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Čas najkrajších sviatkov roka
Milí spoluobčania, prihováram sa Vám
v čase najväčších a najkrajších sviatkov.
V čase Vianoc a očakávaného príchodu
nového roka. Je tu obdobie, v ktorom spomíname aj na svoje detstvo, keď sme vždy
túžili po tom, aby tieto sviatky boli čím
skôr a aby trvali nekonečne dlho. Počas
Vianoc venujeme tichú spomienku i tým,
ktorí budú chýbať pri štedrovečernom stole a navždy ostanú v našich srdciach. Dnes
zrejme viac ako inokedy platí, že bohatý je
ten, kto vie dopriať teplo domova a atmosféru silného medziľudského puta.
K tomu, aby sme všetci precítili čarovné ohromujúce ticho Vianoc, museli sme
prejsť počas roka každý svojou vlastnou
cestou. S dennodennými požiadavkami,
trápeniami a úlohami, ktoré nám život priniesol. Určite počas roka boli dni, keď sme
neboli spokojní sami so sebou, keď sme cítili, že nám niečo nevyšlo podľa predstáv.
Ale v konečnom dôsledku, keď sa obzrieme späť, môžeme byť hrdí na to, čo sa nám
podarilo urobiť.
Aj na obecnom úrade sme mali snahu
meniť a zlepšovať stav verejných priestorov vo viacerých oblastiach. To, čo sa nám
z nášho skromného rozpočtu podarilo zrealizovať, je uvedené v inej časti dnešného
vydania Rakárika, preto sa k týmto akciám
nebudem bližšie zmieňovať. Pristavím sa
však pri oprave 150-metrového úseku cesty
III. triedy, ktorá je v správe BBSK a o ktorú
sa stará Regionálna správa ciest v Banskej
Bystrici. Na jednej strane som veľmi rád, že
po mnohých rokoch sa nám podarilo presadiť do plánu aspoň takúto súvislú asfaltovú
plochu a nie len lokálne opravy jám a dier.
Na druhej strane celá realizácia od začiatku, teda ofrézovania pôvodnej cesty, bola
ukážkou neprofesionálneho prístupu zodpovednej firmy. Napriek niekoľkonásobným upozorneniam z našej strany, nedošlo
k náprave - chýbajúce dopravné značenie,
asfaltovanie pri teplote pod 0°C a špičkou
ľadovca bolo nezabezpečenie odklonenia
dopravy počas prác! Takýto postup ja osobne považujem za hazardovanie s verejný-

mi financiami. Výsledkom je (ne)kvalita
prác v podobe deštrukcie asfaltovej vrstvy
v mieste dilatácie mosta. Na základe nášho
písomného upozornenia sme dostali odpoveď, v ktorej firma prisľúbila túto poruchu
v čo najkratšom čase riešiť. V tomto roku
sme si podali opätovne žiadosť na opravu
celého zvyšného úseku cesty III. triedy od
križovatky s cestou I/66 v dĺžke 850 m.
Nie dobré správy mám pre všetkých,
ktorí sme očakávali finančnú pomoc z európskych fondov. Pri zverejnených výzvach v rámci integrovaného regionálneho operačného programu na opravu ciest
a opravu materskej školy nie sme vedení
ako oprávnení žiadatelia. Financie z európskych fondov budú poskytnuté len na
opravu ciest II. a III. triedy, nie na miestne
komunikácie v obci. Pri zvýšení kapacity
MŠ nespĺňame podmienku zvýšenia počtu
o 10 detí. V našej obci neevidujeme žiadosti o prijatie detí, ktoré boli zamietnuté z kapacitných dôvodov. A negatívnou
informáciou je i fakt, že tento rok v obci,
kde žije 1350 obyvateľov, sa narodilo iba
6 detí! Preto milí rodičia, ak chceme mať
naše detičky v novších, hygienickejších
priestoroch budovy MŠ Pod hôrkami, potrebujú mať svojich bračekov a sestričky.
Žeby krásny darček pod vianočný strom-

ček v budúcom roku? Žarty však dajme
na chvíľu bokom. Na základe uvedeného
sa budeme musieť pri realizácii projektov
spoliehať v ďalších rokoch sami na seba,
na vlastný rozpočet a spolu s poslancami
obecného zastupiteľstva hľadať zmysluplné riešenia.
Na záver si dovolím poďakovať zamestnancom obce a poslancom obecného zastupiteľstva za spravovanie obce, za spoluprácu pri riešení úloh, za starostlivosť
o čistotu obce. Ďakujem všetkým obyvateľom a zložkám, zvlášť ich štatutárnym zástupcom, za vzorné prezentovanie obce na
kultúrnych, spoločenských a športových
podujatiach.
Milí spoluobčania, robme všetko preto,
aby jedinečné čaro vianočných sviatkov
mali možnosť precítiť naši najbližší, naši
spoluobčania. Aby srdcia naplnené touto
sviatočnou atmosférou boli počas celého
nadchádzajúceho roka otvorené pre porozumenie, toleranciu a odpúšťanie. Spoločne si želajme, aby pri nás stálo pevné
zdravie, šťastie, rozvaha a pokora. Bez
nich by sme nezvládli ani jednoduché veci
a aj pri úspechoch by nám chýbal skutočný
dôvod na radosť. Nuž veľa šťastia, radosti
a lásky do nastávajúcich dní.
Pavol Svetlík

Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň zachová.
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožaruje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
Daj Boh šťastia celej zemi všetkým národom.
Dopraj, Bože svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože svojmu dielu večné trvanie.
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Zážitok, na ktorý sa nezabúda
Milí čitatelia, dovoľte, aby sme sa aspoň pár riadkami podelili s vami o radosť
a krásne zážitky z púte do Ríma v dňoch
16. - 21.11.2016, ktorú zorganizoval náš
pán farár Martin Uhrík.
Prvý deň sme strávili v Assisi, kde sme
si pozreli kostol sv. Damiána, ktorý bol
prvým kláštorom klaristiek – rád založený
sv. Klárou, kde je aj pochovaná. Tiež sme
navštívili Baziliku sv. Františka a pod mestom pútnický kostol s kaplnkou Porciunkula, kde sv. František založil františkánsky rád a tiež tam zomrel.
Ďalšie 3 dni sme strávili v Ríme návštevou Baziliky sv. Petra, Baziliky sv. Jána
v Lateráne, Baziliky Santa Maria Maggiore
a Baziliky sv. Pavla za hradbami. S pokorou a po kolenách sme prešli po svätých

schodoch, po ktorých pán Ježiš schádzal
v dome Piláta počas súdu a v tichosti
modlitby sme prosili o hojnosť Božieho
milosrdenstva, za útechu v trápeniach
a za radosť a lásku v každodennom živote. Okrem návštevy svätýň sme obdivovali
aj architektonické pamiatky, či už Forum
Romanum, Pantheon, Anjelsky hrad, Námestie Piazza Navona s veľkolepými dielami majstrov sochárov alebo Španielske
námestie s krásnymi schodmi a najväčšiu
a najslávnejšiu rímsku Fontánu di Trévi.
Posledný deň – nedeľa bol pre každého
veľkým duchovným zážitkom – boli sme
účastní na svätej omši slúžiacej pápežom
Františkom, pri ktorej uzatvoril poslednú
svätú bránu milosrdenstva. Viete, zúčastniť
sa svätej omše na Svätopeterskom námestí

a vidieť svätého otca ako blízko prichádza
popri vás, je zážitkom na celý život, ktorý
vás napĺňa láskou a pokojom.
Za všetky tieto krásne zážitky a duchovnú obrodu patrí veľká vďaka nášmu pánu
farárovi a tiež otcovi Jozefovi Kunešovi,
ktorý nás počas púte sprevádzal a svojimi
vedomosťami obohatil a priblížil navštívené miesta. Poďakovanie patrí aj pani Lydke
– účastníčke púti, ktorá ako bývalá sprievodkyňa cestovnej kancelárie nám toho
tiež veľa porozprávala. No a na záver - ešte
aj počasie, ktorého predpoveď nebola príliš lichotivá, nám prialo.
Tak keď budete mať možnosť navštíviť
večné mesto – ako sa Rímu hovorí - neváhajte.
Účastníci púte

Podarilo sa nám v roku 2016:
1. Komunikácie, 65 000 Eur

3. Multifunkčné ihrisko, 42 500 Eur

• Vypracovanie PD pre výstavbu komunikácii IBV - Dúbrava
• Vybudovanie novej komunikácie IBV –
Dúbrava, 1. etapa ulica Pri ihrisku
• Lokálne opravy miestnych komunikácií
• Dopravné značenie obce

• Dokončenie multifunkčného ihriska –
vrchná stavba
• Nadstavenie ochrannej siete
• Položenie zámkovej dlažby pri ihrisku
a úprava okolia

2. Zdravotné stredisko, 10 500 Eur
•
•
•
•
•

Sprevádzkovanie kaderníctva v objekte
Výmena okien
Zakúpenie vertikálnych žalúzií
Výmena žľabov
Vybudovanie bezbariérového prístupu
do budovy
• Vybudovanie bezbariérového sociálneho zariadenia

4. Budova MŠ Pod hôrkami, 6 000 Eur
• Prestavba vnútorných priečok

5. Vyvieranica, 9 000 Eur
• Oprava budovy nad prameňom
• Zakúpenie a zabudovanie novej vodárne v Strážnom dome

6. Obecný rozhlas IBV, 3 000 Eur
• Zabudovanie bezdrôtového obecného
rozhlasu v IBV Dúbrava

7. Obstaranie komunálnej techniky, 4
500 Eur
•
•
•
•
•

Zakúpenie 2 ks krovinorezov
Zakúpenie benzínovej kosačky
Zakúpenie motorovej píly
Zakúpenie štiepkovača
Získanie poľnej kuchyne do daru od
Ministerstva obrany SR

8. Organizácia kult. podujatí, 5 000 €
• Tajovského divadelné dni
• Haruľová šou
• Novoročný ohňostroj

9. Poskytnutie dotácií združeniam,
organizáciám, klubom, 19 500 €
Spracoval: Pavol Svetlík
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Pozvánka do divadla
Vážení priatelia, milovníci divadla.
Ani tohtoročné sviatky vám neostaneme nič dlžní a náš divadelný súbor Medzibrodské kočovné divadlo usilovne študuje novú divadelnú hru.
Sme veľmi poctení vašou priazňou a že ste
sa divadlom ešte neprejedli. Veď ako povedal jeden náš rodák: „To vaše divadlo je ako
chlebík, čo ho jem každý deň a aj tak sa ho
neprejem.“ Samozrejme, snažíme sa, aby
sme vás divákov nesklamali ani tento rok.
Na ďalšiu sezónu sme si teda pre vás
pripravili bláznivú komédiu o strastiach
manželského života s výstižným názvom
„S brokovnicou na manžela“. Mimochodom, autor tejto hry Štefan Kršnák pochádza z Pohorelej a dlhé roky pôsobil vo zvolenskom divadle ako aj vo filme.

Touto cestou chcem všetkým poďakovať
za priazeň, podnety a milé fandenie, lebo
táto spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá. Všetko sa to odráža na kvalite a kvantite
našich vystúpení.
S inscenáciou „Páračky u babky Justíny“
sme úspešne absolvovali 32 predstavení.
Poďakovanie patrí všetkým členom DS,
ktorí pracujú priam s profesionálnym nasadením a samozrejme rodinným príslušníkom za veľké pochopenie. V neposlednom rade vďaka patrí aj vedeniu obce Medzibrod, ako aj zamestnancom OÚ, ktorí
nám vychádzajú v ústrety.
Na záver prajem všetkým spomenutým aj
nespomenutým šťastné a radostné Vianoce
a do Nového roku hlavne zdravie a veľa rodinnej či pracovnej pohody.
Vedúci DS

Spoločenské
okienko
Spomíname:
Ťažko sa nám s tebou lúčilo,
ťažko je nám bez teba žiť,
láska však smrťou nekončí,
v srdciach nám navždy zostaneš žiť.
Dňa 5. novembra uplynul rok, ako nás
navždy opustila naša drahá mama,
Anna Šutková.
S láskou a úctou na ňu spomínajú dcéry s rodinami.

Opustili nás:
Anna Šutáková (87)
Miroslav Sedliačik (50)

Do stavu manželského
vstúpili:
Radovan Hrubý
a Dana Kalinová, rod. Padúchová
Ing. Tomáš Kalmár
a Ing. Mária Jančiarová
Pavel Vidák a Zuzana Klimeková

Narodili sa:
Marián Vaník
Terézia Roháčová
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Zvesti zo školy na námestí
Je tu znovu koniec kalendárneho
roka, december a s ním aj príležitosť porozmýšľať, čo bolo..., ale aj čo bude a čo
nás čaká, v tom roku novom.
Advent, advent, štyri sviece.
Prvá z nich sa zatrbliece,
potom druhá, tretia zhorí,
donesieme stromček z hory.
A keď štvrtá planie stíška,
tešíme sa na Ježiška.
Od začiatku školského roku sme toho
v našej školičke zažili veľa. Nedá mi nespomenúť víťazstvo v Haruľovej show, cez
množstvo akcií pripravovaných pre deti,
či už to bolo divadielko, koncert, projektové týždne ako napríklad Zdravý týždeň,
Týždeň finančnej gramotnosti, kultúrny
program pre jubilantov obce ale aj k výročiu oslobodenia od I. sv. vojny, až po návštevu Mikuláša v našej škole, či program
na vianočnej besiedke. To je len zopár
z aktivít, ktoré sme pripravili pre naše detičky v našej škole.
Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku.
Zlož tú svoju plnú nôšku,
daj nám darov z Tvojich trošku.
Či koníčka medového,
či koláčka makového,
dobrý strýčku Mikuláš,
veľa pekných darov máš.
Aj my v škole sa pripravujeme na Vianoce. Zdobíme si školu, triedy, otvárame si
adventný kalendár, píšeme list Ježiškovi,
učíme sa vinše, koledy, vianočné piesne,

aby sme nezabudli na tradície našich predkov a uchovali si ich aj pre budúce generácie – naše deti.
No neučíme sa len o Vianociach na
Slovensku, ale rozprávame sa aj o iných
kultúrach nielen v našej krajine, ale aj vo
svete.
A toto zaujalo naše a Vaše detičky o Vianociach iných kultúr:
Rómske Vianoce – Na stromček si dávajú peniaze. Spievajú si cigánske piesne.
Darčeky si veľmi nevymieňajú. Rómovia
volajú Vianoce Karačona. (napísala Vaneska Bacúliková; 4. roč.)
Vianoce v New Yorku (USA) – Majú
Vianoce 25. decembra. U nich je veľkou
pochúťkou brusnicový koláč. Na krb si zavesia obrovské pančuchy. (Vika Sláviková;
4. roč.)
Vianoce na Ukrajine – Oni oslavujú Via-

noce 6. januára. Po večeri čakajú koledníkov. Potom idú do kostola. (Miško Gajdoš;
4. roč.)
Ja som malý žiačik,
spievam ako vtáčik,
Grajciarik mi dajte,
spánombohom ostávajte!
Aj tento rok si detičky pripravili program
na vianočnú besiedku. Zaspievali, zahrali
na hudobných nástrojoch, zavinšovali,
zahrali nám divadielko. V spolupráci s rodičmi sme po programe pripravili pre naše
deti vianočné tvorivé dielne. Deti si mohli
ozdobiť medovníky, vyrobiť si niečo z papiera, ale aj zhotoviť si vianočné ozdoby zo
slaného cesta. Za pomoc, ochotu a trpezlivosť všetkým zúčastneným veľmi pekne
ĎAKUJEME!!!

Po besiedke si detičky, ale aj rodičia
mohli pochutnať na vianočnom punči,
ktorý nám navarili naše tety kuchárky.
A tu je ich „tajný“ recept:
Potrebujeme: 0,7 l červeného vína, 0,5 l
vody, 0,25l rumu, 100 g kryštálového cu
kru, šťava z citróna a pomaranča, celá ško
rica, klinčeky, pokrájané ovocie – jabĺčka,
pomaranče...
u
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Z cukru si upálime karamel, zalejeme
vodou, povaríme, kým sa cukor nerozpu
stí. Pridáme škoricu klinčeky, víno, rum,
šťavu z citróna a pomaranča. Zohrejeme
a podávame s kúskami ovocia.
Punč pre deti pripravíme podobne, len
namiesto červeného vína a rumu uvaríme
ovocný čaj. Na zdravie!!!
A čo si už len popriať na záver? Snáď,
aby sme boli všetci zdraví, usmiati, navzájom k sebe dobrí, úctiví a láskaví...
Vinšujem vám na tieto výročité sviatky,
aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia,
na detičkách potešenia,
na poli dobrej úrody,
do domu dobrej príhody,
a všetko čo si od Boha žiadate.
Toto Vám želajú detičky a pani učiteľky
z medzibrodskej školičky.
Mgr. Drahoslava Dobošová

Tvorba detí – básne o zime:
Už sa teším na Vianoce
betlehem sa nám ligoce.
Nejdem čakať na Ježiška,
napíše mu list Miška.
(Eli Kočalková, 4. roč.)

Letí vločka maličká,
poslala ju mamička.
Že sa dačo naučí,
prípadne sa doučí.
Už prišli Vianoce,
stromček sa ligoce.
Vianoce sú zas
už nás štípe mráz.
Oco stále rúbe drevá,
vietor sa už naňho hnevá.
(Paťka Spustová, 3. roč.)
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Od októbra do decembra – tri mesiace plné aktivít v materskej škole
Október sme v materskej škole privítali týždňom zvieratiek. Deti plné nadšenia kreslili, strihali, lepili, tvorili koláže
a viedli zaujímavé rozhovory o zvieratách. Aby sme sa dozvedeli viac, prezreli
a prečítali sme si nejednu encyklopédiu.
Obohatení novými vedomosťami o zvieratách sme vhupli do ďalšej zaujímavej
akcie: zber papiera. Deti spolu s rodičmi
neúnavne celé dni zvážali a znášali papier
na autách či na káričkách ako o preteky.
A veruže to aj boli preteky! Deti bojovali
za každé kilo papiera, len aby doniesli čo
najviac! Tí najlepší zberači získali krásne
hračky, ale každému sa ušla zaujímavá
a pekná cena. Na konci súťaže nám zostalo niečo oveľa lepšie ako radosť z ocenení, zostal nám v srdci dobrý pocit, že sme
zachránili nejeden strom. Vďaka zberu sa
bude môcť papier znovu spracovať a použiť nanovo.
Október je aj mesiacom úcty k starším.
My sme si uctili našich jubilantov a mnohých starých rodičov tým, že sme im pripravili milé vystúpenie plné starostlivo nacvičených a od srdca zaspievaných piesní.
Súčasťou nášho programu pre jubilantov
bolo aj mini divadielko „Ťahal dedko repku“, ktoré bolo aj o tom, ako to vyzerá,
keď si v rodine pomáhame a spolupracujeme. Našich jubilantov program potešil
a zohrial pri srdci, aby na nás dlho spomínali, dali sme im aj malé vlastnoručne
vyrobené darčeky.

„Zasadil som repku do mojej záhradky,
teraz von ju ťahám ver nie bez námahy!
Júj, veď je veľká ako dom!
Héj rup-héj rup, poď ty repka von!“
S októbrom sme sa rozlúčili „veľmi
chutne“ týždňom zdravej stravy! Deti
ochutnali všakovaké dobroty, ktoré im
pripravili pani učiteľky a aj tety kuchárky. Deti absolvovali mnohé ochutnávky
aj naslepo, čo bolo pre ne veľmi zábavné.
Takto hravo a zdravo zážitkovou metódou
sa na vlastnom jazýčku presvedčili, čo je
chutné a hlavne zdravé! Takmer celý november sme sa venovali zdraviu komplexne. Naučili sme sa nielen to, čo máme jesť,
ale aj ako sa máme starať o svoje telo, aby

sa nám odmenilo zdravím. Zdôrazňovali
sme najmä pohyb, odpočinok a hygienu.
Na ľudské telo sme sa však pozreli nielen
zvonku, ale aj zvnútra. Naučili sme sa niečo o životne dôležitých orgánoch, svaloch,
kostiach... A všetko čo sme sa naučili sme
predviedli v kvíze „Poznám svoje múdre
telo“. Tým najšikovnejším sa podarilo dokonca správne poskladať ľudskú kostru!
Kvíz sme ukončili odmeňovaním, pofotili
sme sa a rozdali si diplomy a pekné ceny.
Koniec novembra a celý december bol
pre nás plný príprav na Vianoce. Najskôr
sme celú škôlku vyparádili do vianočnej
výzdoby! Naučili sme sa pieseň pre Mikuláša. Keď nastal ten deň - 6.12., museli
sme nielen krásne zaspievať Mikulášovi, u
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Nenápadní hrdinovia
u ale aj nájsť v sebe odvahu nebáť sa čerta.
Niektorým v tomto boji o vlastnú odvahu,
vypadla aj slzička. Niektoré deti boli dobré
celý rok, iné sľubovali, že sa polepšia, ale
napokon všetci presvedčili Mikuláša, čerta
aj anjela, že si sladkosti zaslúžia.
„K našej škôlke letia sane
a sú pekne maľované.
Na nich sedí Mikuláš.
Aké dary prinášaš?“
Čarovnú atmosféru nám vytvorili aj Lucie, ktoré nás prišli navštíviť zo základnej
školy, povymetali každý kút, zobrali všetko zlé a nechali len to dobré. A aj vďaka
nim sme mohli spokojne zrealizovať vianočný program.
Naše vystúpenie prinieslo krásnu atmosféru Vianoc. Srdcia nám poskočili rado
sťou, keď deti spievali koledy s doprovodom hudobných nástrojov. Zahrali aj scénku Živý Betlehem a bodkou bol Plachtový
tanček, kde sa vírili vločky ako u Perinbaby. Po programe deti ukázali aj šikovnosť
svojich rúk v tvorivých dielňach.
V decembri sme si vyzdobili stromček
v materskej škole, ale nezabudli sme ani na
stromček pre zvieratká, ktorý sme pre ne
vyzdobili maškrtami. Určite im pomôže cez
zimu, keď je najťažšie nájsť si potravu.
Posledný deň pred Vianocami v materskej škole sme mali Štedrý deň, ochutnávali sme vianočné dobroty, pozreli sme si
vianočnú rozprávku a niečo sme si našli aj
pod stromčekom...
Od októbra do decembra to sú tri úžasné mesiace plné zážitkov a radosti z objavovania nových vedomostí, schopností
a zručností, tri mesiace plné budovania
priateľstva a úcty medzi deťmi a učiteľkami. Tešíme sa na ďalšie mesiace tohto školského roku s našimi detičkami!
Mgr. Eva Labošová
Nech tichá hudba veselosti
Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci
Vám šťastie a lásku prinesie!
kolektív MŠ

„Vo filmoch sú hlavní hrdinovia už vopred označení, aby ich každý spoznal.
Vy ste hrdinovia na prvý pohľad na ulici
nespoznateľní. Vaše hrdinstvo je však
vzácnejšie, lebo prichádza od srdca.“ Týmito emotívnymi slovami sa 2. decembra
prihovorila hosťom p. Nataša Klimentová,
predsedníčka MS SČK v Medzibrode na
posedení venovanom darcom krvi.
„Jeden až tri odbery krvi dokážu zachrániť život človeka. Zrátajte si každý
za seba, koľkým ľuďom ste už pomohli,
koľkých ste zachránili. Veď by stačilo len
pár dní, kedy by darcovia prestali a život
v nemocniciach by bol ochromený. Krv je
najdôležitejšia a nenahraditeľná tekutina
a je jej stále nedostatok. Nedá sa vyrobiť,
nedá sa kúpiť. Nenahraditeľní sú preto aj
ľudia, ktorí sa podieľajú na fungovaní darcovstva. Preto sme veľmi radi, že sú aj tu
medzi nami tí, ktorí to vedia, prichádzajú
nezištne pomôcť a krv darovali aj počas
roku 2016. A za to vám patrí naše veľké
ďakujem.
Prajem vám všetkým hlavne pevné zdravie a výdrž vo vašom ušľachtilom konaní,

nech sa môžeme takto spolu stretávať ešte
mnoho rokov. Zároveň chcem vyjadriť
nádej, že sa vaše rady budú rozrastať a aj
doteraz anonymní medzibrodskí darcovia
nás raz poctia svojou návštevou.“
V mene všetkých darcov poďakoval organizátorkám za skvelý večer Jožko Zázrivec a zaželal všetkým ešte veľa podobných
posedení.
Aj pán starosta Pavol Svetlík sa prítomným hosťom prihovoril a ocenil ich snaženie a dobrovoľníctvo. Veď aj samotný
obecný úrad sa podieľal na uskutočnení
tohto večera a naďalej pokračuje vo finančnom odmeňovaní nových držiteľov
Jánskeho plakety.
V roku 2016 krv darovali: Janka Cipriani,
Mária Kulfasová, Eva Schmitz, Zuzana Šutáková, Monika Petríková, Lukáš Petrík,
Miloslav Urban, Jozef Zázrivec, Róbert Zázrivec, Michal Haviar ml., Marek Dřímalka, Róbert Hraško, Martin Kasza, Ľubomír
Huťka, Milan Lenčo ml., Vladimír Sáliš,
Ivan Sáliš, Branislav Sáliš, Katarína Sálišová, Róbert Oboňa.
(ks)

Kalendár zberu pevného domového
odpadu z kukanádob pre rok 2017
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

PDO
9.01., 23.01.
06.02., 20.02.
06.03., 20.03.
03.04., 18.04.
02.05., 15.05., 29.05.
12.06., 26.06.
10.07., 24.07.

Mesiac
August
September
Október
November
December

PDO
07.08., 21.08.
04.09., 18.09.
02.10., 16.10., 30.10.
13.11., 27.11.
04.12., 18.12.

26 vývozov PDO v roku 2017
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Deň makov a VČS ZO SZPB
v Medzibrode r. 2016
Už tretí rok po sebe v novembri sme si
na pietnej spomienke pripomenuli obete
1. sv. vojny. Po položení kvetov a vypočutí
si hymny SR v podaní mužskej speváckej
skupiny Borovô vystúpili v príhovoroch
starosta obce Ing. Pavol Svetlík, pán farár
Martin Uhrík a predseda ZO SZPB Ing. Ján
Pacek. V ich vystúpeniach jasne zaznela
kritika nezmyselnosti vedenia vojnových
konfliktov, v ktorých trpia nevinní a to
všetko len pre záujmy jednotlivcov, ktorých snaha je získať nový priestor, podrobiť si jeho obyvateľstvo a žiť z ich mozoľov.
Neodmysliteľná je aj snaha o využitie nerastného bohatstva danej krajiny, čo je súčasne cieľom dobyvačných konfliktov od
nepamäti. Vieme, že ľudstvo sa nepoučilo
a malo to za následok ďalšie vojnové konflikty na celom svete. Nemyslím tým len 2.
sv. vojnu, ale aj súčasné pomery vo svete.
Na pamätníku pri kostole sú mená 26 na-

šich občanov, ktorým nebolo umožnené
tešiť sa zo svojich detí a vnúčat, ale položili
svoje mladé životy za záujmy mocných.
Po skončení pietnej spomienky sme
v kultúrnom dome pokračovali výročnou
členskou schôdzou (VČS), kde v úvode
náš program obohatilo vystúpenie žiakov
základnej školy. Pri jednotlivých piesňach
v podaní detí prechádzal až mráz po chrbte
a nejednému z prítomných sa v očiach zaleskli slzy. Ďakujeme. Na záver ich vystúpenia poďakoval p. Pacek žiakom, učiteľkám
a pani riaditeľke odovzdal Ďakovný list
Oblastného výboru SZPB Základnej škole
v Medzibrode za spoluprácu pri zachovávaní spomienky na obete vojnových konfliktov. V internom programe schôdze bol hlavný dôraz položený na voľby členov výboru
ZO SZPB, kde opätovne bol za predsedu
ZO SZPB zvolený Ing. Ján Pacek. Na záver
predseda ZO zoznámil prítomných s Vyhlá-

sením účastníkov pietnej spomienky pri pamätníku NKP v Kremničke, z ktorého vyberám. "My zúčastnení tohto pietneho zhromaždenia pri Pamätníku 747 obetí fašizmu,
medzi ktorými bolo 211 žien, 58 detí z celkového počtu bolo 450 židov a 53 rómov.
Vyzývame všetkých občanov Slovenska,
aby sa aktívne zapojili k potláčaniu akýchkoľvek prejavov neofašizmu, neonacizmu,
xenofóbie, extrémizmu a terorizmu."
Naše spoločné akcie smerujeme pre výstrahu tým, ktorí by sa bezhlavo rútili do
obdobia podobného 30-tym rokom minulého storočia v Nemecku. Máme za to,
že ani jedna matka netúži oplakávať svoje
deti len preto, aby sa politikom splnili ich
sny rozširovania pôsobnosti vplyvu, zisku
nerastného bohatstva a prístupu k moru.
Vážme si mier a robme všetko pre jeho
udržanie.
Ján Pacek
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Všetko
najlepšie
ujo Vladko
Tohto roku sa dožil náš dlhoročný člen
DS Vladko Belluš krásneho životného
jubilea 80. rokov života.
Aj touto cestou Vám chceme zablahoželať, popriať pevné zdravie a tiež pohody.
Ďakujeme za Vašu dlhoročnú aktívnu
činnosť v DS.
Prajú členovia Medzibrodského
kočovného divadla

Ochrana zdravia v seniorskom veku
Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Medzibrode zorganizovala dňa 4.
novembra 2016 prednášku s tematikou
„Ochrana zdravia v seniorskom veku.“ Obsahom prednášky boli okruhy ako: zmeny
telesných funkcií, psychické zmeny a zmeny v sociálnom postavení.
V širšom merítku bola prednáška zameraná na výživu v seniorskom veku,
energetickú potrebu, fyziologické zmeny,
ktoré vplývajú na príjem potravy vo vyš-

šom veku, dôležitosť bielkovín, vitamínov,
minerálnych látok a stopových prvkov.
Nezabudlo sa spomenúť ani na potrebu tekutín a problémy, ktoré vznikajú pri nedostatočnom zavodňovaní organizmu. Boli
spomenuté aj poruchy výživy ako obezita
a malnutrícia (podvýživa).
Vysvetlená bola dôležitosť cholesterolu
a aj jeho negatívne účinky na organizmus
a výber potravín, ktoré udržujú cholesterol
v medziach normy.

Vymenované boli aj potraviny, ktoré
 bsahujú vitamíny, minerálne látky a stoo
pové prvky a akú majú nezastupiteľnú
úlohu pri trávení a ich vplyv na životne
dôležité funkcie človeka.
Na záver bola zhrnutá prevencia najčastejších ochorení sprevádzajúcich seniorský
vek a dodržiavanie režimových známok
v rámci prevencie komplikácií.
Výbor JD
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jubilanti

Jubilanti
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65 rokov
Gonda Ján
Murgaš Jozef
Uhrík Marian
Jankovič Peter
Haviar Emil
Jančík Peter
Rádl Stanislav
Vaníková Anna, Ing.
Hrubá Marta
Huťková Zdenka
Šutáková Mária
Šutáková Barbora
Prašovská Katarína
Smidová Alica
Pohorelcová Elena
Bacúliková Veronika

70 rokov
Pomerne ráznym krokom prichádzali 9.11. pozvaní hostia do kultúrneho
domu. Obecný úrad tu ako každoročne
organizoval slávnostné posedenie pre
našich jubilujúcich spoluobčanov.
Pán starosta prítomných srdečne privítal
a zagratuloval im ku krásnemu životnému
jubileu. Vyslovil priania pevného zdravia
a veľa radosti prežitej so svojimi blízkymi.
Na javisku už boli pripravení malí škôlkari. Pesničkami a malým divadielkom
„Ťahal dedko repku“ gratulovali oslávencom a vyvolali na ich tvárach úprimný
úsmev. Po vystúpení obdarovali hostí malým, vlastnoručne vyrobeným darčekom.
„Do roka je veľa dní, do týždňa len
sedem, ale takých ako dnes, taký je len
jeden.“ To už malinkých vinšovníkov vystriedali na pódiu školáci, ktorí tiež prišli
osláviť sviatok našich najstarších Medzibroďanov. A spievali ako o dušu, čo
bolo odmenené veľkým potleskom.

Na záver programu boli prítomní obdarení ružičkou a posedenie v dobrej zábave
pokračovalo ďalej.
K najčastejšie vysloveným prianiam
v toto novembrové popoludnie, bolo prianie pevného zdravia. K tomuto sa pripájame aj my v RRR a jubilantom prajeme,
aby jediní lekári, ktorých budú kedy potrebovať, boli MUDr. Veselý, MUDr. Pokojný
a MUDr. Striedmy.
-ks-

Ilčík Štefan
Majcher Vladimír
Petrigačova Božena
Strmeňová Zlata
Smolová Viera
Compelová Viera
Gregorová Katarína
Paulenková Zuzana
Šuhajdová Klára
Rosenbergerová Mária

75 rokov
Kabáč Rudolf
Mešková Mária

80 rokov
Belluš Ladislav
Hrašková Jozefína
Šedibová Helena
Sokolová Eleonóra
Kňazíková Serafína

85 rokov
Haviar Richard
Marek Jozef
Potančok Ondrej
Hudecová Blažena

90 rokov
Prašovská Júlia
Lamperová Anna

h.

44
41

33
54

41
37
00
57

59
56
11
59
56
59
56
48
08

59
56
49
12
34

01
58
11
08
00
22
08
57
53
52
49
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Bystrica(14.36)
Brezno(15.41)
Č. Ska
KRÁĽOVA
HOĽA
10.11
10.12
REX
1780
Margecany(
6.46)
Banská
Bystrica(10.30)
Bratislava
10.56 11.01 ZSSK Os
7410 Brezno mesto(10.15)
Banská Bystrica(11.24)
Žilina
15.0110.59
ZSSK
OsZSSKZSSK
7414
Banská
Žilina
14.56
15.01
Os Banská
7414
Brezno(14.21)
Banská Bystrica(15.24)
11.00
Os Brezno(14.21)
7407
Bystrica(10.36)
Brezno Bystrica(15.24)
mesto(11.42)
12.59 13.00 ZSSK Os
7409 Banská Bystrica(12.36)
Brezno(13.36)
10.56
11.01
ZSSK
Os
7410
Brezno
mesto(10.15)
Banská
Bystrica(11.24)
Žilina
nejde
v
⑥
nejde Bratisla
v⑥
15.5012.56
ZSSK
OsZSSKZSSK
7416
mesto(15.06)
Banská
Bystrica(16.14)
15.49
15.50
Os Brezno
7416
Brezno mesto(15.06)
Banská Bystrica(16.14)
13.01
Os Brezno
7412
mesto(12.14)
Banská Bystrica(13.24)
Ostrava
12.59
13.00
ZSSK REX
Os
7409
Banská
Bystrica(12.36)
Brezno(13.36) KRÁĽOVA
HOĽA
ide
v
X,
nejde
24.XII.
8.I.
13.48
13.49
ZSSK
1783
Banská
Bystrica(13.30)
Margecany(17.03)
Košice
ide
v
X,
nejde
16.1212.56
ZSSK 16.12
Os ZSSK
7415
Banská
Brezno(16.53) Brezno(16.53)
16.12
Os Bystrica(15.44)
7415 Banská Bystrica(15.44)
Os
7412
Ostrava
nejde 24.XII.- 8.I.
14.08 13.01
14.08 ZSSK
ZSSK Os
7411 Brezno
Banská mesto(12.14)
Bystrica(13.45) Banská Bystrica(13.24)
Brezno(14.47) ide v X, ide
R.1.,
Sobota
v ⑦ a 17.IV.,
8.V.,
16.3513.48
ZSSK
OsZSSKZSSK
7436
mesto(15.50)
Banská
Bystrica(17.05)
ide v ⑦
a 17.
a 1.VII.-Bystrica(17.05)
3.IX.HOĽA
Bratisla
KRÁĽOVA
16.34
16.35
Os Banská
7436
Brezno mesto(15.50)
Banská
13.49
REX Brezno
1783
Bystrica(13.30)
Margecany(17.03)
Košice
1.XI.,
nejde
25.
XII.,1.,I.,
14.59
15.00
ZSSK
Os
7413
Banská
Bystrica(14.36)
Brezno(15.41)
Č.
Skala
1.XI.,
nejde
25
14.08 14.08 ZSSK Os
7411 Banská Bystrica(13.45)
Brezno(14.47) ide v X, nejde 24.XII.- 8.I. R. Sobota
Žilina
-16., 30.IV., 7.V
3.IX. 30.IV., 7.V., 2.VII.
14.56 15.01 ZSSK Os
7414 Brezno(14.21)
Banská Bystrica(15.24) a 1.VII.- 16.,
Žilina
Ostra
27.VIII.
15.49 15.00
15.50 ZSSK Os
7416 Banská
Brezno mesto(15.06)
Bratislava
14.59
7413
Bystrica(14.36) Banská Bystrica(16.14)
Brezno(15.41) nejde v ⑥
Č. Skala
27.VIII.
ide
v
X,
nejde
24.XII.
8.I.
ide
v
X
a
⑥
16.12
16.12
ZSSK
Os
7415
Banská
Bystrica(15.44)
Brezno(16.53)
15.01
7414
Banská Bystrica(15.24)
Žilinaide v XOstra
17.0214.56
ZSSK
Os ZSSK
7418 Brezno
mesto(16.21)
Banská
Bystrica(17.25)
a⑥
17.01
17.02
Os Brezno(14.21)
7418
Brezno mesto(16.21)
Banská
Bystrica(17.25)
ide v ⑦
a 17.IV., 1., 8.V., Bratislava
16.34
16.35
ZSSK
Os
7436
Brezno
mesto(15.50)
Banská
Bystrica(17.05)
nejde
v⑥
15.49
15.50
ZSSK
Os
7416
Brezno
mesto(15.06)
Banská
Bystrica(16.14)
17.03 16.58
ZSSK 17.03
Os ZSSK
7417 Banská
Bystrica(16.35)
Brezno(17.39)
1.XI.,
nejde
25.
XII.,1.,I.,
Os Banská
7417
Banská Bystrica(16.35)
Brezno(17.39)
Žilina
X, nejde
16.12 16.12 ZSSK Os
7415
Bystrica(15.44)
Brezno(16.53) ide
16., v30.IV.,
7.V.,24.XII.
2.VII. -- 8.I.
GERAVY
18.1216.34
ZSSK
REX
1782
Margecany(14.46)
Banská
Bystrica(18.30)
Bratisla
Ostrava
27.VIII.
GERAVY
ide
v
⑦
a
17.IV.,
1.,
8.V.,
ZSSKZSSK
Os
7436
mesto(15.50)
Banská Bystrica(17.05)
18.1116.35
18.12
REXBrezno
1782
Margecany(14.46)
Banská Bystrica(18.30)
Bratislava
ide v X
a⑥
1.XI.,
nejde
25. XII.,1.,I.,
17.02Os
ZSSK 7419
Os Banská
7418 Brezno
mesto(16.21)
Banská
Bystrica(17.25)
Ostrava
18.1317.01
ZSSK
Bystrica(17.46)
Brezno
mesto(18.56)
Žilina
18.0817.03
18.13
ZSSK
Os Banská
7419
Banská Bystrica(17.46)
Brezno
mesto(18.56)
16., 30.IV., 7.V.,
2.VII. 16.58
ZSSK
Os
7417
Bystrica(16.35)
Brezno(17.39)
19.01 ZSSK Os
7420 Brezno(18.21)
Banská Bystrica(19.24)
Žilina
Ostrava
27.VIII.
GERAVY
18.11
ZSSKZSSK
REX 1782
Banská Bystrica(18.30)
Bratislava
19.0018.12
19.01
Os Margecany(14.46)
7420
Brezno(18.21)
Banská
Bystrica(19.24)
ide v X a ⑥
17.02
ZSSK
Os
7418
Brezno
mesto(16.21)
Banská
Bystrica(17.25)
Ostrava
19.2317.01
ZSSK
Os
7421
Banská
Bystrica(18.54)
Brezno
mesto(20.07)
18.08 18.13 ZSSK Os
7419 Banská Bystrica(17.46)
Brezno mesto(18.56)
19.2217.03
19.23
ZSSK
Os Brezno(18.21)
7421
Banská Bystrica(18.54)
Breznoidemesto(20.07)
ZSSK
Os Banská
7417
Bystrica(16.35)
Brezno(17.39)
v X, nejde 24.XII.
- 8.I.
19.00
19.01Os
ZSSK 7423
Os
7420 Banská
Banská
Bystrica(19.24)
Žilina
20.0916.58
ZSSK
Bystrica(19.46)
Brezno
mesto(20.54)
GERAVY mesto(20.54)
ide v X, nejde
18.11
18.12
ZSSK
REX
1782
Margecany(14.46)
Banská
Bystrica(18.30)
Bratislava
20.08
20.09
Os
7423
Banská
Bystrica(19.46)
19.22
19.23
ZSSKZSSK
Os
7421
Banská
Bystrica(18.54)
Brezno
mesto(20.07)Brezno
20.5818.08
ZSSK
OsZSSK 7422
mesto(20.11)
Banská
Bystrica(21.21)
18.13
Os Brezno
7419
Banská
Bystrica(17.46)
Brezno
mesto(18.56) ide v X, nejde 24.XII. - 8.I.
20.08
20.09
ZSSK
Os
7423
Banská
Bystrica(19.46)
Brezno
mesto(20.54)
20.57
20.58 ZSSK
Os Bystrica(20.31)
7422 Brezno mesto(20.11)
Banská Bystrica(21.21)
20.5919.00
ZSSK
Brezno(21.34)
19.01
ZSSK 7425
7420
Banská Bystrica(19.24)
Žilina
20.57
20.58Os
Os Banská
7422 Brezno(18.21)
Brezno mesto(20.11)
Bystrica(21.21)
20.53
20.59
Os Banská
7425
Banská Bystrica(20.31)
19.23
7421
Bystrica(18.54)
BreznoBrezno(21.34)
mesto(20.07)
20.53
20.59
Os Banská
7425
Bystrica(20.31)
22.5319.22
ZSSK
OsZSSKZSSK
7427
Bystrica(22.30)
Brezno(23.27) Brezno(21.34)
24.XII. - 8.I.
22.52
22.53
Os
7427
Bystrica(22.30)
20.09
7423
Bystrica(19.46)
BreznoBrezno(23.27)
mesto(20.54) ide v X, nejde
22.52
22.53
ZSSK
Os Banská
7427
Banská Bystrica(22.30)
Brezno(23.27)
22.5420.08
ZSSK
OsZSSK
7424
Brezno
mesto(22.11)
Banská
Bystrica(23.15)
22.49
22.54
ZSSK
Os
7424
Brezno
mesto(22.11)
Banská
Bystrica(23.15)
20.57
ZSSKZSSK
Os
7422
mesto(20.11)
Banská Bystrica(21.21)
22.4920.58
22.54
Os Brezno
7424
Brezno mesto(22.11)
Banská Bystrica(23.15)

Príchody a odchody vlakov

20.53 20.59 ZSSK
22.52 22.53 ZSSK
22.49 22.54 ZSSK

Os
Os
Os

VYSVETLIVKY / EXPLANATION:

7425 Banská Bystrica(20.31)
7427 Banská Bystrica(22.30)
7424 Brezno mesto(22.11)

vlaku
ETLIVKY /Druh
R EXPLANATION:
Rýchlik / Ordinary fast train
REX
RegionalExpress / RegionalExpress
u
Zr
Zrýchlený vlak / Semi-fast/regional
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zákaznícka
linkacentre
pre
ostatné
other lines
- 02/20 50 20 20
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Dopravca
/ Train operator

egionalExpress /Druh
RegionalExpress
vlaku
Obmedzenie
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šport

Vydarený záver jesene
Jesenná časť nášho A družstva v IV. lige
sa niesla v znamení sérií. Po úvodnej výhre
nad nováčikom z Olovár v pomere 2:0 prišla najskôr 5-zápasová séria bez víťazstva
so ziskom iba 2 bodov, po ktorej sa naši
chlapci držali v spodných miestach tabuľky a mali pred sebou 3 ťažké derby zápasy
plus stretnutie na ihrisku lídra súťaže.
Záver jesene však vyšiel našim chlapcom nad očakávanie a svoju sériu neporaziteľnosti natiahli až na 7 zápasov v ktorých získali 17 bodov. Za zmienku stojí
hlavne jednoznačné víťazstvo 5:1 v derby
proti Šalkovej s čerešničkou na torte v podobe krásneho gólu Michala Sedliaka zo
40 metrov. Povzbudení týmto víťazstvom
odchádzali hráči s bodovými ambíciami
aj na ihrisko lídra súťaže do Slovenských
Ďarmot. Konečnú remízu 1:1 by pred zá-

pasom brali asi viacerí, ale vzhľadom na 2
neuznané góly bol 1 bod z tohto zápasu
nakoniec málo. Vďaka úspešnému finišu
bude naše družstvo zimovať na vynikajúcom 3. mieste a v jarnej časti sa chce naďalej držať v popredí tabuľky a atraktívnym
futbalom baviť divákov.
V mládežníckych súťažiach nás reprezentuje družstvo prípravky a mladších
žiakov. Viacerí chlapci majú celkom nabitý program, keďže pre nedostatok hráčov
nastupujú v obidvoch družstvách. Pre kolidovanie termínov a takisto nepriaznivé
počasie sa všetky zápasy nestihli odohrať
a presunuli sa do jarnej časti. Dôležité je
v týchto mladých nádejách vzbudiť lásku
k futbalu, pretože bez mládežníckej základne sa o pár rokov nebude dať logicky
hrať ani futbal dospelých.
(ihu)

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

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
6
7
6
5
6
6
4
4
5
3
2
1

5
3
4
0
2
4
1
0
5
4
1
5
3
3

0 20: 7 29
2 33:12 27
3 21:14 22
6 20:22 21
5 31:14 20
4 19:15 19
6 19:23 19
7 22:27 18
4 19:18 17
5 15:17 16
7 19:23 16
5 18:23 14
8 13:36 9
9 8:26 6

5
4
3
2
0

1
1
0
0
2

0 36: 6 16
2 19:14 13
3 16:22 9
5 12:29 6
4 6:18 2

8
6
1
1

1
1
1
1

0
2
7
7

1. trieda mladší žiaci
1.
2.
3.
4.
5.

Nemecká
Selce
Medzibrod
Poniky
Malachov

6
7
6
7
6

1. trieda prípravky
1.
2.
3.
4.

Brusno-Ondrej
Medzibrod
Valaská
Ľubietová

9
9
9
9

39:2 25
22:6 19
6:32 4
4:31 4

Medzibrod dominuje 6. lige
Počas najkrajších sviatkov v roku majú
prestávku aj okresné stolnotenisové súťaže, ktoré sa už dostali takmer do svojej
polovice a má v nich v podobe 3 družstiev
zastúpenie aj naša obec.
A družstvo sa drží v strede tabuľky a zdá
sa, že v odvetnej časti bude bojovať o konečné 6. miesto. Vinou častých absencií malo
viackrát problémy so zostavou a muselo byť
doplnené hráčmi B a C družstva, ktorí v prípade potreby môžu nastúpiť aj vo vyššej súťaži. Z odohraných zápasov asi najviac mrzí
domáca prehra 8:10 s Predajnou B.
V 6. lige nás reprezentujú 2 družstvá
a je potešiteľné, že obidve sa držia v popredí tabuľky. B družstvo zatiaľ prechádza
súťažou celkom hladko, kedže jeho najtesnejšie víťazstvo bolo v pomere 13:5. Samozrejme skutočný test kvalít príde hneď
v úvodnom novoročnom kole, keď na do-

mácich stoloch odohrajú hráči súboj o 1.
miesto proti družstvu Selce B. Príjemným
prekvapením súťaže sú výkony nášho C
družstva, ktoré sa drží na vynikajúcom 3.
mieste a v poslednom kole úvodnej polovice nastúpi na stoloch Dubovej B.

Vstup na zápasy našich družstiev v budove bývalej materskej školy je voľný
a všetky potrebné informácie o súťažiach
nájdete na www.stolnytenisbb.webnode.
sk alebo www.pinec.info
(ihu)

5. liga

6. liga

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

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

10 10
10 8
10 7
10 7
9 6
10 5
10 5
10 2
10 1
10 2
9 1
10 0

0
1
1
1
0
1
0
1
2
0
2
1

0
1
2
2
3
4
5
7
7
8
6
9

126:54
125:55
118:62
113:67
93:69
100:80
84:96
71:109
70:110
57:123
58:104
47:133

30
27
25
25
21
21
20
15
14
14
13
11

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

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

10 10
10 9
10 6
10 5
10 6
10 5
10 4
10 4
10 2
10 0
10 1
10 1

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

0
0
3
3
4
4
4
5
6
7
8
9

148:32
120:60
97:83
96:84
85:95
108:72
97:83
86:94
76:104
66:114
54:126
47:133

30
29
23
22
22
21
20
19
16
13
13
12
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