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obecné noviny do každej rodiny

štvrťročník o dianí v Medzibrode

2015

zadarmo do každej domácnosti

XXXII. ročník Memoriálu
R. Pavlovského
Po ročnej prestávke zapríčinenou totálnym nedostatkom snehu v predchádzajúcej
zime, členovia Združenia technických športov a činností (predtým Zväzarm) usporiadali v nedeľu 15. februára 2015 XXXII. ročník Memoriálu R. Pavlovského. Ani v tomto
roku neboli snehové podmienky ideálne, ba
povedal by som, že boli tesne nad hranicou
regulérnosti. Táto hranica sa podarila usporiadateľom dosiahnuť za veľkej obetavosti
členov ZTŠČ, keď bolo potrebné nedostatok
snehu ne celej trati zabezpečiť dohadzovaním z okolia trate. Našťastie usporiadateľom
pomohol nočný mráz, ktorý trať spreparoval
a udržal v dobrom stave počas celých pretekov. Boli sme veľmi radi, že sa nám podarilo

využiť asi jediný vhodný termín počas celej
zimy na uskutočnenie tohto podujatia.
Trochu nás však prekvapila veľmi slabá
účasť hlavne v žiackych a dorasteneckých
kategóriách. Veď účasť len dvoch žiakov,
ani jedna žiačka a bez dorasteniek a dorastencov neočakával nikto z usporiadateľov. Boli sme zvyknutí na viac pretekárov
v týchto kategóriách. Taktiež súťaž žien
v ktorej pretekala len jedna pretekárka pamätá časy, keď v tejto kategórii súťažilo 5,
či až 7 pretekárok. Žeby bol na vine fašiang,
ktorý práve prebiehal? A tak česť pretekov
tradične zachraňoval hlavný pretek mužov
o Putovný pohár, ktorého sa zúčastnilo 10
pretekárov. O tradičnom víťazovi takmer

XXXII. ročník Memoriálu R. Pavlovského v zimnom biatlone 15. februára 2015 - výsledková listina
Štart. číslo
23
22
21
8
9
7
1
6
2
4
3
5
10

Priezvisko a meno

Čas v behu
Prirážka za streľbu Výsledný čas
Žiaci
Petrík Peter
7´34
0 (0)
7´34
Haviar Kristián
10´35
0´30 (1)
11´05
Ženy
Ramajová Viera
17´05
1´00 (2)
18´05
Muži
Haviar Peter
24´20
4´30 (9)
28´50
Bobok Martin
26´25
5´00 (10)
31´25
Huťka Ján
29´10
2´30 (5)
31´40
Haviar Viktor
33´30
1´00 (2)
34´30
Padúch Michal
32´10
4´00 (8)
36´10
Kabáč Rado
36´35
1´00 (2)
37´35
Haviar Michal
35´30
4´00 (8)
39´30
Majcher Michal
39´10
1´30 (3)
40´40
Haviar Vlado
38´45
2´00 (4)
40´45
Králka Peter
48´20
3´30 (7)
51´50
Číslo v zátvorke znamená počet netrafených terčov.

Poradie
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nebolo pochýb, ostatní sa veľmi snažili o čo
najlepšie umiestnenie. Diváci prejavili veľký obdiv svojim povzbudzovaním všetkým
pretekárom, hlavne však najstaršiemu a dlhoročnému účastníkovi pretekov 66-ročnému Petrovi Králkovi, ktorý by mohol ostatným slúžiť ako príklad.
Členovia ZTŠČ v Medzibrode ďakujú
všetkým, čo sa pričinili o zdarný priebeh
XXXII. ročníka Memoriálu R. Pavlovského,
hlavne tým svojim členom, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia, pretekárom
za pekné výkony, ktoré početní diváci odmeňovali svojim potleskom a tiež sponzorom: TWD, Foto-Servis D. Pavlovský, Obec
Medzibrod, Pavol Svetlík – starosta obce.
Všetkým ešte raz ďakujeme a tešíme sa
na ďalšie ročníky.
Emil Tešínsky

Už sa blížia sviatky jari,
tešia sa veľkí, malí.
Dievky zas len báť sa budú,
veď svoje šaty sušiť budú.
Taká je Veľká noc,
tá má svoju
čarovnú moc.
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Plánujeme ...
Milí spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vás v prvom vydaní
tohtoročného Rakárika srdečne pozdravil
a zároveň Vás oboznámil s činnosťou obecného úradu a plánovanými akciami počas
tohto roka. I v roku 2015 chceme pokračovať v realizácii projektov, ktoré budú prispievať k zveľadeniu našej obce.
Prioritou a hlavným ťažiskom nielen počas tohto roka, ale v celom štvorročnom
volebnom období bude zabezpečenie finančných prostriedkov a začatie prác spojených s výstavbou miestnych komunikácií
v obytnom súbore IBV Dúbrava a prestavba materskej školy - Pod hôrkami. V obidvoch prípadoch treba podotknúť, že ide
o diela náročné na rozsah prác i ekonomické krytie. V súčasnosti prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie. Zámer
vrátiť deti z budovy ZŠ s MŠ na námestí
obce do budovy Pod hôrkami bol schválený na 1. riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Taktiež na tomto sedení
bola odsúhlasená pracovná skupina, ktorej
náplňou bude spolupracovať pri presadzovaní zámeru od štádia prípravy projektovej
dokumentácie po samotnú realizáciu, pri
dodržiavaní všetkých technických, bezpečnostných a hygienických požiadaviek.
Za aký čas sa nám podarí nemalé ciele naplniť, je dnes veľmi ťažké odhadnúť. Prvé
stavebné práce začnú určite v roku 2016.
Doba výstavby bude ovplyvnená viacerými
faktormi, medzi najdôležitejšie určite patrí
možnosť čerpania financií z európskych
fondov a to hlavne cez Program rozvoja
vidieka (PRV) alebo Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Uvidíme,

Tabuľka názorne ukazuje prínos úsporných opatrení. Usporené finančné
prostriedky je možné využiť na financovanie ďalšieho rozvoja obce.
q

čo nám prinesú pripravované zverejnené
výzvy a podmienky pre získanie dotácií.
Okrem uvedených činností sú v roku
2015 v našej obci plánované i ďalšie práce
a to výmena vodovodného potrubia a oprava miestnych komunikácii na ulici Sihote
a časť Novej ulice (p. Očenášová – p. Končírová), lokálne vysprávky ciest (Námestie
hrdinov SNP, Niva, Krížna, Pod kostolom),
vybudovanie odvodnenia časti ulice Borovčina (p. Škrváňová – p. Dobrík), opra-

va chodby v kabínach TJ Sokol, oprava
vnútorných priestorov strážneho domu,
oprava prekrytia výveru Vyvieranica, oprava oplotenia pamätníka pri KD a obnova
písma na pamätníku, výstavba multifunkčného ihriska v areáli MŠ Pod hôrkami – 1.
etapa, vypracovanie projektu dopravného
značenia obce, elektrické revízie obecných
budov, úprava archívu v budove obecného
úradu. Navyše z rezervy predsedu vlády SR
nám bola odsúhlasená finančná dotácia vo
výške 9 000 Eur na vybudovanie chodníka
na námestí obce k základnej škole s materskou školou.

Rok 2015 bude v znamení pripomenutia
560. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Oslavy budú prebiehať v dňoch
4. a 5. septembra a ich súčasťou bude
i trinásty ročník Haruľovej šou. Podrobný
program osláv bude uverejnený v budúcom čísle Rakárika. Ďalšie výročie, ktoré
si tohto roku pripomenieme, je založenie organizovaného športu v našej obci.
Pred 65. rokmi bol založený futbalový
klub Sokol Medzibrod a i pri príležitosti
tohto malého jubilea je plánované 19. júna
v sále kultúrneho domu stretnutie generácii všetkých bývalých futbalistov, ktorí
v našom klube pôsobili. V rámci osláv je
20. júna pripravované exhibičné futbalové
stretnutie nášho mužstva proti známym
futbalovým i hokejovým reprezentantom.
A samozrejme nesmieme ani zabudnúť na
pripomenutie si 70. výročia oslobodenia
našej obce spod nadvlády fašizmu v marci
1945 a ukončenie druhej svetovej vojny.
Slávnostný akt pri pamätníku na námestí
obce spojený s kladením venca známym
i neznámym obetiam tejto vojny sa konal 22. marca 2015. Viac sa o významnej
udalosti dočítate v samostatnom článku
Rakárika.
V závere chcem všetkým čitateľom
obecných novín i redakčnej rade Rakárika
zaželať mnoho sily a energie pri prekonávaní každodenných problémov a prekážok
počas celého roka. Nech drobné úspechy
sa stanú základom veľkých projektov.
Pavol Svetlík, starosta obce

Prehľad spotreby zemného plynu v obecných objektoch od roku 2010
Obec Medzibrod

Skutočná spotreba plynu za fakturačné obdobie v m3

Odberné miesta
19.1.2014-31.12.2014
19.1.2013-18.1.2014
Kultúrny dom
4052
11,68
4055
11,11
Obecný úrad
4532
13,06
4875
13,36
Kabíny TJ
947
2,73
1789
4,91
Dom služieb
210
0,58
0
0
Požiarna zbrojnica
1074
3,10
1379
3,78
Materská škola Pod hôrkami
3997
11,52
4873
13,35
Zdravotné stredisko
1823
5,25
2363
6,47
SPOLU
16635
47,92
19334
52,98
V šedom poli je označená priemerná spotreba zemného plynu v m3 za jeden deň

19.1.2012-31.12.2012
3314
9,55
4983
14,36
1334
3,84
478
1,38
1246
3,59
6426
18,52
3683
10,61
21464
61,85

19.1.2011-18.1.2012
2973
8,15
4432
12,14
477
1,31
185
0,51
1251
3,43
5026
13,77
3391
9,29
17735
48,60

19.1.2010-31.12.2010
9351
26,95
7674
22,12
1259
3,63
585
1,69
2473
7,13
9944
28,66
4250
12,25
35536
102,43
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Už dlhé desaťročia patria fašiangy k obdobiu hojnosti, radosti a zábav. Vôňa vyprážaných graplí, pirohov či hriateho je
neodmysliteľnou súčasťou tohto obdobia.
Aj v roku 2015 posledný fašiangový týždeň sme podľa tradícií našich predkov
v spolupráci s majiteľmi prevádzky „CAFÉ
BARU U MŇA“ usporiadali sprievod burzovníkov po našej obci. Dychová hudba
p. Flašku z Banskej Bystrice nenechala
našich spoluobčanov ľahostajnými. Dobrú
náladu umocnila aj speváčka, ktorá prišla
s kapelou a tak mnohí vyšli na priedomie,
zaspievali a zatancovali si s burzovníkmi

rodičia pripravili prekrásne masky. Deti
boli spokojné a mali veľkú radosť, lebo
každé dieťa bolo odmenené.
Večer pokračovala zábava dospelých.
Tie najkrajšie masky boli odmenené darčekovými košmi, ktoré sponzorsky pripravili p. starosta Ing. Svetlík, majitelia Café
baru a hasiči. Zábava pokračovala do dlhej
neskorej noci. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcie: sponzorom, hasičom, ale
aj všetkým občanom, ktorí neváhali a vyšli
na priedomie.
výbor DHZ

a okoštovali ponúknuté hriatô. Na oplátku
ich občania obdarovali či už slaninou, klobásou aj peniažkami.
V popoludňajších hodinách majitelia
Café baru „U MŇA“ pripravili maškarnú
zábavu aj pre našich najmenších, ktorým

Pre tajomného pisateľa anonymu
V januári tohto roku som dostal pozvánku od Obecného úradu z dôvodu riešenia
hlučnosti prevádzky z drevoskladu v našej
obci. V pozvánke stálo, že sa občania Medzibrodu sťažujú na nadmernú hlučnosť.
Pri riešení tohto anonymu som sa stretol
s ďalšími občanmi, ktorých sa táto hlučnosť mala dotýkať, nakoľko všetci bývame
v blízkosti tejto prevádzky.
Zistili sme, že nikto z pozvaných, ktorí

bývajú v blízkosti drevoskladu tento list
nenapísal. Pýtam sa potom, kto nemá odvahu riešiť si svoj problém, ale skrýva sa za
nás prizvaných občanov?
Uvedomuje si pisateľ anonymu, že drevosklad zabezpečuje obživu niekoľkým
rodinám v našej obci. Na druhej strane
prispieva Obecnému úradu v Medzibrode
podielovými daňami. Samotná prevádzka
drevoskladu je spojená s hlučnosťou to

áno, ale spĺňa normy hlučnosti. Je to menšie zlo, ako by mali byť rodiny bez finančných prostriedkov na obživu.
Vážený pisateľ anonymného listu, ak vám
táto hlučnosť prekáža, tak sa druhý raz pod
list podpíšte a nezaťahujte do Vášho problému ostatných obyvateľov obce.
Ďakujem za pochopenie.
Za pozvaných občanov Vášho problému.
Ing. Ján Pacek
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Spomienky na 70. výročie
oslobodenia obce 22. 3. 2015
Stojíme pri pomníku, ktorý nám a verím, že aj generáciám po nás, bude pripomínať, že sloboda nie je niečo, čo nám bolo
dané len tak, ale že bola vykúpená krvou
a ľudskými obeťami. Zásluhou OÚ bol pamätník vyčistený a písmo zvýraznené.
Tento rok oslavujeme 200. výročie narodenia Ľ. Štúra a 70. výročie ukončenia
2. sv. vojny. Zámerne hovorím o ukončení
vojny a nie porážky fašizmu, pretože tento
doteraz nebol úplne porazený. Stretávame
sa s jeho prejavmi v celej Európe a nositelia fašistických myšlienok sú zastúpení aj
v niektorých parlamentoch európskych štátov, dokonca i parlamente EÚ.
Pýtame sa, takto sa buduje národné povedomie? Takto si pripomíname odkaz slovenských dobrovoľníkov z r. 1848, ktorí sa
nasadením života postavili na ochranu národných záujmov. Či pamiatku na padlých
a zavraždených počas 2. sv. vojny?

Veru nie sme spokojní s tým, čo sa v našej spoločnosti deje. Čím nás kŕmia oznamovacie prostriedky.
Sme sklamaní aj z toho, že naša diplomacia nehlasovala za rezolúciu proti nacizmu,
ale zdržala sa hlasovania. Ani oznamovacie

prostriedky nezaujali jasné a odmietavé
stanovisko k zrazom banderovcov na Ukrajine.
Sme hlboko znepokojení s riešením situácie na vých. Ukrajine. Nepáči sa nám vyvolaný nepokoj medzi dvoma slovanskými

národmi, ktorý môže vyústiť až do scenára
známeho z krajín bývalej Juhoslávie.
Možno niekto z menej zasvätených môže
namietať, prečo si každoročne udalosti
ukončenia 2. sv. vojny pripomíname, či je
to ešte potrebné. Odpoveď je jasná, áno, je
to potreba. Stačí sa prejsť po cintorínoch
Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši, kde sú
pochovaní vojaci 1. Československého armádneho zboru, na cintoríne vo Zvolene
zas vojaci Červenej armády a Rumunskej
armády. Každé jedno meno bol jeden ľudský osud, ktorému nebolo dopriate vrátiť sa
k rodine, manželke, deťom a naplniť svoje
sny a životné túžby.
Preto si v tichej pietnej spomienke pripomíname obdobie z pred 70. rokmi, kedy

vojská ČA a Rumunskej armády vytlačili
vojská wermachtu z Medzibrodu dňa 23.
3. 1945. Mesto Banská Bystrica bola oslobodená dňa 26. 3. 1945. Nemecké vojská sa
stiahli do nových obranných pozícií na čiare Tajov, Harmanec a Suchý Vrch. Tu vzdorovali až do 4. apríla 1945, kedy sa front
posunul ďalej na západ.
Strašné hrôzy 2. sv. vojny a milióny skántrených ľudských životov nech sú pre nás
výstrahou a varovaním pred ľahostajnosťou
k extrémizmu. Pripomínajme ich hlavne
našim deťom a vnúčatám z dôvodu, aby zostali v pamäti aj pre generácie, ktoré prídu
po nás. Buďme vnímaví k dianiu okolo nás,
k prejavom rôznych politikov a nie len slovenských a nepripustime prekrúcanie histórie národnooslobodzovacieho boja a zabráňme rôznym prejavom extrémizmu.
Dňa 18. 3. zástupca Ministerstva obrany
SR odovzdal pamätné vyznamenanie k 70.
výročiu ukončenia 2. sv. vojny 96-tim priamym účastníkom národnooslobodzovacieho boja na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Boli medzi nimi aj dvaja naši spoluobčania pán Bartolomej Hraško a pán Anton
Trník.
Ján Pacek
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21. január 1945
tragédia Ostrého Grúňa a Kľaku
Prihováram sa k Vám vážení spoluobčania v roku 200-ho výročia narodenia Ľ.
Štúra a 70. výročia ukončenia 2. sv. vojny.
Vojny, ktorá svojim rozsahom predstihla
doposiaľ všetky vojnové konflikty na tejto
planéte. Celkový počet 60 miliónov skántrených životov hovorí za všetko.
SZPB (Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov) vytvára podmienky pre Oblastné výbory a ZO (základné organizácie), aby
v duchu Zákona 487 z roku 2013 o protifašistickom odboji a postavení SZPB organizoval pietne spomienkové akcie na obete,
ktoré s nasadením vlastného života vystupovali v protifašistickom odboji.
Prvej takejto tohtoročnej akcie sa zúčastnili aj 11 členovia našej ZO SZPB dňa 18.1.
2015 na Ostrom Grúni a Kľaku.
Pre generáciu, ktorá nezažila útrapy 2. sv.
vojny chcem priblížiť, o čo v období pred
70. rokmi išlo.
Po potlačení SNP (Slovenského národného povstania) prešli povstaleckí vojaci
a partizáni na základe Rozkazu generála
Viesta na partizánsky spôsob boja a stiahli
sa do hôr. Fašisti sa kruto pomstili na civilnom obyvateľstve, na zaistených povstaleckých vojakov, partizánov a rasovo prenasledovaných.
Trestnú výpravu proti obciam Ostrý Grúň
a Kľak dňa 21.1.1945 vykonala špeciálna
jednotka ABWEHRGRUPPE 218 (EDELWEIS). Pod velením mjr. Thuma - Hohensteina,

ktorý bol vycvičený ako vyzvedač a provokatér, so zameraním na dezorganizovanie
a vyvolávanie paniky. Pochádzal z Moravského Sliezska a počas 1. sv. vojny sa dostal
do Ruského zajatia na Kaukaze.
Nábor do tejto jednotky sa robil z morálne slabých jedincov, nacionalistických
živlov, zločincov vyhľadávaných agentmi
v rôznych žalároch a koncentračných táboroch.
Jednotka EDELWEIS sa skladala:
- štáb v počte 258 osôb väčšinou Nemci,
- 1. oddiel – Nemci - 50 osôb,
- 2. oddiel - bývalí partizáni a povstaleckí
vojaci 25 osôb (pôsobili ako agenti provokatéri a rozviedka),
- 3. oddiel – Kozáci - 50 osôb - ukrajinskí

nacionalisti pod velením Buriasova,
- 4. oddiel – Moslimský - 50 osôb,
- 5. oddiel - Slovenský - POHG (pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy) v počte 131
osôb.
Slovenskej časti tejto jednotky velil kpt.
Nižňanský, ktorý pochádzal od Čadce. Bol
povstaleckým dôstojníkom v SNP do 10.11.
1944, kedy ho Nemci zajali a prinútili k spolupráci.
Celkom v týchto dvoch obciach trestná
výprava zavraždila 146 osôb, čím počtom
osôb sa zaradila za Kremničku. Vypálených bolo 244 domov a 78 hospodárskych
budov.
Po ukončení pietnej spomienky sme sa
cestou domov zastavili v Sklených Tepliciach a zmyli zo seba prach hrôzy, ktorý
pred 70. rokmi fašisti a ich domáci prisluhovači zanechali v týchto dvoch obciach.
Tento rok si pripomíname 70. výročie
ukončenia 2. sv. vojny. Zámerne hovorím
o ukončení vojny a nie porážke fašizmu,
pretože, tento nebol úplne porazený. S jeho
prejavmi sa máme možnosť stretnúť v celej
Európe. Nositelia myšlienok novodobého
fašizmu sú zastúpení už aj v niektorých
parlamentoch Európskych štátov, dokonca
aj v samotnom parlamente EÚ.
Som hlboko znepokojený s riešením situácie na Ukrajine, čo môže vyústiť až do scenára známeho z krajín bývalej Juhoslávie.
Ľudia rýchlo zabúdajú a oznamovacie
prostriedky sú málo aktívne pri zaujatí stanoviska k zrazom banderovcov na Ukrajine.
Predseda ZO SZPB
Ing. Ján Pacek
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Zvesti zo školy na námestí
Milí Medzibroďania, síce sa od posledného vydania Rakárika udialo toho v našej
škole neúrekom, ja som sa rozhodla, že
v tomto čísle dám priestor predovšetkým
prácam našich štvrtákov. Na hodine slovenčiny dostali úlohu napísať báseň buď
o Slovensku, o Medzibrode alebo o škole. Najlepšie práce mali ísť do Rakárika.
Avšak, keď sa začítate do riadkov, ktoré
napísali deti, iste pochopíte, že sa nedalo
nejakú báseň neuverejniť. 

ŠTVRTÁCKE BÁSNIČKY
Danielka Padúchová, Slovensko
Slovensko, Slovensko je naša vlasť,
každý ju, každý ju má stále rád.
Keď sa ja pozriem na naše hory,
poviem si: krásne sú a aj vždy boli.
Domov, domov je Slovensko naše,
stále si spomínam na Slovensko krásne.
Neviem si predstaviť bez Slovenska žiť,
Slovensko, Slovensko je náš veľký byt.
Heja Huťková, Škola
Naša škola ráno volá.
Poďte milé deti detičky
do našej malej školičky.
Každý deň tam chodíme
radi sa tam učíme.
Ráno v kruhu sedíme,
super sa tam bavíme.
Slovenčina – matika,

to je pre nás muzika.
Na obedy chodíme,
kuchárky tam zlostíme.
Po obede s plným bruchom,
do klubu sa tešíme.
A keď máme veľa času,
úlohy si spravíme.
Marko Ligenza, Škola
Deti majú povinnosť jedinú:
chodiť do školy nesmú nezabudnúť.
Nie každý to robí rád,
no kto sa snaží - môže sa aj ministrom
stať.
Dievčatá sa stále usilujú a chlapci
zahanbiť sa nedajú.
Najviac telocvik obdivujú, hokej, futbal
chcú v nohách mať,
Ronaldom sa každý z nich chce stať.
Preto učenie nezanedbávaj
a neustále sa vzdelávaj!
Henka Škrváňová, Škola
Čítanie je krása sveta,
potom ti už nebude ťažká veta.
Hádanka, býk, bocian, vták
u nás v škole sa to číta tak.
Komunita u nás platí,
každý problém sa hneď stratí.
Angličtina - žiadna hra
slovíčka viem už aj ja.
One, two, three, four - už to viem
zajtra z toho odpoviem.

Sofi Švajková, Slovensko
Naše milé Slovensko,
každý ťa má rád.
Všetci sú tu veselí,
každý s každým kamarát.
Máme tu aj hory,
naše krásne Tatry,
chodíme tam na výlety,
zbierame tam
sem - tam smeti.
Naše krásne rieky:
Hron, Dunaj či Váh,
ozdobu nám robia,
V našich dolinách.
Peťko Strážovec, Škola
Školička naša maličká,
všetci ráno ťa radi máme.
Komunity máme
- veľa sa tam zabávame.
Potom mňamky máme.
Matiku máme v malíčku
zložili by sme aj pesničku.
Čítanie radi máme,
veľa vecí sa tam dočítame.
V slovenčine mám ja zmätok.
Učiteľka Ivka – už to pochop!
Veja Strmeňová, Škola
Ráno vstanem potichučky,
Umyjem si zúbky, rúčky.
Potom cestou do školy
pozdravím aj závory.

u
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u V škole, tam sa učím rada,
aj keď nám úlohy učka dáva.
Najradšej mám zvonec,
keď je hodiny koniec.
Dievča som ja šikovné,
učím sa ja výborne.
V škole kamarátky nájdem,
dobré aj zlé známky zvládnem.
Cez prestávku s kamarátkami
rozprávať dá sa,
ale učiteľka kričí zasa.
Dá nám zvláštne cvičenie,
vidí iba hemženie.
A tak to ide stále dokola,
je to proste bohužiaľ škola.
Celý rok sa teším na prázdniny,
keď môžem začať robiť vylomeniny.

príloha malého Rakárika

Marek Mařik, SLOVENSKO
Na Slovensku sú Tatry naše
a ak chcete, tak aj vaše.
V Tatrách spravím túru dobrú,
najradšej mám farbu modrú.
Ráno v meste nákup skvelý,
už som s toho celý biely.
Večer - kino v meste,
potom zápcha na ceste.
Slovensko mám veľmi rád,
Aj viac ako na stokrát.
Ja žijem tu v dedine,
rozpravám to kvetine.
Miška Hiklová, Škola
My sme deti nezbedné,
beháme sťa zdivené.
Keď vstúpime do triedičky,
posadáme na stoličky.
Detičky sa tešia do našej školičky,
keď vidia naše múdre hlavičky.
A tak to ide stále do kola
je to naša super škola!
My sme také deti malé,
do školy sa ponáhľame.
Celý rok sa teším na prázdniny,
keď budem robiť voloviny.
A tak sa naša báseň končí,
želáme vám veľa hostí.
Maťko Šalko, Škola
Pondelok my radi máme,
do školy sa ponáhľame.
Čakajú nás kamaráti, budeme sa spolu hrať
na princa a princeznú, postavíme spolu
hrad.
Druhý deň je utorok,
na cvičení skúšam skok,
lezenie a hádzanie,
šport - ten deťom pristane.
Keď vyrastiem – jasná vec,
bude zo mňa športovec.
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Bibka Kiňová, Škola
Každý deň zrána
školská brána sa otvára.
Cez okienka aj cez dvierka
vidíme svetielka.
Keď vstúpite do chodbičky,
vrtia sa tam detičky.
Po schodišti, hore-dole,
pobehujú ako mole.
Spoza dverí krik sa šíri
všetci kričia ako diví.
Učiteľka rezko vstúpi
všetci stíchnu ako hlúpi. 
Tomi Romančík, Slovensko
Slovensko – krajinka v strede mapy ukrytá,
v našich srdciach je hlboko vyrytá.
V lete – lúky plné kvetov,
v zime – krajina sa stane bledou.
Na Slovensku to tak býva,
že sa pred nami zima skrýva.
Na Slovensku sa žije dobre,
veď tu máme aj tie dobré bobre.
Aj Tatry veľké máme,
ale tie vám nedáme.

V mene všetkých detí materskej aj základnej školy sa chceme veľmi pekne poďakovať Občianskemu združeniu divadelného súboru Medzibrodway za finančný
dar 100 €. Tieto peniažky sme si rozdelili
na polovičku 50 € pre MŠ a 50 € pre ZŠ.
Zakúpime za ne didaktické pomôcky na
výchovno-vzdelávací proces.
Mgr. Ivana Sumráková
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Materská škola
Aj v uplynulom období sa v našej materskej škole uskutočnilo veľa zaujímavých akcií a všeličo nové sa udialo.

KARNEVAL
Druhú polovicu školského roka sme zahájili 13. februára, kedy sme pre detičky
pripravili detský karneval. Deti sa naň veľmi tešili a spolu s rodičmi si pripravili krásne karnevalové masky od výmyslu sveta.
A veru, poviem vám, v deň karnevalu sa
naša škôlka zaplnila všelijakými rozprávkovými postavičkami. Prišla nás navštíviť
Snehulienka, princezná, veselý šaško, rozprávkový tigrík, šikovný kuchárik, Indiáni,
ba privítali sme aj krásnu Elzu z rozprávky
Ľadové kráľovstvo a veľa ďalších veselých
masiek. Keď boli všetky detičky pripravené

kazom čoho boli spokojné a usmiate tváričky našich detičiek, ktoré ešte aj pár dní po
karnevale s úsmevom spomínali, čo zažili.
A vďaka patrí aj našim milým kuchárkam.
Tie pre detičky vysmažili chutné šišky, ktoré ku karnevalu neodmysliteľne patria.

ZÁPIS DETÍ DO ZŠ
Prešli rôčky
Prešli rôčky, prešli dníčky,
už ideme do školičky.
Do školičky zaránky,
máme nové tašky, knižky,
ceruzky i písanky.
Volá na nás abeceda
vitaj, vitaj prvá trieda.

Aj takto si budú naše malé detičky pospevovať v mesiaci september, keď už pôjdu do školy.
No tento raz sa naše deti išli iba zapísať
do 1. ročníka našej ZŠ. Veríme, že z návštevy školákov mali krásny zážitok a určite
sa do prvého ročníka tešia. Čakajú ich tam
predsa kamaráti a šikovné pani učiteľky.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ
Ďalšou príjemnou udalosťou, ktorá nás
čakala, bol zápis detí do nášho predškolského zariadenia. Hoci si pani učiteľky
pripravili pre detičky aj zaujímavé tvorivé
aktivity, z dôvodu zvýšenej chorobnosti
sme museli naše plány zmeniť. Zápis sa
konal len jeden deň, 11. 3. 2015. Detičky sa
zoznámili s priestormi škôlky, pohrali sa
s hračkami a nakoniec si od nás odniesli aj
milú malú pozornosť. Veľmi sa tešíme, že
aj v nasledujúcom školskom roku budeme
môcť u nás privítať kopec nových kamarátov a veríme, že sa im u nás bude veľmi
páčiť a každý deň sa budú tešiť na nové
dobrodružstvá.
Mgr. Veronika Gregorová
v maskách, zábava sa mohla začať. Akoby
švihnutím čarovného prútika sa v jednej
chvíli trieda zmenila na miestnosť plnú farebných balónikov a papierových girlánd,
no a samozrejme aj skvelej zábavy pri veselých detských pesničkách, ktoré deťom púšťali tiež trošku rozprávkové pani učiteľky.
Keď sa deti dosýta vytancovali a vyšantili,
navštívili sme aj našich veľkých kamarátov
zo školy, ktorí nás srdečne privítali a skvele
pobavili. Zažili sme s nimi kopec zábavy,
o ktorú sa postarali ich pani učiteľky.

POCHOVÁVANIE BASY
Školáci si spolu s pani učiteľkami
a ochotníkmi z medzibrodského divadla
pripravili scénku pochovávania basy, ako
tradíciu spojenú so začatím 40-dňového
pôstu. Môžeme len skonštatovať, že karneval sa aj tento rok vydaril na jednotku, dô-
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seniorom
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Rady seniorom
Chcete predchádzať tomu, aby ste sa stali obeťou trestného činu?
Ponúkame Vám niekoľko rád, ako zvýšiť
vašu bezpečnosť doma a na ulici.

1. Ako si zabezpečiť majetok
 Starostlivo zamykajte dvere a ztvárajte
okná, nezabúdajte ani na podkrovie,
poschdie, malé strešné okná a pivničné
okná. A to aj v čase vašej krátkej neprítomnosti.
 Neschovávajte kľúče v poštových
schránkach, v kvetináčoch alebo pod
rohožkou. Namiesto toho si nechajte
rezervný kľúč u dôveryhodného suseda
alebo priateľa.
 Nikdy neotvárajte dvere, pokiaľ sa nepresvedčíte, kto je za nimi.
 Odporúčame namontovať si na dvere
panoramatické kukátko a poistnú retiazku.
 Neznámych ľudí nepúšťajte nikdy do
bytu.
 Ak je váš dom osamelo stojaci, zvážte
namontovanie domáceho alarmu, ktorý
poskytuje núdzové zabezpečenie proti
krádeži a požiaru.
 Počas dlhodobejšej neprítomnosti
(napr. návšteva príbuzných) požiadajte dôveryhodných susedov alebo
známych, aby vám pravidelne vyberali
poštovú schránku a občas skontrolovali
neporušenosť bytu. Nezaťahujte okná
bytu roletami – dávate tým na vedomiem, že nie ste doma.
 Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu
do domu. Zlodej vždy uprednostňuje
„maskovaný“ prístup kríkmi či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý.
 Pre prípad, že by vás vykradli, je vhodné mať vyfotografované cenné veci, spísané výrobné čísla a pod. tieto informácie pomôžu polícii v pátraní a uľahčia
vaše jednanie s poisťovňami pri likvidácii poistnej udalosti.

2. Ako sa vyhnúť podvodom
 Podvodníci využívajú zámienky, aby sa
dostali k vašim peniazom. Chcú vniknúť do vášho bytu a pokiaľ od vás nevylákajú peniaze priamo, ovládajú veľa
spôsobov, ako vás okradnúť.
 Nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do svojho
bytu!
 Nedajte sa nachytať na nič, čo znie až
príliš dobre – vysoké zisky za vložené









peniaze, „výhodné kúpy“, fantastické
dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby s P.O.boxami a iné podľa schémy “nízky risk –
vysoký zisk“
Nikdy nikomu telefonicky nehovorte
čísla vašej kreditnej karty, občianskeho
preukazu, telefónnej karty, číslo poistky alebo číslo vášho účtu v banke. Zisťovanie týchto čísel na overenie je od
obchodníkov protizákonné!
Ak vám zazvoní opravár, pracovník
úradu, či iných služieb (odpočet plynu,
elektriny a pod.) nechajte si predložiť
jeho služobný preukaz alebo ešte lepšie, zavolajte na úrad alebo inštitúciu,
na ktorú sa pracovník odvoláva. V prípade akýchkoľvek pochybností trvajte
na tom, že o ponúkanú službu nestojíte.
Dôležité telefónne čísla (polícia, lekár,
hasiči, blízky, susedia a pod.) majte viditeľne blízko telefónu, aby ste mohli
čo najrýchlejšie privolať pomoc.
Nedovoľte nikomu, aby vás nútil niečo
podpísať- dohodu o poistení, dohodu
o kúpe či predaji hnuteľného majetku.
Závažné rozhodnutia o vašom majetku
konzultujte s právnikom, nechajte si
poradiť od vierohodných osôb. Väčšina
inštitúcií a nevládnych organizácií, ktoré poskytujú pomoc seniorom, ponúkajú i bezplatnú právnu pomoc.

3. Ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici
 Vyhýbajte sa tmavým neupraveným
a neosvetleným miestam, odľahlým
uličkám.
 Venujte veľkú pozornosť svojej taške,
kabelke, zvlášť vo verejných dopravných prostriedkoch, nákupných centrách a trhoviskách.
 Nenechávajte peňaženku a doklady navrchu kabelky.
 Kabelku alebo tašku nenechávajte v obchodoch na policiach ani v nákupných
vozíkoch.
 Nikdy ju neodkladajte s odevom, napr.
v čakárni u lekára, na úradoch či v reštauráciách.
 Pamätajte si, že veľký obnos peňazí
nepatrí do peňaženky počas bežného
nákupu.
 Na platenie využívajte platobné karty.
 Identifikačné číslo platobných kariet (PIN kód) si nikdy nezapisujte na
platobnú kartu, ani ho nenoste spolu
s kartou na jednom mieste.

 Nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí
a platobné karty, ktoré nebudete potrebovať.
 Peniaze a osobné doklady noste oddelene.
 Pri výbere peňazí z bankomatu si strážte svoje súkromie, dávajte pozor, či vás
niekto nesleduje príliš zblízka. Na ulici
odporúčame vyberať peniaze za asistencie niekoho koho poznáte a dôverujete
mu. Vyberanie peňazí z bankomatov vo
vnútri bánk či sporiteľní je spoľahlivejšie.
 Nikdy sa nechváľte svojimi úsporami
ani cennosťami, nepožičiavajte cudzím
ľuďom peniaze.

4. Ako predchádzať riziku prepadnutia
 Vyhýbajte sa odľahlým, neprehľadným
a neosvetleným miestam. Choďte radšej frekventovanejšími ulicami.
 Kabelku alebo tašku noste v ruke alebo
na ramene smerom od ulice, aby vám
ju z ceste nemohol niekto vytrhnúť
a ukradnúť.
 Ak vám chce niekto kabelku ukradnúť,
nebráňte sa za každú cenu. Zdravie alebo
dokonca život sú cennejšie ako peniaze!
 Po chodníku choďte radšej ďalej od
vchodov do domov, prípadne kríkov,
kde by mohol číhať prípadný páchateľ
a mohol by vás stiahnuť do vnútra.
 Pri vstupovaní do domu sa pozorne rozhliadnite a nevchádzajte tam s niekým
neznámym. Taktiež vo výťahu nejazdite s niekým, koho nepoznáte. Radšej
počkajte na prázdny výťah.
 Neprijímajte sprievod ponúkaný neznámymi ľuďmi, aj keby vyzerali dôveryhodne. Ochota „pomocníka“ môže byť
len zámienkou na to, aby sa dostal do
vášho bytu a tam vás okradol, hoci aj za
použitia násilia.
 Keby ste mali pocit, že vás niekto sleduje, snažte sa čo najrýchlejšie dostať sa
na miesto, kde je nejaký obchod alebo
viac ľudí. Medzi nimi budete v bezpečí.
 Keby vás niekto napadol kričte aj vtedy,
keď v blízkosti nikoho nevidíte. Mohol
by vás počuť niekto za rohom a pribehnúť na pomoc.
 V prípade nutnosti môžete pre svoju
ochranu použiť sprej (dezodorant, lak
na vlasy alebo slzný plyn), ktorý nosíte v taške alebo kabelke. Páchateľa tým
prekvapíte, možno aj odradíte a sami
tak získate čas na privolanie pomoci.
Spustenie vášho osobného alarmu môže
útočníka vyľakať a odradiť od útoku.
u
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u  Snažte sa vyhnúť čakaniu na ľudoprázdnych zastávkach hromadnej dopravy,
predovšetkým v skorých ranných alebo
neskorých večerných hodinách.
 Keď cestujete autobusom, vlakom alebo
mestskou hromadnou dopravou, sadnite si blízko vodiča. Jeho blízkosť môže
prípadného lupiča od zlého úmyslu odradiť alebo vám v prípade obťažovania
či napadnutia vodič rýchlejšie pomôže.

5. Ako sa správať v cestnej premávke
 V cestnej premávke buďte pozorní. Pri
prechádzaní cez cestu využívajte pokiaľ možno priechody pre chodcov so
svetelnou signalizáciou.
 V prostriedkoch verejnej dopravy pri
nastupovaní a vystupovaní využívajte
dvere pri vodičovi.
 V zmysle zákona ste pri zníženej viditeľnosti povinní nosiť na oblečení prvky z reflexného materiálu!
 Pre jazdu na bicykli sa rozhodnite po
zvážení svojho aktuálneho zdravotného stavu. Jazdu na bicykli prispôsobte hustote premávky a momentálnym
podmienkam na ceste.
 Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky,
nepodceňujte povinnú výbavu vášho bicykla a povinnosť nosiť ochrannú prilbu mimo obce. Dbajte predovšetkým
na funkciu bŕzd, bicykel majte riadne
osvetlený a nezabudnite, že za zníženej viditeľnosti máte povinnosť mať na
sebe aspoň dva reflexné prvky.
 Nepoužívajte bicykel na prepravu nadmerných neforemných a ťažkých nákladov.
 Nesadajte si za volant auta, pokiaľ sa
necítite dobre. Riadenie radšej odložte
na dobu, keď budete v lepšej kondícii.
 Pokiaľ nemusíte, nejazdite svojim autom v dopravných špičkách.

 Nezabúdajte na pravidelné zdravotné
prehliadky, ktoré zákon prikazuje vodičom od veku 65 rokov a ktoré potvrdia
vašu spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.
 Nezabudnite zamykať svoj automobil.
Dávajte si pozor najmä na parkoviskách
alebo garážach parkujte blízko vchodu
alebo strážnika.

 Neodkladne zavolajte políciu na číslo
158 a snažte sa prekonať čo najrýchlejšie prvý šok.
 Pri kontakte s políciou zachovajte kľud
a poskytnite tieto informácie: Vaše
meno a telefónne číslo, presnú adresu
a popíšte udalosť.
 Až do príchodu policajtov nechajte
všetko tak, ako ste našli. V žiadnom
prípade nič neprekladajte, neupratujte
a nechytajte zbytočne do rúk. Týmito
činnosťami by ste mohli zničiť stopy,
ktoré tu páchateľ zanechal.
 Kým príde polícia, sústreďte sa snažte si
spomenúť, čo všetko zlodeji zobrali a pokúste sa zapamätať si čo najviac údajov
o páchateľovi (pohlavie, vek, výška, fyzické zvláštnosti, oblečenie a pod.)
 Pripravte si zoznam ukradnutých vecí
pre potreby polície.

Dôležité telefónne čísla:
Polícia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158
Integrovaný záchranný systém . . . . . . . . 112
Mestská polícia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159
Záchranná zdravotná služba . . . . . . . . . .  155
Hasičský a záchranný zbor . . . . . . . . . . . .  150
Blízka osoba
Prispejte aj VY k vašej bezpečnosti doma
a na ulici!
www.minv.sk

V roku 2014:

Narodili sa:

Opustili nás:

Hanah Selecká
Juraj Huťka
Ján Haviar
Aleš Bombala
Oliver Solivajs

Ondrej Čáni (60)
Ján Očenáš (78)
Emília Oborčoková (77)
Anna Vincúrová (88)
Marie Beránková (62)

Letný
eRko tábor

6. Ak sa niečo stane

Spoločenské okienko
• nás opustilo 9 mužov a 7 žien
• narodilo sa 5 chlapcov a 4 dievčatá
• uzavrelo sa 15 manželstiev
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spravodaj

Do stavu manželského vstúpili:
Róbert Zázrivec
a Zuzana Kováčová

Milé deti, vážení rodičia. I tento rok
organizujeme v našej farnosti letný eRko
tábor. Ak máte chuť s nami prežiť týždeň
plný zábavy, kamarátstiev, hier, máte možnosť sa prihlásiť do konca mesiaca apríl.
Nezáväzné prihlášky sú vám k dispozícii
už od februára v rímskokatolíckom kostole
v Medzibrode, Hiadli a Ľubietovej.

Info o tábore:
Kde:	Chata Lodiar
- Počúvadlianske jazero
Kedy: 27.7. – 2.8.2015
Cena: deti členovia eRka: 85 €
nečlenovia eRka: 120 €
V cene je zahrnuté: 5x denne strava,
pitný režim, ubytovanie, poistenie, doprava autobusom Medzibrod – Chata Lodiar
a späť, základná zdravotná starostlivosť,
duchovná starostlivosť, plnohodnotný
program zabezpečený vedúcimi tábora
počas celého pobytu.
Nakoľko tábor organizujeme zväčša zo
sponzorských príspevkov, aby sme odľahčili rodičov od drahých poplatkov a aby do
tábora mohli ísť i detičky zo soc. slabších
rodín, chceli by sme vás poprosiť o akúkoľvek pomoc či už finančnú alebo vecnú
(ceny do súťaží, materiál na prípravu tábora....). Budeme vám veľmi vďační. My,
ale hlavne tie deti z našej obce, ktoré budú
môcť na začiatku školského roka napísať
do slohovej práce: i ja som bol na prázdninách...... Pán Boh zaplať!
S úctou
Slávka Lenčová
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história

Medzibrodská farnosť a jej patróni
Zostavil Ing. Ján Greschner

Dejiny Medzibrodskej farnosti popisuje
stručne obecná kronika. Viac podrobnosti
poskytol z Historie domus p. farár Uhrík.
V roku 1761 patrila obec Medzibrod do
svätoondrejskej farnosti s 869 obyvateľmi
slovenskej národnosti a rímsko-katolíckeho náboženstva.
V roku 1787 dochádza k stavbe kostola
v Medzibrode a súčasne odlúčeniu od svätoondrejskej farnosti. Kostol bol stavaný
občanmi v roku 1790 zo skál na náklady
Kráľovskej komory. Vysvätený bol v roku
1791 a prvým miestnym farárom bol Imrich
Stránovský. Kostol sv. Jána Nepomuckého
je postavený v rokokovom slohu. Veža bola
zakončená dvojcibuľovou strechou pokrytou dreveným šindľom, tak ako strecha
kostola. Strop kostola je klenbovitý. Kostol
má dva oltáre: hlavný so sochou patróna
obce sv. Jána Nepomuckého a vedľajší – na
ľavej strane kostola So sochou ružencovej
Panny Márie. Na pravej strane kostola stála
drevená kazateľnica. Po bočných stenách
sú i dodnes zavesené plastiky 14. zastavení
krížovej cesty a umiestnená socha sv. Jozefa a sv. Antona. Chór je rozdelený na dve
časti. V prednej časti je miesto pre organ
a spevákov, v zadnej časti za organom je
vchod do veže a miesto na sedenie. V roku
1932 bola svätyňa až po triumfálny oblúk
vymaľovaná akad. Majstrom Hanuľom
a v roku 1939 loď kostola aj s klenbami
vymaľoval maliar Schram z Banskej Štiavnice.
Pred vchodom do kostola bola drevená
predsieň, vedľa svätostánku sa nachádza
sakristia. Po požiari kostola v roku 1938
bola postavená nová strecha a súčasne pristavená nová murovaná predsieň. Pri predsieni je pomník padlých 26 občanov z Medzibrodu z prvej svetovej vojny, ktorý bol
postavený z milodarov občanov Medzibrodu a 8. 12. 1928 bol Dr. Štefanom Kmeťom
aj slávnostne posvätený za účasti občanov
Medzibrodu. V obci sa nachádzajú i kríže
a to na cintoríne, pred kostolom a na Ondrejskej skale. Pred kostolom stojí železný
osvetlený kríž s umučením. Postavený bol
v roku 1946 a nahradil pôvodný drevený
kríž. Na Ondrejskej skale stojí železný kríž
postavený baníkmi v roku 1938. V majetku je kríž Na Stráži z roku 1926. História
kríža na cintoríne je z roku 1780. V roku
1938 bol postavený nový.
V roku 1941 bol hlavný oltár vymenený
za 6 m vysoký a 3 m široký nový oltár, ktorý vystaval Jozef Weisz a spol. v Banskej

Štiavnici z milodarov a ofier medzibrodských veriacich. Sochy zo starého oltára
Božské srdce Ježišovo a socha Sv. Jána
Nepomuckého boli inštalované do nového
oltára a vyrobené boli aj nové sochy a to
socha Nepoškvrnené srdce Panny Márie,
Najsv. Trojica a 2 anjeli. Nový oltár bol
slávnostne požehnaný 18. 5. 1941 Mgs.
Jánom Javorkom, rektorom kňazského
seminára v Banskej Bystrici a hlavného
diecézneho školského dozorcu za účasti
nového duchovného Jána Kahaya, ktorý
bol za asistencie vdp. Jozefa Tekkela a 4
kňazov miestneho dekanátu za účasti občanov Medzibrodu inštalovaný. Slávnosti
sa zúčastnil aj Dr. Martin Sokol s manželkou vtedajší predseda slovenského snemu
a dobrodinec farského kostola v Medzibrode. V r. 1954 boli nohou ťahané mechy nahradené elektrickým ventilátorom k organu. Na organe v medzibrodskom kostole
hrával riaditeľ školy Fridrich Baník. Po
zákaze učiteľom hrávať v kostole pri bohoslužbách učiteľa Baníka vystriedal Ján
Greschner a Peter Kostúr. Potom hrával
na nedeľnej omši Aristid Sokol, jeho dcéra Anna, sestrin syn Michal Sokol, Denisa
Kabáčová a v súčasnosti Magdaléna Kartáčová. Radosť bolo počúvať v kostole spev
Jozefa Kondera, Eleny Sokolovej a Juraja
Sanitru – operných a operetných spevákov
z Medzibrodu. V r. 1990 boli elektrifikované zvony a v roku 1994 vymenené lavice
a podlaha v kostole.
Od založenia farnosti až do súčastnosti
2015 sa v obci vystriedal títo kňazi: Štefan
Schvandtner, 1848-1865 Michal Fodor,
1865-1868 Jozef Dubnický, 1868-1881 Ján
Cselár 1881-1882 Karol Czimboray 18821908 Eduard Dvorszký, 1908-1909 Ján

Kallina, 1909-1927 Rudolf Melicher, 19271934 Dr. Štefan Kmeť, 1934-1945 Ján Kahay,1945-1956 Andrej Zubrický,1956-1961
Jozef Weiss, 1961-1965 Alexander Kriváň,1965-1983 Jozef Lenhart, 1983-1984
Cyril Rehák,1984-1990 Jozef Caban,19901990 Dr. Pavol Kandera,1990-1991 Štefan
Gálik, 1991-1995 Jozef Kaniansky,19951997 František Havlík,1997-2001 Pavol
Párničan, 2001-2002 Peter Maťko,20022005 František Hudeček, 2005-2012 Martin Čabák, 2012- Martin Uhrík.
Stará fara bola postavená v roku 1792
a v roku 1938 bola do nej zavedená elektrina. Bola postavená z kameňa. V roku 2006
bola zrútená a postavená nová, na ktorú
bol posvätený základný kameň 5. mája
2006. Prvý výkop základov sa uskutočnil
6. júna 2006 a vysvätenie novej postavenej
fary biskupom banskobystrickej diecézy
Rudolfom Balážom sa uskutočnilo 15. októbra 2006.
V obci za mostom cez Hron sa nachádza
kaplnka postavená z kameňa v roku 1905
na počesť patróna obce sv. Jána Nepomuckého v rozmeroch 5x5 m do polkruhu.
V oktáve sviatku sv. Jána Nepomuckého
(16. mája) sa tu konajú sv. omše. V kaplnke je oltár, obraz patróna, miesto pre harmónium a spevokol.
Na východnej strane obce pri Železničnej stanici vedľa domu Vladimíra Huťku sa nachádza zo skál vymurovaný stĺp
z roku 1846 pôvodne s obrazom Ukrižovaného Krista v rozmeroch 1x1x3 m kde
je v súčasnosti inštalovaná socha sv. Jána
Nepomuckého, ktorá sa pôvodne nachádzala v kaplnke sv. Jána Nepomuckého.
V obci sa nachádzajú i kríže a to na cintoríne, pred kostolom a na Ondrejskej skale. u

Fara
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u Pred kostolom stojí železný osvetlený kríž
s umučením, ktorý bol na toto miesto premiestnený v roku 1897 z dediny. V roku
1945 bol počas vojny poškodený a v roku
1946 osadený nanovo. Postavený bol
v roku 1946 a nahradil pôvodný drevený
kríž. Na Ondrejskej skale stojí železný kríž
postavený baníkmi v roku 1938. Kríž je
symbolom pokory, vzkriesenia a pravdy,
je symbolom kresťanstva....
Rimskokatolícka farnosť v Medzibrode
má štyri filiálky: Hiadeľ, Ľubietovú, Strelníky a Povrazník. Kostol v Medzibrode
je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému,
v Ľubietovej sv. Márii Magdaléne, kaplnka
nachádzajúca sa v strede obce sv. Jánovi
Nepomuckému a v Hiadli sv. Františkovi
z Assisi. Patróni hlavných kostolov sú zároveň aj patrónmi jednotlivých obcí.
Kostol v Ľubietovej stojí na stráni severne nad obcou. Pôvodne to bola gotická
stavba, ale viacerými prestavbami stratila
svoj charakter a teraz má barokový vzhľad.
Hlavný portál kostola je gotický, okná sú
novšie a stratili gotický charakter. Hlavný
oltár, oba bočné, aj kazateľňa sú barokové
diela z roku 1783. Obrazy z bočných oltárov: Smrť sv. Štefana a Pieta sú zo staršej
doby, snáď z pôvodných oltárov. Hlavný
oltár má na stene pozadie, v ktorom je
umiestnená socha sv. Márie Magdalény,
dielo sochára Vavrinca Dunajského, rodáka z Ľubietovej a pôsobiaceho v Budapešti.
Kostol bol posvätený v roku 1350. Je zasvätený sv. Márii Magdaléne. V minulosti
bol tu ešte jeden kostol, ktorý stál na mieste terajšej farskej záhrady. Bol zasvätený
sv. Michalovi a postavený v roku 1677. Je
oprávnená domnienka, že bol postavený
pre Slovákov, keďže ich Nemci neznášali
a oddeľovali sa od nich. Aj kostol museli
mať osobitný. Keď sa ruda stratila, mnohí
baníci odišli a tí, čo zostali, asimilovali sa
so slovenskými obyvateľmi a kostol ako
zbytočný v roku 1822 zbúrali. Kaplnka
sv. Jána Nepomuckého stojí na námestí
pri potoku Hutná. Postavená bola v roku
1803, posvätená v roku 1807 veľprepoštom
Millerom. V oltári sú vložené relikvie sv.
Jána. Ku kostolu patrila aj fara. Murovanú
postavili v roku 1771, predtým bola drevená.
Ďalšou filiálkou Medzibrodskej farnosti
je kostol v Hiadli. Prvá písomná zmienka
o obci Hiadeľ je z roku 1424. Obec vznikla
približne v 2. polovici 14. storočia je však
pravdepodobné, že údolie potoka Vážna
bolo obývané aj predtým. V Hiadeľskej
doline sa v stredoveku ťažili vzácne kovy
najmä striebro. Náleziská nerastných surovín boli pravdepodobne dôvodom trvalého osídlenia doliny v 14. storočí. História
osídlenia doliny potoka Vážna pred 14. sto-
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ročím je nejasná. Geografická poloha obce
však poukazuje na dávnejšiu históriu.
K zvýšeniu duchovnej a kultúrnej úrovne
nesporne prispela i výstavba rímsko-katolíckeho kostola v Hiadli, s ktorou sa začalo v r. 1991. Základný kameň kostola bol
posvätený svätým otcom, pápežom Jánom
Pavlom II. v r. 1990 v Bratislave spolu s ďalšími základnými kamennými kostolmi na
Slovensku.
O živote a smrti Jána Nepomuckého nie
je v obecnej kronike širšia zmienka a preto
prikladám jeho životopis:
Sv. Ján Nepomucký sa narodil v Pomuku pri Plzni okolo roku 1345. Jeho otec bol
zrejme nemeckého pôvodu. Meno „Nepomucký“ vzniklo nesprávnym čítaním
latinskej verzie jeho mena „de Pomuk“.
Niekdajšia obec Pomuky sa dnes volá
Nepomuky. Ján dostal vzdelanie v kláštore cisterciánov, potom v Žatci v slávnych
latinských školách, a nakoniec sa dostal
aj na univerzitu do Prahy, ktorú práve
v tom čase založil cisár Karol IV. V roku
1370 sa Ján stal notárom a pisárom v arcibiskupskej kancelárii. Bol takisto osobným tajomníkom biskupa. V roku 1380
sa stal súčasne aj farárom vo farnosti sv.
Havla v Starom meste. V rokoch 1382-1387
študoval kánonické právo v Padove, kde
získal doktorát, a potom sa vrátil späť do
Prahy. Stal sa kanonikom a generálnym vikárom arcibiskupstva. Mal teda na starosti
veľa zodpovedných úloh v Cirkvi. Okrem
toho kázaval v chráme sv. Víta a v Týnskom chráme. Bol veľmi zbožný, horlivý
a svedomitý.
Na Slovensku a v celej strednej Európe
patril sv. Ján Nepomucký až do našich čias
medzi najväčšmi uctievaných svätých. No
tento svätý mal aj veľa ohnivých odporcov.
A tak ctitelia ako aj nepriatelia sv. Jána Nepomuckého sa vo svojej horlivosti pričinili
o to, že okolo jeho osoby sa nahromadili
rozličné nejasnosti a omyly. Preto chceme venovať tomuto svätcovi trocha víac
pozornosti a vytvoriť si o ňom predstavu,
ktorá čo najväčšmi zodpovedá historickej
skutočnosti. Tým, čo by chceli vedieť viac
o sv. Jánovi Nepomuckom a o historických
okolnostiach, v ktorých žil a umrel, možno
odporúčať dvojzväzkovú štúdiu J. V. Polca
a V. Ryneša: Svätý Jan Nepomucký. Dielo
je v českej reči a vydala ho Křesťanská akademie v Ríme roku 1972. Dielo poslúžilo aj
pri zostavovaní tohto životopisu.
O dátume narodenia a detstve sv. Jána
Nepomuckého nemáme nijaký historický
doklad. Podľa údajov z jeho neskoršieho
života možno predpokladať, že sa narodil
niekedy okolo roku 1350.
Ján Nepomucký bol notárom na generálnom vikariáte pražského arcibiskupstva
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až do roku 1380. Pravdepodobne koncom
toho roku bol vysvätený za kňaza a stal
sa farárom v pražskom kostole sv. Havla.
V tom čase sa veľmi zhoršoval vzťah medzi
českým kráľom Václavom IV. a pražským
arcibiskupom Jánom z Jenštejna.
Kráľ Václav bol synom cisára Karola IV.
Po otcovi zdedil českú korunu a nemeckú
kráľovskú korunu a sčasti aj inteligenciu. No chýbala mu rozvážna múdrosť
a ušľachtilosť jeho veľkého otca. Navyše
bol mravne slabý, ľahko podliehal náladám
a intrigám bezcharakterných obľúbencov,
ktorí ho obklopovali. Na uspokojenie svojich chúťok a ambícií svojich obľúbencov
kráľ neváhal porušiť i základné kresťanské
zásady a cirkevné predpisy.
A naopak, vtedajší pražský arcibiskup
Ján z Jenštejna bol horlivý a Cirkvi oddaný arcipastier, ktorý sa usiloval odstrániť rozličné mravné a právne nedostatky
v Čechách. Vo svojej - niekedy azda málo
taktnej - horlivosti neváhal vystúpiť i proti
kráľovi a jeho pobočníkom. Tak vzniklo
napätie, ktoré sa kráľovou despotickou neústupčivosťou stále stupňovalo.
V takejto situácii opustili arcibiskupa
niektorí blízki spolupracovníci, ktorí sa
obávali ďalšieho vývoja udalostí. Medzi
nimi bol aj generálny vikár Kuneš z Třebovle, ktorý odišiel z arcibiskupského úradu
v septembri roku 1389. Arcibiskup vymenoval na jeho miesto kanonika a doktora
cirkevného práva Jána z Pomuku, ktorého
bezúhonný charakter a vernosť v cirkevnej
službe poznal už od čias jeho notárstva.
Napätie medzi kráľom a arcibiskupom
silne vzrástlo najmä na jeseň 1392, ked‘
arcibiskup prostredníctvom svojich vikárov Jána z Pomuku a Mikuláša Puchníka
žiadal mocného kráľovho obľúbenca, podkomorníka Žigmunda Hulera, aby sa zodpovedal z podozrenia bludu a z násilností,
ktorých sa dopustil proti pražským klerikom. Podkomorník (táto funkcia zodpovedá terajšiemu ministrovi financií) nielenže neposlúchol arcibiskupovu výzvu, ale
pohrozil, že ak príde, vezme si so sebou
dvesto kopijníkov. Nato arcibiskup Hulera
exkomunikoval, to jest vylúčil ho z Cirkvi.
Kráľa tento krok veľmi pobúril a spolu
s vernými duchovnými hľadal možnosť,
ako oslabiť arcibiskupovu moc a vplyv.
Jednou z takýchto možností bolo rozdelenie veľkého pražského arcibiskupstva
utvorením nového biskupstva. Základom
novej diecézy malo byť veľké benediktínske opátstvo Kladruby v západných
Čechách. Tamojší opát Racek bol už veľmi
starý; jeho smrť by bola vhodnou príležitosťou na chystanú premenu opátstva na
biskupstvo.
Benediktínsky opát Racek naozaj skoro u
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Svätý oltár
u zomrel, azda už v januári 1393. Ale prv
ako mohol kráľ zasiahnuť, benediktíni si
zvolili nového opáta Olena (Odila) a predložili arcibiskupovi protokol o voľbe na
potvrdenie. Arcibiskup určil, dokedy bolo
možné proti voľbe podať námietky. Keďže
v určenej lehote nik takéto námietky nepodal, dňa 10. marca 1393 arcibiskupov generálny vikár Ján z Pomuku potvrdil v prítomnosti nového opáta a svedkov platnosť
voľby. Originál úradného záznamu dostal
opát Olen, no tento text sa zapísal i do konfirmačných kníh generálneho vikariátu.
Kráľ Václav sa v tom čase zdržiaval
mimo Prahy a dozvedel sa o všetkom, až
keď bol cirkevnoprávny akt potvrdenia
voľby opáta uzavretý. To ho tak rozzúrilo,
že sa verejne vyhrážal arcibiskupovi a jeho
úradníkom smrťou.
Ján z Pomuku ešte 14. marca úradoval.
Azda v ten deň večer alebo na druhý deň
ráno sa dozvedel o kráľovej hrozbe. Rozhodol sa spolu s arcibiskupovým oficiálom
Mikulášom Puchníkom a inými úradníkmi
odísť na arcibiskupov hrad v Roudnici,
kam sa arcibiskup uchýlil už predtým.
Keď kráľ prišiel do Prahy, našiel arcibiskupovo sídlo prázdne. Poslal teda niektorých členov svojej rady do Roudnice, aby
prehovorili arcibiskupa na návrat do Prahy.
Arcibiskup spočiatku nechcel odísť, ale na
radu svojich vikárov sa vydal spolu s nimi
na cestu. Po príchode do Prahy sa stretli 19.
marca kráľovskí a arcibiskupovi radcovia,
aby na kráľovu žiadosť hľadali východisko
z kritickej situácie. Zdá sa, že na obidvoch
stranách bolo vážne úsilie o zmierlivé riešenie sporných otázok. Dosiahla sa dohoda v niektorých dôležitých bodoch, najmä
pokiaľ išlo o podmienky cirkevnej rehabilitácie Žigmunda Hulera. Na druhý deň
mala byť dohoda schválená pri osobnom
stretnutí kráľa s arcibiskupom.

Stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 20.
marca ráno na otvorenom priestranstve pri
Mosteckej veži na ľavom brehu rieky Vltavy. Arcibiskup Jenštejn prišiel v sprievode
generálnych vikárov Jána z Pomuku a Mikuláša Puchníka, s meissenským prepoštom Václavom Knoblochom a s viacerými
ďalšími duchovnými i laikmi. Kráľ prišiel
so svojimi radcami a so skupinou ozbrojencov.
Arcibiskup využil túto príležitosť ešte
raz požiadal kráľa, aby neveril falošným
správam, namiereným proti nemu a jeho
spolupracovníkom. Kráľa táto pripomienka rozzúrila. Začal nadávať a rozkázal
zatknúť štyroch najbližších arcibiskupových spolupracovníkov: vikárov Jána
z Pomuku a Mikuláša Puchníka, prepošta
Václava Knoblocha a arcibiskupovho hofmajstra Něpra.
Či chcel kráľ zajať aj arcibiskupa, nie je
jasné. Je iba isté, že arcibiskup, obklopený
svojou družinou, odišiel do svojho sídla.
No v Prahe sa zdržal po tejto udalosti iba
krátko. Odišiel do Talianska, aby podal
pápežovi správu o tom, čo sa v Čechách
robí.
Kráľovi zbrojnoši viedli zajatých prelátov do kapitulnej siene na pražskom Hrade. Tam kráľ vypočúval dekana kapituly
Bohuslava z Krnova, ktorý bol profesorom
cirkevného práva na pražskej univerzite. O výsluchu nevieme nič bližšie, ibaže
kráľ niekoľko ráz udrel starého dekana
rukoväťou meča po hlave. Zakrvaveného
dekana napokon odviedli do domu pražského kastelána, odkiaľ sa čoskoro dostal
na slobodu.
Kráľov záujem sa teraz sústredil na uväznených arcibiskupových spolupracovníkov. Dal ich odviesť z hradu na staromestskú radnicu, kde bol ďalší výsluch. Jeho
výsledkom bolo oslobodenie hofmajstra
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Něpra a odvedenie ostatných troch do mučiarne súdneho domu. V poslednej chvíli
upustili od mučenia prepošta Knoblocha,
hoci už bol natiahnutý na škripec. Ostali
dvaja generálni vikári: Mikuláš Puchník
a Ján z Pomuku.
Obidvoch natiahli na škripec a pálili ich
fakľami. Kráľova zlosť sa sústredila na Jána
z Pomuku. Sám chytil fakľu a neuspokojil
sa, kým celkom neprepálil nešťastnému
vikárovi bok. Z celého kráľovho postupu
vidieť, že popri túžbe pomstiť sa chcel sa
za každú cenu dozvedieť čosi, čo ho zvlášť
zaujímalo. Zo zachovaných dokumentov
sa nedá zistiť, čo sa vypytoval kráľ na staromestskej radnici a v mučiarni súdneho
domu. Očití svedkovia Václav Knobloch
a Mikuláš Puchník, ktorí Jána prežili, sa
museli prísažne zaviazať, že nič neprezradia. A vo vlastnom záujme mali dosť
dôvodov na to, aby dodržali prísahu až do
smrti. Boli tam však prítomní aj mučitelia, prípadne iné osoby, z ktorých niekto
mohol časom aspoň nepriamo prezradiť,
čo chcel kráľ krutým vyšetrovaním zistiť.
Faktom ostáva, že medzi ľudom sa rozšírila mienka, že kráľ sa chcel od vikára Jána
z Pomuku dozvedieť niečo, Čo mu kráľovná mohla prezradiť pod pečaťou spovedného tajomstva.
Nech už čokoľvek bolo predmetom výsluchu, je isté, že kráľ sa od Jána nedozvedel, čo chcel. No arcibiskupov vikár
musel toto mlčanie zaplatiť životom. Kým
jeho spoločníkov prepustili na slobodu,
jeho polomŕtveho vyvliekli na Karlov most
a odtiaľ ho zviazaného hodili do rieky Vltavy. Bol štvrtok 20. marca 1393 okolo deviatej hodiny večer.
Podľa Zlatokorunskej latinskej kroniky
z polovice 15. storočia bolo Jánovo telo
v rieke do 17. apríla. Vtedy ho vylovili
a prechodne pochovali v blízkom kostole
sv. Kríža. Neskôr ho preniesli do svätovítskej katedrály, kde ho pochovali v pravej bočnej lodi. Zachovaný svätovítsky
zoznam bohoslužieb z roku 1416 uvádza
už presné označenie hrobu Jána z Pomuku vo svätovítskom chráme. Prenesenie
pozostatkov sa mohlo však uskutočniť
už dávnejšie predtým. Podľa mienky viacerých historikov to bolo pravdepodobne
roku 1396, keď‘ sa politické a cirkevné
pomery v krajine trocha upokojili. V tom
roku aj Jánov spolutrpiteľ prelát Mikuláš
Puchník založil omšovú základinu za svojho zavraždeného spolupracovníka.
Jána z Pomuku hneď po smrtí mnohí
pokladali za mučeníka v plnom zmysle
slova. Arcibiskup Ján z Jenštejna v spise,
v ktorom podáva (v júli 1393) pápežovi
Bonifácovi IX. správu o cirkevnej situácii
v Čechách, nazýva svojho zabitého viká- u
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u ra martyr sanctus - svätý mučeník. Arcibiskupov životopisec Peter Klarifikátor sa
v životopise Jána z Jenštejna (v roku 14001403) zmieňuje aj o smrti arcibiskupovho
generálneho vikára Jána z Pomuku. Nazýva ho Božím mučeníkom a uvádza, že sa
po jeho smrti stali zázraky.
Ludolf z Eynbecku, opát augustiniánskeho kláštora v Zaháni v Sliezsku, v kronikárskom diele Catalogus abbatum Saganensium (Zoznam zahánskych opátov)
z roku 1398 hovorí o Jánovi z Pomuku
v súvislosti s kritikou kráľa Václava IV. Pri
vypočítavaní kráľových násilností hovorí:
„Okrem iného utopil vo vode toho ctihodného muža, milého Bohu a ľuďom, milovaného Nemcami i Čechmi, pána Jána,
kňaza, vikára pána pražského arcibiskupa
v duchovných záležitostiach, doktora cirkevného práva, ukrutne zmučeného, popáleného, až mu vyšli vnútornosti...“
O Jánovi z Pomuku ako mučeníkovi spovedného tajomstva sa zachovala najstaršia
písomná zmienka v spise rakúskeho historika Tomáša Ebendorfera Chronica regum
romanorum. Ebendorfer sa mohol rozličné veci dozvedieť priamo v Prahe, kde bol
v rokoch 1433 a 1434 ako jeden z vyslancov Bazilejského cirkevného snemu. Celý
ďalší vývoj úcty k utopenému vikárovi dosvedčuje, že v ľudovej tradícii sa vyzdvihovalo práve spovedné tajomstvo ako hlavný
dôvod smrti Jána Pomuckého-Nepomuc-

história/príroda

Prvá strana farskej kroniky
kého. Tento dôvod sa napokon dostal i do
veľkých životopisov a do pápežskej buly
svätorečenia z roku 1729. Husitské vojny
a neusporiadané cirkevné pomery po nich
neboli priaznivé pre rozvoj kultu svätých
v Čechách. No aj tak sa zachovali historické svedectvá o nepretržitej úcte k Jánovi
z Pomuku.
V polovici 16. stor. dávajú okolo jeho
hrobu novú ozdobnú mrežu s latinskočeským nápisom, v ktorom sa označuje
Ján ako mučeník spovedného tajomstva,
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ale s chybným rokom smrti 1383. Tento chybný údaj sa vyskytol už roku 1480
v záznamoch dekana pražskej metropolitnej kapituly Jána z Krumlova a prispel
k nejasnostiam a sporom okolo osoby sv.
Jána Nepomuckého. Záverom môžeme
opakovať, že nemáme priame historické
dôkazy o tom, že by Ján z Pomuku-Nepomucký zomrel ako mučeník spovedného
tajomstva. Máme však dosť dôvodov na to,
aby sme neodmietli túto možnosť, v prospech ktorej hovoria viaceré vážne historické okolnosti. V každom prípade však
môžeme uctievať sv. Jána Nepomuckého
ako mučeníka, aj keby bol zabitý iba za
to, že bránil záujmy Cirkvi proti svojvôli
kráľa Václava IV. Správa, že kráľ dal Jána
z Pomuku zabiť preto, že nechcel vyzradiť
spovedné tajomstvo Václavovej manželky,
kráľovnej Žofie sa začala šíriť iba niekoľko desaťročí po Jánovej smrti. Osudy Jána
z Pomuku nekončia jeho smrťou, ale osud
jeho života je v priebehu ďalších českých
dejín veľmi zaujímavý a vrtkavý. Sv. Ján
Nepomucký má vďaka jezuitským misiám
dobrý zvuk po celom svete, predovšetkým
v Bavorsku a krajinách Latinskej Ameriky.
Je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach (vďaka spôsobu jeho
smrti). Jeho vyobrazenie možno nájsť
na mnohých miestach, predovšetkým na
mostoch.

Sýkorka veľká
Niekedy býva pomenovaná aj ako sýkorka bielolíca aj keď z latinského (Parus major) jednoznačne druhový názov by mal
byť „veľká“.
Je to naša najväčšia sýkorka a pozná ju
asi každý, lebo ako aj niektoré iné spevavce si časom zvykli na ľahšie dostupnú potravu v blízkosti ľudských obydlí. Pôvodne
je to vtáčik listnatých lesov. Ako človek
menil krajinu, prispôsobila sa, a vyhovujú
jej i záhrady, sady a parky.
Jej žlté bruško pretína výrazný čierny
pás. Má čiernu čiapočku a čierne lemované biele líca. Chrbát má žltkavozelený,
krídla sú modrošedé s nevýrazným bielym
pruhom. Zobák je čierny a silný. Prekrásne
spieva, pričom jej hlasové prejavy sú veľmi
variabilné. Živí sa hmyzom, len v zimnom
období prechádza na rastlinnú potravu
a to hlavne na semená s vysokým obsahom tuku. Prirodzene hniezdi v dutinách
stromov, ale i v iných vhodných priestoroch ako sú dutiny v starých múroch, dutiny v hromadách dreva, umelých rúrkach

aj búdkach. Do hniezda znesie samička
cca 10 vajíčok, ktoré sú hnedočervenobodkované. Samička, ktorú samček kŕmi, sedí
na vajíčkach približne 14 dní. Potom mladé sýkorky kŕmia rodičia ešte asi 30 dní.
V našich podmienkach sýkorka hniezdi
často dvakrát do roka. Sýkorky dokážu
pozbierať hlavne počas hniezdenia tisícky
jedincov drobného hmyzu a to v rôznych
vývojových štádiách (vajíčka, larvy, dospelé jedince). Tým sú veľmi užitočné v ovocných záhradách a nahrádzajú modernú
aplikáciu insekticídov mnohokrát otáznej
účinnosti ale zato určite jednoznačnej
škodlivosti pre všetky druhy organizmov
človeka nevynímajúc. Otázna je vhodnosť
prikrmovania sýkoriek v záhradách a pri
rodinných domoch. Treba si uvedomiť, že
len zhruba 10 percent mláďat prirodzene
prežije prvú zimu a tak to aj má byť. Najnovšie poznatky doporučujú vôbec neprikrmovať spevavce alebo prikrmovať len
počas tuhej zimy so snehom a ľadom a to
len vybranými druhmi krmiva. Vhodné sú

semená bohaté na tuky (slnečnica, orechy,
bukvice, mak, ľan) ale aj nesolený loj. Viac
škody ako osohu spôsobuje solený loj, údené mäsá, cestoviny. Dôležité je aj miesto
prikrmovania. Kŕmidlá by mali byť hlavne
z prírodných materiálov (drevo, slama).
V blízkosti by nemali byť veľké presklené
plochy ako okná, priehľadné ploty a okolie
kŕmidla by malo zabezpečovať dostatočný
priestor na únik v prípade napadnutia predátorom. Ak na tieto veci nedáme pozor,
vytvoríme aj kŕmidlo pre susedovho kacúra, ktorý sa začne špecializovať na vtáčiky
ako na med, a tak sa vypasie, že nebude
chcieť ani mačky obhaňať poza komíny.
Text a foto: Paľo Kostúr
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História medzibrodského
futbalového dorastu (I. časť)
Začínali v skromných podmienkach.
Uplynulo 50. rokov ako medzibrodskí
futbaloví dorastenci začali písať novodobú
veľmi úspešnú históriu. Futbalový klub
Sokol Medzibrod prihlásil do súťaže v ročníku 1964 – 65 až štyri mužstvá: „A“ mužstvo hralo v II. triede. Svoju súťaž vyhralo
a postúpilo do I.B triedy. „B“ mužstvo pôsobilo v IV. triede. Dorastenci suverénne
vyhrali a tiež postúpili. V súťaži boli aj
žiaci, ktorí hrali vo vtedajšom okresnom
„prebore“.
Aká bola cesta medzibrodských dorastencov k postupu?
Súťaž nezačali dobre. Prehrali v Čiernom Balogu 4:3 a ďalší zápas remizovali.
Potom však Badín, Podkonice, Hronec
a ďalšie mužstvá vysoko prevýšili, už neprehrali a súťaž suverénne vyhrali.
Na domácom ihrisku sa preobliekali
v malých kabínkach pri dnešných tenisových kurtoch. Hrávali dresoch, ktoré
keď pršalo namokli a boli veľmi ťažké. Na
niektoré zápasy cestovali aj vlakom. Odmenou po zápasoch bola pre nich len vtedy známa žltá malinovka. Chlapci svedomito trénovali, navzájom sa rešpektovali,
tvorili súdržný tím a podávali veľmi dobré
a vyrovnané výkony. Lídrom mužstva bol
brankár Jozef Fulajtár, neoceniteľný post

Horný rad zľava: Milan Bacúlik, Ján Bonta, Jozef Fodor, Ján Kadlec, Stanislav Hrk, Ľubomír Filip a brankár Jozef Fulajtár.
Dolný rad zľava: Bohuš Haviar, Dušan Hrubý, Milan Sanitra, Milan Šuták a Vladimír Sokol.
zastával Dušan Hrubý aj ako hráč, ale
aj ako brankár. Dobre hral Vlado Kabáč
a góly najviac strieľali Milan Bacúlik a Milan Sanitra. V obrane dominoval najmladší hráč v mužstve Ján Kadlec. S mužstvom
často chodil na zápasy ako vedúci Medard

Sanitra. Ale veľkú zásluhu na úspechu
medzibrodského dorastu v súťaži mal
Emil Tešínsky - tréner aj vedúci v jednej
osobe.
(Pokračovanie v budúcom čísle.)
Ľubomír Filip, Ján Šutka, Marián Huťka

Monika naďalej kraľuje
Počas jarných prázdnin usporiadala
miestna organizácia SNS už 21. ročník
stolnotenisového turnaja o pohár Dr. Martina Sokola.

Medzi ženami pri neúčasti obhajkyne
Evy Chamkovej zvíťazila Ema Svetlíková
pred Stankou Svetlíkovou a na bronzovom stupienku sa umiestnila Eva Sokolo-

vá. V kategórii žiaci mala pred chlapcami
Samom Svetlíkom a Svenom Schmitzom
navrch Ema Svetlíková.
V súťaži neregistrovaných hráčov triumfoval Andrej Smida, ktorý vo finále porazil
Jána Hraška. Na treťom mieste skončil Pavol Svetlík a nepopulárne 4. miesto obsadil
Ivan Ivanič. V turnaji registrovaných hráčov naďalej pokračuje dominancia Moniky
Huťkovej, ktorá sa po finálovom víťazstve
3:2 nad Michalom Padúchom mohla tešiť
už zo svojho 11. triumfu v sérii. V malom
finále zvíťazil takisto v napínavom päťsetovom súboji Milan Gregor nad Ivanom Huťkom. Po skončení turnaja sa mohli najlepší tešiť z pekných cien a následne krásny
večer vyvrcholil spoločným posedením pri
dobrom občerstvení.
(ihu)
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Postupový cieľ
Zimná prestávka vo futbalových súťažiach ubehla ako voda a fanúšikovia sa
opäť po 5. mesiacoch môžu tešiť na víkendové popoludnia strávené na futbalových
ihriskách. Všetci okolo medzibrodského
futbalu vedia, že táto jar môže byť výnimočná a priniesť veľký úspech v podobe
postupu do 4. ligy
A družstvo začalo už v polovici januára
prípravu, v ktorej sa kombinovali tréningy
v halách s kondičnými tréningami vonku.
Od februára boli spestrením aj prípravné zápasy zväčša proti kvalitným tímom
z vyšších súťaží (Dukla 19, Slovenská Ľupča, Rakytovce, Bacúch, Revúca, Hriňová,
Detva). Tieto stretnutia s bilanciou 3 víťazstvá – 4 prehry ukázali, že družstvo má
potenciál a predpoklady uplatniť sa po prípadnom postupe aj vo vyššej súťaži. Káder
sa počas prestávky zmenil minimálne, keď
odchádzajúcich Tomáša Kelemacha a Mareka Balíka nahradili Ivan Soják a Peter
Belko, ktorí prestúpili do nášho klubu zo
susedného Brusna. Možno sa niekomu nebude páčiť, že sú to hráči mimo Medzibrodu. Treba si uvedomiť, že stále sú v kádri
družstva 2/3 našich hráčov (12 z 18) a je
prakticky nemysliteľné na tejto úrovni zložiť družstvo iba z vlastných odchovancov.
Všetci chcú hrávať a volia radšej hosťovania

Program domácich zápasov:
A družstvo
12.4 Štiav. Bane
26.4. Hrochoť
17.5. Sásová
14.6 Slov. Ľupča

Dorast
11.4 Kremnica
25.4. Víglaš - Pstruša
16.5. Dobrá Niva
30.5. Hliník nad Hr.
13.6. Slov. Ľupča

v iných kluboch, kde majú väčší predpoklad miesta v základnej zostave. Samotní
hráči si musia uvedomiť, že káder musí byť
širší a v priebehu sezóny ho môžu narušiť
zranenia, karty, prípadne ďalšie nepredvídateľné okolnosti a preto je potrebné mať
minimálne 15 hráčov do poľa. Napriek
na prvý pohľad pohodlnému náskoku nie
je ešte nič rozhodnuté, treba pristupovať
k jarnej časti s nohami na zemi a s pokorou
brať zápas po zápase. Verím, že fanúšikovia budú stáť za chlapcami aj počas prípadných zlých zápasov a svojimi hlasivkami
im pomôžu splniť postupový cieľ.

Dorastenci začali svoju prípravu na
konci februára, ale pre časté ochorenia
a slabšiu dochádzku nebol s ňou tréner
úplne spokojný. Je smutné a zarážajúce,
že poctivejší prístup k tréningom mali skôr
chlapci zo susedných dedín. Vzhľadom na
momentálne zlú situáciu v mládežníckom
futbale bude asi nevyhnutnosťou, aby sa
spájali viaceré dediny a vytvárali spoločné
mládežnícke družstvá.

5. liga – skupina C

Dorast, 4. liga – skupina C

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

Medzibrod
Pliešovce
Šalková
Hrochoť
Sásová
Repište
Lieskovec
Č. Balog
Priechod
Podlavice
Štiav. Bane
Slov. Ľupča
Bacúch
Voznica

15 13
15 10
15 8
15 7
15 6
15 6
14 5
14 6
15 4
15 4
15 4
15 3
15 4
15 2

2 0 57:10 41
2 3 37:21 32
4 3 38:12 28
4 4 23:24 25
5 4 25:21 23
5 4 21:24 23
6 3 22:15 21
2 6 24:27 20
4 7 16:29 16
2 9 23:32 14
2 9 19:40 14
4 8 15:27 13
1 10 20:33 13
1 12 19:44 7

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

Dobrá Niva
Selce
Kremnica
Bzovík
Slov. Ľupča
Pliešovce
Medzibrod
Kremnička
Víglaš-Pstruša
Kováčová
Lovčica-Trubín
Kriváň
Hliník n.Hronom

14 11
12 10
13 10
13 9
13 8
13 7
14 7
14 6
13 5
14 4
14 4
14 3
13 0

1 2 50:10 34
0 2 55:14 30
0 3 45:12 30
1 3 53:13 28
1 4 38:23 25
1 5 25:22 22
0 7 36:28 21
1 7 26:29 19
0 7 33:37 15
0 8 26:50 12
0 10 31:84 12
1 10 24:52 10
0 13 6:74 0
(ihu)

Vrcholiaca sezóna
S končiacim zimným obdobím už tradične vrcholia aj stolnotenisové súťaže,
v ktorých nás v tomto súťažnom ročníku
premiérovo zastupujú až 3 družstvá. S ich
účinkovaním v 2. polovici súťaže po novom
roku možno vysloviť menšiu nespokojnosť.
A družstvo nezvládlo súboje na stoloch
priamych konkurentov v tabuľke (Magenta 7:11, Selce 5:13) a po 2 prehrách
kleslo až na 8. miesto v tabuľke , ktoré
pravdepodobne obsadí aj na konci súťaže.
B družstvo si skomplikovalo záchranu
v súťaži po prehre 6:12 na stoloch Malachova, ktorá spolu s lepšími výkonmi hráčov
z Malachova spôsobila, že 2 kolá pred koncom budú musieť naši hráči bojovať o vyhnutie sa baráži. Kľúčové bude zvládnuť zápas na stoloch posledného Braväcova a v takom prípade by to malo stačiť na záchranu.

C družstvo zbiera cenné skúsenosti. V odvetnej časti potešilo hlavne víťazstvo 11:7 na
stoloch Cobry, ktoré dáva vzhľadom na lepšie vyžrebovanie v posledných kolách reálnu
príležitosť ešte zaútočiť na 10. miesto. (ihu)

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

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
17
13
13
12
11
11
10
4
3
3
2

0
1
3
1
1
3
11
21
31
41
21
11

0
4
6
8
9
8
0
0
5
5
7
9

295:101
237:159
220:176
223:173
226:170
214:182
205:191
185:211
158:238
146:250
133:263
134:262

88
74
64
62
59
58
56
54
37
35
33
29

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

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
21
19
17
14
11
11
10
10
7
6
6
4
1

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

0
3
4
5
8
11
12
11
14
14
17
17
21
24

358:92 100
321:129 89
300:150 84
285:165 79
243:207 70
221:229 61
238:212 60
209:241 59
190:260 56
189:261 50
173:277 45
150:300 43
143:307 37
130:320 28

Braväcovo B má 1 kontumačnú prehru bez priznania bodu.
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