo poľovníctvo
fungovať ako súčasť vidieckych komunít
s rešpektovaním prírodných daností územia a s čo najmenším vplyvom na zákony
prírody. Poľovníci by mali rešpektovať kultúrne tradície ale zároveň by mali vedieť
prijať vedecky dokázané skutočnosti. S pokorou by mali rešpektovať oprávnené nároky ostatných skupín obyvateľstva a nesprávať sa arogantne ako páni zvereného
územia. Minimálne v riadiacich funkciách
poľovníckych organizácií by mali pôsobiť
širokospektrálne vzdelaní ľudia podkutí
praktickými skúsenosťami žitia a pôsobenia v prírode od útleho veku. Súčasťou
vzdelanostnej úrovne poľovníkov by mala
byť administratívna zručnosť a orientácia v naozaj zložitom právnom systéme
krajiny. Len takto vybavení ľudia majú
prirodzenú autoritu v rôznych skupinách
spoločnosti a nerobia svojimi sfanatizovanými a neodbornými názormi hanbu poľovníctvu.
Text a foto: Paľo Kostúr
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Cieľ – zintenzívniť práce na výstavbe
miestnych komunikácií IBV Dúbrava
a prestavbe MŠ – Pod hôrkami
Vážení Medzibroďania, čitatelia obecných novín, vo svojom príhovore si Vás
dovolím oboznámiť s plánmi obecného
úradu v roku 2017.
Už v prvom štvrťroku sa nám podarilo
zrealizovať viaceré stavebné práce. V kultúrnom dome sme pristúpili k úprave vnútorných priestorov v klubovni č. 2 na prízemí pri kuchynke. V zdravotnom stredisku
sme obnovili spojovaciu chodbu vrátane
výmeny vchodových dverí. Na vodovodnom potrubí Vyvieranica sa odstránil havarijný stav výmenou nových rúr v najkritickejšom úseku v dĺžke 300 m. Stavebné
aktivity boli rozbehnuté i na úprave spevnenej plochy v športovom areáli. Taktiež
k dnešnému dňu máme vymenené všet-

0,89 % p. a. od VÚB a. s., bolo obecným
zastupiteľstvom schválené čerpanie úveru na tieto projekty vo výške 120 000 €
na obdobie desiatich rokov. Momentálne
s uvedenou bankou prebiehajú rokovania
ohľadom ďalších zmluvných podmienok.
Ide o úver, ktorý výrazne urýchli práce na
projektoch a splátky podstatne nezaťažia
rozpočet obce v ďalších rokoch. Snahou
obecného úradu je zintenzívniť práce na
spomenutých projektoch tak, aby do konca roka 2018 boli vybudované všetky cesty
v IBV Dúbrava v základnej asfaltovej vrstve
a takisto zabezpečiť do tohto termínu
prístavbu MŠ (jedáleň, učebňa a zborovňa), výmenu okien na prízemí, výmenu
všetkých inžinierskych sietí v budove a dokončenie finálnych prác minimálne druhé-

k 28.2.2017 vyčerpali mizerných 4,38 %.
Žiadosti o finančné dotácie máme podané i cez Ministerstvo životného prostredia
v rámci Envirofondu. Ako sa nám bude dariť spoločné úlohy napĺňať, o tom budete
priebežne informovaní prostredníctvom
Vášho Rakárika v ďalších vydaniach.
Na záver sa chcem i touto cestou poďakovať všetkým občanom za pomoc počas
jarnej údržby pri zametaní ciest. Teší ma,
že pre mnohých životné prostredie nekončí hranicou dvora a predzáhradky. Zamestnanci obecného úradu a aktivační pracovníci toho naozaj nemajú málo, ale vždy sa
snažia urobiť maximum pre to, aby naša
obec bola čistá, aby sme sa v nej dobre cítili.
Pavol Svetlík

Spoločenské
okienko
V roku 2016:
• nás opustilo 7 mužov a 7 žien
• narodilo sa 6 detí
(3 chlapci a 3 dievčatá)
• uzavrelo sa 10 manželstiev

Rok 2017:
Opustili nás:
ky okná na druhom nadzemnom podlaží
v MŠ Pod hôrkami. Z obecného rozpočtu
sme mali výdaje na túto akciu len 3 456 €,
keďže vo výške 13 000 € nám bola poskytnutá nenávratná účelová dotácia z Ministerstva financií SR.
Na základe viacerých objektívnych skutočností a požiadaviek občanov, obecné
zastupiteľstvo na prvých zasadnutiach
v tomto roku prerokovalo možnosť čerpania úveru na dva rozsiahle rozbehnuté projekty, a to výstavba miestnych komunikácií
IBV Dúbrava a prestavba MŠ Pod hôrkami.
Vzhľadom na výhodné ponúknuté podmienky s úrokovou sadzbou 6M Euribor +

ho nadzemného podlažia, kde sa uvažuje
s prevádzkou materskej školy. Týmto by
sme podstatne skrátili čas potrebný na zrealizovanie prioritných projektov a otvoria
sa možnosti pre ďalšie bezodkladné opravy a investície v našej obci v nasledujúcom
období. Uvediem aspoň niektoré, ako sú
napríklad opravy komunikácií – Záhumnie,
Borovčina, Námestie hrdinov SNP, výstavba
nového domu služieb atď. Našou snahou je
samozrejme získať finančné prostriedky aj
z iných zdrojov. Žiaľ, stále platí, že situácia
ohľadom čerpania dotácii z EÚ fondov je
katastrofálna. V polovici programovacieho obdobia 2014 - 2020 sme na Slovensku

Anna Vrábová (86)
Jozef Svetlík (73)
Marian Haviar (85)
Ladislav Haviar (79)
Vladimír Sáliš (50)

Narodili sa:
Anna Emília Padúchová
Michal Baculik
Rebecca Kocková
Samuel Ján Dráždik

Do stavu manželského vstúpili:
Gustavo Fabian Techera
a Zuzana Hrková
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Uznesenia obecného
zastupiteľstva v roku 2016
Uznesenie č. 1/2016 z 1. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 29.1.2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice; kontrolu plnenia uznesení č. 8/2015 a 11/2015; Smernicu
č. 1/2016 o finančnej kontrole; zámer predaja pozemkov pri bytovom dome KN-C č.
574/5 a 574/6; výber dodávateľa plastových
okien – budova zdravotného strediska; Výber dodávateľa stavebných prác pre opravu
obecných budov - priečky v MŠ; Schválenie
nájomnej zmluvy s p. Hruškovou – kaderníctvo v budove ZS; Prerokovanie žiadosti
o finančnú dotáciu občianskemu združeniu
eRko a Motoklubu Medzibrod; Informácie
starostu o: • zámere o kúpu štiepkovača; •
možnosti vyhotovenia videoreklamy obce;
• získaní pečate rozvoja obce v sume 186 €;
• zaslaní žiadosti na Slovenský pozemkový fond a Okresný úrad Pozemkový odbor,
za účelom vysporiadania pozemkov pod
futbalovým ihriskom; • nezaplatení nájmu
z bioplynovej stanice za 4Q/2015; • úspore
energií za r. 2015; • výzve IROP na získanie
dotácie rekonštrukcie budovy MŠ; • dokončení a kolaudácii multifunkčného ihriska; •
činnosti miestnej knižnice a zmene prevádzkových hodín – 1x za dva týždne z dôvodu
dlhodobého nízkeho záujmu čitateľov; •
revízii elektrických a plynových zariadení
obecných objektov. Príspevky poslancov: •
p. Dřímalková – oslovenie p. Pohorelca a p.
Urbana ohľadom možnosti vyhotovenia novej znelky miestneho rozhlasu; poškodená
komunikácia na križovatke Námestia hrdinov SNP a ulice Borovčina (za Klubom, pod
mostíkom); • p. Padúch – sťažnosť obyvateľov ulice Za mlynom na chátrajúci dom
(u Mrvíkov) a riziko pádu strešnej krytiny
do ulice.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Program
zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie,
overovateľov a zapisovateľa zápisnice; Smernicu č. 1/2016 o finančnej kontrole; predaj
pozemkov pri bytovom dome KN-C č. 574/5
a 574/6; dodávateľa plastových okien – budova zdravotného strediska (firma SLOVAKTUAL); dodávateľa stavebných prác pre opravu
obecných budov - priečky v MŠ (firma Pichandovci); nájomnú zmluvu s p. Hruškovou
– kaderníctvo v budove ZS; finančnú dotáciu
občianskemu združeniu eRko (400 €) a Motoklubu Medzibrod (300 €); Zmenu prevádzkových hodín miestnej knižnice;
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí: s objednaním video prezentácie obce.
Zapísal: Ing. Ivan Ivanič

Uznesenie č. 2/2016 z 2. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 31.3.2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice; kontrolu plnenia
uznesenia č. 11/2015; správu o kontrolnej
činnosti HK obce za rok 2015; Informácie
starostu o: • stavebných prácach v zdravotnom stredisku; • kolaudácii multifunkčného
ihriska a jeho prevádzke; • montáži vodárne
na chate vo Vyvieranici; • platbách od firmy
Bioren; • montáži obecného rozhlasu v IBV
Dúbrava; • revíziách obecných budov a ŠŠI
v ZŠ s MŠ; • neúspešnej žiadosti z Envirofondu; • dotácii z BBSK a z Envirofondu – zateplenie, výmena okien ZŠ s MŠ; • objednávke
štiepkovača; • konaní a termíne OZ 6.5.2016
vo Vyvieranici; liste zo Štatistického úradu
č. 610-789/2016 z 8.3.2016, ktorý potvrdil
priemernú nominálnu mzdu zamestnanca
v hospodárstve SR v r. 2015, ktorá dosiahla
883 €. Príspevky poslancov a hlavnej kontrolórky: • p. Dřímalková – informácia o znelke
v obecnom rozhlase; potreba zakúpenia plašičov vtákov; • p. Sokolová – potreba opraviť
obecný rozhlas na ul. Pri ihrisku; • p. Ivanič
– informoval o vysokých stromoch pred domom p. Mikundovej.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Program
zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie,
overovateľov a zapisovateľa zápisnice; žiadosť
p. Bradovej; zásady odmeňovania poslancov
OZ a členov orgánov zriadených OZ; zámenu obecných pozemkov s rímsko-katolíckou
cirkvou bez ďalšieho vyrovnania; percentuálne navýšenie platu starostovi obce o 30 %;
mesačnú odmenu k platu hlavnej kontrolórky
10 %; výber dodávateľa stavebných prác v MŠ
(firma Pichandovci); nomináciu na predsedu
DR Urbáru v Medzibrode p. Juraja Ramaja za
obec; nákup mechanických plašičov vtákov
pre obecné budovy.
Obecné zastupiteľstvo ukladá: stavebnej komisii obhliadku stromov pri dome p.
Mikundovej; zamestnancom obce rokovať
o zmluve s firmou Slovenského centra obstarávania; zamestnancom obce zistiť u právnika právny základ na získanie príspevku 20
€/m2 od nových stavebníkov v Dúbrave; poslancom OZ riešiť situáciu v ZŠ s MŠ.
Zapísal: Jozef Zázrivec

Uznesenie č. 3/2016 z 3. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 6.5.2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ; návrh
členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice; kontrolu

plnenia uznesenia č. 2/2016; správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky; smernicu o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z.; žiadosť
p. Sálišovej o zrušenie predkupného práva;
žiadosť p. Paľovovej – občianske združenie
„Návrat“; výber dodávateľa stavebných prác
pre opravu obecných budov; ponuku na diaľkový miestny rozhlas v lokalite IBV Dúbrava;
Informácie starostu o: • nadstavení oplotenia multifunkčného ihriska; • zabudovaní
dopravného značenia v obci; • zakúpení
štiepkovača; • oprave autobusovej zastávky
na hlavnej ceste; • riešení zdravotnej situácie
p. Lopuchovského; • nainštalovaní plašičov
vtákov na budove OÚ; Príspevky poslancov:
• p. Padúch požadoval zaslať upozornenie
majiteľom pozemkov IBV Dúbrava na pokosenie svojich pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Program
zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie,
overovateľov a zapisovateľa zápisnice; Doplatok 20 €/m2 výmery pozemku pri pripojení
na inžinierske siete a miestnu komunikáciu
v lokalite IBV Dúbrava; Smernicu o zadávaní
zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle Zákona
č. 343/2015 Z. z.; Žiadosť p. Sálišovej o zrušenie predkupného práva; Výber dodávateľa
stavebných prác pre obec (firma Bačík); Ponuku firmy Neon Plus v sume 2407,92 € na
diaľkový miestny rozhlas v lokalite IBV Dúbrava.
Obecné zastupiteľstvo ukladá: stavebnej
komisii zaujať stanovisko k výrubu stromov
pred Mikundovcami; Zamestnancom obce
poslať majiteľom pozemkov IBV Dúbrava výzvu pre úpravu pozemku pokosením.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí: so žiadosťou p. Paľovovej – občianske združenie
„Návrat“.
Zapísala: Eleonóra Dřímalková

Uznesenie č. 4/2016 zo 4. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 24.6.2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ; návrh
členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice; kontrolu
plnenia uznesenia č. 3/2016; stanovisko
nezávislého audítora k záverečnému účtu
obce Medzibrod za rok 2015; Záverečný účet
obce Medzibrod za rok 2015; Návrh úpravy
rozpočtu obce na rok 2016; Plán kontrolnej
činnosti HK na II. polrok 2016; cenové ponuky na „Výstavbu pozemnej komunikácie
v IBV Dúbrava – I. etapa“; Informácie starostu o: • ukončení výroby spoločnosti Pelleterria Jolly s.r.o. k 1.8.2016; • záujme p.
Igora Sokola o vysporiadanie majetkových u
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u vzťahov k pôde pod ihriskom; • záujme p.
Petra Padúcha o odpredaj jeho rekreačného
objektu a záujme potenciálneho investora
o zmenu územného plánu obce; • vyhlásených výzvach z príslušných ministerstiev
na predkladanie projektov k výstavbe ČOV
a rekonštrukcii MŠ, ktoré boli v júni 2016
zrušené; • schválení projektu opravy štátnej
cesty – prístupovej cesty do obce od Banskej
Bystrice zo strany BBSK vo výške 20 000 €; •
drobných stavebných úpravách v okolí multifunkčného ihriska v areáli MŠ a na objekte
hasične DHZ; • návrhu na spoluorganizovanie obce pri Vatre zvrchovanosti; • predbežnom programe počas Haruľovej show 2016.
Príspevky poslancov a hlavnej kontrolórky:
• p. Sokolová - otázky k plánovanej výstavbe pódia na ihrisku TJ Sokol Medzibrod; • p.
Ján Huťka – k výstavbe miestneho rozhlasu
v IBV Dúbrava; • p. Dřímalková – k platobnej
disciplíne BioREn BB s.r.o.; • Ing. Samuelčík – k drobným stavebným nedostatkom na
multifunkčnom ihrisku.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia OZ; členov návrhovej
komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice; záverečný účet obce za rok 2015 bez
výhrad; Plán kontrolnej činnosti HK na II.
polrok 2016; úpravu rozpočtu na rok 2016;
Zámer výstavby pódia na ihrisku TJ Sokol
Medzibrod; Dodávateľa na akciu „Výstavba
pozemnej komunikácie v IBV Dúbrava – I.
etapa“ (firma Miroslav Greško – Bielostav);
Obec Medzibrod ako spoluorganizátor podujatia Oslavy zvrchovanosti (materiálny
príspevok vo forme dreva na Vatru zvrchovanosti).
Obecné zastupiteľstvo ukladá: stavebnej komisii vypracovať písomné stanovisko
k bodu C1 z uznesenia č. 3/2016 a doručiť
ho zúčastneným stranám. Starostovi obce
doporučuje: konzultovať prípadné zmeny
v územnom pláne s JUDr. Hlinkom.
Zapísal: Ľubomír Padúch

Uznesenie č. 5/2016 z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa
21.8.2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice; Ponuku na odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemkov
pre obec; Prerokovanie žiadostí: p. Zeman
a p. Sokol; Informácie starostu obce o: •
Úprave cesty do Dolinky firmou Bielostav; •
Stavebných prácach na oprave budovy – prameň Vyvieranica.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Program
zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie,
overovateľov a zapisovateľa zápisnice; Odkúpenie spoluvlastníckych pozemkov pre obec
v celkovej cene 1700 €; Predaj parcely KN-C
č. 1174/4 (zastavaná plocha o výmere 1 m2);
Nájomnú zmluvu na pozemky pod futbalovým ihriskom medzi obcou a p. Igorom Sokolom v cene 33,33 €/rok.
Zapísal: Ľubomír Padúch
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spravodaj
Uznesenie č. 6/2016 z 5. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 30.09.2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice; kontrolu uznesenia č. 4/2016; Priebežnú správu hlavnej
kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za r.
2016; Správu o neplnení podmienok nájomnej zmluvy firmou BioREn s.r.o., meškajúce platby za prenájom pozemkov; Návrh na
zrušenie nájomnej zmluvy s firmou BioREn
s.r.o.; Žiadosť o schválenie otváracích hodín
v Caffe Bare Horná; Návrh na spoplatnenie
nakládky a vykládky odpadov zamestnancami OÚ v sume 10 € za vlečku; Potrebu
odsúhlasenia 5 % spoluúčasti obce v prípade schválenia nákupu techniky cez životné
prostredie; Informácie starostu obce o: •
oprave budovy výveru Vyvieranica; • poruche vodovodného potrubia z Vyvieranice;
realizácii stavebných prác pri výstavbe cesty
v IBV Dúbrava; • dotácii na výmenu okien
na budove MŠ v sume 13 000 €; • kontrole
zamestnancov okresnej prokuratúry Banská
Bystrica zameranej na prevod majetku obce
s výsledkom bez závad; • kontrole hasičov
pri pálení drevnej hmoty; • zámene pozemkov s farským úradom (kaplnka – zdravotné
stredisko); • platbách za odber plynu v období od 1.8.2014 do 31.7.2016. Príspevky poslancov a hlavnej kontrolórky: • p. Sokolová
– informácia o realizácii opravy cesty 2. tr.
v smere na Banskú Bystricu; • Ing. Ivanič –
potreba opravy cesty 2. tr. križovatka výjazdu v smere na Brezno.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Program
zasadnutia OZ; Členov návrhovej komisie,
overovateľov a zapisovateľa zápisnice; Výrub
stromov na ul. Pri ihrisku, oproti domu p.
Mikundovej; Nákup materiálu od f. EMPIRIA
s.r.o. na opravu vodovodného potrubia z Vyvieranice v úseku 240m; Spoplatnenie nakládky a vykládky odpadov zamestnancami
OÚ v sume 10 € za fúru.
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom obce: Realizovať vypílenie 4 ks stromov
na ulici Pri ihrisku – žiadosť p. Mikundovej;
Zaslať firme BioREn s.r.o. poslednú výzvu
na zaplatenie dlžnej sumy za prenájom pozemkov do 07.10.2016 s požiadavkou úhrady dlžnej sumy do 31.10.2016; Riešiť opravu
cesty III. triedy na vstupe do obce od Banskej Bystrice so správcom cesty. Dôvodom
je zhoršenie technického stavu vozovky prejazdom nákladných vozidiel z lomu – firma
Bielostav.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí: s požiadavkou otváracích hodín f. Mynto s.r.o. - Caffe Bar Horná.
Zapísal: Ing. Ivan Ivanič

Uznesenie č. 7/2016 z 2. mimoriadneho
zasadnutia OZ konaného dňa 13.10.2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice; Kúpnopredaj-

nú cenu pozemkov pod športovým areálom
určenú znaleckým posudkom 1,54 €/m2;
Sťažnosť obyvateľov Železničnej ulice na
parkovanie áut p. Mareka Kenického; Podnet
Okresného súdu Banská Bystrica na prešetrenie sťažnosti na opatrovanie p. Miroslava
Petríka ohľadne nedostatočnej starostlivosti
jeho poručníčkou p. Lamperovou; Správu
starostu obce o podmienkach osadenia antény pre zosilnenie signálu spoločnosťou
Slovak Telekom a.s. na budove bytovky na
Námestí hrdinov SNP č. 24; Príspevky poslancov: • p. Zeman – sťažnosti na zapáchajúci výtok kanalizácie pri hasični a potrebe
prečistenia miestneho potoka Vyvieranica
v uvedenom úseku; • Ing. Tešínska - potreba
opravy schodov vedúcich na miestny cintorín
od ulice Krížna.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Program
zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie,
overovateľov a zapisovateľa zápisnice; Kúpnopredajnú cenu pozemkov pod športovým
areálom v zmysle znaleckého posudku - cena
1,54 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce: vyžiadať od spoločnosti Slovak Telekom a.s. posudok vplyvu elektromagnetického žiarenia na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva;
Obecné zastupiteľstvo ukladá: • Poriadkovej komisii prešetriť sťažnosť obyvateľov
Železničnej ulice na parkovanie áut p. Kenického; • Finančno-sociálnej komisii preveriť
podnet Okresného súdu Banská Bystrica na
sťažnosť na opatrovanie p. Miroslava Petríka ohľadne nedostatočnej starostlivosti jeho
poručníčkou p. Lamperovou; • zamestnancom obce zabezpečiť prečistenie miestneho
potoka Vyvieranica (úsek pri hasični); zrealizovať opravu schodov na cintorín od ulice
Krížna.
Zapísal: Ing. Ivan Ivanič

Uznesenie č. 8/2016 zo 6. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ; návrh
členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice; kontrolu
plnenia uznesení č. 7/2016 a č. 6/2016; Stavebný zámer p. Gregorovej; Žiadosti: ZŠ s MŠ
Medzibrod, CHZM, MYNTO, RK cirkev, ZO
SZPB, Jednota dôchodcov, Sokol Medzibrod,
Medzibrodské kočovné divadlo, MS SČK; Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019; Plán
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017; Znalecký posudok č. 240/2016; Príkaz starostu č.
1/2016 na vykonanie inventarizácie majetku
a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
v roku 2016; Návrh odmien pre hlavnú kontrolórku a pre zástupcu starostu. Informácie
starostu o: • Vykonaní auditu v obci za rok
2015; • Ukončení prác v IBV Dúbrava; • Návrhu príspevku na Silvestrovský ohňostroj
vo výške 500 €; • Schválení nového zákona
o miestnom poplatku za rozvoj; • Vyhlásení novej výzvy na MŠ (nespĺňame všetky
podmienky výzvy); • Združení s okolitými u
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u obcami za účelom možnosti získania odpadových nádob; • Nutnosti rokovania s Regionálnou správou ciest a VÚC za účelom riešenia veľmi zlého stavu cesty do obce od BB;
• Postupnom vysporiadavaní pozemkov pod
futbalovým ihriskom; • Prácach na potoku
Vyvieranica; Príspevky poslancov: • I. Ivanič – sťažnosti občanov na kosenie cintorína
tesne pred Sviatkom všetkých svätých (bolo
vysvetlené, že 2 týždne pred sviatkom bolo
daždivé počasie); • J. Zeman – nedôkladné
vysýpanie kukanádob, je potrebné upozorniť
firmu, ktorá zabezpečuje odvoz PDO; • N.
Dřímalková – požiadavka na reklamné predmety obce za účelom prezentácie obce v Srbsku Medzibrodským kočovným divadlom na
jar 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Program
zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie,
overovateľov a zapisovateľa zápisnice; stavebný zámer p. Gregorovej; Žiadosti: • ZŠ s MŠ
Medzibrod (zvýšenie dotácie na 40 % podielových daní pre r. 2017); • CHZM (príspevok vo výške 100 € na Mikuláša); • MYNTO
(povolenie Štefanskej a Silvestrovskej zábavy
v Horná Caffe Bar); • RK cirkev (príspevok
vo výške 1 000 €); • ZO SZPB (príspevok vo
výške 420 €); • Jednota dôchodcov (príspevok vo výške 350 €); • Sokol Medzibrod (príspevok vo výške 15 000 €); • Medzibrodské
kočovné divadlo (príspevok vo výške 2 900
€); • MS SČK (príspevok vo výške 350 €); Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019; Plán
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017; Kúpnu
cenu 8,32/m2 za pozemky na námestí obce;
Príkaz starostu č. 1/2016 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2016; Navýšenie prác
na miestnych komunikáciách v IBV Dúbrava
o 2 034 € bez DPH; Príspevok na Silvestrovský ohňostroj: 500 €; Napĺňanie limitov triedeného zberu odpadu; Odmenu pre hlavnú
kontrolórku vo výške 300 €; Odmenu pre zástupcu starostu vo výške 300 €.
Obecné zastupiteľstvo ukladá: • Riaditeľke ZŠ s MŠ zanalyzovať a navrhnúť možnosti

spravodaj
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Ponúkame klietky pre chov prepelíc, králikov
a činčíl, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, kŕmidlá a napájačky,
robíme rozvoz po celom Slovensku,
viac na www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800

zefektívnenia fungovania ZŠ s MŠ a možnosti
prilákania nových žiakov; • Zamestnancom
obce upozorniť firmu zodpovednú za odvoz
PDO na dôkladnejšie vysýpanie kukanádob.
Zapísala: Ing. Silvia Tešínska, PhD.

Uznesenie č. 9/2016 zo 7. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 16.12.2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
návrh programu zasadnutia OZ; návrh členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice; návrh úpravy
rozpočtu na rok 2016; stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2017,
2018 a 2019; návrh rozpočtu na roky 2018
a 2019; Žiadosti p. Bardelčíka a p. Kabáčovej;
Informácie starostu o: • vytvorení pracovnej
skupiny na vydanie monografie obce Medzibrod; • podaní žiadosti na VÚC Banská
Bystrica na opravu miestnej komunikácie
III. triedy (prístupovej komunikácie do obce)

a Haruľovú šou; • Novej výzve na zateplenie
v hodnote 200 000,00 €; • Situácii a súčasnom stave TKR; Príspevky poslancov: • p.
Padúch – informácia k výmene vodovodného
potrubia úžitkovej vody Vyvieranica.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Program
zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie,
overovateľov a zapisovateľa zápisnice; Úpravu rozpočtu na rok 2016; Rozpočet na roky
2017, 2018, 2019; Dodávateľa pre opravu
miestnych komunikácií (firma Kamrla); Dodávateľa na výmenu plastových okien v budove materskej školy Pod Hôrkami (firma
Slovaktual - MK Centrum, s.r.o.).
Obecné zastupiteľstvo ukladá: poriadkovej
komisii prešetriť sťažnosť p. Kabáčovej.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí: so žiadosťou p. Bardelčíka.
Zapísal: Ing. Ondrej Samuelčík
Uznesenia OZ spracovala – sisa –

Stretnutie ZDŠ Medzibrod - Brusno po 40 rokoch
V minulom vydaní Rakárika nám zaúradoval tlačiarenský škriatok, vďaka ktorému sme neuverejnili nasledujúci článok
od Janky Samuelčíkovej. Touto cestou sa
redakčná rada ospravedlňuje autorke aj
čitateľom Rakárika.
Dňa 22.10.2016 sa na Chate Úsvit v Brusne pod Javorinkou stretli spolužiaci ZDŠ
Medzibrod-Brusno po 40 rokoch. Na veľmi
príjemnom stretnutí nechýbali ani p. učiteľka Bakšová a p. učiteľ Plško. Spolu s nimi
si zaspomínali na pekné študentské časy.
Zaujímavosťou bolo, že niektorí spolužiaci
sa ani nepoznali. A čo vy? Poznáte ich?

RAKÁRIK 1/2017
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príroda

Prepadlisko na Sokole
Lokalita Sokol, ako súčasť chotára obce
Medzibrod je v súčasnosti občanmi málo
navštevovaná a mnohí ani nemajú znalosť,
že náš kataster siaha až po potok Vážna,
ktorý preteká obcou Hiadeľ. Sokol v súčasnosti pokrývajú len lesné pozemky, ale na
základe viacerých indícií predpokladám,
že bol v minulosti odlesnený a využívaný minimálne na pasenie. Tomu nasvedčujú viaceré hŕby skál o priemere asi 5 m
viditeľné dodnes a na naše pomery skoro
rovinatý reliéf. Aj v kronike, ktorú budem
v ďalšom texte konkretizovať sa spomína
pastier, ktorý pásol ovce na Sokole.
Na Sokole je ešte jedna zaujímavosť, a to
prepadlisko (odborne „závrt“) o priemere
zhruba 80 m. Závrty vznikajú v krasových
oblastiach, čiže tam, kde materskú horninu tvoria vápence a dolomity. V blízkom
okolí je ich najviac v okolí Ponickej Lehôtky. V Medzibrode poznám okrem závrtu
na Sokole ešte jeden, oveľa menší a nachádza sa na poslednej lúke v údolí Máčkovej.
Z mladosti si pamätám, že bol zasýpaný
smeťami a v minulosti sa tam hádzali vraj
aj uhynuté hospodárske zvieratá. Závrt
vzniká dlhodobým prepadávaním sa geologického materiálu do podzemných dutín
jaskynných systémov samozrejme za pôsobenia mierne kyslej dažďovej vody na
zásaditý geologický podklad. Častokrát
závrty využívajú s určitým rizikom aj jaskyniari ako vstup pri objavovaní nových
jaskýň. V minulosti si bežný človek vedel
ťažko vysvetliť takýto prírodný úkaz a keď
ešte náhodou zbadali čerstvý zosun do
hĺbky aj niekoľko metrov a priemeru tiež
niekoľkých metrov, považovali to za pôsobenie nadprirodzených síl.
Zhruba asi takto vznikla povesť o zámku na Sokole a tam sídliacej rodine Me-

dzibrodských. Pre zaujímavosť uvediem
citát zo slovenského prekladu Vojtecha
Marka pôvodnej latinskej kroniky Ignáca Hrdinu Historia domus Medzibrodensis, ktorú som prepisoval pod vedením
Marcelky Čížovej (teraz už pani z mesta)
v roku 1994 ešte v textovom editore T 602:
„Na temeni tohto vrchu totiž je rozsiahla
priehlbeň, ktorú si ľud vysvetľuje tým, že
je to miesto niekdajšieho, tam sa prepadlého zámku. O tomto vybájenom zámku verí
sa ešte, že bol spojený s vrcholom Stráže,
stojacej na proťajšej strane Hrona, visiacim remeným mostom. Kto zaklial zámok
a prečo, to sa už nevie. Len to je vraj isté,
že zámok tam stál i s remeným mostom,

a že zakliata „strážna pani“ zjavuje sa buď
na Stráži alebo na Sokole. Za starodávnych
časov chodievala občas aj do dediny. Vraví sa, že bola v dome „Do Majerov“, bola
celkom biela, mala slamený klobúk a na
ramene košík s ručnou prácou. Chodievala často aj do „Beličkov“, kde si neraz aj
varila. Teraz však už ju dávno nevideli. Na
mieste prepadnutého zámku často počuť
ešte zvoniť, spievať a na organy hrať, čuli
to ľudia v lese pracujúci, hlavne ale mnohí
pastieri.“
V rokoch mojej útlej mladosti sa chodievalo na Sokol vo veľkom na maliny. V tom
období sa tam obnovovali lesné porasty
a vznikli veľké rúbaniská s malinčím. Hovorievalo sa, že na Sokole často vodí. To
znamená, že ľudia sa zatárali a nevedeli
nájsť cestu späť. Lepším a názornejším príkladom „vodenia“ je prípad nášho poľovníka Julka, ktorého vodí skoro po každej poľovníckej schôdzi a čo aj ako sa srdcervúce
ponáhľa domov, furt ho niečo zdrží a trafí
sa mu pozhovieť v zariadeniach pohostinského charakteru do skorých ranných
hodín.
Text a foto: Pavol Kostúr

Pozvánka do Medjugoria 2017

Termín: 25.6.2017 - 04.07.2017 • 03.09.2017 - 12.09.2017 • Cena: 230,- €
Cena zahŕňa: Ubytovanie v príjemnom penzióne Ivona, raňajky, obedy, dopravu, poistenie, poplatky v Medjugorii • Program: Podbrdo, Križevac, Majčino Selo, Komunita Cenakolo, Nancy a Patrik, Tihalini, 2x celodenný pobyt pri mori v letovisku Gradac, každý večer sv. omša, podľa
dní, adorácia, klaňanie sa Krížu... • Bližšie info alebo rezervácie: p. Zdena Peťková, email: petkova.zdena@hotmail.sk, mobil: 0908 900 708
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PLUS A MÍNUS
Hoci nám jar nezadržateľne klope na
dvere, ešte sa vrátime našim školáckym
ďalekohľadom späť k pani zime, aby sme
si priblížili okamihy, ktoré sme prežívali
v čase, keď von bolo poriadne mínus, ale
naše usilovné a šikovné detičky dosahovali maximálne plusové výsledky. Preto som
spomenula slovíčko maximálne, pretože
asi za najväčšiu zmienku stojí, ako sa deti
umiestnili v súťaži Všetkovedko. Je to celoslovenské testovanie žiakov z rôznych
oblastí. Naše drobčence sa popasovali
s náročnými otázkami z okruhov slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy,
vlastivedy, anglického jazyka, informatiky, dopravnej výchovy, hudobnej výchovy
a výtvarnej výchovy. Z celkového počtu našich žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania,
takmer polovica žiakov napísalo test nad
90% a získala titul ,,Majster Všetkovedko.“
A aby ste mi verili, o čom rozprávam, tu je
výsledková listina:
Tadeáško Klima - 6. miesto na Slovensku
Lukáško Gregor - 21. miesto na Slovensku
Ivko Sanitra – 10. miesto na Slovensku
Nikolka Smidová- 21. miesto na Slovensku
Paťka Spustová - 2. miesto na Slovensku
Oli Švarc – 28. miesto na Slovensku
Vaneska Bacúliková – 33. miesto na Slovensku
Ďalší maximálne plusový výkon sa podaril štvrtáčke Eliške Kočalkovej, ktorá na
okresnom kole v Banskej Bystrici postúpila do regionálneho kola. Za túto repre-

zentáciu a úspech jej
gratulujeme a držíme
palce ďalej, Eli!
Sme pyšné na naše
šikovné
detičky,
ktoré nám neustále
dokazujú, že svet,
ktorý im vytvárame,
má veľký význam
pre ich detský život.
No a keďže najväčšie
úspechy som prezradila, môžeme ísť po poriadku časovej
priamky. Tak ako som písala v čase, keď
sme sa vrátili z prázdnin, za oknami bol
poriadny mínus a my sme ho využili na
korčuľovanie, sánkovanie a stavanie snehuliakov. Veď zas nemôžme z detičiek
vymodelovať malých Einsteinov, ktorý
mimochodom povedal: ,,Zo školy by mal
vychádzať mladý človek ako harmonická
osobnosť, nie ako špecialista.“  A v tomto duchu sa nesie aj naša výchova a vzdelávanie.
V januári sme mali krásnu chvíľku –
možnosť vypočuť si kus poézie a prózy na
školskom kole Hviezdoslavovho Kubína,
kde sa na prvom mieste umiestnila Eliška
Kočalková.
Februárovou aktivitkou bol lyžiarsky
výcvik v stredisku Selce. Detičkám sa veľmi páčilo, nikto sa nedolámal a strata detí
nebola žiadna . Ďakujeme Deniske Ze-

manovej, ktorá nám približovala lyžiarske
úspechy formou fotiek.
Poslednú vec, ktorú by som vám chcela
priblížiť skôr, ako sme odišli na prázdniny, bol fašiangový karneval a s ním spojené pochovávanie basy. Basy? Áno tie naše
nadané, múdre a dobré drobčence dokážu
zhotoviť niečo tak fantastické ako je basa.
Tú pre istotu vyrábali v čase EKO týždňa
(ale to si už všetko môžete pozrieť na našej stránke školy http://zsmedzibrod.edupage.sk/album/). Touto cestou by som sa
chcela poďakovať tradične Tomášovi Pohorelcovi a Robovi Zázrivcovi, korí nám prišli
pomôcť odprevadiť pani basu.
Aj touto formou sa chceme poďakovať
Tomášovi a Milanovi za sponzorský dar
100 € z kvízových večerov v Caffe bar Horná. Tento dar sme si rozdelili po bratsky,
50 € pre deti MŠ a 50 € pre žiakov ZŠ.
Mgr. Katarína Luptáková
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malý Rakárik

Čo nové v materskej škole v novom roku 2017
Motto: „Najväčším majstrovstvom uči
teľa je prebudiť radosť z tvorivosti a zís
kavania vedomostí.“ (Albert Einstein)
Dôležitou etapou pri formovaní ľudskej
osobnosti je predškolský vek. Dieťa je tvor
jedinečný, osobitý, ktorý si zaslúži našu
lásku, pomoc, pochopenie a povzbudenie.
Nemôžeme všetky deti naučiť všetko, ale
môžeme ich urobiť šťastnými...
V našej škôlke sme začali nový rok voňavo a zdravo. Prišiel bylinkový týždeň
a posedenie pri bylinkovom čajíku. Deti
spoznávali bylinky a rastlinky, ktoré liečia
a pomáhajú nám od nepamäti, pekne voňajú a ešte lepšie chutia a sú všade okolo nás.
Treba ich len poznať, vedieť načo slúžia.
Rozprávali sme sa o tom, na čo je ktorá bylinka potrebná, ako pomôžeme chorému
brušku, hrdielku, drobnej ranke, dokonca
aj zlej nálade. Navštívili nás aj žiaci zo základnej školy a spoločne sme ochutnávali,
ovoniavali, spoznávali a skúmali...

V zimnom čase, veru tak,
choroba nám vháňa strach.
My sa veru choroby nebojíme,
bylinkový čajík si navaríme.
Podbeľ, lipa i dúška materina,
to je najlepšia medicína.
V týždni od 13. - 17. 2., keď sneh svojou
perinou pokrýval celý kraj sa deti z materskej a základnej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Selciach - Čachove. Pod vedením
skúsených inštruktoriek z lyžiarskej školy
Dráčik sa deti naučili základnú techniku zjazdového lyžovania. Objavili sa aj malé pády,
ale všetci to zvládli a vrátili sa šťastní a celí.
Počasie detičkám prialo a tak zažili veľa zábavy, naučili sa lyžovať, niektorí stáť na lyžiach a hlavne spoznali nových kamarátov.
Od severu vietor duje,
zima prišla, zrazu tu je.
Prišla sem - tam poľom v blate
a všetko je v bielom šate.
Slnko darmo zub si brúsi
teraz predsa sneh byť musí.
Nakŕmime psíka, mačku,
užijeme si lyžovačku.

K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patrí karneval. A ten nemohol chýbať
ani v našej materskej škole. Škôlka sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej
sa stretli princezné, víly, rytieri, rôzne
zvieratká... Tety kuchárky pripravili v tento karnevalový deň pre deti chutné šišky.
V škôlke vládla príjemná a veselá nálada,
deti sa zabávali, spievali, tancovali. Príjemnú atmosféru v ZŠ a v MŠ dotvárala
pestrofarebná výzdoba. Po diskotéke sme
spolu s kamarátmi zo školy pochovávali
basu...

Lúčime sa s tebou basa naša
a po Veľkej noci príď nám zahrať zasa!
Fašiang sa už kráti, je to beda!
Utorok zastaviť sa nedá.
Spolu s ozvenou, plnou jasu,
muzika pochováva basu...
Prichádza popolcová streda.
Už za dávnych čias,
ako aj dnes zas,
basičku sme pochovali
a fašiangom zbohom dali.
Prehupli sme sa do marca a každým nádychom je vo vzduchu cítiť, že sa približuje jar. Či už kráčame po ulici, či sa vykloníme z okna. Všade sa nesie príjemná
vôňa jarného vánku. Príroda sa prebúdza,
nabíja nás novou energiou. Ale marec je
i mesiacom kníh. Časom, kedy si častejšie pripomíname kúzlo a silu napísaného
slova. V rámci tejto témy čaká detičky zo
škôlky návšteva obecnej knižnice a cez

rozhovory a prezentácie deti zistia, ako sa
vyrába papier a samotná kniha.
Predškolský vek je vekom rozprávok.
V snahe čo najviac priblížiť deťom knihu
je naše každodenné čítanie pred spaním
a práve v tento mesiac platí: „Veľkí čítajú
malým“ - školáci čítajú rozprávku detičkám v postieľkach.

Jeden chlapec Miško,
chodí spávať s knižkou.
Najradšej má novú,
tú farebná a rozprávkovú.
V knižke malé autíčka,
vkĺznu sa mu do sníčka.
20. 04. od 15.00 do 18.00 sa bude konať
zápis detí do materskej školy. Tešíme sa
na všetky detičky, ktoré do konca augusta
dovŕšia 3 roky. Je potrebné si doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
„Poďte deti medzi nás,
budeme mať radosť z vás,
budeme si spievať, hrať,
spoločne svet spoznávať.“
Lastovičky prileteli, včielky pekne bzučia,
potok nám spieva o jari, všetky stromy pučia.
Trávička je zelená, slnko stále hreje,
o jari si spievame, veď nič krajšie nie je.
Krásne jarné dni, veľa dôvodov na
úsmev a radosť s každým dňom praje kolektív materskej školy.
Mgr. Miriam Kabáčová
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História medzibrodského dorastu
Ján Šutka, Marián Huťka
V. časť, ročník 1968/69

V tomto súťažnom ročníku nastali
v mužstve dorastu veľké zmeny. Zo starého
kádra zostali Marián Huťka, Zdeno Uhrík,
Ondrej Smida a Marián Giertli. Noví hráči
narodení v r. 1951-52, Ján Maslík, Pavol
Haviar – Papač, Ján Gregor, Stano Vaník,
Juraj Senko, Jozef Sanitra, Maroš Hrubý,
Dušan Huťka – Kapor, Jozef Hraško – Esteriak, Ján Hraško – Guli, Juraj Bobák, Maroš Spusta.
Jesenná súťaž sa začala 11. augusta 1968.
Na domácej pôde sme privítali Banskú
Bystricu, ktorá vypadla z 1. dorasteneckej
ligy. Zápas sa skončil 0:0. Potom cestovali
k nováčikovi do Novej Bane. Na vynovenej
tráve im chutilo hrať a vysoko zvíťazili 5:2
gólmi M. Huťku (2), J. Sanitru (2) a 1 gól
od J. Senku. Doma vyhrali s Hnúšťou 3:2
(M. Huťka (1), J. Hraško (1), a J. Sanitra
(1)). V Čadci remizovali 2:2 (M. Huťka
(2)). Po týchto výsledkoch sa zdalo, že
dorastenci nadviažu na úspešnú vlaňajšiu
sezónu. No nestalo sa. Po domácej prehre
s Novákmi 2:3, v Detve 9:0, v Nižnej 3:2
a domácej remíze 1:1 s Bytčou na koniec
dorastenci skončili v jesennej časti súťaže na 8. mieste. Jarnú časť začali chlapci
už bez Z. Uhríka, O. Smidu, M. Giertliho,
ktorí boli preradení do „A“ mužstva a M.
Huťku, ktorý prestúpil do Hronova KM dospelých.

Nahradili ich Juraj Sokol, Vladimír Vaník, ktorí prišli zo žiackeho mužstva a Pavel Tomenga s Mariánom Búdom z dorastu
Petrochemy Dubová.
Odchod skúsených hráčov, väčšia fyzická zdatnosť a skúsenosti súperov v tejto súťaži, nepriazeň rozhodcov sa pričinili o to,
že naši chlapci obsadili v konečnej tabuľke
12. miesto, čo značilo vypadnutie z tejto súťaže. Je zaujímavé, že najvyššiu prehru na
jar 8:0 sme utrpeli v Novákoch, ktoré v minulom ročníku vypadli a nevieme, akým
zázrakom zostali v tejto súťaži. Nakoniec
nevypadol ani Medzibrod, pretože z 1. dorasteneckej ligy skupina východ nevypadlo
žiadne stredoslovenské mužstvo.

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

K.N. Mesto
Ružomberok
Lipt. Mikuláš
B. Bystrica
Nižná
Podbrezová
Hnúšťa
Nováky
Detva
Lipt. Hrádok
Čadca
Medzibrod
Bytča
Nová Baňa

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

20
15
15
12
13
11
9
12
10
8
9
8
8
1

4
6
6
6
4
6
9
2
4
7
5
4
1
0

2 75:21 44
5 65:21 38
5 40:31 36
8 44:20 30
9 40:48 30
9 32:28 28
8 39:36 27
12 64:12 26
12 29:34 24
11 30:34 23
12 40:45 23
13 36:60 20
17 24:56 17
25 15:94 2

Je veľká škoda, že z hráčov dorastu narodeným v rokoch 1948-1951 sa uplatnili
vo vyšších súťažiach dospelých len:
- Milan Baculik a Peter Fulajtár – Strojárne
Piesok I. A trieda
- Ján Šutka – TJ Biotika Slovenská Ľupča
I. A trieda
- Ján Kadlec – počas základnej vojenskej služby hrával vo Veľkom Meziříčí
v Čechách III. ligu a v priateľskom zápase
si zahral proti legendárnemu brankárovi
Františkovi Pláničkovi. Vrátil sa do Medzibrodu.
- Marian Huťka – TJ Družstevník Hronov
KM stredoslovenského kraja. V jeho farbách nastúpil v základnej zostave v priateľskom zápase, ako ani nie devätnásťročný
proti majstrovi ČSSR Spartaku Trnava a parádnou strelou z 25 m do šibenice prekonal
brankára Geryka a Hronov viedol 1:0. Zápas sa skončil víťazstvom Trnavy 3:2, keď
za Trnavu strelil 2 góly Ladislav Kuna, reprezentant ČSSR. Za Hronov chytal v tomto
zápase ďalší Medzibroďan – Ondrej Oboňa
–Beara. Počas základnej vojenskej služby
hral za Hraničár Cheb – II. česká liga, Duklu
Banská Bystrica „B“ divízia východ a za TJ
Železiarne Podbrezová Divízia východ. Tu
si zahral aj proti popredným zahraničným
mužstvám ako Targu Mureš I. rumunská
liga a CSKA Moskva I. ruská liga. Treba ešte
spomenúť mená funkcionárov a trénerov,
ktorí vytvorili podmienky pre chod futbalu
a svojou odbornosťou sa zaslúžili v tomto
období o úspech medzibrodských chlapcov. Tí súťažili s mužstvami s väčších miest
a s väčším futbalovým zázemím. Tie museli hľadať na mape, kde sa vlastne nachádza
naša krásna dedinka. Sú to funkcionári:
Anton Huťka, Ján Bobák, Michal Štefanovie, Ladislav Belluš, Mikuláš Sanitra, Marek Huťka, Laco Haviar, Ondrej Samuelčík,
Jozef Huťa, Michal Číž, Metod Sanitra. Tréneri a vedúci mužstva: Emil Tešínsky, Edo
Gosiorovský, Ing. Dominik Haviar, Martin
Haviar – Capárik, Michal Baláž.
Medzibrodský dorast hrával v súťaži
Oblastného majstrovstva Stredoslovenského kraja naďalej. Bolo by dobré, keby
sa o spomienku, na toto účinkovanie vo
futbalových stretnutiach podelili bývalí
hráči dorastu s čitateľmi obecných novín
Medzibrodu Rakárik.
Horný rad: Sanitra Jožo - Medo, Huťka Dušan – Kapor,
Hrubý Maroš, Fulajtár Jozef – tréner, Sokol Juraj, Tomenga
Pavol, Búda Marian
Dolný rad: Haviar Pavol – Papač, Vaník Stanislav –Kýňav,
Spusta Maroš, Hraško Ján – Doriak, Vaník Vlado
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Memoriál R. Pavlovského
v zimnom biatlone
Združenie technických športov a činností usporiadalo v nedeľu 22.1.2017 už
34. ročník Memoriálu R. Pavlovského
v zimnom biatlone, na ktorom v 4 kategóriách (žiaci, žiačky, ženy, muži) súťažilo až 27 účastníkov.

V hlavnej mužskej kategórii sa predstavil
obdivuhodný počet 17 pretekárov, medzi
ktorými bežecky jednoznačne dominoval
Peter Haviar a tak ho o tradičné víťazstvo
nepripravila ani zlá streľba. Presnejšia
muška rozhodla o držiteľovi 2. miesta,
ktoré vďaka nej získal Pavol Kostúr a od-

sunul za seba Viktora Haviara. Veľký obdiv
a pochvalu si zaslúžia všetci dobrovoľníci
a sponzori, ktorí sa akoukoľvek formou
podieľali na tomto peknom športovom
predpoludní a takisto aj diváci za svoje povzbudzovanie všetkých pretekárov.
(ihu)

Medzi žiakmi triumfoval Denis Majcher
pred Kikom Haviarom a Matejom Zemanom. Pochvalu si zaslúži aj jediná súťažiaca v kategórii žiačok Veronika Haviarová,
ktorá by mohla byť príkladom aj pre ďalšie
svoje kamarátky. V ženskej súťaži sa odohral tesný súboj o prvenstvo, po ktorom
sa z víťazstva radovala Tereza Haviarová.
Druhá skončila Veronika Ramajová a bronzový stupienok obsadila Borka Haviarová
vďaka najpresnejšej streľbe.

Medzibrod v popredí
Stolnotenisové súťaže sa blížia ku svojmu
koncu a tak sa už dajú odhadovať aj konečné umiestnenia našich 3 družstiev.
A družstvo sa drží podľa predpokladov
v hornej polovici tabuľky a v poslednom
kole bude bojovať na diaľku o 5. miesto
s Breznom B. Priebeh sezóny zodpovedá
očakávaniam a cenné je hlavne domáce
víťazstvo nad Ľubietovou v pomere 11:7.
Zaujímavosťou je určite vyrovnané skóre
nášho mužstva.
B družstvo dominuje 6. lige a už pár kôl
pred koncom si zaručilo definitívne prvenstvo. Príjemným prekvapením je však
účinkovanie nášho C družstva, ktoré dlho
bojovalo o vynikajúce 2. miesto. Šancu na
jeho obsadenie stratilo po prekvapujúcej
prehre 11:7 na stoloch Lučatína C v 20.

kole a vzhľadom na horšie vzájomné zápasy so Slovenskou Ľupčou to vyzerá, že
chlapci obsadia konečné 5. miesto.
Dobré výsledky našich družstiev v tomto
ročníku však zatienila veľmi smutná správa

o náhlom úmrtí nášho dlhoročného spoluhráča Vladimíra Sáliša. Touto cestou si
dovoľujem v mene celého stolnotenisového
oddielu vyjadriť najbližšej rodine a všetkým
príbuzným úprimnú sústrasť.
(ihu)

V. liga

VI. liga

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

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

19
17
16
13
11
11
8
6
6
3
3
3

1
1
0
2
1
1
4
1
1
4
3
1

1
3
5
6
9
9
9
14
14
14
15
17

270:108
246:132
218:160
235:143
207:171
189:189
191:187
160:218
143:235
141:237
144:234
124:254

60
56
53
49
44
44
41
34
34
31
30
28

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

Medzibrod B
Braväcovo
Dubová
Medzibrod C
Sloven. Ľupča
Selce B
Valaská
Cobra
Lučatín C
Brezno C
Podlavice B
Dubová juniori

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

20
14
12
11
13
11
10
9
6
4
2
2

0
2
4
3
1
2
2
2
1
1
3
1

1
5
5
5
7
8
9
10
14
16
16
18

286:92
228:150
211:167
204:174
186:192
196:182
199:179
178:200
178:200
138:240
147:231
117:261

61
51
49
48
48
45
43
41
34
30
28
26
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Kráľovná stále na tróne
Počas jarných prázdnin usporiadala
miestna organizácia SNS už 23. ročník
stolnotenisového turnaja o Putovný pohár Dr. Martina Sokola.
V najmladšej kategórii triumfoval Samuel Svetlík pred Robkom Huťkom a Marekom Maříkom. Medzi ženami dominovala

Ema Svetlíková pred Stankou Svetlíkovou
a rodinné stupne víťazov zavŕšila Grétka Haviarová. V súťaži neregistrovaných
hráčov došlo k veľkému prekvapeniu už
v skupinách, keď v nich ukončili svoje
účinkovanie obidvaja minuloroční finalisti Andrej Smida a Pavol Svetlík. Cesta
za víťazstvom sa tak otvorila pre Jána

Hraška, ktorý si najskôr v tesnom semifinále poradil 3:2 s Petrom Jankovičom
a následne v rozhodujúcom súboji aj s Milanom Sanitrom v pomere 3:0. Zo zisku 3.
miesta sa radoval Peter Jankovič, ktorý si
poradil v malom finále s Ondrejom Samuelčíkom.
V turnaji registrovaných hráčov sa opakovala dlhoročná tradícia a už svoje 13.
víťazstvo v sérii získala Monika Padúchová, ktorá sa natrápila najmä v dramatickom semifinále proti Tomášovi Zázrivcovi a zvládla ho iba tesne 3:2. Vo finále už
nenechala nič na náhodu a v manželskom
súboji zdolala Michala Padúcha. Bronzový stupienok obsadil Ondrej Sokol, ktorý
zdolal Tomáša Zázrivca.
Najlepší boli ocenení medailami a následne pekný večer pokračoval spoločným
posedením pri dobrom občerstvení, za
ktoré treba poďakovať hlavne nášmu pánovi starostovi.
(ihu)

Návrat futbalových popoludní
Na konci marca sa opäť po zimnej prestávke rozbehli futbalové súťaže a už
viacero fanúšikov sa teší na popoludnia
strávené povzbudzovaním našich chlapcov.

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

Šalková
Slovenské Ďarmoty
Vinica
Rakytovce
Tornaľa
Medzibrod
Piešovce
Veľký Krtíš
Revúca
Podlavice-Badín
Hriňová
Kováčová
Olováry
Poltár

15 10
15 8
15 9
15 8
15 8
15 6
15 6
15 5
15 6
15 4
15 5
15 3
15 3
15 1

3 2 35:12 33
5 2 20: 9 29
0 6 22:22 27
2 5 34:15 26
1 6 23:24 25
5 4 24:18 23
4 5 20:17 22
5 5 16:17 20
1 8 23:29 19
6 5 20:20 18
2 8 19:24 17
6 6 18:24 15
3 9 16:39 12
3 11 9:29 6

A družstvo začalo prípravu v januári
v domácich podmienkach, v halách a na
umelej tráve v Podbrezovej. Z tímu odišli
na základe ukončených hosťovaní Ján Te
šlár a Marek Očenáš, do Nemeckej odišiel
na hosťovanie Miroslav Bartoš a do Lučatína Lukáš Haviar. Najvýraznejšou posilou
by mal byť Tomáš Zázrivec, ktorý sa vrátil
do materského klubu z Dukly Banská Bystrica a káder doplnili aj dorastenci Šimon
Gregor a Dominik Meľo. Počas prípravného obdobia sa viacerí hráči nevyhli zdravotným problémom a zostáva veriť, že sa
to v priebehu súťaže zlepší. Úvodný jarný zápas našim chlapcom nevyšiel podľa
predstáv, keď na ihrisku nováčika súťaže
z Olovárov prehrali prekvapujúco v pomere
2:3. Vzhľadom na to, že kostra tímu ostala
pokope, je cieľom všetkých v klube pokračovať v nastolenom trende z 2. polovice jesennej časti, pohybovať sa v popredí tabuľky a atraktívnym futbalom baviť divákov.

Výbor TJ Sokol Medzibrod verí, že
k úspešným výsledkom naším chlapcom
už tradične pomôžu aj diváci, ktorí navštevujú zápasy v hojnom počte a za to si zaslúžia poďakovanie.

Program jarných zápasov:
9. 4.
16. 4.
23. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
21. 5.
27. 5.
4. 6.
11. 6.
18. 6.

Kováčová - Medzibrod
Medzibrod – Poltár
Vinica – Medzibrod
Medzibrod – Veľký Krtíš
Rakytovce – Medzibrod
Pliešovce – Medzibrod
Medzibrod – Podlavice Badín
Šalková - Medzibrod
Medzibrod – Slovenské Ďarmoty
Hriňová – Medzibrod
Medzibrod – Tornaľa

(ihu)
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