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zadarmo do každej domácnosti

Čo sa nám podarilo a čo nás ešte čaká
Vážení čitatelia Rakárika,
dovoľujem si Vás znova informovať o dianí
v našej obci v posledných mesiacoch a tiež
o tom, čo nás v tomto roku ešte čaká.
Uhorková sezóna už tradične ponú
kla našim obyvateľom viacero kultúrnych
a spoločenských podujatí. Otvorenie leta,
pálenie vatry zvrchovanosti, oslavy SNP
na námestí obce a samozrejme neodmy
sliteľná Haruľová show. Viac o týchto vy
darených akciách sa dočítate na stránkach
dnešného Rakárika. K dobrej propagácii
obce a ku skultúrneniu prostredia v špor
tovom areáli prispeli vo vysokej miere
i zrealizované stavebné práce spojené
s postavením prekrytého pódia pre spevác
ke, tanečné i divadelné vystúpenia. Okrem
toho sa vybudovala spevnená plocha 500
m2 na vstupnej strane do športového are
álu a previedli sa tiež opravné práce na
jestvujúcej časti s prístreškom určenej na
sedenie a výdaj občerstvenia. Verím, že
tieto priestory bude využívať široká verej
nosť takým spôsobom, aby slúžili všetkým
čo najdlhšie. Pre tento účel sme získali do
táciu od Ministerstva financií SR vo výške
13 000 Eur. Ďalšie stavebné práce pokračo
vali v budove materskej školy Pod hôrka
mi. V letných mesiacoch bola dokončená
prístavba budovy. V týchto priestoroch sa
počíta s novou učebňou ZŠ, zborovňou
a novou jedálňou. Na druhom nadzem
nom podlaží boli v mesiaci september vy

Poľná ulica
menené všetky elektrické rozvody. Zvyšné
elektrické rozvody na prvom nadzemnom
podlaží by mali byť vymenené do konca
tohto roka. V týchto dňoch dochádza k vý
mene rozvodov kúrenia a radiátorov v ce
lej budove. V mesiaci október budú po
stupne vymenené všetky okná a vchodové
dvere aj na prízemí budovy. Mrzí ma, že
tu sme neboli úspešní so žiadosťou o do
táciu na zníženie energetickej náročnosti,
ktorá bola vyhlásená v rámci Envirofondu
cez Ministerstvo životného prostredia. Na
priek tomu všetky práce smerujú k tomu,
aby najneskôr v polovici roka 2018 boli
skompletizované všetky inžinierske siete
v celej budove a ďalej by sa pokračova
lo v prácach na úprave stropov, bočných
stien a podláh v celej budove. Samozrejme

Prekryté pódium na ihrisku

aj tieto práce si budú vyžadovať nemalý fi
nančný balík a časový priestor.
Najnákladnejšou akciou v tomto roku
z pohľadu obce je výstavba novej miestnej
komunikácie v IBV Dúbrava. Konkrétne
ide o cesty na uliciach Nová, Poľná a Krát
ka v celkovej dĺžke 460 m a stáť nás to
bude 83 951,16 Eur. Momentálne sa finali
zujú práce s prípravou štrkového podkladu
tak, aby najneskôr v polovici októbra bol
na celom úseku nový asfaltový povrch.
Za položený asfaltový koberec na ces
te III. triedy v smere od Banskej Bystrice
v mesiaci júl sa chcem aj touto cestou po
ďakovať všetkým, ktorí boli ústretoví pri
posudzovaní a presadení našej opodstat
nenej požiadavky na nevyhnutnú opravu
cesty v celom úseku.
Ďalšou dobrou správou pre obec je, že
sme získali dotáciu od Slovenského futbalo
vého zväzu vo výške 30 000 Eur v projekte
„Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalo
vej infraštruktúry“ a tiež dotáciu z Minister
stva školstva na riešenie havarijných situá
cií škôl „Rekonštrukcia kotolne a rozvodov
ústredného kúrenia“ vo výške 60 000 Eur.
No nie všetko sa nám darí zvládať podľa
predstáv tak, aby sme veci dokázali posú
vať dopredu. V nasledovných riadkoch by
som sa rád vrátil k systému zberu odpadov
v našej obci. Napriek tomu, že poplatok
za komunálny odpad 12 Eur/rok je jeden
z najnižších na Slovensku, napriek tomu, u
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u že naša obec je jedna z mála na Sloven
sku, ktorá nedopláca za odpad z vlastného
rozpočtu, napriek tomu, že nemáme na
okrajoch chotára nelegálne skládky, nájdu
sa medzi nami neuvedomelí jednotlivci,
ktorí nedodržujú pravidlá hry a porušujú
zákon. Zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z.
a tiež VZN obce Medzibrod č. 2/2017 o na
kladaní s komunálnym odpadom presne
určujú postup pri nakladaní s komunál
nymi zložkami odpadu. Preto všetci bez
rozdielu musíme rešpektovať to, čo nám
zákon ukladá a umožňuje. Iste si mno
hí pamätáte obdobie, kedy v našej obci
fungovalo viacero zberných miest, ako to
dopadlo. V kontajneri na plasty sa našli
plienky, v kontajneri na sklo vnútornosti
z domácej zabíjačky a okolo kontajnerov
iba neporiadok. K tomuto stavu sa určite
nechceme vrátiť. Preto máme na námestí
obce jedno uzamykateľné zberné miesto,
o ktoré sa starajú zamestnanci obecného
úradu. Ich základnou úlohou je usmerňo
vať občanov pri ukladaní odpadu, nie za
nich odpad triediť! A ak niekoho náhodou
poverení obecní zamestnanci upozornia,
myslia to v dobrom. Preto nie sú na mieste
poznámky niektorých neprispôsobivých
občanov: „Vždy som sem taký a taký od
pad nosil, tak ho budem nosiť aj naďalej“.
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Materská škola Pod hôrkami
Treba si uvedomiť že tak, ako sa menia
veci okolo nás, menia sa aj zákony. Často
krát sa stáva, že niektorí jednotlivci nosia
na toto zberné miesto zmesový komunál
ny odpad, ktorý je možné uložiť v KUKA
nádobách. Žiaľ, tento zmesový komunálny
odpad nie je možné na zbernom mieste
ukladať! Na zberné miesto je možné uložiť
len veľkoobjemový domový odpad, drob
ný stavebný odpad a vytriedené zložky od
padu – plast, sklo, papier, plechovky, textil
a biologicky rozložiteľný komunálny od
pad. O dni zberu elektroodpadu sú obča
nia vopred prostredníctvom obecného roz
hlasu a úradnej tabule informovaní. Zber
prebieha v dvojmesačných intervaloch

a zberovou spoločnosťou je okamžite od
vezený. Keďže ide o zložku nebezpečného
odpadu, obec nemôže elektroodpad držať
a skladovať vo svojich priestoroch. Za ďal
šie chcem upozorniť všetkých občanov,
že potoky pretekajúce cez našu obec nie
sú stokou pre vyhadzovanie akéhokoľvek
odpadu. U mnohých sa stalo pravidlom vy
hadzovať do vodného toku pokosenú trá
vu alebo burinu, ktorá tam nepatrí. Verím,
že napísané riadky padnú na úrodnú pôdu
a v krátkom čase dôjde k náprave.
Na záver chcem zaželať všetkým čitate
ľom Rakárika príjemné čítanie dnešného
čísla a všetkým pohodovú jeseň.
Pavol Svetlík

Partizánskymi chodníčkami 2017
Jednou z aktivít, ktorú má naša ZO - SZPB
v Medzibrode je aj branno-športová súťaž
"Partizánskymi chodníčkami" organizova
ná pre žiakov našej školy. Tohto roku sme
pripravili už 11. ročník v spolupráci s Obec
ným úradom, pedagógmi základnej školy,
Združením technických a športových čin
ností a zamestnancom Štátnych lesov.
Pri pamätníku obetí 2. svetovej vojny
sme si uctili pamiatku padlých a pokračo
vali teóriou o partizánskom hnutí a uda

losťami, ktoré sa odohrali v našej obci po
potlačení SNP.
Po historickom úvode sme žiakov roz
delili do dvoch skupín a v priestore našej
strelnice sme prakticky vykonali streľbu
zo vzduchovky, prekážkový beh, hod gra
nátom a nakoniec boli rozobraté zásady
poznávania prírody okolo nás. Disciplíny
boli vyhodnotené nasledovne:
1. kategória 1. – 2. ročník:
1. miesto Cipriani Adriano

2. miesto Maurerová Vanesa
3. miesto Haviarová Sofia
2. kategória 3. – 4. ročník
1. miesto Imriška Nicolas
2. miesto Zeman Michal
3. miesto Baculík Lukáš
a víťazom boli odovzdané hodnotné ceny.
Výbor ZO SZPB pripravil pre účastníkov
pohostenie. Príjemne a účelne sme strá
vili posledný pondelok vyučovania v škol
skom roku 2016/2017.
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Celonárodné oslavy 25. výročia
zvrchovanosti SR v našej obci
V sobotu 15.7.2017 sa v našej obci ko
nali celonárodné oslavy 25. výročia zvr
chovanosti SR organizované Slovenskou
národnou stranou a obcou Medzibrod za
prítomnosti viacerých pozvaných hostí ministra obrany SR Petra Gajdoša, poslan
cov NR SR za SNS Evy Smolíkovej, Antona
Hrnka, Magdalény Kuciaňovej a Radovana
Baláža. Nechýbali ani prednosta Okresné
ho úradu v Banskej Bystrici Július Ernek,
krajský predseda SNS Štefan Turek, po
slanci Banskobystrického samosprávneho
kraja Karol Konárik a Ján Šulaj, kandidát
na predsedu BBSK Igor Kašper a viacerí
starostovia z okolitých obcí.
Tento rok mali oslavy v Medzibrode jubi
lejný charakter, preto bolo snahou pripra
viť ich na vyššej úrovni. Počas celého dňa
mali deti možnosť zadarmo sa prebaviť na
zábavných atrakciách ako vodné bubliny

a kolotoč. Oficiálny kultúrny program za
čal na novovybudovanom drevenom pódiu
divadelným predstavením „Na skle maľo
vané“ v prevedení divadelného súboru Os
kar aj s „našim“ Jurajom Haviarom – Ku
míkom. Hlavným bodom programu bolo

vystúpenie banskobystrického folklórneho
súboru Urpín, ktorý bol čerstvým víťazom
súťaže Zem spieva. Nakoniec kyticou ľu
dových piesní potešila návštevníkov osláv
domáca medzibrodská spevácka skupina
Borovô.
Po kultúrnom programe a príhovoroch
hostí, došlo k zapáleniu šesťmetrovej
25-poschodovej vatry, ako symbolu zvr
chovanosti Slovenska. Tento ročník bol
jedných z najúspešnejších, zúčastnilo sa
ho odhadom 1000 ľudí z celého Slovenska.
Celé oslavy sa skončili nad ránom diskoté
kou. Všetky náklady spojené s organizova
ním podujatia a kultúrnym programom vo
výške 3 000 € hradila Slovenská národná
strana.
Pavol Svetlík

Spoločenské
okienko
Opustili nás:
Miroslav Pipich (56)
Mária Macíková (94)
Eva Flasiková (63)

Narodili sa:
Martin Kováčik
Mária Vaníková
Oliver Holík
Nela Smereková
Alexander Karcel
Šimon Klima
Peter Hrnčiarik

Do stavu manželského vstúpili:
Milan Vaník a Mária Bellušová
Peter Haviar a Lucia Plentová
Ján Halgaš a Zuzana Megyeriová
Peter Hrnčiarik a Renáta Krajčiová
Chok Wah Lau a Zuzana Huťková
Ing. Peter Sokol a Ing. Michaela Piarová
Ing. Peter Tehlár a MUDr. Lucia Vaníková
Juraj Ondráš a Katarína Plachá
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Haruľa z Medzibrodu
Občianske združenia v našej obci Me
dzibrod už po 16-ty krát prezentovali obec
na súťaži pod názvom „Haruľová šou“. Je
to súťaž trojčlenných družstiev v príprave
harule (má podobné ako cesto na zemia
kové placky s tým rozdielom, že sa nepou
žíva múka a miesto majoránky sa pridáva
metka). Meria sa čas prípravy, ale hlavné
kritérium hodnotenia je chuť upečenej
harule. Komisia stanoví poradie a vyhlási
víťaza.

Malé divadelníčky

Dobroty od výmyslu sveta

Víťaz súťaže o najdlhšiu zemiakovú šupku

Vystúpenie detí ZŠ s MŠ

Tohtoročným víťazom bolo naše druž
stvo ZO - SZPB Medzibrod v zložení Sta
nislav Vaník, Elenka Jančiarová a Anka
Šutáková (na snímke spolu so starostom
obce Ing. Pavlom Svetlíkom po odovzdaní
cien).
Samotná Haruľová šou nie je len spome
nutá súťaž, ale aj prezentácia domácich
výrobkov členov jednotlivých základných
organizácií, občianskych združení s mož
nosťou ich predaja. Výnos z predaja je

Cena útechy pre tím CHZM

príspevkom jednotlivých občianskych
združení. Aj touto cestou výbor ZO ďakuje
všetkým svojim členom, ktorí do predajné
ho stánku SZPB priniesli svoje špeciality,
ale hlavne ženám, ktoré obetovali svoj voľ
ný čas na ich prípravu.
Ak vás zaujala naša Haruľová šou, máte
možnosť sa jej zúčastniť 8. septembra na
budúci rok.
Ján Pacek
ZO SZPB Medzibrod

Víťazi – Partizáni

Druhé miesto - Bačíkovci

Tretie miesto – School Angels
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Divácka kulisa

Degustácia odbornou porotou

3 hrabáčky z Medzibrodu

Večerný program

Výsledková listina – Haruľová show 2017
Spolu
body
37
32
30
29
28
27
26
24
23
22
21
20
16
cm
237
219
158

Názov družstva

Čas

Partizáni
Bačíkovci
School Angels
3 hrabáčky z Medzibrodu
Malé divadelníčky
Rodkáči
Trio Magores
Poslanecké rajbaj prsty
SNS
K.O.Herkules
Mladé vydry
Futbalisti
CHZM

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

Najdlhšia zemiaková šupka
Haviar Michal
Padúchová Zuzana
Chamková Eva

Vzhľad Trestné
body
13
0
9
0
14
0
10
-1
12
0
10
0
10
0
7
0
4
0
8
0
10
0
5
-1
8
0

Chuť

Miesto

14
11
10
7
8
10
7
12
8
13
7
13
6

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

6
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Najznámejší rodáci z Medzibrodu
V úvode môjho druhého vstupu do
krištáľovo čistých vôd Rakárika musím
poďakovať pracovníkom redakcie za zara
denie rubriky „Spomienky“ do jeho tirá
že. Treba zdôrazniť, že zaznamenávanie
historických udalostí je svedectvom času,
pravdy a pamäti národa, čím sa ono stáva
učiteľom života. Je to chvályhodný čin,
imponujúci najmä skôr narodeným obča
nom. Oni sa pamätajú na opisované uda
losti a sú ochotní vstúpiť do „diškurzu“
s autorom i opraviť prípadné nepresnosti.
Tak sa stalo aj v mojom prvom pokuse, za
čo ďakujem všetkým, čo ma oslovili.
Pri náhodných stretnutiach nestranného
pozorovateľa s Medzibroďanmi tento zistí,
že obyvatelia ich obce vynikajú múdros
ťou, rozhľadenosťou, bystrosťou a znalos
ťou vecí, najmä verejných. V minulosti,
ako i dnes aktívne vstupujú do zveľaďova
nia obce, za účelom povznesenia rodnej
hrudy. Niektorí jedinci však prekročili svoj
tieň a uplatnili sa v širšom meradle. Vy
nikli vo vede, ekonomike, politike, umení,
prípadne v iných disciplínach a excelova
li v domácich ba i svetových rozmeroch.
Za významný podiel ich história zaradila
na čestné miesto v encyklopédiách alebo
podobných publikáciách. Aj keď sa to kaž
dému nepodarilo, treba si vážiť všetkých.
Je to výsledok celej obce. Musíme byť na
nich hrdí. Treba primerane zachovávať ich
pamiatku, aby sme neostali len pri jedom
prípade pomenovania ulice ich menom.
Potom iste do zabudnutia neupadnú.
V encyklopédii Slovenska z roku 1977, diel
1979 sú uvedení: Jozef Konder – operný
spevák, sólista; mimoriadny profesor Ing.

Jozef Konder, Carmen

Jozef Konder (1926 – 2008)
Anton Sokol (od Fodorov); Dr. Martin So
kol a Profesor Ivan Sokol – organový vir
tuóz. Ak boli do tohto materiálu zaradení
aj ďalší Medzibroďania, o ktorých neviem,
dopredu sa ospravedlňujem.

Jozef Konder – operný spevák, sólista
Do rubriky spomienok sme zaradili Jo
zefa Kondera ako prvého, z dôvodu blíz
keho výročia narodenín. Narodil sa 13.9
1926 v Medzibrode u Múkov, v rodine J.
Kondera st. (bol vraj od Gulkov) a Andely
rodenej Vaníkovej od Janíkov. V jeho dobe
naša obec už oplývala bohatou divadelnou
tradíciou a čo je najdôležitejšie, značne
vyššou priemernou inteligenciou, ako mali
susedné dediny.
Rodičia dali Jozefovi do vienka to, čo
nikto netušil. Pekné rovné držanie tela,
vynikajúcu pamäť a Boží dar – nevšed
ne krásny hlas, tenorového zafarbenia.
Vlastnosti ako vyšité pre sólistu opery.
Divadelný talent znásoboval aristokra
tický vzhľad, s ktorým mohol súperiť len
bratranec Rudo Vaník, zvaný „Lak“. Do
minantou súmernej tváre bol výrazný nos,
takmer orientálneho typu ako z alabastru
s jemným hrbolčekom pri koreni hneď
pod obočím. Takáto forma nosa dodnes
krášli mužské pohlavie a je poznávacím
znakom tejto vetvy rodiny Vaníkovcov.
Publikum Jozefa poznalo po menom jed
noducho „Konder“. Pokiaľ mi je známe,
tak Jozef v mladosti nikdy nepomyslel, že
sa bude živiť „komendiašstvom“. Prípravu
na život zameriaval celkom iným smerom.
Ako roduverný Medzibroďan však nikdy

nepohrdol ochotníckym divadlom. Škoda
len, že pri obsadzovaní do „super role“ mu
chýbalo pár výškových centimetrov. Išlo
o spev árií v duetách, keď partnerka bola
o chlp vyššia ako Jozef. „Podkladanie stol
čeka“ scenáristi vyriešili vysokými opätka
mi alebo schodíkmi. To už bolo dokonalé.
Nakoniec nikdy nedošlo k stretnutiu Paľa
Bielika a Jozefa na javisku v jednej hre, čo
by Jozefa ako hlavnú postavu znervózňo
valo.
Písal sa rok 1948. Ochotníci z Me
dzibrodu išli na celoslovenskú prehliadku
dedinských divadiel s hrou Jánošík (s Jo
zefom ako hlavným hrdinom). Získali vo
svojej kategórii prvé miesto. Odmenou
bolo vystúpenie na doskách SND v Brati
slave. Jozef ako Jánošík talentom uchvátil
porotcov A. Bagara a J. Borodáča – gene
rálov tvoriacich divadelnú sieť Slovenska
po vojne. Oni mu odporučili, aby sa ako
začiatočník - zborista pokúsil nastúpiť do
ŠD Košice.
Stalo sa. Jozef bez dramatického a hu
dobného vzdelania len so svojím talentom
ako samouk nastupuje do Košíc. Bolo to
zložité. Na ochotníckej scéne mu pomá
hali vzácni rodáci. PhDr. Arino Sokol
v hudobnej oblasti a v dramatickej (kvázi
impresário) Bartolomej Hraško. Vďaka im
za túto nezištnú službu. Lenže tu už išlo
o prípravu profesionálneho herca. Ťažká
a tvrdá drina. Dopĺňanie štúdia, nácviky
predstavení, vystúpenia, k čomu sa družili
bežné rodinné problémy, to všetko rýchlo
odhalilo Jozefovi úskalia života profesio
nálneho divadelného umelca. Jeho pevná
vôľa, vytrvalosť, svedomitosť a neskrotná
túžba vystúpiť na divadelný Olymp mu
pomohli zvládnuť všetky ťažkosti s me
dzibrodskou bravúrou. Takto v Košiciach
a neskôr i v B. Bystrici z Jozefa Kondera
vyrástol prvý medzibrodský operný spe
vák – sólista.
Stručný prehľad profesionálnej divadel
nej kariéry Jozefa Kondera:
1948 – 1955 Štátne divadlo Košice, činohra
zborista, štúdium, opereta, mladokomik,
sólista
1955 – 1959 Štátne divadlo Košice, domi
nuje opereta, počiatky obsadzovania do
opery
1959 – 1969 DJGT B. Bystrica, opereta –
bonviván, opera – sólista
1969 – 1989 Štátne divadlo Košice sólista
opery, vrchol umeleckej činnosti, vystúpe
nia v zahraničí
u
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Šiesta žena Modrofúza – J. Konder, A. Mrázová
u 1989 – 1996 opakované žánre od klasickej
operety k najlepším operným inscenáciám
z prevádzkových dôvodov spieval aj iné
úlohy, ktoré nevyplývali z jeho pracov
ných povinností
Napriek veľkej pracovnej vyťaženosti,
Jozef naďalej spolupracoval s medzibrod
skými ochotníkmi nielen teoreticky (pora
denstvo), ale aj prakticky „zaskakovaním“
hlavných postáv, najmä v operetách. Part
nerku mu robila kolegyňa zo ŠD Košice Bo
žena Hanáková. Po jeho vzore sa uplatnili
v bystrickom divadle ďalší rodáci (Elenka
Sokolová, Ďurko Sanitra) a vo Vojenskom
umeleckom súbore Kpt. J. Nálepku takmer
zabudnutý Vilo Haviar od Papačov. Ne
ustála spolupráca s vyššie menovaným

Jozef Konder v Madam Butterfly s E.Pappovou
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divadlom bola samozrejmosťou. Po úspe
choch na domácich scénach účinkoval
prakticky v celej strednej Európe (od Ruska
po Nemecko).
Z napísaných riadkov vidieť, aký široký
pracovný záber Jozef absolvoval. Nepova
žujem za účelné na tomto mieste vymeno
vať množstvo hier, v ktorých spieval. Treba
však zdôrazniť, že všetky jeho predstavenia
boli živé, presvedčivé, charakteristické ako
skutočnosti, ktoré vykresľovali. Ako príklad
musím uviesť Suchoňovu Krútňavu s jeho
postavou Ondreja. Bola to prvá slovenská
národná opera, v ktorej on tak umelecky
zapôsobil (vystihnutím charakteru sloven
skej dediny a drsnej prírody), že mu bola
k päťdesiatym narodeninám za tento výkon
udelená Cena slovenských dramatických
umelcov. Cikkerov Jánošík nebol o nič hor
ší. Mal ostrú valašku (spev), ale tie centi
metre trošku chýbali. V týchto inscenáci
ách bol Jozef na Slovensku najlepší (nemal
konkurenciu). O operetách ani nehovorím,
napr. Poľská krv, „Nituška“, Cigánska lás
ka, Netopier, Čardášová princezná atď.
Najväčšiu slávu mu však nepriniesli do
máce hry, ale predstavenia diel svetových
autorov. Niektorých vymenujem: Wágner
(Lohengrin), Verdi (Otelo, Maškarný ples,
Don Carlos), Bizet (Carmen), Puccini (Tos
ca), Smetana (Predaná nevesta), Čajkovskij
(Eugen Onegin, Piková dáma) atď.
Nie som odborník, preto neviem posú
diť, či bol Jozef lepší spevák alebo herec.
Ponechám to na názor čitateľskej obce. Pre
pochopenie uvediem nasledovný zážitok.
ŠD Košice v roku 1980 uvádzalo hru F. Le
hára Paganini, v hlavnej úlohe s Konderom.

Virtuozitu huslistu imitoval Jozef na vyvý
šenom pódiu, mierne otočený od hľadiska.
Mimikou, gestikuláciou a synchronizáciou
sláčika s orchestrom vyvolal dojem publi
ka, že na husliach nehrá herec, ale samotný
„diabolský huslista“. Po skončení výstupu
celé obecenstvo stálo „šalelo“ a frenetic
kým (vášnivým, neviazaným) niekoľko mi
nútovým potleskom ocenilo jeho výkon.
Nám s manželkou sa do očí tlačili slzy
dojatia. V tom vir-vare som Vierke polohla
som riekol: „To je náš Jožko – Medzibro
ďan“. Ona mi stisla ruku a na znak súhlasu
sklopila zrak. Kým trval aplauz, pridali sme
sa k ostatným. Náš obľúbenec na javisku
(bíne) ostal dôstojný, pokorný (nenosil bie
ly šál, ani nekrútil bielou vreckovkou) súc
si vedomý, že jeho hlas nedosahuje kvalitu
troch tenorov.
Jeho hendikepom bola skutočnosť, že
nebol členom SND, ale iba jeho častým hos
ťom. Spieval „len“ v Banskej Bystrici a Koši
ciach. Napriek tomu ho spoločnosť uznala
prepožičaním štátnych vyznamenaní: Za
vynikajúci prácu a Zaslúžilý umelec. Je
prekvapujúce, že v tak zložitej dobe, v akej
Konder žil (roky 1926-2008), sa dokázal
prepracovať na takého umelca, ktorý v re
pertoári strieda za sebou hrdinné, komické
i operetné úlohy. Medzibroďania majú pre
to dobrý dôvod, aby si na neho spomínali
s vďakou, pietou a láskou a nikdy na neho
zabudli. Ostáva pre mňa záhadou, prečo sa
nevmestil (podľa mňa kráľ slovenských te
norov) do zbierky Ctibora Greguša Sloven
skí rodáci svetu z roku 1999.
Jozef Konder zomrel v rodnom kraji
12.4.2008 a pochovaný je na medzibrod
skom cintoríne so svojou manželkou Má
riou.
Karol od Ambrosov
foto archív DÚ a ŠD Košice

M. Nituš – E. Šmáliková, J. Konder
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Spomienky jubilanta z Medzibrodu
Dňa 8.9. 2017 sa dožil člen našej ZO
SZPB a priamy účastník SNP pán Bar
tolomej HRAŠKO životného jubilea 95
rokov. Pri tejto príležitosti sme ho na
vštívili a v mene celej našej organizácie
spolu s Oblastným výborom v Banskej
Bystrici sme mu zaželali hlavne veľa
zdravia, spokojnosti a radosti v kruhu
svojej rodiny.
Chceme aj Vám priblížiť, čo sme sa pri
rozprávaní dozvedeli, o jeho zážitkoch
z vojny a SNP. Ako 20-ročný nastúpil 1.
októbra 1942 na základnú vojenskú služ
bu a prešiel výcvikom ako pešiak v rôz
nych posádkach (D. Kubín, L. Mikuláš,
Nitra, Trnava). V roku 1943 sa dostal na
vojenskú akadémiu do Bratislavy, odtiaľ
do Trenčína, do školy pre dôstojníkov
hospodárskej správy. 1. marca 1944 bol
zadelený na veliteľstvo pozemného voj
ska (VPV) – intendanciu do Banskej Bys
trice, kde ho zastihlo SNP. Ako mladý
dôstojník navštevoval bojujúce jednotky,
a tak sa stretol so skutočnou realitou, kto
rú priniesla vojna. Naskytol sa mu smut
ný obraz na mŕtvych vojakov. V jednom
z nich spoznal svojho spolužiaka a pocit
z tohto zistenia bol veľmi smutný. Bol
svedkom ťažkých a smutných chvíľ, musel
riešiť ťažké situácie a správne sa rozhod
núť, no stretol sa osobne aj s generálom
Golianom, mjr. Noskom, pplk. Ferenči
kom a inými významnými osobnosťami
SNP. Ako dôstojník hospodárskej správy
sa staral o zásobovanie potravinami, kto
ré nakladali do áut z Pohorelskej Maše
do vagónov v Brezne a odtiaľ do Banskej
Bystrice. Po príchode na veliteľstvo hneď
dostal príkaz na odchod na Donovaly, kde
mal pripraviť podmienky na presťahovanie
štábu 1. Československej armády. Pomaly
sa nad povstalcami znášali mračná, a tak
generál Viest v noci 28. októbra 1944 zvo
lal dôstojníkov štábu, oboznámil ich so
situáciou, že SNP vojensky končí, aby sa
rozhodli, pokračovať v boji s partizánmi,
alebo tí, ktorí sú z blízkeho okolia by šli
domov. Nemci útočili na nich od B. Bys
trice aj od Ružomberka a takto im chceli
zabrániť v úteku. Preto sa rozišli a on sa
spolu s ďalšími dostal na Hiadeľské sedlo,
odtiaľ na Litofovú, kde mu brat priniesol
civilné oblečenie a tak sa dostal domov
do Medzibrodu. Po čiastočnom potlačení
povstania špeciálne jednotky nemecké
ho Wermachtu, uskutočňovali honbu na
partizánov a na tých, ktorí im pomáhali.
Aj v Medzibrode hľadali poskrývaných

židov a partizánov. Horárovho syna pri
nútili, aby ich zaviedol k partizánom do
hôr na Torysu, no našťastie nikoho nena
šli. Pán Bartolomej Hraško bol svedkom
popravy štyroch ľudí a táto spomienka sa
mu hlboko vryla do pamäti. Dvaja boli
z Medzibrodu – pán Ján Dropa a Rudolf
Slosiarik, jeden vojak - Ján Záhorský bol
z východného Slovenska a ďalší bol ruský
partizán. Obecný bubeník ohlásil popra
vu, na ktorú sa museli prísť pozerať oby
vatelia, aby ich zastrašili a nepodporovali
partizánov ukrytých v horách. Jedného
po druhom ich vešali. Ruský partizán od
mietol, aby mu slučku dal Nemec a sám si
dal povraz na krk a vykopol stoličku spod
nôh. Povraz sa však pretrhol a on ostal
živý. No Nemci doniesli iný povraz a na
koniec ho obesili. Pán Hraško sa na po
pravu pozeral z hostinca spolu s kamará
tom Majerom, ktorý priniesol fotoaparát.
Podarilo sa im odfotografovať tento zločin
a fotografia sa zachovala a bola vystavená
v pamätnej izbe a uvádza sa v mnohých
brožúrach.
Po oslobodení Medzibrodu – 23. marca
1945 sa znova prihlásil do armády a 27.
apríla 1945 nastúpil do Martina. V polovi
ci júla bol preložený do Košíc a odtiaľ 30.
septembra 1945 bol demobilizovaný. Tak

to by bol v skratke úsek jeho vojenského
života.
Po vojne vznikol Zväz partizánov a Zväz
vojakov povstania. U nás v Medzibrode
bol Zväz vojakov povstania, ktorého bol
predsedom. V roku 1974 boli oba zväzy
spojené do dnešného SZPB. Členom na
šej ZO SZPB Medzibrod je od roku 1975.
V roku 1976 sa stal jej predsedom a na
tomto poste zanietene pracoval 30 rokov.
Pán Bartolomej Hraško je človek s veľ
kým „Č“. Nepovažuje sa za hrdinu a služ
bu vlasti považoval za samozrejmosť. Za
svoju účasť v SNP bol odmenený rôznymi
vyznamenaniami, pamätnými medailami
a medailami za zásluhy. Napočítali sme
ich úctyhodný počet - 20. Je to Človek
veľmi skromný, ochotný všade a všetkým
pomôcť, poradiť, je priamy, zanietený, sta
rostlivý, miluje svoju rodinu a ešte aj dnes
sa stará v záhrade o svoje ovocné stromče
ky a kríčky. Je vzorom pre nás všetkých!
Takže ešte raz Vám pán Hraško všetci
zo srdca prajeme hodne, hodne zdravia,
spokojnosti a ďalšie roky pohody.
Výbor Základnej organizácie
Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
Medzibrod
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Na známosť sa všetkým dáva,
celkom nová, čerstvá správa:
otvára sa naša škôlka,
vstúpte do nej všetci zvonka.
Všade hračky a smiech detí,
slnko tu aj v zime svieti.
Vôkol kvety, veľa stromov,
nikomu sa nechce domov.
Prázdniny rýchlo ubehli a naša škôlka
už netrpezlivo čakala, kedy sa do nej vráti
radosť a detský smiech. A nastal čas, kedy
sa triedy naplnili veselými deťmi, ktoré
sa tešili, že si môžu porozprávať zážitky
z prázdnin a konečne sa spolu zahrať ob
ľúbené hry. Privítali sme i nové detičky,
ktoré sa rýchlo s ostatnými skamarátili.
Tento rok sa na detičky v triede „Slniečka“
tešia pani učiteľky Ivka Bizoňová a Zuzka
Huťková a na deti v triede „Obláčiky“ pani
učiteľky Mirka Kabáčová a Lenka Alt.

Tučný krivý zemiačik,
mamičkin je maznáčik.
Cíti sa sťa v nebíčku,
keď sa zmení v haruľku.
Brány školského dvora sa počas Haru
ľovej šou otvorili i tento rok a keďže nám

počasie prialo, všetky pani učiteľky sa te
šili na tvorivé dielne pre malých i veľkých.
Spoločne sme si vyrábali krásne obrázky
s jesennou tematikou na textil pomocou
pečiatok zo zemiakov, svietniky zo zavára
ninových pohárov servítkovou technikou
a maľbou i srdiečka z lásky, ktoré boli do
zdobené vlnou a špagátom. Deťom i nám
sa tvorivé dopoludnie páčilo a spoločne
sme domov odchádzali s dobrým poci
tom.
Tak ako aj po iné roky, aj tento rok sa
detičky i rodičia môžu tešiť na množstvo
rôznych zábavných podujatí. Najbližšie
nás čaká veselé dopoludnie s lietajúcimi
šarkanmi - šarkaniáda, logopedická depis
táž, či vyrezávanie tekvičiek. Naša mater
ská škola ponúka deťom aj tento školský
rok krúžkovú činnosť, kde sa veľa nového
naučia a určite sa pri tom aj dobre zabavia.
V tomto školskom roku budú u nás fungo
vať tieto krúžky: krúžok anglického jazy
ka – pod vedením p. učiteľky Dadky Do
bošovej, hudobný krúžok – pod vedením
p. učiteľky Lenky Longauerovej a výtvarný
krúžok – pod vedením p. učiteľky Andrej
ky Ličkovej.
Mgr. Zuzana Huťková
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Zvesti zo školy na námestí
Po prvýkrát sa Vám v tomto školskom
roku hlásime z našich školských lavíc.
Ako to bude v našej školičke fungovať
tento školský rok a čo sme stihli zažiť
tých pár dní v škole od začiatku školské
ho roku, sa môžete dozvedieť, ak sa začí
tate do nasledujúcich riadkov. 
Štvrtého septembra sme slávnostne
zahájili nový školský rok. Najprv sv. om
šou v kostole, a potom v telocvični školy.
Detičky prišiel v tento slávnostný deň po
vzbudiť aj pán starosta, ktorému prváči
kovia zložili slávnostný prvácky sľub na
svoj Šlabikár, že budú dobrými žiakmi
medzibrodskej školičky. 
Tento rok máme v škole 28 usilovných
žiačikov. Z toho je 8 prváčikov, 13 druháči
kov, 3 tretiačikovia a 4 štvrtáčikovia. Tried
nymi učiteľkami sú: Mgr. Dadka Dobošová
prvákom, Mgr. Katka Luptáková má na sta
rosti druhákov a Mgr. Ivana Sumráková je
triednou učiteľkou tretiakov a štvrtákov.
Aj tento rok sa všetky deti školy prihlá
sili na krúžky. Mohli si vybrať z krúžkov
ako: Angličtina hravo, Šikovníček, Infor
matický a digitálny krúžok a Športový
krúžok. Okrem toho je väčšina detí zapí
saná aj v ZUŠ Brusno, kde si vybrali hu
dobný alebo výtvarný odbor. Je to skve
lé, že nemusia chodiť do Brusna, ale p.
učiteľky zo ZUŠ chodia za deťmi do našej
školy.  Už teraz sa nevieme dočkať, aké
krásne výtvarné diela vytvoria a vyzdo
bia nimi našu školičku a ako opäť budú
vyspevovať a hrať naši „mladí umelci“ na
celú dedinku. 

A čo takého zvláštneho sme zažili (okrem
učenia) v škole? Akoby to bolo, keby sme aj
my v škole neprežívali najväčšiu slávnosť
dediny - Haruľovú show? Na jej počesť sme
usporiadali majstrovstvá školy v čistení ze
miakov. Kto by to povedal, že vyhrá so znač
ným náskokom na čas aj na kvalitu chlapec?
Majstrom školy v čistení zemiakov je Nico
Imriška (4. r.). Na druhom mieste skončila
Bibka Strezenická (3.r.). Nico a Bibka po
stúpili do sobotňajšej súťaže. Spolu s na
šim p. farárom tvorili tím „School Angels“.
A hoci sú to len malí drobci (9-10 roční),
išli súťažiť s veľkou chuťou a odhodlaním,
aby čo najlepšie obhájili naše vlaňajšie pr
venstvo. Zobrali súťaž tak vážne, že si ešte
v piatok doobeda v škole trénovali pečenie
harule. Neskutočne sa im podarila a len sa
tak za ňou zaprášilo, keď sme ju upeče
nú vytiahli z našej vlani vyhranej rúry. 
V tomto ročníku Haruľovej show sa nášmu
tímu opäť podarilo popasovať sa s vyváže
ním všetkých ingrediencií a zladením per
fektnej a dokonalej harmónie chuti tej pra
vej nefalšovanej Medzibrodskej harule® !!!
Výsledkom snaženia Bibky a Nica s Božou
a p. farárovou pomocou bolo úžasné tretie
miesto v súťaži!  Ešte raz, aj touto cestou
– klobúk dolu, sánky dolu a palec hore pre
School Angels! Ďakujeme Ti Bibka Streze
nická, ďakujeme Ti Nico Imriška, ďakuje
me Vám p. farár – boli ste skvelí, dali ste do
súťaže nielen kus kožtičky na rukách, ale aj
srdce a celú dušu.
Veľké poďakovanie však patrí každé
mu jednému človeku, ktorý sa na organi
zácii Haruľovej show akýmkoľvek spôso

bom podieľal, či už organizovaním celého
priebehu dňa, alebo obsluhou v stánku,
upratovaním, usmerňovaním dopravy, prí
padne samotnými prípravami pred akciou.
Všetci títo ľudia si totižto odopreli svoje
chute užiť si krásny slnečný deň s rodinou
a boli tu s úsmevom na tvári pre všetkých
domácich aj hostí, ktorí odchádzali z Me
dzibrodu spokojní, dobre najedení a plní
krásnych dojmov. Myslím, že dobré meno
Medzibrodu sa šíri do ďalekého okolia aj
vďaka tejto milej jesennej slávnosti, ktorú
títo všetci usporiadatelia a pomocníci robia
s chuťou, presvedčením a vkladajú do toho
kus svojho srdca.
V septembri sme v škole privítali aj po
licajtov z Banskej Bystrice, aby deťom po
rozprávali, ako bezpečne sa majú správať
na železnici, železničnom priecestí a počas
cestovania vlakom. Premietli im aj 2 zau
jímavé dokumentárne filmy. Naše detičky
ich zasypali kopou otázok, na ktoré im
páni policajti trpezlivo odpovedali. Detič
kám podarovali reflexné vesty, ktoré určite
využijeme, keď pôjdeme na výlet alebo vy
chádzku.
Aby sme neposilňovali len rozum, ducha
a zmysel pre povinnosti, máme na pláne
posilniť aj telo a vyšantiť sa na šarkaniáde.
Pevne dúfame, že sa ešte jesenné slniečko
na nás usmeje a dopraje nám trošku dob
rého jesenného počasia a vyberieme sa do
doliny púšťať šarkany.
Od 9. do 16. októbra nás v čase od 6,45
– 8,00 a 13,00 – 17,30 čaká zber papiera.
Chceme Vás týmto poprosiť milí naši dobrí
Medzibroďania, aby ste dali detičkám starý
papier, ak nejaký doma máte. Oni ho do
vezú do zberného kontajnera. Za peniažky,
ktoré získame za zber papiera, nakúpime
deťom okrem odmien aj športové potreby
do školy a škôlky. Vopred Vám ďakujeme
za pomoc aj pochopenie.
Mgr. Ivana Sumráková
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Les je samý strom,
je to krásny dom.
Stromy veľké, stromy malé,
ošetrovať treba stále.

Červotoče, lykožrúty,
pod kôrou sa všetko krúti,
svrbí, bolí... Beda, beda!
Vydržať sa to už nedá!

„Ďakujem ti, ďateľ milý,
som tvoj dlžník v tejto chvíli.
Hoc šesťdesiat rokov mám,
necítim sa na to sám!“

Čo to lezie spod kôry?
Prečo sú v nej otvory?
„Pomôžte mi!“ kričí strom,
privoláva z nebies hrom.

Od bolesti korene
zatínam len do zeme.
Tak to ide deň čo deň,
ja už ďalej nevládzem!“

Spokojný je starý strom,
zas je z neho krásny dom.
V jeho silných pazuchách
sedávajú na rukách

Poškodená kôra puká,
je to pre strom veľká muka.
A chrobáky pod kôrou
vykúkajú z otvorov.

„No tak, bratku, vetvy hore!
Z jednej slzy nie je more.
Keď tú chrobač všetku zjem,
určite ti pomôžem!“

vtáčiky a veveričky,
hľadia na zem z veľkej výšky.
Strom konármi kyvoce,
celý šťastím šteboce.

„No počkajte, háveď jedna,
príde na vás chvíľka biedna!
Doktor je už v blízkosti,
Niet pre vás viac milosti!

Klopká ďateľ vytrvalo,
zrazu stíchne... Čo sa stalo?
Koniec práce? „Ja zas prídem!
Prestávka sa veru zíde.

„Každý rok o tomto čase
zavolám ťa, ďateľ, zase.
Je to dobrá podpora,
mať takého doktora!“

Začul moje volanie,
už sa blíži klopkanie.“
Klopot stíchol: „Dobrý deň!
Ako vám dnes pomôžem?“

Dnes už bruško plné mám,
neporadím si tu sám.
Zajtra ráno, milý bratku,
privediem si kamarátku.

„Ach, pán Ďateľ, vietor duje,
kôra sa mi odlupuje,
v celom kmeni ma dnes pichá,
cez listy sa ťažko dýcha.

Obidvaja pekne spolu
vyčistíme tvoju kôru!“
Na druhý deň nelenili,
čo sľúbili, urobili.

JESEŇ

Jeseň je veľmi bohatá,
vždy sa odieva do zlata.
Táto decentná staršia dáma
najradšej robí všetko sama.
Už od rána sa maľuje
– v tomto naozaj kraľuje –
mejkapom veru nešetrí,
vznáša sa všade v povetrí.

Nosí so sebou štetce, paletu,
no farby sa jej často popletú –
však výsledok, ten stojí zato:
listy na stromoch žiaria sťa zlato,
iné sa pýria po uši
mysliac, že im to nesluší,
ďalšie zas karmín hnevu farbí –
nepáči sa im odtieň ich farby.
Na mnohé ešte neprišiel rad,
tie majú stále zelený šat
a netrpezlivo čakajú,
kým sa ich farby miešajú.
Keď sa už jeseň farieb nabaží,
kvapkami dažďa stromy ovlaží
a vietor, čo sa s konármi pohráva,
všetku nádheru na zem strháva.
Hoci sú farebné listy tak krásne,
plamienok života v nich tíško hasne;
postupne z výšky nadol padajú,
miesto na zimný spánok hľadajú
a všetko dobré, čo v sebe majú,
matičke zemi späť odovzdajú,
aby zas na jar táto sila
miazgu života obnovila.
Monika Pipová,
rod. Prašovská

Boli sme pri oslavách futbalu v Košiciach
V sobotu 23. septembra 2017 sa v Koši
ciach konali oslavy založenia futbalového
klubu VSS Košice – 65. výročie vzniku
a súčasne založenia o.z. FK Internacionáli
VSS Košice – 15. výročie vzniku. Na zákla
de dlhoročných dobrých vzťahov a pozva
nia prezidentom združenia Františkom
Králkom bola na týchto oslavách zastúpe
ná obec Medzibrod bývalým hráčom VSS
Petrom Králkom a starostom obce Pavlom
Svetlíkom. Celá akcia sa niesla v športovo–
spoločenskom duchu.

Popoludní si zmerali sily na atletickom
štadióne TU Košice žlto-modrí chlapci,
ktorí sa napriek svojmu veku nenaučili
prehrávať. Ani na ihrisku, ani mimo neho.
Ako sami hovoria, nemajú čas starnúť, čo
potvrdili aj v samotnom stretnutí. Zápa
lom pre hru a krokmi vôbec nešetrili také
esá ako Kánássy (85 rokov), Strausz (75
rokov), Daňko (70 rokov), Plichta (70 ro
kov), Boroš (70 rokov), Králka (70 rokov)
a mnohí ďalší. Tým, ktorým zdravotný
stav nedovolil v zápase nastúpiť, prejavili

Zľava: Pavol Svetlík, Andrej Daňko, Ján Kováčik, Peter Králka

solidaritu s klubom v hľadisku. Nechýbali
známe športové mená ako majstri Európy
z roku 1976 Ján Pivarník a Jozef Móder,
pozdraviť hráčov prišli brankár Anton
Švajlen, bývalý hokejista Vincent Lukáč,
či viacnásobný majster Československa
v behu Jozef Plachý.
Po ukončení futbalového stretnutia
oslavy pokračovali v reštaurácii Slávia,
kde sa k prítomným pripojili ďalší pozva
ní hostia. Primátor mesta Košice Richard
Raši, prezident Slovenského futbalového u

Zľava: Anton Kopčák, Július Kanássy, Štefan Kondáš, Jozef Plichta,
Ján Pivarník, Pavol Svetlík a František Králka
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šport

u zväzu Ján Kováčik a 1. viceprezident SFZ
a predseda východoslovenského futba
lového zväzu Richard Havrilla. Na úvod
vystúpil prezident FK internacionáli VSS
a hlavný organizátor celého podujatia
František Králka, ktorý privítal hostí.
Spomenul aj priateľov, ktorí sa na sláv
nosti nemohli zúčastniť a prítomným

zaželal príjemné posedenie. Hostia vo
svojich príhovoroch poďakovali internaci
onálom VSS Košice za prínos nielen pre
košický, ale celoslovenský futbal, zaželali
im hlavne veľa zdravia a elánu do ďalších
rokov. No predovšetkým prisľúbili pomoc
pri znovuzrodení značky VSS, ktorá ako
všetci vieme, v tomto roku na neurčito

vyhasla. Z veľkej futbalovej rodiny tohto
klubu sa v tento sviatočný deň nenašiel
nikto, kto by neveril, že je len otázkou
času, kedy sa objaví VSS na futbalovej
mape Slovenska. Držíme palce chlapci
i u nás doma v Medzibrode, nech sa vám
to čím skôr podarí.
Pavol Svetlík

Futbalový lazaret
V minulom ročníku skončilo naše druž
stvo po nie príliš vydarenej jarnej časti
na 7. mieste, ktoré nenaplnilo očakáva
nia ľudí okolo futbalu. Z toho dôvodu
sa počas letnej prestávky zrealizovali
príchody viacerých hráčov (Ivan Varga,
Martin Sedliak, Martin Bobok, Milan
Gregor, Lukáš Haviar), ktoré mali zvýšiť
konkurenciu a kvalitu v mužstve.
Ešte pred začiatkom IV. ligy nastúpili
naši chlapci v Slovenskom pohári na Ba
cúchu do súboja o možnosť vyzvať v ďal
šom kole na vlastnom ihrisku prvoligistu
z Michaloviec. V dramatickom stretnutí
dokázali v nadstavenom čase vyrovnať po
priamom kope Martina Sedliaka na 2:2, ale
vzápätí si nechali streliť v poslednej sekun
de rozhodujúci gól. Po prehre tak vypadli
zo Slovenského pohára a nezopakovali si
futbalový sviatok s Michalovcami spred 2
rokov.
Na úvod ligového ročníka sme zvíťazili
nad Veľkým Krtíšom 3:1 a víťazné ambície
boli aj v ďalšom domácom zápase s Hriňo
vou. Nabúrali ich však 2 nariadené penalty
na začiatku zápasu a napriek veľkej sna
he už naši hráči z tohto zápasu vydolovali
iba bod po remíze 3:3. Výroky hlavného
rozhodcu vzbudili u fanúšikov negatívne
reakcie na delegované osoby, ktoré boli
ocenené futbalovým zväzom mastnou
pokutou napriek uznaniu chýb rozhodcu.
Uvedomujem si, že nespravodlivosť pro
dukuje hnev divákov. Na druhej strane,
rozhodca už svoje rozhodnutie nezmení
a na nešportové správanie doplatí jedine
klub stratou finančných prostriedkov na
zaplatenie pokuty.
Už po úvodných zápasoch začali do zo
stavy výrazne zasahovať zdravotné kom
plikácie, ktoré okrem skôr pauzujúceho
Tomáša Zázrivca vyradili v priebehu pár
dní z hry aj ďalších kľúčových záložníkov

Slovenský pohár
Martina Sedliaka a Juraja Samuelčíka.
Takisto aj viacerí ďalší hráči nastupujú na
zápasy s veľkým sebazaprením, za čo si
zaslúžia veľké uznanie a aj väčšiu zhovie
vavosť fanúšikov v prípade horších výko
nov. Na danú situáciu funkcionári reagova
li angažovaním Mareka Balíka z Hiadľa. Čo
sa týka jednotlivých zápasov, tak v dote
rajšom priebehu platí vzhľadom na výsled
ky známy výrok: „Futbal nemá logiku“.
Chlapci stratili doma 4 body po remízach
s Hriňovou a Vinicou v zápasoch, kde jas
ne dominovali a na druhej strane vydolo
vali 12 bodov s herne kvalitnejšími tímami
(Poltár, Tornaľa, Rakytovce, Tisovec). Oso
bitná kapitola bol zápas v Revúcej, ktorý
zväz nepochopiteľne odložil z pôvodného
termínu pre dovolenky domácich hráčov
a neumožnil ho ani odohrať po súťaži
napriek dohode obidvoch klubov. V ná
hradnom termíne chýbal v našej okliešte
nej zostave ešte aj kapitán Martin Rajčok.
V úvodnom polčase malo naše družstvo
územnú prevahu, ktorú však nepretavilo
do gólového efektu a pred prestávkou in
kasovalo. Do kolien ho definitívne zrazil
vlastný gól na začiatku 2. polčasu a ná
sledne už domáci dominovali. Okrem pre

hry v Revúcej možno aj vzhľadom na danú
zdravotnú situáciu hráčov vysloviť veľkú
spokojnosť s výsledkami a momentálne
postavenie v tabuľke sa dá považovať za
malý zázrak.
Vo zvyšných zápasoch jesennej časti je
potrebné stáť za chlapcami a podporovať
ich aj pri horších výkonoch. Bolo by pekné
zimovať v popredí tabuľky a zostáva iba
veriť, že zdravotný stav hráčov sa na jar
výrazne zlepší.
(ihu)

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

Tisovec
Poltár
Medzibrod
Šalková
Tornaľa
Jupie Hamšík
Hriňová
Sloven.Ďarmoty
Revúca
Rakytovce
Čierny Balog
Vinica
Pliešovce
Veľký Krtíš

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9

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

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

2 28:11 19
2 28:15 19
1 18:15 18
4 21:14 15
2 20:17 15
4 21:18 13
4 13:13 13
4 11:12 13
5 15:20 12
4 14:15 11
4 13:16 11
4 12:25 8
5 14:18 7
8 10:29 3
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