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obecné noviny do každej rodiny

štvrťročník o dianí v Medzibrode

2018

zadarmo do každej domácnosti

Po 68 rokoch máme vykúpené
pozemky pod futbalovým ihriskom

Nová jedáleň MŠ pod hôrkami

Milí spoluobčania,
vstupujeme do posledného roka volebného obdobia 2014 – 2018 a pred nami je
necelých deväť mesiacov na to, aby sme
mohli uzavrieť ďalšiu kapitolu našej spoločnej cesty. Tento čas sa budeme snažiť
využiť na realizáciu naplánovaných činností, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom v rámci rozpočtu na tento
rok. Počas uplynulých štyroch rokov som
viackrát uviedol, že v tomto volebnom období budú prioritou dva rozsiahle projekty
a to vybudovanie miestnych komunikácií
v IBV Dúbrava a prestavba materskej školy
Pod hôrkami.
V novom obytnom súbore bude v prvej
polovici tohto roka zrealizovaná posledná
etapa výstavby miestnej komunikácie na
ulici Slnečná v dĺžke 250 m. Týmto bude
v celej obytnej zóne vybudovaná prístupová cesta a napriek tomu, že z finančných
dôvodov je zatiaľ urobená len v základnej
podkladovej asfaltovej vrstve, určite bude
plniť svoj účel. Samozrejme v blízkej budúcnosti sa uvažuje s položením finálnej
asfaltovej vrstvy.

V materskej škole plánujeme v tomto roku ukončiť elektroinštalačné práce
na prízemí budovy, pristúpiť k výmene
kompletného vodovodu a rozvodu vnútornej kanalizácie. V prvom kvartáli roku
2018 sme už zrealizovali stavebné práce –
omietky, stropné podhľady, potery v novo
pristavenej časti budovy. Na zateplenie
budovy sme si tento mesiac podali
žiadosť o dotáciu cez Environmentálny fond.
Stavebné práce budú v tomto roku začaté aj v športovom areáli. Od Slovenského
futbalového zväzu nám
bola poskytnutá účelová
dotácia vo výške 30 000
Eur v rámci budovania infraštruktúry futbalových
štadiónov na výstavbu nových šatní a sociálnych zariadení.
Ďalšou dobrou správou
je, že trojročný proces vysporadúvania pozemkov na 4 parcelách – KN-E č. 507/2, KN-E č. 508/1,

KN-E č. 517/2 a KN-E č. 518 priniesol svoje
ovocie a po šesťdesiatich ôsmich rokoch
máme v celosti vykúpené pozemky pod
futbalovým ihriskom a v jeho areáli. Touto
cestou chcem poďakovať všetkým pôvodným vlastníkom pozemkov za pochopenie
a ústretovosť pri prevodoch nehnuteľnosti.
Som rád, že tieto verejné priestory, ktoré
slúžia všetkým, majú svojho gazdu v podobe obce. V súčasnosti je snahou obce dostať na list vlastníctva aj parcely na námestí
obce a v areáli zdravotného strediska. Bez
toho, aby obec vlastnila tieto pozemky, nie
je možné vykonať žiadne stavebné alebo
akékoľvek udržiavacie práce, pretože zo
strany obce by išlo o porušenie zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.
Okrem uvedených aktivít sa budeme aj
v tomto roku prostredníctvom vyhlásených výziev uchádzať o získanie ďalších
finančných prostriedkov a tým aj o zhodnotenie obecného majetku a skvalitnenie
služieb pre obyvateľstvo.
Pavol Svetlík
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TAJomstvá NA TAJOVSKÉHO
DIVADELNÝCH DŇOCH

alebo prečo nebude prehliadka v Medzibrode
Divadelná tradícia v Medzibrode oslavuje už svoje 105. výročie. V našom regióne
patrí momentálne medzibrodské ochotnícke divadlo k raritám. Len tu sú dva
dospelé divadelné súbory, ktoré pracujú
pravidelne a viac menej úspešne. Bývalý
DOS Medzibrod dlhé roky patril k elite
ochotníckeho divadla svojou prácou, ale
aj svojou príslušnosťou k tzv. stálej divadelnej scéne, do ktorej nebolo jednoduché sa dostať.
Od roku 2003 (s jednou prestávkou) sa
aj Stredoslovenské osvetové stredisko rozhodlo usporadúvať regionálnu prehliadku
ochotníckych činohercov vo vašej obci.
Tajovského divadelné dni sa stali v Medzibrode súčasťou kultúrneho života a tiež
prispeli k úspechu v súťaži Dedina roka.
Niekedy sa však situácia zmení natoľko, že zabehnuté veci potrebujú zmenu.
A okolnosti si práve v tomto roku zmenu
vyžiadali. Do poslednej chvíle všetko nasvedčovalo tomu, že regionálnu prehliadku budeme opäť organizovať v Medzibrode. Nakoniec však viacero súborov nebolo
momentálne pripravených, resp. nemalo
z rôznych príčin možnosť zúčastniť sa jej.
Rodisko J. G. Tajovského, ktorého meno

prehliadka nesie, sa stalo súčasťou TDD
a festival sa už roky otvára v Tajove. Hneď
po premiére Medzibrodského kočovného
divadla sme sa tak s divadelníkmi, ako
aj so starostom Tajova dohodli na tom,
že už niekoľký krát budeme 22.3.2018

otvárať prehliadku inscenáciou „starých“
Medzibroďanov. Nakoniec, vy, diváci
z Medzibrodu ste mali už niekoľkokrát
možnosť inscenáciu JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA vidieť. Tak prečo nepriniesť výborné
divadlo do Tajova? Podobne je na tom aj
Divadlo „medziBRODway“ a ich inscenácia VAŠI LUPIČI. Tú sme sa preto rozhodli
uviesť v obci Králiky, kde bola ich komédia
22.3.2018 pre domácich divadelným sviatkom. A to je aj našou úlohou a poslaním
- šíriť kultúru do obcí nášho regiónu.
No a po mnohých zmenách, prísľuboch
a ich rušení zostali v programe prehliadky ešte dva súbory. Jeden je z kategórie
divadla mladých – Divadlo ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystrice s inscenáciou OBRÁZKY NESMRTEĽNEJ MLADOSTI. Druhý len v tejto sezóne túto kategóriu opustil
a nás veľmi teší, že v regióne vzniklo nové
ochotnícke divadlo v Slovenskej Ľupči,
ktoré si hovorí Paravany. Základ súboru
tvoria bývalé členky divadla mladých pri
ľupčianskej ZUŠ, ktoré prizvali k spolupráci niekoľkých bývalých členov divadla zo
susednej obce. Za svoju prvotinu si vybrali
známu Tajovského komédiu ŽENSKÝ ZÁKON. Oba tieto súbory sa predstavili na
pôde Stredoslovenského osvetového stre- u
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u diska v jeho komornej sále. Obe predstavenia sa uskutočnili 23.3.2018.
Napriek tomu, že Tajovského divadelné dni v tomto ročníku nezavítali do Medzibrodu, aj keď obec mala v súťaži dve
ohnivká, chceme poďakovať vedeniu obce
za pomoc a ochotu. Veď aj tento rok sme
boli dohodnutí. Sviatok ochotníckeho divadla v podobe regionálnej prehliadky sa
však určite vráti, keď budú opäť všetky
veci hrať organizátorom do karát. Nakoniec o našej snahe prinášať do Medzibrodu
zaujímavé kultúrne podujatia svedčí aj to,
že 7. apríla 2018 sa tu bude konať prehliadka STRUNOBRANIE. Preto vás všetkých,
čo máte radi umenie, srdečne pozývame
na príjemné koncerty folkovej, country
a populárnej hudby. Tešíme sa na vás.
Maroš Krajčovič
metodik SOS pre divadlo

Pozdrav zo zimných
olympijských hier
Olympijský oheň zhasol, hry v Pjongčangu sa pred pár týždňami definitívne
skončili. Dnes už vieme, ako to celé dopadlo. Vďaka Nasti Kuzminovej sa slovenský
tím našťastie domov nevracal bez olympijských medailí. Okrem tejto biatlonovej
legendy sme mohli doma v pohodlnom
kresle nerušene sledovať i ostatné zaují-

mavé športové súboje zástupcov „našich“
olympionikov, ktorým sme na diaľku držali palce. Napriek tomu, že v našej obci
nemajú trvalý pobyt, sú svojim spôsobom
spätí s medzibrodskou hrudou. Matej Kazár – reprezentant SR v biatlone, Tomáš
Surový a Patrik Lamper – reprezentanti SR
v ľadovom hokeji.
Na záver sa chceme
poďakovať
Matejovi
Kazárovi, ktorý „mal
prsty“ v zaslaní krásnej
pohľadnice z ďalekého
Pjongčangu aj s podpismi slovenských olympijských športovcov. (ihu)

Spoločenské
okienko
V roku 2017:

• opustilo nás 5 mužov a 4 ženy
• narodilo sa 23 detí
(15 chlapcov a 8 dievčat)
• uzavrelo sa 13 manželstiev

Narodil sa:
Damian Haviar

Štatistika za rok 2017:
• k 1.1.2017 mala naša obec 1360
obyvateľov
• na trvalý pobyt sa prihlásilo 31
občanov
• z trvalého pobytu sa odhlásilo 20
občanov
• narodilo sa 23 detí
• zomreli 9 občania
• k 31.12.2017 mala naša obec 1385
obyvateľov

V roku 2018 nás opustili:
Anna Lamperová (92)
Ján Debnár (59)
Jozefína Kabáčová (88)

Narodila sa:
Natália Plavcová

Do stavu manželského vstúpili:
Miroslav Lalík a Martina Vetráková
Dominik Wolf a Lea Mikundová
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STRUNOBRANIE 2018
Všetkých milovníkov dobrej hudby najmä folku a country a štýlov z nich vychádzajúcich, pozývame 7. apríla o 14.30 do
sály nášho kultúrneho domu. Uskutoční
sa tu Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov STRUNOBRANIE 2018.
Vyhlasovateľom prehliadky je Národné
osvetové centrum v Bratislave a hlavným
organizátorom Stredoslovenské osvetové
stredisko v Banskej Bystrici. Súťažiaci sa
prezentujú hudbou hudobných žánrov
populárnej hudby, najmä folkom, country, trampskou piesňou, folk bluesom, folk
rockom a world music. Hlavným zámerom
prehliadky je podchytiť talentovaných neprofesionálnych hudobníkov pôsobiacich
v uvedených hudobných žánroch, umožniť najlepším skupinám a sólistom v kraji

koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou a napomôcť tak zvyšovaniu ich
umeleckej úrovne.
Prehliadka má už v našom regióne dlhú
tradíciu. Po prvýkrát ju Stredoslovenské
osvetové stredisko uskutočnilo už pred
takmer dvadsiatimi rokmi. Za tú dobu sa
niekoľkokrát uskutočnila v Banskej Bystrici, niekoľkokrát v Brezne a teraz zavítala
do Medzibrodu.
Tohtoročnej prehliadky sa zúčastní celkovo sedem účastníkov – päť sólistov a dve
kapely. Prvou z nich je mladá hudobníčka,
vlastne ešte žiačka základnej školy, Nela
Šajbanová z Poník. Strunobrania sa zúčastnila aj v minulom roku. Svoje piesne,
hudbu aj texty si píše sama a sama sa aj
sprevádza na gitare. Ďalším účastníkom,
ktorý bude na Strunobraní opäť po roku,
je folkový pesničkár Igor Moško z Novej

Bane. Svoju tvorbu prezentuje už 30 rokov
a niektorí ho mohli vidieť aj na programe
ŠLÁGER TV.
Podobne z Novej Bane je aj Števo Gajdoš.
Minulý rok sa prehliadky zúčastnil so svojou kapelou Števo Gajdoš Trio, ale tento rok
sa bude uchádzať o priazeň poroty i divákov
ako sólista. Z Liptovského Mikuláša k nám
zavíta pesničkár Marián Petráš, ktorý so
svojim bratrancom Jurajom tvoria duo MajDur a v minulom roku za zúčastnili celoslovenského kola Strunobrania. V tomto roku
sa však krajské kolo v Žilinskom kraji nekoná, a preto mu organizátori umožnili vystúpiť u nás. Ťahákom pre domácich divákov
a veríme, že nie len pre nich, bude Tomáš
Pohorelec z Medzibrodu. Strunobrania sa
zúčastní už po niekoľkýkrát a treba dodať,
že v minulosti získal aj niekoľko ocenení a zúčastnil sa aj celoslovenského kola.
Jednou zo zúčastnených kapiel Bude TULIBANDA z Polomky. Podobne ako Tomáš
Pohorelec, aj Tulibanda je na Strunobraní
už stará známa. Vlastne bola pri prehliadke už od jej počiatkov a po niekoľkých rokoch a niekoľkých personálnych zmenách
sa opäť do jej programu vracia. Posledným
súťažiacim na tohtoročnej prehliadke bude
v našom regióne (ale nielen v ňom) pomerne známa a populárna folkrocková skupina
SILO A LAMPA SVIEŤ z Brezna, ktorá má
už na svojom konte vydanie debutového albumu i množstvo koncertov na Slovensku
i v zahraničí.
Okrem súťažiacich si návštevníci budú
môcť vychutnať aj koncert hosťa, ktorým
bude vrútocko-martinská folkrocková kapela DeART. Skupina vznikla v roku 2013
ako pokračovanie populárnej skupiny Náhodní pocestní.
Ako sme už uviedli, prehliadka je súťažná, preto bude výkon súťažiacich hodnotiť odborná porota v zložení: predseda
– Dalibor Urminský – hudobník, kapelník
hosťa prehliadky, skupiny DeART a člen
ústredného poradného zboru NOC pre
Strunobranie. Členmi poroty budú: Peter
„Kefo“ Šrank – pesničkár, básnik a textár
zo Žiaru nad Hronom a Libor Fridman –
hudobník a pedagóg na katedre hudby PF
UMB v Banskej Bystrici.
Súťažná časť prehliadky začne o 14.30
a koncert hosťa – skupiny DeART o 18.00.
Vstupné na celú prehliadku bude 3 €. Prehliadku z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia a koná sa s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR.
Ešte raz všetkých srdečne pozývame!
Mgr. Dušan Jablonský
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73. výročie oslobodenia obce
18. marca 2018 sme si pri pomníku obetí
2. sv. vojny v obci (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) uctili 73. výročie oslobodenia obce Medzibrod.
Tento rok si pripomíname 100. výročie
prímeria na všetkých bojiskách 1. sv. vojny,
100. výročie vzniku 1. ČSR, ale aj 80. výročie Mníchovskej zrady a ďalšie, z ktorých
spomeniem len 25. výročie vzniku samostatnej SR a 73. výročie oslobodenia našej
obce a ukončenia 2. sv. vojny. Zámerne
hovorím o ukončení vojny a nie porážky

fašizmu, pretože tento nebol doteraz úplne
porazený. Stretávame sa s jeho prejavmi
v celej Európe. Živnou pôdou a podhubím
jeho šírenia sú sociálne rozdiely, rozdielnosť náboženských kultúr a narastajúci
extrémizmus.
No tak ako naši otcovia a dedovia v SNP,
sme sa v minulom roku dokázali zjednotiť a vo voľbách do VÚC vystaviť stopku
strane, ktorej predstavitelia sú nositeľmi
rasových a extrémistických názorov, postojov a velebenia ľudáckeho režimu a jeho
predstaviteľov. Keby sme si však mysleli, že
sme tieto prejavy zo spoločnosti vykorenili raz a navždy, mýlili by sme sa, lebo na
časti mladej generácie sa podpísal 29-ročný
nezáujem spoločnosti o ňu, ovplyvnený západnou kultúrou a drogami. Na budovanie
národného povedomia to určite nestačilo.
Stratený čas sa nám môže vypomstiť.
Možno niekto z menej zasvätených môže
namietať, prečo si každoročne udalosti 2.
sv. vojny pripomíname, či je to ešte potrebné. Odpoveď je jasná! Áno, je to potreba,
pričom musíme doháňať stratený čas.
Na základe postupu oslobodzovacích
vojsk k Bystrici z juhu, museli Nemci s Maďarmi uvoľniť front pri Podbrezovej a opustiť tento priestor z dôvodu, aby sa nedostali
do obkľúčenia. Pri ústupe poškodili želez-

ničný most cez Hron, ale aj tak postup oslobodzujúcich vojsk nezastavili.
Preto v tichej pietnej spomienke si pripomíname obdobie spred 73 rokov, kedy vojská Červenej armády a Rumunskej armády vytlačili okupačné vojská z našej obce.
V skorých ranných hodinách 23. marca
1945 zo smeru od Brusna vošli jednotky 9.
a 18. rumunskej pešej divízie spoločne so
42. gardovou divíziou ČA do našej obce.
Vojaci 54. pevnostnej brigády vykonali kontrolu a vyčistenie príbytkov od možných
okupačných vojakov a pokračovali ďalej
v postupe na Slovenskú Ľupču.
Postupne sa vracal do obce normálny život. Pristúpilo sa k odmínovaniu vstupu do
lesov a odstráneniu následkov po bojovej
činnosti. Vojaci Červenej armády postavili

cez Hron drevený most a obnovilo sa vyučovanie v škole.
Na večnú pamiatku obetí 2. svetovej vojny, bol slávnostne odhalený tento pomník,
pamätná tabuľa na kultúrnom dome a Základnej škole, pripomínajúca ďalším generáciám vojnové udalosti a hrôzy, ktoré sa tu
v našej obci udiali.
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 nielen slovenských a nepripustime prekrúcanie histórie národno-oslobodzovacieho boja a zabráňme rôznym prejavom extrémizmu.
Výbor ZO SZPB sa týmto obracia na spoluobčanov, ktorí prežili vojnové obdobie,
alebo z rozprávania svojich starých rodičov
majú uchované v pamäti udalosti viažuce
sa na obdobie 2. sv. vojny, aby tieto poskytli výboru ZO SZPB z dôvodu spracovania
materiálu pre potreby uceleného prehľadu
pre generácie, ktoré prídu po nás. Vopred
ďakujem.
Predseda ZO SZPB
Ing. Ján Pacek
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Najznámejší rodáci z Medzibrodu
Skôr, ako budeme pokračovať v spomienkach na vynikajúcich rodákov, musíme
objasniť vznesené pripomienky k už uverejneným príspevkom.
Niektorí spoluobčania sú presvedčení,
že J. Konder začínal účinkovať v Bratislave
(SND), lebo tam ho videli v inkriminovanom čase vystupovať. Nie teda ako sme to
uviedli v stručnom prehľade my, v Rakáriku
č. 3/2017. Pravda je taká, že Jozef častejšie
na uvedenej scéne účinkoval, ale ako hosť,
nie ako člen SND. To špičkoví herci pre oživenie bežne praktizujú. Začiatok divadelnej kariéry J. Kondera je podchytený napr.
v Encyklopédii Slovenska zväzok III/79,
str. 152, prostredný stĺpec (ako je uvedené
v Rakáriku).
Ospravedlňujem sa aj za účinkovanie
„tlačového škriatka“ v tomto čísle na str. 7
predposledný odstavec tretieho stĺpca, kde
koniec vety správne má znieť: ...a nikdy
na neho nezabudli (nie zabudli). V súlade
s upozornením čitateľov spresňujeme rok
posledného väčšieho požiaru v Konzume
na rok 1973 (nie 1971), keď som už býval
v Košiciach.

Profesor Ivan Sokol
organový virtuóz

Naše spomínanie začneme vysvetlením,
prečo sme tohto hudobného velikána zaradili do skupiny medzibrodských rodákov,
keď on sa narodil 15.6.1937 v Bratislave.
Pri tomto riešení (podľa mňa správnom)
sme sa opreli o Zák. čl. XXII/1886, poťažne Zák. čl. 222 r. z. 8/1896. V zmysle citovaných zákonov pán Prof. Ivan Sokol má
v Medzibrode „domovské právo“, lebo ho
zdedil po svojom oteckovi – Medzibroďanovi Dr. Martinovi Sokolovi, ako jeho tretí syn.
Narodil sa do najváženejšej medzibrodskej
rodiny, žijúcej aj v Bratislave podľa kresťanských zásad. V hlavnom meste (terajšom)
začal chodiť do školy a získal základy v hre
na klavír u p. Márie Cikkerovej – matky
známeho hudobného skladateľa. V tomto
období sa formoval jeho morálny profil.
Posilňovala sa jeho životná filozofia byť
čestný, priateľský, veľkorysý, pomáhať každej dobrej veci s pokojom a skromnosťou.
Časté návštevy rodiny v Medzibrode tento
jeho vzťah k životu len umocňovali. Zvlášť
sa to prejavilo po návrate Sokolovie rodiny
z Bratislavy do Medzibrodu, po skončení
II. sv. vojny a rôznych politických šarvátok.
Ivanove zámery dostávali jasné obrysy – až
tak, že ho známy medzibrodský divadel-

ný aktivista a vtipkár Jano Péro (Vaník)
výstižne nazval „Prelátom“. Uvedený čestný titul, ktorý udeľuje len Svätý Otec, sa
rýchlo u mládeži ujal. Osobnosť Janka Péra
doplníme, že mal veľmi prudkú futbalovú
strelu bosou nohou, že sa mu nevyrovnal
ani slávny futbalista Pažický v kopačkách.
Okrem toho bol najlepším „sledovateľom
textu v divadle“ (po našom „šopkár“). Jeho
pričinením obecenstvo až dvakrát počulo
dialógy hercov a mohlo sa aktívne zapájať
do predstavení. Ivan všetky tieto vplyvy dedinského prostredia pozorne vnímal a zužitkovával, ale v zásade ostával príjemným
spolužiakom, dobrým kamarátom, akoby
medzi nami nebol žiadny rozdiel.
Vystrájal denne s nami pestvá pri cestách do školy (do Sv. Ondreja), kúpaní sa
v Hrone, či mlátení obilia najmä v mlyne
a v zime pri vyrábaní kĺzačiek dolu kopcami po cestách, na zlosť starších občanov,
ktorí ich posypávali popolom, aby nespadli, keď išli do kostola, alebo obchodu. No
najmä pri sánkovaní poza kostol, popred
mlyn a pred Kačkov za starou Bujačinou.
Najlepšie „ródle“ vlastnili súrodenci Zlatka,
Bohuš a Stano Miklošovci (lepšie ako z obchodu), vyrobené ich oteckom Johanom.
Boli dostatočne dlhé vpredu opatrené kormidlom, vzadu dvomi hákovými brzdami
na stranách. Bolo že to radosti a smiechu,
keď sme sa „prekopŕcli“ (často aj úmyselne). Ďalšou dobrou zábavou bolo „šlicuhovanie“ na gvintačkách (kolombuskách
a špiciakoch), ale nebezpečnejšie okolo
potoka. Skrátka Ivan bol jeden z nás a preto
ho v ďalšom texte neoslovujem oficiálne,
ale iba krstným menom. Jeho bezprostrednosť sme mu oplácali aj my v nasledujúcom

období, keď už študoval organovú hudbu.
Bolo mu treba cvičiť na našom organe, tak
sme mu „ťahali mechy“, lebo to ešte nebolo vyriešené a napojené na elektrinu. Treba
vedieť, že Ivan sa už počas štúdií prejavoval
ako umelec. Organizoval koncerty, v Medzibrode najmä chrámové, pričom spevákov dosadzoval z miestnych zdrojov.
Ak som dobre vycítil Ivanove zámery, tak
jeho cieľom v živote bolo pokračovanie v otcových šľapajách (najprv štúdiom, potom
praxou) v oblasti práva alebo teológie. Na
Slovensku po vojne žiaľ boli to v Ivanovom
prípade nesplniteľné ciele. Ešte šťastie, že
všetci Sokolovci (súrodenci) oplývali nevšedným hudobným nadaním. Ivan to zavčasu pochopil, urobil z núdze cnosť a rozhodol sa pre štúdium v oblasti hudby, kde
neboli tak „ostro sledované vlaky“. Prijali
ho na Konzervatórium v Bratislave, študovať hudbu na organe, pri p. učiteľke Irme
Skuhrovej v r. 1952-1957. Dúfal neborák, že
po vynikajúcom absolvovaní ho prijmú aj
na VŠMU (Vysoká škola múzických umení)
na čele s rektorom p. Andrejom Bagarom.
Nestalo sa. Namiesto štúdia musel Ivan narukovať do pluku „Čiernych barónov“. Postihlo ho nešťastie ako niektorých veľkých
skladateľov (Beethoven, Smetana) – hluchota. Rozdiel bol len v tom, že neohluchol
Ivan, ale spoločnosť. V tejto dobe stratil obidvoch rodičov.
Po návrate z vojenskej základnej služby
začínal ako učiteľ na Ľudovej škole umenia v Bratislave. Potom ho postretla šťastena. Profesor na pražskej AMU (Akadémia
múzických umení) Reinberger poznajúc
jeho veľké hudobné nadanie, umožnil
mu štúdium na citovanej Vysokej škole
v r. 1961-1965. A nielen to. Tento profesor
pražskej AMU zariadil v r. 1964, aby na košické Konzervatórium po skončení výstavy
v Bruseli premiestnili vystavovaný organ n.
p. Varhany Krnov. O niečo neskôr zo svojho vynikajúceho žiaka Ivana Sokola urobil
prvého pedagóga organovej hry na strednej
hudobnej škole (konzervatóriu) na Slovensku. Bola to vynikajúca vec, lebo Ivan mal
na čom cvičiť a pripravovať sa na koncertné vystúpenia. Zároveň priekopnícky budiť
záujem o hru na v tom čase zaznávanom
hudobnom nástroji, vytvorením oddelenia
pre organ na strednej hudobnej škole v Košiciach. Napriek tomu, že už vlastnil ceny
z medzinárodných súťaží (Pražská jar, Lipsko), začínal spolupracovať so zakladateľmi
Štátnej filharmónie (ŠF) – B. Režucha a kol.
V tomto meste vytvorili druhé hudobné
centrum na Slovensku. Ivanovi sa podarilo u
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u založiť aj Medzinárodný organový festival
(ktorý pracuje dodnes) a v ďalších mestách
na východe pravidelné koncertné cykly.
Zásadný význam pre ďalšiu Ivanovu tvorčiu činnosť bolo postavenie koncertného
organa z jeho iniciatívy, v Dome umenia
(Košice) – sídle ŠF. Na tomto mieste sa začali tvoriť prvé jeho nahrávky organových
diel na gramofónové dosky. Šírka nahrávacieho programu bola veľmi veľká. Dominoval v ňom síce J. S. Bach, ale nechýbali ani
diela mladších domácich a zahraničných
umelcov. Ivanovi sa podarilo zvečniť väčšiu
polovičku organového diela tohto geniálneho umelca, ale nie všetko, ako to mal v pláne. Príčinou bol zánik slovenského vydavateľstva OPUS po r. 1989 v rámci privatizácie,
s ktorým mal pracovnú dohodu. Úspech sa
však dostavil na inom poli.
V roku 1974 bol Ivan vymenovaný za sólistu ŠF, čím získal neobmedzený prístup
(aj v noci) k cvičeniu i nahrávaniu. Šťastie
však netrvá večne a bola to pravda aj v tomto prípade. Novopečený riaditeľ košického
Konzervatória PhDr. Štefan Merrešš CSc.
(bývalý riaditeľ ŠD) znemožnil Ivanovi
aj jedinú možnosť umeleckej prípravy na
školskom organe (cvičením v noci). Čo
mal Ivan robiť? Nerezignoval, ale odišiel zo
školy a tvoril „na voľnej nohe“. Pokračoval
vo vyššie opísaných aktivitách rozšírených
o účasť v medzinárodných porotách, súťažiach a pod. Vystupoval v Európe, Ázii,
USA, Mexiku ako dokonalý interpret organového umenia (virtuóz) s jeho čistým
prejavom. Po odchode do Bratislavy po r.
1995 pokračoval v pedagogicko-výchovnej
činnosti ako hosťujúci profesor na VŠMU.
Je len prirodzené, že pri takomto pracovnom nasadení boli naše kontakty v Košiciach veľmi zriedkavé – náhodné. Ivan
chodil po svete, my s Vierkou po horách po
dolách. Ale občas sme sa stretli v meste, či
u nás v byte. Vierka poznávala našich vynikajúcich rodákov. Nie síce virtuálnych,
ktorí triafali valaškou v letku kráľovských
sokolov, ani nie romantikov ako boli mladí Čajkovci, čo si plietli svoje hniezdočko,
keď starý Čajka zosnul v Pánu, ale hrdinov
z mäsa a kostí, ktorí prezentovali nielen
Medzibrod, ale celé Slovensko v širšom svetovom okolí.
Za svoju svedomitosť bol Ivan ocenený
viacerými vyznamenaniami. V r. 1979 bol
menovaný „zaslúžilým umelcom“. Zúčastnil sa slávnostného obeda, na ktorý ho pozvala anglická kráľovná – uznanie za jeho
výnimočné umenie. Zvyšok života prežil
v Nemecku, kde 2.8.2005 posledný raz
vydýchol. Rodina ho previezla do vlasti
a pochovala na medzibrodskom cintoríne,
kde spia svoj večný sen jeho najbližší. Na
pohrebe sa zišlo veľa ľudí. Nielen rodina,

spomienky

ale množstvo Ivanových ctiteľov. Po obrade
všetci akoby čakali, že Ivan vyčarí na „nebeskom organe“ na oslavu Všemohúceho tú
slávnu Bachovu skladbu (Passcagliu c-mol
pre organ). Nevyčaril. Ale nás ani navždy
neopustil. Len nekráča po našom boku.
V našich dušiach však znejú a navždy budú
znieť jeho organové melódie. Pán profesor,
ďakujeme!
Záverom pripomínam, že okrem mojich
spomienok, boli využité v príspevku encyklopedické záznamy najmä z obdobia v ktorom Ivan žil mimo Medzibrodu (podobne
pri ostatných opisovaných rodákoch).
Post skriptum: Medzi spomienky o „Najznámejších rodákoch z Medzibrodu“ bol
zaradený aj Dr. Martin Sokol, podľa mnou
vybraných pravidiel. Príspevok o jeho živote som nezaradil napriek tomu, že dosiahol
najvyššie méty. Dôvod je jednoduchý. Vekový rozdiel medzi nami bol veľký a ja som
nemal ako dieťa priamy kontakt na p. Dr.
M. Sokola, okrem úctivého pozdravenia pri
stretnutí. Odkazujem preto čitateľom Rakárika na dostupné literárne zdroje.
Z uvedených príspevkov je zrejmé, že
základom úspechu našich výnimočných
rodákov bola rodina a škola, Všetci sa na-
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rodili v kresťanských rodinách a navštevovali (okrem Ivana) medzibrodskú Ľudovú
(rozumej základnú) školu. V ranej dobe jej
úlohou bolo naučiť žiakov tieto disciplíny:
čítať, písať, rátať. Postupne sa pridávali ďalšie predmety, potrebné pre život, V celej histórii si naša škola udržiavala nadpriemernú
úroveň. (Preto tie vynikajúce výsledky).
Treba zdôrazniť, že úroveň si škola udržuje aj dnes. Žiaci majú spoľahlivý genofond
prijateľné škôlkarské a školské budovy a čo
je najdôležitejšie, schopných a zapálených
učiteľov ženského rodu. Riaditeľstvo zdokonaľuje vyučovací proces v súlade s moderným poňatím, vybavením pomôckami,
zveľaďovaním školského majetku, ako aj
zodpovedným prístupom v spolupráci s rodičmi, Obecný úradom i ochotnými spoluobčanmi. Vytvára tak podmienky na udržanie školy s nadmernou odbornou úrovňou,
aby naši žiaci nemuseli dochádzať za vzdelaním do iných obcí. Všetci spolu tak plnia múdre predsavzatie predkov. Nehľadaj
šťastie v cudzine, nájdeš ho doma v otčine
– teda aj v Medzibrode.
Košice, január 2018
Ing. Karol Prašovský CSc.
Autor foto: Pavel Kastl
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Zvesti zo školy na námestí
Aj škola má dušu

A máme tu opäť pohľad do duše našej
školičky. Pretože dušou sú práve žiaci,
ktorí každé ráno otvárajú dvere našej školy. Tak, ako nemôžme človeka súdiť podľa
zovňajška, ale podľa jeho charakterových
čŕt a obrazu jeho duše, tak aj my s našou
malou rodinnou školičkou sa máme naozaj
čím pochváliť a chváliť hlavne našich šikovných a slušných žiakov a žiačky. Je toho neúrekom, čo všetko zvládajú a my učiteľky
sme na nich právom hrdé.
Ani sme sa nenazdali a z malých prváčikov, sa maličkými krôčikmi stanú druháci
a svoje žezlo prenechajú iným – TÝM - na
ktorých tak čakáme. Samozrejme dúfame, že tento rok sa zmení dlhoročný trend
a skutočne budeme všetci ozajstní Medzibroďania nielen slovami, ale aj činmi
a naše detičky zapíšeme do rodnej medzibrodskej školičky.
Tieto riadky patria práve vám budúci
prváčikovia a rodičia budúcich prváčikov.
Veľmi pekne vás chceme pozvať na ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKA, ktorý sa bude konať 9.
apríla 2018 a taktiež dať do pozornosti
možnosť pozrieť sa na Deň otvorených dverí dňa 26. 4. 2018 od 8:00 do 16:00 hod.
a zhodnotiť, či vaša voľba je správna. Veď
nie nadarmo sa hovorí: „Lepšie je raz vidieť,
ako stokrát počuť.“
Aj keď všetci očakávame vždy lepšiu
budúcnosť, ja si prezerám v spomienkach

krásnu minulosť, lebo práve minulosť je
tá, ktorú nám nikto nevezme. Dovoľte mi
ju otvoriť aj vám a predstaviť TO, čo sme
spolu s deťmi zažili a hlavne koľko sa nám
toho podarilo.
Marec tradične patrí KNIHÁM. Žiaci
boli zapojení do projektu Číta celá škola
a Veľkí čítajú malým. Taktiež sme vyniesli
Morenu, aby sme sa už tento rok konečne
rozlúčili so zimou. Absolvovali sme tvorivé
dielne zamerané na zdobenie kraslíc, a tak
sme si aj my vychutnali príchod sviatkov
a naladili sa na prázdniny. Oslávili sme svetový deň vody, pretože aj tento deň patrí
k tým, ktoré dávame žiakom do povedomia. Nacvičili sme veľmi pekné vystúpenie
k výročiu oslobodenia obce. Bolo toho neúrekom. Ale aj napriek týmto všetkým aktivitám, ktoré môžem povedať, že boli veľmi
vydarené, výchovno-vzdelávacie povinnosti neostávajú na vedľajšej koľaji.
Február je toho dôkazom, čo ukázalo aj

vyhodnotenie celoslovenského testovania
VŠETKOVEDKO, kde sa naši žiaci umiestnili vynikajúco, za čo im všetky pani učiteľky ďakujeme. Celkovo bolo zapojených
61 382 žiakov z celého Slovenska. Najvyššie
ocenenie získali:
1. miesto na Slovensku: Aďko Cipriani
a tiež Miška Padúchová (dostali sa do
„Siene slávy“ Všetkovedkov Slovenska)
3. miesto na Slovensku: Viki Haviarová
a Paťka Spustová
4. miesto na Slovensku: Sofinka Haviarová a Bianka Strezenická
6. miesto na Slovensku: Matúško Klima
a Vaneska Maurerová.
Ostatní žiaci sa umiestnili do 80. miesta zo 61 382 žiakov. Celkovo z našej školy
bolo úspešných 25 detí. Čiže je to 89 %-ná
úspešnosť. To si myslím, že stojí za povšimnutie a ocenenie. Ešte raz by som sa chcela
poďakovať za skvelú reprezentáciu našej
školy.
u
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V tomto mesiaci sme sa venovali ešte
prednesu poézie a prózy v školskom kole
Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci ukázali
v sebe to, čo už dávno vieme, že dokážu excelovať vo viacerých oblastiach. Víťazmi sa
stali zo starších žiakov v poézii: Nicolasko
Imriška, Tadeáško Klima a Tomáško Spusta, v próze boli úspešní: Nikolka Smidová,
Sofinka Haviarová a Miška Padúchová
a z mladších žiakov víťazné stupienky obsadili: Larka Pohorelcová a Radko Hrubý.
Taktiež sme nemohli zabudnúť na sviatok svätého Valentína, kde si žiaci medzi
sebou poslali srdiečko s odkazom kamarátstva. Taktiež sme sa zabávali na fašiangovom karnevale v maskách a tak, ako
to k tradíciám patrí, pochovali sme basu
a spapkali šišky, ktoré nám pripravili NAŠE
zlatučké tety kuchárky - ĎAKUJEME. Touto cestou by sme chceli poďakovať aj stále
obetavému oteckovi Tomášovi Pohorelcovi, ktorý nám pomohol s pochovávaním
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Čo deťom k šťastiu treba
Čo všetko deťom k šťastiu treba?
Slnko a modrý kúsok neba,
piesok a v izbe s hračkami
dva veľké bozky od mamy.
Čo všetko deťom k šťastiu stačí?
Hrozienko sladké na koláči
a denne jedna hodinka
v náručí svojho ocinka.
basy – ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE. Ekológia a triedenie odpadu nám taktiež nie
sú ľahostajné. Naučili sme sa triediť odpad,
z odpadu si vyrobiť hračky a na záver sme
prešli kvízom.
Na prelome januára a februára sme absolvovali lyžiarsky kurz, ktorý nám narušila choroba-potvora, ale v núdzovom stave
sme ho dobojovali.
A prečo práve duša školy? Prichádza
k nám do školy veľa hostí. Či to bola štátna
školská inšpekcia, psychológovia, vedúci
odboru školstva alebo rôzni obchodní zástupcovia, každý z nich bol príjemne prekvapený a očarený nielen z vybavenia školy, ale aj zo vzájomných vzťahov učiteliek
a žiakov. Celkovo našu školu hodnotili veľmi pozitívne ! A prečo? Lebo má dušu.
Na druhej strane sme to práve MY Medzibroďania, čo máme nejaké predsudky.
Dúfam, že váš pohľad na lepšiu budúcnosť
sa raz otvorí aj k NÁM.
A nakoniec trochu mojej a možno aj vašej
minulosti.

Čo sa dnes deťom najviac ráta?
Mať otca ako kamaráta,
maminu dlaň a popritom
mať vždycky lásky plný dom.
Asi pár slovami na záver: Dôverujte NÁM
a my sa budeme snažiť dať vám to najlepšie
= šťastné a vzdelané dieťa späť do rodiny
a dediny. 
Mgr. Katarína Luptáková
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Škôlkarské
okienko
malého
Rakárika
Vianočné prázdniny nám ubehli veľmi
rýchlo a naše škôlkarské detičky sa už
nevedeli dočkať, kedy sa so svojimi kamarátmi vyšantia na snehu. A veru tento
čas prišiel a pani Zima nás stále pozývala
na zimné snehové aktivity. Snehu bolo až
až, a tak sme sa obe triedy Slniečka i Obláčiky vybrali na biely zasnežený kopček.
Vystrojili sme sa parádne! Boby, sane, klzáky. Deti si sánkovačku veľmi užili. Briežok bol akurátny, nikto sa nezranil a my
sme sa vyšantení a s dobrým pocitom
vrátili späť do škôlky s ružami na lícach
a s úsmevom na perách.
Keď Gašparko sviatok mal,
usporiadal karneval.
Pozval kŕdeľ zvieratiek,
pohyb to je vzácny liek.
Ešte pred pôstnym obdobím sa deti
v škole i v škôlke premenili na zvieratká,
princezné, ovocníčkov, ježibabky, či policajtov. Vo veselej atmosfére sme sa vytancovali počas karnevalovej veselice a spo-

ločne sme si i zasúťažili. Kolektív učiteliek
ZŠ sa spoločne s pani učiteľkou Lenkou zo
škôlky postarali o starostlivé a veršované
pochovanie basy. Posledné slová milovanej base venoval i otecko nášho škôlkara
Aurelka – pán Pohorelec. Bolo veselo! Karneval ukončili školáci, keď spolu s pani
učiteľkami odprevadili basu do pivnice na
pôstny odpočinok. Škôlkarské pani učiteľky premenené na Semafor, Myšičku,
Mačičku a Čertíka, si odviedli deti do tried
a po tanci a súťažiach si pochutnali v jedálni na skvelých fašiangových šiškách,
ktoré pripravili naše milé pani kuchárky.
Karneval bol veselý, šišky boli mňamkové
a detičkám sa mohli snívať tie najsladšie
sníčky .
Pár týždňov po Novom roku sa zvyknú
naši predškoláci vybrať na návštevu do
školy. Bolo tomu tak i tento rok. Predškoláci sa spolu so svojou pani učiteľkou
Mirkou na dohodnuté stretnutie dostavili hneď prvý marcový deň a zúčastnili sa
otvorenej hodiny v prvej triede, kde ich už
vítali natešení prváci so svojou pani uči-

teľkou Dadkou. Predškoláci sa dozvedeli,
čo všetko ich v škole čaká a boli plne sústredení pri všetkých aktivitách, ktoré ich
na návšteve v škole čakali.
Chcem mať zúbky ako sniežik.
Čistím si ich, dych mám svieži.
Vľavo, vpravo, vpredu, vzadu,
rýchlo do druhého radu!
Počas školského roka 2017/2018 do našej školy a škôlky prichádzajú milé slečny
z projektu dentálnej prevencie DentalAlarm, aby deťom porozprávali o tom, ako
sa máme správne starať o naše zúbky. Sú
to študentky zubného lekárstva, ktoré sa
v budúcnosti budú starať o naše zúbky.
Deti sa počas prezentácií a aktivít naučia
množstvo nových dôležitých informácií:
čo zúbkom prospieva a čo naopak škodí,
ako sa volajú jednotlivé zúbky, ako sa veľmi zúbok podobá na strom, že má koreň,
korunku a podobne... Fialovou vodičkou
si deti skúšajú skontrolovať správnosť čistenia zúbkov a špeciálnymi kefkami, ktoré

dostali ako súčasť prezentácie, si trénovali
ideálne pohyby kefkou, aby si pri čistení
nepoškodili ďasienka a zúbky vyčistili zo
všetkých strán. Tieto stretnutia absolvujú
všetky triedy školy i škôlky zvlášť a slečny
tak majú dostatok času a priestoru povenovať sa každému dieťatku a sprostredkovať informácie ohľadom dentálnej prevencie.
u
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Počas mesiaca marec sa školáci striedajú pri čítaní škôlkarom. Každý deň po
obede, v čase poobedného oddychu, príde
školák/školáčka posadiť sa medzi škôlkarov na lehátkach a otvoria si knihu. Čítajú
škôlkarom rozprávky a zároveň si precvičujú umenie prezentovať sa pred druhými
ľuďmi. Čítajú veľmi pekne a vždy sa správajú pokojne a tak, aby škôlkarom navodili atmosféru pokoja a dobrého spánku.
Počas týchto marcových dní, keď je kniha vo veľkej pozornosti v rozhlase i v televízii, pripája sa i naša škola a takýmto
milým spôsobom zvyšuje záujem o knihy
tej najmladšej generácie. Kto chodí do našich priestorov, určite si hneď pri vchode
všimne krásnu nástenku detí s knihami
v rukách, o ktorú sa taktiež postarali naši
šikovní školáci.
Teraz naša škôlka žije prípravami na
Veľkú noc, na ktorú sa hlavne naši chlapci
veľmi tešia .
Bc. Ivana Bizoňová

Zmena na tróne
Počas jarných prázdnin usporiadala
miestna organizácia SNS už 24. ročník
stolnotenisového turnaja o Putovný pohár Dr. Martina Sokola.
V najmladšej kategórii obhájil prvenstvo
Samuel Svetlík pred Dominikom Padúchom a Markom Ligenzom. Medzi ženami
sa na najvyšší stupienok po pauze vrátila
opäť Eva Chamková, medailové ocenenia
získali aj Stanka Svetlíková a Eva Sokolová. Najlepšia štvorka neregistrovaných

hráčov mala očakávané obsadenie a na
nepopulárnom 4. mieste nakoniec ostal
Pavol Svetlík, ktorý v malom finále podľahol Andrejovi Smidovi. Z celkového víťazstva sa tešil Milan Sanitra, ktorý v repríze
minuloročného finále zdolal Jána Hraška
v pomere 3:0.
Turnaj registrovaných hráčov bol pri
absencii dominujúcej Moniky Padúchovej
po dlhých rokoch opäť otvorený a prvé
prekvapenie priniesol už v skupine, kde
sa prekvapujúco predčasne skončila cesta

favorizovaného Michala Padúcha. V boji
o bronzovú medailu zdolal Ľuboš Cuper
mladého Jakuba Huťku a skutočným bonbónikom na záver bolo finále, v ktorom sa
po veľkom boji tešil z pohára Juraj Padúch
po víťazstve 3:2 nad Tomášom Zázrivcom.
Po 13 rokoch sa tak skončila obdivuhodná
víťazná séria Moniky Padúchovej a uvidíme, či si pohár prinavráti do svojho vlastníctva opäť na budúci rok.
(ihu)
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Napínavá jar
Na konci januára začalo zimnú
prípravu naše A družstvo. Striedali sa v nej tréningy na umelej tráve v Podbrezovej, v hale
v Brusne a v domácich podmienkach. Počas prestávky sa
udialo pár zmien v kádri, ktoré sa týkali rovnakých postov.
Za odchádzajúceho Jana Vaníka
do Francúzska sa opäť vrátil do našej
brány Attila Petrík, Milana Gregora prestupujúceho do Podkoníc zastúpi v zadných radoch Tomáš Martinec nastupujúci
v jesennej časti za MFK Banská Bystrica
a v ofenzíve bude za Mareka Balíka náhradou Dávid Selecký z Lučatína. Prípravné
zápasy ukázali dobrú pripravenosť a dostatočnú kvalitu našich hráčov, ktorá by sa
mala v prípade dobrej zdravotnej situácie
ukázať aj v súťažných zápasoch.
Vzhľadom na výborné postavenie po
jesennej časti si nikto v klube nemôže
dať menšie ciele, ako bojovať o popredné priečky, ale na druhej strane netreba
zabúdať na veľkú vyrovnanosť súťaže, pri
ktorej môže menšia kríza v priebehu 2-3
zápasov zapríčiniť výrazný pád v tabuľke.
Určite bude potrebné zlepšiť bilanciu na

domácom ihrisku, kde sme počas jesennej časti vyhrali iba 3
zápasy a stratili až 9 bodov.
K splneniu tohto cieľa by mal
výrazne pomôcť návrat dvoch
ofenzívnych záložníkov po
dlhšom zranení (Martin Sedliak, Tomáš Zázrivec), ktorý by
sa mal prejaviť pri finálnych prihrávkach do zhustenej obrany hosťujúcich tímov.

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

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

13
14
14
14
14
14
13
13
13
13
14
13
14
14

8
7
7
7
7
6
6
6
5
6
5
4
3
3

2 3 39:19 26
5 2 26:23 26
2 5 26:19 23
2 5 19:18 23
1 6 31:23 22
4 4 27:20 22
3 4 33:21 21
1 6 26:24 19
3 5 24:26 18
0 7 18:34 18
2 7 22:24 17
2 7 19:21 14
3 8 20:36 12
0 11 13:38 9

Smutnejšou stránkou nášho klubu je
alarmujúca situácia s mládežou, keďže
v tomto ročníku sa podarilo vytvoriť iba
družstvo prípravky a aj to počas jesene pre
menší počet chlapcov neodohralo žiadny
turnaj. Podobný problém je vo viacerých
dedinách na okolí a preto bude v budúcnosti asi potrebné vytváranie spoločných
mládežníckych družstiev.

Program jarnej časti:
25.03.2018 Veľký Krtíš – Medzibrod 0:2
01.04.2018 Medzibrod – Revúca
08.04.2018 Hriňová – Medzibrod		
22.04.2018 Vinica – Medzibrod
29.04.2018 Medzibrod – Tornaľa
05.05.2018 Rakytovce – Medzibrod
08.05.2018 Medzibrod – Poltár		
13.05.2018 Tisovec – Medzibrod
20.05.2018 Medzibrod – Pliešovce		
26.05.2018 Šalková – Medzibrod
03.06.2018 Medzibrod – Sl. Ďarmoty
10.06.2018 Čierny Balog – Medzibrod
17.06.2018 Medzibrod – Jupie Hamšík

(ihu)

Záver stolnotenisovej sezóny
Príchod jari znamená zároveň aj blížiaci
sa koniec stolnotenisových súťaží, ktoré
majú pred sebou svoje záverečné kolá.
A družstvo v odvetnej súťaži príjemne
prekvapilo hlavne víťazstvom 10:8 nad Lučatínom B a 2 kolá pred koncom má isté
zotrvanie v súťaži aj pre ďalší ročník, čo
bol základný cieľ. Z rozličných dôvodov sa
vyskytli počas sezóny viaceré problémy so
skladaním zostavy a preto bolo potrebné
na viaceré zápasy doplnenie hráčov z B
družstva. Zostáva veriť, že cez letnú prestávku sa to zlepší a v budúcom ročníku
bude možný výber z viacerých možností.
B družstvo si najskôr výrazne pomohlo
v boji o popredné priečky víťazstvom na
stoloch priameho konkurenta Cobry 10:8,
ale vzápätí utrpelo jedinú domácu prehru
so suverénom súťaže Breznom C 5:13. Na-

ďalej však platí, že jediní pripravili lídra
o body po remíze 9:9 v úvodnej polovici
súťaže. Je veľmi pravdepodobné, že barážové 2. miesto si udržia až do konca. Z dôvodu možnosti vzájomného doplnenia

hráčov medzi našimi dvoma mužstvami je
veľký predpoklad, že sa nezúčastnia baráže a budú pôsobiť v rozličných súťažiach
aj v budúcom súťažnom ročníku.
(ihu)

V. liga

VI. liga

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

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

21
21
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21

17
17
16
14
13
8
9
7
6
4
5
1

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

3
4
2
4
8
11
12
13
13
14
16
17

245:133
222:156
238:122
223:137
205:173
204:174
185:193
165:213
154:224
161:217
128:250
120:258

56
55
54
50
47
39
39
36
35
32
31
26

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

Brezno C
Medzibrod B
Cobra BB
Braväcovo
Lučatín C
Malachov
Selce B
Slov. Ľupča A
Valaská
Dubová B
Slov. Ľupča B
Podlavice C

21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
21

20
16
16
13
13
10
9
6
5
3
4
1

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

0
2
5
5
6
10
11
12
14
15
16
19

279:99
249:129
233:145
252:126
235:143
190:188
180:198
146:214
136:224
140:220
104:256
88:290

62
56
53
50
49
42
40
34
31
28
28
23
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