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zadarmo do každej domácnosti

Dospelá
haruľa
V tradičnom termíne 7. septembra sa
konala tohoročná najslávnejšia súťaž
o najlepšiu haruľu: Haruľová šou 2019.
Ani jarmočný termín, ani upršané počasie
neodradili množstvo návštevníkov, ktorí
prišli osláviť osemnáste narodeniny tohto
podujatia. Z jedenástich družstiev, ktoré sa do súťaže zapojili, sa podarilo tento
rok získať najviac bodov družstvu našich
ochotníkov a to najmä vďaka najlepšiemu
času. K víťazstvu gratulujeme.
Podstatné je, že aj toho roku bol dostatok harule pre všetkých návštevníkov,
ktorí spolu spapkali haruľu zo 650 kg
„krumpli“.
Ani na prvej „dospelej“ Haruľovej šou
nechýbal bohatý program, v ktorom vystupovalo veľa detí a mládeže: tanečníci
so skupiny GLAMS, folkloristi z Dratvárika a výnimočne aj detská dychová hudba
z Portugalska. Daždivé počasie podčiarklo
aj vystúpenie rockovej skupiny Hrmavica. u

Výsledková listina – Haruľová show 2019
Spolu
body
40
39
38
37
35
32
32
31
29
24
23

Názov družstva

Čas Vzhľad

Ochotníci - ochltníci
Zwilinge - medzinárodný team
Slovenské folkloristky
Partizánky
CHZM
ZRPŠ
SNS
Poslanci
Nádeje - medzinárodný team
School Angels
Hraškovci - od Kotkov

11
6
3
7
9
4
10
8
2
1
5

cm
221
169,5
91

Najdlhšia zemiaková šupka
Zuzana Padúchová
Michal Haviar - Háčik
Eva Chamková

17
17
20
18
11
14
11
10
12
20
13

Trestné
Chuť Miesto
body
-1
13
1.
16
2.
-1
16
3.
-1
13
4.
-1
16
5.
-1
15
6.
-1
12
7.
13
8.
-1
16
9.
-1
4
10.
5
11.
Miesto
1.
2.
3.

2

spravodaj / história

u Našťastie sa počasie umúdrilo, aby sa počas vystúpenia skupiny ABBA Slovensko
mohli vyšantiť mladí aj zrelí.
Pochvala a vďaka patrí všetkým organizátorom, spoločenským organizáciám,
sponzorom a všetkým zúčastneným, ktorí svojou ochotou a šikovnosťou prispeli
k zdarnému priebehu akcie.
P.S.: Pre tých, ktorí sa dookola pýtajú,
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prečo je termín totožný s Radvanským jarmokom, dávame na známosť, že do roku
2015 sa jarmok konal vždy druhý septembrový víkend a od roku 2016 sa posunul
na „náš“ termín Haruľovej šou. A vďaka
tejto zmene a podnikavým jedincom sa
tento rok medzibrodská haruľa dostala aj
na pulty Radvanského jarmoku.
(rrr)

Osobnosti z medzibrodského cintorína
František Xaverský Hrdina
V dnešnom uponáhľanom svete si to
možno ani neuvedomujeme, ale aj na
cintorínoch menších obcí odpočívajú
veľké osobnosti našich národných dejín, čoho je Medzibrod žiarivým príkladom. Áno, aj na tamojšom cintoríne je
totiž mnoho hrobov a pomníkov, ktoré si
bežne ani nevšimneme, pritom tam odpočívajú osobnosti, čo ovplyvnili dejiny
nášho regiónu, ba niektoré aj dejiny viacerých oblastí za hranicami Slovenska.
No a o jednej takej osobnosti a jej rode
Vám teraz porozprávam.
Hrobček nenápadný podobne ako kríž
na jeho záhlaví, nuž a na kríži takmer
nečitateľná tabuľka, z ktorej sa mi poda-

Obr.1
Hrob Františka Xaverského Hrdinu v Medzibrode

rilo na prvýkrát vylúštiť aspoň časť textu
– „Franc. Xav. Hrdina ... Zolyo Liptse Provisor ... XV. MAJI MDCCCXVII“ (obr. 1).
„Božičku dobrý!“ – vykríkol som radosťou
zo spoznania, že v medzibrodskej zemi odpočíva František Xaverský Hrdina, správca
Ľupčianskeho komorského panstva, no aj
zo spoznania, že zomrel práve v čase, keď
jeho syn Ignác bol tamojším farárom.
František Xaverský Hrdina sa narodil
okolo decembra roku 1754 a v dobe, keď sa
oženil, bol rektorom (hlavným učiteľom)
v Piargu, ktorý je dnes spolu s Vindšachtou a Fuchslochom súčasťou Štiavnických
Baní. Sobáš mal dňa 16.1.1776 práve v Piargu, jeho manželkou sa stala Anna Barbora,
narodená 28.10.1755 vo Fuchslochu, dcéra
banského strojného inžiniera Jána Michala u
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u Hella a Terézie. Starým otcom Anny Barbory nebol nikto iný, ako Matej Kornel Hell,
hlavný banský strojmajster, konštruktér
a vynálezca v oblasti odvodňovacích banských zariadení. Jej strýkom bol vari ešte
viac preslávený Jozef Karol Hell, ktorý
spolu so svojím otcom Matejom a Samuelom Mikovínim, hlavným banským staviteľom a kartografom, vytvoril v okolí Banskej Štiavnice jedinečný systém vodných
nádrží – tajchov, ktoré sú dnes súčasťou
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
František Hrdina a Anna Barbora Hell
žili najskôr v Piargu, kde sa im narodilo
sedem detí. V zápisoch o ich narodení je
otec zaznamenaný ako rektor, pri siedmom dieťati však už ako pisár, zrejme Kráľovskej banskej komory v Banskej Štiavnici. Rokom 1787 sa František v tamojších
cirkevných matrikách stráca a objavuje
sa až začiatkom 19. storočia, ako správca
Ľupčianskeho komorského panstva, pod
ktoré patril aj Medzibrod. Na Ľupčiansky
hrad prišiel okolo roku 1806, dňa 19.2.1811
mu tam zomrela manželka Anna Barbora
a v Slovenskej Ľupči bola aj pochovaná.
Dňa 11.7.1813 sa v Slovenskej Ľupči ženil
Františkov syn Ján Nepomucký s Annou
Bizekovou a mladomanželov sobášil Jánov brat Ignác, už ako medzibrodský farár. Jedným zo svedkov sobáša bol Jánov
a Ignácov strýko František Kornel Hell,
brat ich nebohej matky Anny Barbory, pri
ktorom sa oplatí kus pristaviť.
František Kornel Hell bol v čase synovcovho sobáša hlavným banským radcom,
správcom baní i úpravne rúd v Kremnici
a bol jediným z celej plejády osobností rodu Hellovcov, ktorý sa mohol pýšiť
šľachtickým titulom zemana a rodinným
erbom, s týmto titulom spojeným. Titul,
ktorý mu výnosom zo dňa 26.7.1792 udelil český a uhorský kráľ František II., bol
vlastne odmenou pre 200 štiavnických
baníkov, ktorí od roku 1787 budovali podzemné chodby novej vojenskej pevnosti
Ples vo východných Čechách (dnešný Josefov), a ktorých pri prácach viedol práve
František Kornel Hell.
Samotný ženích, Ján Nepomucký Hrdina, pôsobil v období sobáša pri soľných
baniach v poľskej Vieličke, kde ho v roku
1812 privolal starší brat Alojz. Tam sa Ján
rýchlo vypracoval na hlavného kartografa
a banského inšpektora. Spolu so svojim
mladším bratom Ludvikom, ktorého Ján
privolal v roku 1817, mal veľký podiel na
rozvoji turizmu v tamojších soľných baniach, ktoré sú ako azda najkrajšie v Európe, taktiež súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ján Nepomucký
Hrdina napísal v roku 1831 veľkolepé dielo
o histórii soľných baní vo Vieličke, kde
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história

Obr. 2 Zápis o úmrtí Františka Xav. Hrdinu 15.5.1817 v Medzibrode

Obr. 3 Zápis o príchode Ignáca Hrdinu do Medzibrodu

Obr. 4 Zápis o úmrtí Ignáca Hrdinu 28.2.1829 vo Valaskej
zakreslil aj mapu turistických trás a namaľoval obrázky z podzemných siení. Keďže
Ján Hrdina práve v roku 1831 umrel a dielo zostalo len v rukopise, jeho brat Ludvik
sa zaslúžil o to, že roku 1842 bolo vydané
knižne. Za zmienku stojí aj to, že jedna zo
siení tohto prekrásneho banského výtvoru
nesie práve názov Hrdina.
František Xaverský Hrdina pôsobil v úrade správcu Ľupčianskeho komorského
panstva do konca roku 1816, potom odišiel
do dôchodku, presťahoval sa k svojmu synovi Ignácovi do Medzibrodu, tam však už
15.5.1817 vo veku 62 rokov a 6 mesiacov
skonal (obr. 2).

Na záver aspoň v skratke o životnej
púti medzibrodského farára Ignáca, syna
správcu Františka Xaverského Hrdinu. Narodil sa pod menom Ignác Libor Hrdina
dňa 21.7.1784 vo Fuchslochu, v poradí ako
šieste dieťa rektora Františka Xav. Hrdinu
a Anny Barbory Hellovej. Po ukončení základného vzdelania vyštudoval teológiu
a stal sa kaplánom vo Vindšachte, len čo
by si k jeho rodisku kameňom dohodil.
Mal krásne, úhľadné písmo, čo nebolo
v tej dobe zvykom nielen u kňazov, ale ani
u vyšších úradníkov a pisárov. V roku 1812
ho prijali z Ostrihomskej arcidiecézy do
Banskej Bystrice a tam sa stal nemeckým
kaplánom. Dňa 23. októbra toho istého
roku sa stal farárom v Medzibrode, čo sám
poznačil do tamojšej cirkevnej matriky
(obr. 3). V roku 1824 prešiel z Medzibrodu
za farára do Valaskej, tam 28.2.1829 umrel
a tam bol aj pochovaný (obr. 4 a 5). Zaujímavosťou je, že podobne ako otca Františka, aj jeho pochovával dubovský farár Michal Fodor, člen azda najvýznamnejšieho
rodu v dejinách Medzibrodu, o ktorom si
možno povieme nabudúce.

Obr. 5
Pamätná tabuľa na hrobe Ignáca Hrdinu vo Valaskej

Jano Balkovic 2019
Foto: archív autora
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malý Rakárik

Zvesti zo školy na námestí
Po prvýkrát sa Vám v tomto školskom
roku hlásime z našich školských lavíc.
A ak si myslíte, že ešte sa len začal školský rok a my ešte nemáme o čom písať,
tak to sa mýlite. My sme si už spolu veru
užili pár krásnych chvíľ. Takže nech sa
páči, tu je prvé hlásenie a vy sa môžete
v pokoji začítať do nasledujúcich riadkov.
Druhého septembra sme slávnostne
zahájili nový školský rok. Najprv sv. omšou v kostole, a potom v telocvični školy.
Naším čestným hosťom bol pán starosta,
ktorý srdečne a naozaj múdrym a láskavým príhovorom privítal všetky deti v našej milovanej školičke. Pán starosta u nás
nebol len tak pre ozdobu. Mal dôležitú

úlohu: prváci do jeho rúk skladali prvácky sľub. Sľubovali na svoj šlabikár, že
budú dobrými žiakmi medzibrodskej školičky. Doteraz tento sľub dodržali všetci
a my veríme, že ani tentokrát to nebude
iné. Veď sa len ponorte do predstavy: „...
ste maličký prváčik, máte len niečo vyše
metra nad zemou a hneď máte dať slovo
veľkému dvojmetrovému starostovi...!“ 
Vy by ste mali odvahu nebyť dobrým žiakom medzibrodskej školy? 

Tento rok zasadlo do našich krásnych
školských lavíc 41 prevažne-vážne usilovných žiačikov. Naša školička privítala 11
zvedavých prváčikov, 8 usilovných druháčikov, 8 zodpovedných tretiačikov a 14 vyrehotaných štvrtáčeniec. To bude v škole
10 mesiacov veselosti, zábavy a poučenia!
 Náčelníčky zábavy (nudne povedané
triedne učiteľky) pre tento školský rok sú:
Mgr. Janka Lantajová – kapitánka prváčikov, Mgr. Dadka Dobošová – sprievodkyňa

tretiakov a ja - Mgr. Ivana Sumráková som
si vybavila, že môžem byť triednou učiteľkou (čiže krotiteľkou) druhákov aj štvrtákov.  Už teraz sa všetky učky nevieme
dočkať huncútstiev a srandičiek, čo detičky počas 10 mesiacov povymýšľajú. A že
toho bude neúrekom, nám predznačuje aj
to, že v škole máme väčšinu chlapcov. No
na druhej strane, aj keď je dievčat pomenej, ani jedna nie je takej povahy, že by sa
dala chlapcami do kúta zahnať. 
Aj tento rok sa všetky deti školy prihlásili na krúžky. Mohli si vybrať z krúžkov
ako: Angličtina hravo, Šikovníček, Informatický a digitálny krúžok a Mladý vedec. Okrem toho je väčšina detí zapísaná
aj v ZUŠ Brusno, kde si vybrali hudobný
alebo výtvarný odbor, takže sa tešíme na
to, ako sa popoludní bude z našej školy
ozývať spev, hra a všade budú rozvoniavať
farbičky-čarbičky. Je to skvelé, že nemusia
deti chodiť do Brusna, ale p. učiteľky zo
ZUŠ chodia za deťmi do našej školy, nemyslíte?
u
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A čo takého zvláštneho sme zažili (okrem
učenia) v škole? Ako by to bolo, keby sme
aj my v škole neprežívali najvoňavejšiu
a najchutnejšiu udalosť dediny - Haruľovú
show? Na jej počesť sme usporiadali majstrovstvá školy v čistení zemiakov. Tento
rok boli najrýchlejší naši už ostrieľaní štvr-

malý Rakárik

táci. Opäť aj tento rok boli chaloši rýchlejší
ako dievčence. Majstrom školy v čistení
zemiakov je Radko Woltemar, tesne za
ním na druhom mieste skončil Maťko
Hruška a len o malú chvíľočku po nich na
treťom mieste skončila Natálka Grofčiková. Tieto naše 3 ratolesti boli spolu s te-
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tou Luckou Šišovou reprezentovať našu
školu aj v sobotu na Haruľovej show. Tréma, zodpovednosť a neskúsenosť im síce
chvíľkami zväzovala ich malé ručičky, ale
hanbu nám rozhodne neurobili a haruľka
sa im vydarila fantastická. Super – sme na
vás hrdé všetky učky aj tety kuchárky.

Využili sme aj tú trošku dobrého jesenného počasia a vybrali sme sa púšťať šarkany. Po lúke lietali šarkany, lietali deti
a samozrejme aj p. učiteľky...  Aj napriek
tomu, že občas sa niektorým šarkanom
pomotali šnúročky, bolo nám spolu aj so
škôlkarmi veselo.
Od 7. do 14. októbra nás čaká zber papiera. Milí naši Medzibroďania, chceme
Vás týmto poprosiť, aby ste dali detičkám
starý papier, ak nejaký doma máte. Ony
ho dovezú do zberného kontajnera. Za
peniažky, ktoré získame za zber papiera,
chceme kúpiť detičkám symbolické odmeny a zvyšok si chceme ponechať v depozite, aby sme si mohli dať na budúci
šk. rok postaviť pri novej škole a škôlke
nové a bezpečné detské ihrisko s preliezačkami, hojdačkami a všetkými tými
srandičkami, ktoré pomáhajú robiť detstvo radostnejším. Vopred Vám ďakujeme
za pomoc aj pochopenie.
Ivana Sumráková
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Jeseň prišla ako víla,
aj našu škôlku navštívila
Koniec leta pomaličky,
štebocú si lastovičky.
Deti bežia do školy,
pusto bude na poli.
Vietor fúka, šarkan letí,
kopec víta všetky deti.
Farbičkami tromi,
farbí jeseň stromy.
Maľuje a ráta: žltá, hnedá, zlatá...
Ani sa nestíhame čudovať, ako ten čas
letí a prázdniny sú za nami. Začal sa nový
školský rok. 02. 09. 2019 sa opäť rozozvučali školské zvončeky a žiakom a študentom sa začali nové povinnosti. Zvlášť
významný bol tento deň pre nových malých škôlkarov, ktorí prešli „bránou“ materskej školy po prvýkrát. Strávili prvé dni
bez svojich blízkych v spoločnosti nových
detí a učiteliek. V škôlke ich čakalo plno

hračiek, kamarátov, pesničiek, hier, ale
i nový režim. Niektorým vyhŕkli aj slzičky,
ale pomaličky sa spoznávame a všetko sa
rýchlo spolu naučíme. Do materskej školy
neprišli len nové detičky, ale aj dve nové
pani učiteľky. Majka Brozmanová, ktorá
bude posilou vo veľkej triede a Monika Suchá v malej triede. Tešíme sa na spoluprácu a želáme veľa úspechov a pekných chvíľ
v našom kolektíve s malými aj veľkými.
V tomto školskom roku k nám zavítalo
v septembri do materskej školy 38 detí. Do
malej triedy (Slniečka) nastúpilo 18 detí,
do veľkej triedy (Obláčiky) nastúpilo 20
detí. A od januára k nám príde päť nových
detičiek, na ktoré sa už veľmi tešíme.
Vieme, že rodičia nám zverili svoje deti
vo viere, že sa v materskej škole veľa naučia a vychováme z nich šikovné deti. Hľadáme si preto cestu k ich dušiam deň za

dňom, minútu za minútou. Prihovárame
sa im s láskou a máme stále na pamäti,
že všetky deti sú dobré s čistou detskou
dušičkou. Chceme dosiahnuť, aby sa deti
v tejto škôlke čo najviac usmievali. Aby sa
tešili do škôlky, aby s radosťou prijímali u
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malý Rakárik / šport

u nové poznatky, aktívne rozširovali svoje
schopnosti a zručnosti a našli si plno kamarátov.
Poslaním materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu
činnosť zameranú na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa a preto aj v tomto školskom roku sme pre všetkých pripravili
rôzne činnosti, aktivity a hry. Deti sú nabité energiou a túžbou po poznaní. A túto
prirodzenú túžbu detí rozvíjame predovšetkým hrami a hrovými činnosťami.
Pre deti je hra tou najprirodzenejšou
a najobľúbenejšou činnosťou. Hrou sa dá
dosiahnuť najväčší pokrok nielen po ich
vedomostnej, citovej, ale aj po pohybovej
stránke. Pre deti predškolského veku má
byť hra hlavnou náplňou ich činnosti, ktorá vyústi do vysoko kvalitnej prípravy pre
ich ďalší rozvoj a učenie sa. Preto deťom
vytvárame dostatok priestoru na hranie.

Lieta šarkan pomaličky,
pozdravuje lastovičky.
Chvostom krúti sem a tam,
šťastnú cestu želám vám.
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Keďže k jeseni neodmysliteľne patrí pú
šťanie šarkanov, aj my v materskej škole sme
si počkali na pekné jesenné počasie a vybrali sa von skúsiť pustiť šarkana vyletieť
čo najvyššie. Dobrá nálada nám pomáhala,
aby šarkany rôznych tvarov a farieb vzlietli
a niektoré poriadne vysoko. Avšak nie každý šarkan spolupracoval, veď aj to sa stáva,
ale všetci sme si pobehali, poskákali a bolo
to pekné a stálo to za to. Všetky deti sa vyšantili a užili sme si pri tom veľa zábavy.
Takto pekne veselo, s vetrom vo vlasoch
a so šarkanmi nad hlavami sme začali naše
prvé jesenné dni v materskej škole. Čaká
nás toho oveľa viac, čo chceme s našimi
škôlkarmi zažiť, skúsiť, vybádať a o všetkom vám napíšeme zasa nabudúce.
Nuž tak vykročme do nového školského
roku 2019/2020 tou správnou nohou.
Krásnu jeseň želám...
M. Kabáčová

Volley Rak Beach
V auguste sa na plážovom ihrisku uskutočnil ďalší ročník volejbalového turnaja
3-členných družstiev. Zaujímavosťou bolo,
že zloženie všetkých 8 tímov sa náhodne
žrebovalo zo zúčastnených hráčov a nikto
dopredu nevedel, s kým bude hrať. Po

odohraní základných skupín postúpili 4
najlepšie tímy do semifinále, kde následne súperili o celkové víťazstvo. Nakoniec
sa z neho mohol tešiť tím v zložení Róbert
Hraško, Samuel Svetlík, Veronika Muchová, ktorý vo finále zdolal Milana Vaníka,

Pavla Svetlíka a Petra Vaníka. Z 3. miesta
sa mohli radovať Jakub Huťka, Ema Svetlíková a Martina Vaníková po víťazstve nad
Jánom Hraškom, Margarétou a Vladimírom Haviarovcami.
(ihu)
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Omladený káder
Pred začiatkom novej sezóny nastala
výrazná obmena kádra nášho A družstva,
z ktorého prestúpili do iných klubov Martin
Bobok a Ivan Pipich a zranenia vyradili ďalších hráčov (Marek Vančo, Jakub Majerník,
Juraj Samuelčík, Ivan Belluš, Dušan Matis).
Namiesto nich prišli do tímu iba odchovanci
alebo viacerí mladí chlapci z iných klubov,
po skončení dorasteneckého veku. Výpadok
viacerých hráčov by pocítili aj oveľa väčšie
kluby a preto vzhľadom na danú situáciu sa
samozrejme museli zmeniť aj reálne ambície tímu pod vedením staronového trénera
Jozefa Ruska. Úvodné súťažné vystúpenie
v Slovnaft cupe na pôde aktuálneho lídra 5.
ligy z Bacúcha zvládlo naše družstvo nad
očakávanie a po obrate z 0:1 na 3:1 sme v 2.
kole privítali účastníka 3. ligy z Kováčovej.
Favorit však po bezgólovom polčase potvrdil svoje kvality a zvíťazil bezpečne 5:0.
Zaujímavosťou určite bolo, že všetkých 5
gólov strelili legionári v tíme súpera (Ukrajinci a Nigérijčan). U nás je takáto záležitosť
priam nepredstaviteľná, keďže už je kritika
pomaly aj za hráča z blízkeho okolia. Bohužiaľ, v iných tímoch je štart legionárov
pomerne bežná vec.
Do nového ročníka IV. ligy vstupovalo
naše družstvo s cieľom držať sa v strede

tabuľky bez problémov so záchranou.
S úvodnými 3 zápasmi bez bodového zisku
však určite nepanovala spokojnosť a preto všetci verili, že 3 body už konečne prídu na pôde takisto sa trápiacieho Poltára.
Naši chlapci však v závere inkasovali gól
z penalty a po remíze 1:1 sa napätie začínalo stupňovať. V nasledujúcich 5 zápasoch
však získali slušných 10 bodov a situácia sa
trošku upokojila. Uznanie si zaslúži hlavne
domáce víťazstvo nad Tisovcom 2:1, ktoré
znamenalo jednu z dvoch prehier 2. tímu
súťaže. Zostáva veriť, že v zostávajúcich 4

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

Podkonice
Tisovec
Príbelce
Pliešovce
Slov. Ďarmoty
Č. Balog
Šalková
Hriňová
Badín
Medzibrod
Tornaľa
Hajnáčka
Detva
Poltár

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

8
7
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
0

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

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

34:9
21:8
19:10
14:10
24:19
32:17
21:19
12:15
18:8
8:14
8:21
15:30
8:34
11:30

24
21
18
17
15
12
12
12
11
11
7
7
7
4

zápasoch naši hráči budú pokračovať v nastolenom trende a zimovať budú na „pokojných“ priečkach tabuľky.
V mládežníckych kategóriách nás v tomto ročníku reprezentujú 2 tímy (starší žiaci
a prípravka), keďže na družstvo mladších
žiakov nemáme dosť chlapcov. Nad očakávanie sa zatiaľ darí tímu starších žiakov,
ktorí sa dokázali vyrovnať s odchodom 6
hráčov oproti minulej sezóne z vekových
dôvodov a zatiaľ im nevyšiel iba zápas
proti lídrovi z Braväcova. Tím prípravky
nastupuje proti o 3-4 roky starším chlapcom a preto logicky nemôže hrať s nimi
vyrovnané zápasy. Podstatné je, že chlapci
poctivo trénujú a futbal ich baví.        (ihu)

I. trieda – žiaci
1.
2.
3.
4.
5.

Braväcovo
Medzibrod
Badín
Bacúch
Jasenie

4
4
4
4
4

4
3
1
1
1

0
0
0
0
0

0
1
3
3
3

19:1 12
10:7 9
5:6 3
7:15 3
7:19 3

4
4
1
0

0
0
0
0

1
1
4
3

25:4 12
18:9 12
13:16 3
2:29 0

I. trieda – prípravka
1.
2.
3.
4.

Brusno
Ľubietová
Sl. Ľupča
Medzibrod

5
5
5
3

Medzinoha Open

Nohejbalového turnaja počas otvorenia leta sa zúčastnilo 8 tímov, ktoré súťažili v dvoch štvorčlenných skupinách,
z ktorých dvaja najlepší postupovali do
semifinále. V malom finále si 3. miesto vybojoval tím v zložení Jozef Huťka, Matej
Huťka, Peter Rajčok a Rudolf Paulus, kto-

rý si poradil s Petrom Sekerešom, Petrom
Sokolom (Cuki), Petrom Sokolom (Kekso)
a odsúdil ich na nepopulárne 4. miesto.
Z putovného pohára sa po napínavom finále mohli tešiť Michal Tonhajzer, Jakub
Majerník, Zdeno Prievalský a Valent Lazár
(ako jediní obhájili titul z minulého roční-

ka) a strieborné medaily ostali pre Martina
Rajčoka, Ivana Pipicha, Jána Huťku, Dávida Marka a Tomáša Martinca.
Pochvalu si zaslúžia nielen ocenené
tímy, ale všetci účastníci podávajúci počas
celého turnaja obdivuhodné výkony.
(ihu)
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