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zadarmo do každej domácnosti

Partizánske chodníčky roku 2019
v Medzibrode
Dňa 31. mája tohto roku ZO SZPB s Obecným úradom Medzibrod a základnou
školou zorganizovali už 12. ročník branno-športových hier pod názvom „Po partizánskych chodníčkoch“. Táto akcia sa líšila od predchádzajúcich ročníkov tým, že
bola vykonaná už v máji v predvečer MDD
a nie, ako bývalo zvykom, v posledný týždeň školského roku. Druhou odlišnosťou
bola účasť a vystúpenie priameho účastníka SNP pána Vladimíra Strmeňa, ktorý pri
svojich 91 rokoch svojím prejavom dokázal
upútať pozornosť a prijateľnou formou objasnil našim žiakom situáciu v spoločnosti v dobe fašizmu s dôrazom na obdobie
SNP. Poznatky z histórie a skutočne ním
prežitého životného príbehu ukončil vetou
generála Ludvíka Svobodu veliteľa 1. ČSAZ
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Helena Šedibová

Dedinka naša rodná
Dedinka naša rodná,
na pravom brehu Hrona,
v náručí dvoch pohorí.
Kedysi dávno naši predkovia,
keď sem prišli od Stráže a Sokola,
sa proti prúdu rieky
im k osídleniu ponúkla krajina,
zem panenská, prekrásna, raj na zemi.
V strede nej kopčeky dva.
Na jednom z nich dnes cmiter,
na nižšom kostol stojí.
Dedinôčka nám milá, v údolí rieky Hrona,
v objatí Nízkych Tatier a lesov Rudohoria.
Vravia, že pomedzím si Stredo a Horehronia.

Tu vyše päť storočí
ťa praotcovia naši,
na nivách, pri potokoch
stavali do podoby,
ako poznáme už my.

V potokoch, rieke chlapci
šantiac ryby chytali
a do holých rúk raky.
A tak sme dnes Rakári
a preto aj Rakárik.

Ovečky pásavali
v hájikoch, či dúbravách,
veď paše hojne bolo.

Kde asi boli brody?
Alebo bol len jeden?
Hádam ako i dnes je.
Hoci dva mosty máme.
V lete, len pre potechu,
kde sa dá, prechádzame.

Z lesov nosili drevo.
Ženy konáre stromov,
muži zas mocné kmene
a z nich stavali domy.
Z prírody vziať si mohli,
čo zemepán dovolil
a čo si odrobili.

To ale nesporné je,
Že brod a či brody, tie dedinke meno dali.
Dúfam, že pre stáročia
jej rozkvetu, budúce.
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u predneseného na l. výročí SNP. „Nesmieme zabudnúť na to, ako ľahko sme slobodu stratili a za akých obetí a krvi sme ju
späť vybojovali“. Preto chráňme slobodu
a milujme svoju vlasť.
Ďalej program pokračoval na ihrisku,
kde sme žiakov rozdelili do dvoch vekových kategórií. Súťaže prebehli v štyroch
disciplínach: hod granátom, príroda okolo
nás, beh pomedzi prekážky a poslednou
disciplínou bola streľba zo vzduchovky.
Jednotlivé pracoviská pod dohľadom pani
učiteliek riadili členovia ZO SZPB.

V 1. kategórii sa umiestnili:
na 1. mieste: Huťka Jozef,
na 2. mieste: Hrubý Radovan,
na 3. mieste: Slávik Tadeáš.

spravodaj
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V 2. kategórii sa umiestnili:
na 1. mieste: Cipriani Adrian,
na 2. mieste: Kasza Oliver,
na 3. mieste: Parala Samuel.
Prví traja víťazi z každej kategórie boli
odmenení peknými cenami, na ktoré nám
prispel aj obecný úrad. Ostatné zúčastnené deti, aby im nebolo ľúto, dostali balíček
sladkostí. Počas celej súťaže pán Strmeň
hral na želanie piesne ako súťažiacim,
tak aj skupine pre prípravu guláša, ktorý
všetkým chutil. Po krátkej prestávke sme
si spravili na pamiatku spoločnú fotografiu, ktorá nám bude pripomínať príjemne
strávený deň.
výbor ZO SZPB v Medzibrode
Ján Pacek
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Úspechy medzibrodského divadla
Medzibrodské kočovné divadlo zažíva
ďalšiu úspešnú sezónu.
V apríli sme úspešne reprezentovali
našu obec na medzinárodnom festivale
DIDA v srbskej Pivnici, kde sme zahrali predstavenie „Jánošík podľa Jozefa“.
Predstavili sme sa tiež pred našimi Slovákmi v Báčskom Petrovci. Tak ako to býva
každý rok zvykom, Národné osvetové
stredisko organizuje systém postupových
prehliadok, ktorých vyvrcholením je Scénická žatva v Martine. Tá tento rok opäť
unikla našim hercom, herečkám a celému
štábu len o malý kúsoček. Každopádne
predstavenie „Jeppe z vŕšku“ v réžii Juraja
Haviara i tak zožalo množstvo úspechov.
1. miesto na regionálnej prehliadke Tajovského divadelné dni, 1. miesto na krajskej
prehliadke Zochova divadelná Revúca
a strieborné pásmo na celoslovenskej prehliadke Belopotockého Mikuláš hovoria
za všetko. Na Belopotockého Mikuláši navyše skvelý Andrej Kabáč získal cenu za
najlepší mužský herecký výkon za jeho
stvárnenie postavy Jeppeho. Určite mu
k tomu dopomohla aj skvelá asistencia
biča Erika, ktorý ožíval v rukách Noriky
Dřímalkovej. V Liptovskom Mikuláši sa
tiež dostalo pocty nášmu súboru aj tým,
že predstavenie „Jeppe z Vŕšku“ bolo vybraté ako otváracie predstavenie celej prehliadky a stalo sa tak súčasťou otváracieho ceremoniálu.

Ukážka z recenzie z Belopotockého Mikuláša:
Medzibrodské kočovné divadlo prinieslo na Belopotockého Mikuláš kus
nefalšovanej vidieckej erotiky s prvkami
BDSM. A hoci to nebola žiadna selanka,
georgika ani bukolika, s čistým svedo-

mím to môžeme nazvať (podľa pravidelnosti bitky od manželky) ako 50 odtieňov
fialovej, ktoré niekoľkonásobne herecky
ale i režijne prekonali známu filmovú
verziu erotického thrilleru.
Tomáš Pohorelec
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Kosenie na Bani
Tradícia spoločného kosenia a sušenia sena sa udržiava aj
v roku 2019.

Foto: archív rod. Samuelčíková
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Strunobranie 2019
Všetkých priaznivcov rôznych žánrov
populárnej hudby pozývame 6. júla
o 16.00 do amfiteátra miestneho športového areálu (v prípade dažďa do sály
kultúrneho domu), kde sa v rámci nášho
Otvorenia leta opäť po roku uskutoční
Krajská prehliadka autorskej piesňovej
tvorby amatérskych hudobných skupín
a sólistov STRUNOBRANIE 2019.
Vyhlasovateľom prehliadky je Národné
osvetové centrum v Bratislave a hlavným
organizátorom Stredoslovenské osvetové
stredisko v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať a konfrontovať
umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných hudobníkov (vokalistov a inštrumentalistov) pôsobiacich v rôznych
hudobných žánroch populárnej hudby
a zároveň umožniť najlepším skupinám
a sólistom v kraji koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou a napomôcť
tak k zvyšovaniu ich umeleckej úrovne.
Tohtoročnej prehliadky sa zúčastnia štyria súťažiaci – traja sólisti pesničkári a jedna hudobná skupina.
Prvou z nich je mladá hudobníčka Nela
ŠAJBANOVÁ z Poník. Má 16 rokov a je
študentkou prvého ročníka Konzervatória
Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.
Miluje hudbu, rada si skladá vlastné pie
sne a píše si k nim aj texty. Na STRUNOBRANÍ sa zúčastnila aj v predošlých dvoch
rokoch.
Ďalším súťažiacim je pesničkár, herec
a pedagóg Matej STRUHÁR z Brezna.
S gitarou sa zoznámil už ako dieťa, keď navštevoval základnú umeleckú školu. Klasika ho však veľmi nelákala. Jeho idolmi boli

Karel Kryl a Jarek Nohavica. Preto začal
aj on skladať folkové pesničky a niektoré
z nich predvedie aj u nás v Medzibrode.
Posledným z jednotlivcov je Tomáš POHORELEC. Predstavovať tohto pesničkára
a divadelníka v Medzibrode je nosením
dreva do lesa. Preto snáď len informácia,
že Tomáš bude obhajovať minuloročné víťazstvo v kategórii jednotlivcov nielen na
krajskej prehliadke, ale aj na celoslovenskom festivale STRUNOBRANIE.
Na záver súťažnej časti prehliadky sa
predstaví jediná skupina tohtoročného
STRUNOBRANIA. A záver to bude ako remeň, pretože svoje skladby zahrá hardrocková skupina +- 40 z Banskej Štiavnice.
Vznikli v roku 2015 a odvtedy hrávajú pre
svojich priateľov i ďalších rockových fanúšikov na rôznych podujatiach i samostatných koncertoch. Hrajú len svoju vlastnú
tvorbu a určite budú obohatením a spe
strením našej prehliadky.
Návštevníci prehliadky a Otvorenia leta
sa okrem súťažiacich hudobníkov môžu
tešiť aj na hosťa prehliadky – folkového pe
sničkára Maťa LIBIČA z Brezna, ktorý sa
v minulosti niekoľkokrát STRUNOBRANIA
zúčastnil ako súťažiaci a dokonca dvakrát
zvíťazil na celoslovenskom festivale.
Keďže prehliadka STRUNOBRANIE
2019 je súťažná, výkony súťažiacich bude
hodnotiť odborná porota v zložení – predseda - Peter „Kefo“ Šrank – pesničkár,
básnik a textár, členovia – Jaro Scholtz

- hudobník, gitarista a spevák a Dušan
Slobodník – hudobník, hráč na klávesové
nástroje.
Súťažná časť prehliadky začne o 16.00
a koncert hosťa Maťa LIBIČA o 18.30.
Vstupné na celú prehliadku bude 3 €.
Podujatie z verejných zdrojov finančne
podporil Fond na podporu umenia a koná
sa taktiež s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ešte raz všetkých srdečne pozývame!
Mgr. Dušan Jablonský
Stredoslovenské osvetové stredisko
Banská Bystrica
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Jarné šantenie našich škôlkarov

Školský rok sa nám síce blíži ku koncu,
ale my – deti z materskej školy sa chceme
ešte pochváliť, čo všetko sme stihli zažiť
od Vášho posledného čítania Rakárika.
Čas uteká ako voda a nám sa z malých
uplakaných škôlkarov stávajú veľkí pomocníci, ktorí sa už tešia na nových kamarátov, ktorých sa nám do materskej školy
prišlo zapísať 14. Niektorým sa zo škôlky
vôbec nechcelo odísť a my dúfame, že im
to vydrží aj do ich nástupu do škôlky, kedy

už budú musieť pustiť dôverne známu maminkinu a ockovu ruku a vymeniť ju za
ruku pani učiteľky a nových kamarátov .
A takýmito malými škôlkarmi boli niekedy aj Lucka Lacková a Tomáško Prievalský
(terajší predškoláci), ktorí nás s hrdosťou
a cťou veľkých škôlkarov reprezentovali na
„EKOPREDŠKOLÁČIKOVI“ aj s pani učiteľkou Evkou. Pre nepriazeň počasia sa táto
milá akcia v jednej útulnej škôlke v Banskej Bystrici musela presunúť do interiéru
materskej školy. Deťom to však nevadilo

a užili si krásne dopoludnie s nasadením
a predvedením všetkých svojich vedomo
stí o našej prírode. S radosťou a odmenami
rozprávali zážitky svojim kamarátom, ktorým predviedli a porozprávali podľa fotografií, čo všetko zažili.
Mám rád kvietky, ľúbim vtáčky,
každú hračku maličkú,
lež najväčšmi zo všetkého
ľúbim svoju MAMIČKU!

Ako vždy v máji, ani teraz sme nezabudli na naše najdrahšie maminky a darovali sme im s láskou namaľované srdiečka na plátne, ktoré ich určite potešili.
My im za všetku ich lásku a trpezlivosť
ĎAKUJEME.
u
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Posledný májový deň sa v našej materskej škole niesol v duchu keramických
dielní, ktoré nám pripravil ujo Marek. Deti
sa naučili, ako sa pracuje s hlinou a vlastnými šikovnými ručičkami si vytvorili nádherné postavičky, ktoré po vypálení v peci
budú zdobiť ich detské izbičky.
„My sa v škôlke nenudíme, my sa radi
hráme.“ – aj v tomto duchu sa niesol v našej škôlke MDD. Ešte ráno pred desiatou
sme stihli krásne a zábavné divadelné
predstavenie Aladin v kultúrnom dome.
Po posilnení chutným chlebíkom sme si
zasúťažili na školskom dvore a potom už
na nás čakala sladká odmena vo forme balíčkov od rodičov zo ZRPŠ.
Rozhodla sa včielka Elka,
že chce spoznať svet.
Z kvetov peľ už pozbierala,
bude sladký med.
A ako sa vyrába medík a že je to riadna
veda, nám prišla porozprávať teta včelárka
a maminka našej Evičky – p. Danka Holíková. Deťom priniesla ukázať včelie plásty, nástroje, ktoré sa používajú pri výrobe
medu a pri starostlivosti o včeličky. Najväčší zážitok však mali deti z prinesených
trúdikov, ktorých si mohli pochytať a popozerať z blízka, z čoho sa skladá ich telo.
Deti s nadšením hltali každé jej slovo a nebyť pripravenej desiaty, určite by ju len tak
ľahko nepustili domov – veď kedy sa im
ešte pošťastí vidieť, ako sa rodí malá včielka priamo pred ich zvedavými očkami.
Už sme prišli z výletu
nezmokli sme a sme tu.
Mamička nás pochváli,
že sme všetko spapali.
A otecko bude rád,
že sa môže s nami hrať.

A prišiel deň, na ktorý sa naše deti tak veľmi tešili. Rodičia zo ZRPŠ im zorganizovali
koncoročný výlet do hlavného mesta detí
– do Donovalkova. Počasie nám síce vôbec
neprialo, ale nakoniec sa umúdrilo a slniečko pošteklilo tváre našich detí, ktoré mohli

vstúpiť do detského mestečka, kde našli
kino, nemocnicu, medovníkový domček,
ale nechýbala tu ani hasičská zbrojnica,
autoservis i čerpacia stanica. Deti sa tu do
sýtosti vyšantili a zopakovali si ako uhasiť
požiar, ako narábať s peniazmi, ako separovať odpad a veľa ďalších dôležitých vecí.
Na farme detičky čakali i zvieratká, ktoré
mohli nakŕmiť a tak odchádzali s farmárskym preukazom a dobrým pocitom, že
urobili kus práce. Na ďalšom stanovišti ich
čakali zas bicykle, kolobežky a odrážadlá,
odkiaľ deti odchádzali s vodičským preukazom z mesta Donovalkovo. A po dobre
odvedenej práci čakal deti chutný obed
a pokojná cesta autobusom domov. Rodi-

čom ďakujeme za krásny výlet i za spoluprácu počas celého školského roka.
V Donovalkove si deti urobili vodičský
preukaz tohto mestečka a získané vedomosti mohli preukázať v dopravnom týždni v materskej škole, kde sa naučili, z čoho
sa bicykel skladá, ako sa oň starať a aké
dopravné predpisy máme dodržiavať. Námestie pred našou školičkou sa premenilo
na veľké dopravné ihrisko a dopravní policajti, ktorí k nám zavítali, nás naučili, ako
správne chodiť po ceste ako cyklisti i ako
chodci a nakoniec všetky deti odmenili za
ich vedomosti a zručnosti detským vodičským preukazom. Deti boli na seba nesmierne pyšné a my na nich tiež.
Do konca chýba už len chvíľka, ale našich škôlkarov ešte čaká plavecký výcvik so
školákmi a rozlúčka s predškolákmi, ktorí
sa už nevedia dočkať, kedy pôjdu prvýkrát
do školy.
Všetkým prajeme pekné leto a veľa slnečných dní .
Mgr. Zuzana Huťková
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Zvesti zo školy na námestí
Život plynie ako voda
Vždy si ho dokážeme rozčleniť na
menšie časti, aby sme sa dostali čím skôr
k šťastnému cieľu. Celý náš život na niečo
čakáme. Čakáme na chvíle, ktoré sú pre
nás potešujúce a vyčaria nám úsmev na
tvári. Čakáme na leto, dovolenku, Vianoce
alebo kuriéra s našou objednávkou . Čakáme každý deň na krásny, sladký večer,
každý týždeň na víkend strávený s najbližšími a to najdôležitejšie a najťažšie čakanie
je na odmenu za našu celomesačnú prácu
čiže výplatu, vreckové alebo dôchodok
. A stále v kútiku duše čakáme na to,
že bude lepšie a príde zázrak, ktorý niečo
zmení. A ani sa nenazdáme a náš cieľ našej
časti života je už na dlani a tak blízko ako

malá kvapôčka vody. O konci niečoho sa
vždy ťažko hovorí, pretože sa nám spája so
smútkom, ale nie vždy je to tak. Niekedy
koniec znamená šťastie a hlavne po konci
je zas začiatok, ktorý nám dokáže priniesť
chvíle, ktoré sú pre nás tou hlavnou turbínou v žití nášho života. Práve v týchto
dňoch sa nás ten cieľ so šťastným koncom dotýka najviac. Pretože aj náš život
za múrmi našej medzibrodskej školičky
bol rozdelený na menšie časti a postupne pomocou nich sme sa dopracovali do
toho zázračného konca - konca školského
roka 2018/2019. Zas sa dostávam k otázke:

,,Je koniec alebo cieľ, skutočne šťastný?“
Z pohľadu našich žiačikov určite áno. Veď
za prácu, ktorú vynaložili v priebehu školského roka si zaslúžia odmenu vo forme
oddychu a sladkého leňošenia. Ale na
druhej strane čo my? Večne spoločnosťou
zatracovaná skupinka, skupinka polomamičiek, poloprefesionálok a poloučiteliek?
My sa musíme zmieriť s tým koncom,
kedy sa nám bude malá vodná kvapka zvaná slzička kotúľať po líčku a cestou nám
hovoriť neplač, veď vychovala si z nich
vzdelaných a múdrych ľudí, ktorí budú na
teba spomínať a základ svojej cesty živo-

tom vždy pamätať. Naši štvrtáci vykročili
do sveta a malé zrnká, ktoré sme im vsiali
do života budú využívať naplno v susednej škole. Dovidenia náš šťastný trojlístok
Bianka, Tadeáško a Sofinka a nezabúdajte,
že aj vaša skromná časť zachovala v nás
veľa, veľa spomienok a aj vám patrí maličký kúsok v našom srdiečku.
Tak, ale predtým, ako sme odprevadili
našu staršinu, čiže štvrtákov, sme dostali
parádnu výplatu vo forme školského výletu. Navštívili sme detský raj, v ktorom
všetky očičká žiarili ako na Vianoce. Celkom sa im zatajil dych a konečne som po- u
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u chopila, že ešte nie sú vyčerpané všetky
možnosti za odmenu, z ktorých by sa deti
vedeli tešiť. Tento raj zvaný Kinderland si
vychutnali v troch zónach, kde sa mohli
vyblázniť do sýtosti. Keby aj Vaše oči
mohli vidieť tú velikánsku radosť, ktorá sršala z tých očičiek a zažiť tie okamihy, ktoré nám vravia, že naša práca, ktorú robíme
je TÁ správna. Práve toto bola naša turbína, ktorá hnala detičky vpred. Na druhej
strane myslím, že táto výplata bola dostatočná za ich úsilie, snahu ale aj za slušné
správanie. Pretože nielen ich vedomostné
výsledky, ale aj mnohé kultúrne vystúpenia stoja za povšimnutie. Touto cestou sa
chcem poďakovať všetkým žiakom, ale
aj hlavne rodičom, Lenke Longauerovej,
farčimu Maťkovi Uhríkovi za trpezlivosť
a spoluprácu pri našich vystúpeniach. Veľká vďaka.
Naše júnové šantenie, ktoré bolo dosť
náročné, pokračovalo plaveckým výcvikom na plavárni v Brezne. Vodné žabky
si vychutnali vodné prostredie, v ktorom
ich nečakalo žiadne nebezpečenstvo vo
forme skúšania alebo písomiek. Takže
si viete všetci predstaviť to veľké šťastie.
Pod vedením kvalifikovaných inštruktorov
sme sa zdokonaľovali v plávaní, prípadne

sa s týmto prostredím snažili skamarátiť,
pretože spolu s nami sme zobrali aj našich
maličkých kamošov - budúcich prváčikov.
Tento týždeň plný vodného šantenia nám
ubehol ako voda.

Veľké vzrušo pre nás pripravili páni policajti a na námestí nám vyrobili dopravné
ihrisko, ktoré preskúšalo našich maličkých
škôlkarov, ale aj starších školákov zo správania sa v cestnej premávke.

Začiatok posledného mesiaca sme strávili
ako každý rok peknou akciou Po partizánskych chodníčkoch. Tento rok to bolo pre
nás všetkých o niečo zaujímavejšie, pretože
medzi nás zavítal pravý partizán pán Strmeň
z Banskej Bystrice, ktorý nám porozprával
vlastné zážitky z obdobia II. svetovej vojny.
Detičky počúvali so zatajeným dychom, čo
všetko a akú hrôzu dokáže vojna spôsobiť.
Po besede sme na futbalovom ihrisku súťažili v partizánskych disciplínach, za ktoré sme
pravdaže dostali parádne ceny. Tá najchutnejšia sa pre nás varila v kotlíku . Fajný,
voňavý a chutnučký gulášik. Detičky si po
dobre vykonanej práci pochutnali a nabrali
nové sily z gulášika a aj z koláčikov, ktoré
nám napiekli tetušky partizánky. Touto cestou sa všetci chceme poďakovať partizánovi p. Strmeňovi a tiež p. Pacekovi a celému
členskému osadenstvu za vydarenú akciu. u
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A ideme ďalej. Ha všetci si pamätáme
máj? Určite? Ja nie, pretože každý deň
bol presne taký istý, ako ten predchádzajúci. Samozrejme, výnimku majú dva
dni: prvého a ôsmeho mája. Zas okamih,
ktorý nám ten dlhý mesiac rozdelil na
doby radosti z toho, že nemusíme ísť do
práce a ani do školy. Ale inak celkovo mal
máj heslo OKTÓBER . My v škole sme
tento začiatok strávili s našimi kamarátmi tretiakmi. Práve oni pristúpili k sviatosti 1. svätého prijímania a my zo školy
sme tento okamih oslávili grandiózne.
Spev všetkých našich detí sa niesol ko
stolom počas celej slávnostnej sv. omše.
Čaro a šikovnosť detí sa opäť prejavila,
pretože kto bol tam s nami vie, o čom sú

tieto riadky. A kto tam nebol, minimálne
počul.
Bláznivý apríl pre nás nebol vôbec uletený, pretože nám priniesol zas niečo, načo
sme sa tešili. Pravdaže boli to aj prázdniny,
ale tiež akcie, ktoré nám veľa dali. Za povšimnutie stojí odmeňovanie za zber papiera. Najšikovnejší zberači dostali hodnotné
a vytúžené dary. No vedeli sme, že trefa do
čierneho budú tento rok skateboardy, teda
dosky na kolieskach. Najlepší traja školskí
zberači boli: 1. miesto Vikinka Haviarová,
2. miesto Aďko Cipriani a 3. miesto Radko
Hrubý. Ale nevychovávame naše deti len
k dobrým skutkom, za ktoré dostanú odmeny, ale aj k činnostiam, ktoré naplnia
srdiečka ostatných spoluobčanov. Takou-
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to akciou bolo aj Vyčistime si Medzibrod
o ochrane životného prostredia. Vyčistili
sme okolie nášho KUPKA, ale aj ihriska.
A aby sme rozvíjali ďalšiu stránku našej
osobnosti, aj tú výtvarnú, zriadili sme si
malú kraslicovú dielňu. Vyskúšali sme si
rôzne techniky zdobenia kraslíc a keď sme
sa vyšantili na vajíčkach, spokojne sme
odišli sláviť sviatky Veľkej noci.
Tak a ako nám uplynula voda a pretiekol
školský rok, prichádza okamih oddychu.
ÁNO - ideme sa vyvaliť na pláž a my sovy
a malé sovíčatá zo školičky na námestí
máme dva mesiace prázdnin. Takže BYEBYE v septembri a VY pracujúci ľud nám
kľudne môžete závidieť   !!!!!!!!
Mgr. Katarína Luptáková

Ing. Karol Prašovský, CSc.

Myši nechceli chodiť do meštianky
Názov tohto príspevku signalizuje, že
s mojimi spomienkami zamierim do
školy. Nie do medzibrodskej, ale na druhý stupeň základnej školy (Zákon č.
95/1948) do Svätého Ondreja. Do meštianky. Skôr ako sa tam dostaneme, uvediem niekoľko potrebných informácií.
Zakladanie škôl na Slovensku spadá do
obdobia Veľkej Moravy. Konkrétne ide
o rok 863, v ktorom prišli na naše územie
vierozvestovatelia Cyril a Metod. Oni založili prvé školy zamerané na výchovu kňazov. Postupne sa zakladali ďalšie školy aj
pre svetské potreby. Veľký pokrok nastal
za vlády Márie Terézie, ktorá dokázala, že
štát nepotrebuje len múdrych vodcov, ale aj
ľud vstupujúci do sféry začínajúceho priemyslu. Vzdelávanie v tomto čase však bolo
založené na báze dobrovoľnosti. Pôda – živiteľka – vyžadovala hlavne sezónne práce
a škola ostávala bokom. Dodnes sa tradu-

je, že naši rodičia a ich predchodcovia chodili do školy len určitý počet „zím“ a nie
rokov. V Uhorsku to bolo obzvlášť vypuklé
(hlúpy národ počúva na slovo a ľahšie sa
ovláda). Až za vlády Jozefa II. (najstarší
syn Márie Terézie) v r. 1868 bola uzákonená povinná školská dochádzka v rozsahu 6
rokov. U nás však nebol dodržaný ani tento zákonný predpis a školská dochádzka
sa redukovala na 3 – 4 roky. (Ako lesníka
ma hrdosťou napĺňa skutočnosť, že Mária
Terézia už v roku 1762 povýšila Banícku
a lesnícku akadémiu v Banskej Štiavnici na
prvú vysokú školu technického charakteru na svete.)
Vývoj sa nezastavil a po skončení druhej
svetovej vojny došlo k reforme celého školského systému (vrátane horemenovaného
zákona) aj k zriadeniu „meštianky“ vo Sv.
Ondreji.
Meštianka bola určená pre obvod obcí
Medzibrod, Bukovec, Ráztoka, Dubová

(Zámostie), Nemecká, Sv. Ondrej, Brusno. Priestorovo bola umiestnená na troch
miestach (dočasne: na začiatku obce od
Medzibrodu pod cestou dve triedy s bytom
pre riaditeľa a zborovňa, na notariáte pod
kostolom jedna trieda a tri triedy u Jánošíka pri moste cez Hron do Brusna – prestavané divadlo a výčap. Všetky uvedené
priestory som navštevoval aj ja s vrstovníkmi, v rokoch 1946 -1950. Žiaci dochádzali do Ondreja, kto ako mohol na bicykli,
autobusom, vlakom a my Medzibroďania
„pešo“. Každý deň v horúčave daždi, pľúšti, blate, snehu, mraze (v čase a nečase)
sme poctivo merali 2,5 km do školy a späť
po ceste kolo kaplnky Sv. Anny alebo popri
Kráľovej studni (popri „štreke“ cez polia kde v tom čase nestál ani jeden dom). Vlak
školák bol zriadený pre nás až neskôr.
No a myší príbeh sa odohral v školských
priestoroch u Jánošíka – v bývalom výčape
– „kurze meštianky“.
u
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Ak ma pamäť neklame, tak udalosť sa
udiala roku Pána 1947. Bolo veľmi teplo
a sucho. Aj jeseň bola suchá. Darilo sa najmä malým hlodavcom – myšiam. Tieto vo
veľkom počte drzo pred nami na ceste pobiehali, ako by sa nám vysmievali. Núkali
sa, aby sme ich prenasledovali. Nápad bol
okamžite zrealizovaný. Spolužiaci mi strhli čiapku (ušanku) z hlavy, aby poslúžila
na dočasný myšací pobyt. Čosi-kamsi ich
tam bolo zo desať. My sme ale zbadali, že
čas pokročil a nám sa treba ponáhľať, aby
sme stihli začiatok vyučovania. Nestihli
sme! Prehovorili sme Faba Haviara (najkrajšieho „Medzibroďana“ aby nás ospravedlnil u pani učiteľky Blanky Perichtovej
– dejepisárky na prvej hodine. Náš neskorý príchod Fabo zdôvodnil tak, že sme
boli v kostole (na prijímaní) a nestihli sme
prísť včas na prvú hodinu. Ona to prijala
a pokračovala v skúšaní. Myši sme zverili
do opatery Ondrovi Moravčíkovi, čo sedel
v poslednej lavici pri peci s Mirom Gajdošom (budúcim prvoligovým futbalistom
ČH Bratislava). Ten zo zvedavosti nazrel
do mojej čiapky, aby zistil, čo v nej Ondro
skrýva. Zistil. Jednej utajovanej bytosti sa
podarilo zo skrýše vyskočiť a tá ozlomkrky
uháňala ku dverám za slobodou. To sa jej
aj podarilo. Mimoriadna udalosť nezostala
však u žiakov bez povšimnutia. Lenže hovorí sa, že s jedlom rastie chuť. Nuž stalo
sa tak aj v myšacom príbehu. Za krátky čas
asi päť minút sa vyslobodila druhá myš.
Ta však také šťastie nemala. Ondrej dobre mierenou ranou „kutáčom“ ukončil jej
myší život. Telesné pozostatky mučenice
odniesol do Hrona rybám, lebo v tom čase
obec Sv. Ondrej myšací cintorín nemala
vyčlenený!
Menej skúsený čitateľ by si myslel, že
druhou myšou príbeh končí. Mýlil by sa.
Na Slovensku dodnes nevyrástol detektív
typu: Poirota, Colomba, Holmesa, či Kojaka a preto ostáva hmlou zastretý prípad tretej myši. Nebolo totiž doposiaľ objasnené,
ako sa z mojej ušianky dostala von a súvisí s ňou to, čo nik nečakal. Z ničoho nič
trielila strednou uličkou priamo k stolíku,
na ktorom nechala uloženú pani učiteľka
kabelu a notes. Keď chvátala popri dievčenských laviciach, tie pišťali tuhšie ako
myš, niektoré temer odpadávali, chlapci
tlieskali dlaňami o lavice, smiali sa, prevracali lavice, skrátka trma-vrma a hurhaj
ako na Radvanskom jarmoku. Situácia vrcholila, keď myš dobehla ku stolíku a pani
učiteľka od strachu skoro naň vyskočila,
zhabala kabelku a notes, ledva našla dvere
na chodbu a úprkom uháňala do zborovne. Pochopila, že ide o dobre premyslenú
akciu (strašenie dievčat) a nie náhodu.
Nám začalo svitať, že bude zle a treba sa
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pripraviť na to najhoršie. A veru bolo! Za
necelú polhodinu uragán prihnal vyšetrovací senát v zložení p. riaditeľ Lukáč Huťka
(rodom príslušný do Medzibrodu – rodina
u Vincúrov – Marta Korda v Borovčine),
triedny učiteľ štvrtákov p. učiteľ Anton
Bezák – povestný tým, že takmer nikdy
nenosil notes a každého žiaka vedel správne ohodnotiť, ako aj ľavačkou, rýchlejšou
ako Jozefova Adamcova ľavá noha, ktorou
strieľal góly. Každodenne dochádzal na
pracovisko zo Slovenskej Ľupče. Ďalším
členom senátu bol „asesor“ (prísediaci na
súde) Rudolf Jarúšek – zhodený inšpektor
z Banskej Bystrice, veľmi náročný a prísny
na vedomosti, račkoval, ale nadovšetko
„nervák“. Na jeho hodinách sa nik nesmel
ani pohnúť, s rukami za chrbtom. My najmenší žiaci, čo sme sedávali v prvých laviciach, sme boli po jeho prejave mokrí od
jeho slín ako zo sprchy (ktorú sme aj tak
doma nemali). Nikdy nikoho neudrel, za
vyučovaciu hodinu bol však schopný tomu
istému žiakovi zapísať niekoľko pätoriek
a triede sľubovať niekoľko desaťtisícové
písanie trestov za neposlušnosť. Po jeho
hodinách boli žiaci psychicky na dne a výstižne jeho hodiny volali „hodina duchov“.
Mal prezývku „Šrafo“, čo bolo odvodené
z ním učeného zemepisu od čiar (vrstevnice, šrafy). Posledná zo senátu bola
postihnutá pani učiteľka Blanka Perichtová z Valaskej, ktorá vystrašená myšami,
utrpela psychickú ujmu a preto podávala
žalobu. Známa bola nedôslednosťou, lebo
nechávala na stolíku cez prestávku nielen
kabelku, ale aj notes, do ktorého si smelší
a menej schopní žiaci pripisovali prijateľne lepšie známky.
Vyšetrovanie:
Na túto časť príbehu bola okrem senátu
zabezpečená aj účasť všetkých podozrivých Medzibroďanov z iných tried. Pán
riaditeľ Lukáč Huťka viedol vyšetrovanie
otcovsky a s porozumením. Často mu pri
akte trhalo kútikmi úst, ale premohol sa
a dodržal vážnosť. Podozriví stáli pred tabuľou, senát sedel v prvých laviciach. Prvé
slovo dostala pani učiteľka Blanka Perichtová. Výstižne vykreslila podstatu obžaloby a navrhla primeraný trest.
Prvý na výsluch bol určený Daniel Jáger.
Všetko vsadil na slušnosť. Odpovedal jemným a vyberavým spôsobom. Každú odpoveď končil slovíčkom „prosím“. Nepomohlo mu. Druhý vstupoval do hry Karol
Zázrivec – Gábor (pretože sa mu páčila
spolužiačka z Brusna Magda – krčmárova
dcéra). Mal alibi. Nezúčastnil sa chytania
myší, lebo nebol ráno s nami v kostole.
Musel „prascom krumplu krájať“. Fabovi nepomohla ani “anjelská tvárička“, ani
smútok nad tragicky zhynutou druhou
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myšou, ani ochranárske lamentácie. Bol
uznaný vinným za nepravdivé ospravedlnenie. Ďalší nasledoval Jožko Huťka – čo
mal prostredný prst na ľavej ruke len polovičný, lebo zvyšok mu odrezalo pri rezaní
„sečky“. Tiež bol nevinný, nebol v kostole,
nešiel s nami do školy, lebo išiel „Popod
hôrke“. Od tých čias zvaný „Hôrkár“ Kalamentiak. „Misím“ zdôrazniť, že bol jediný,
ktorý sa odvážil prelomiť tvrdé regule pána
učiteľa Jarúška. Je známe, že v meštianke
sa každý týždeň v triedach vymieňali knihy na čítanie (doma ich žiaci nemali toľko
ako v škole). Keď pán učiteľ Jarúšek oznámil, že ponúka knihu „Winnetou“, Jožko
neváhal vybehnúť z poslednej lavice pred
stolík, kde boli sústredené knižky s pánom učiteľom a nástojčivo ju hlásením žiadal o pridelenie. Trieda stŕpla, čo sa stane.
Nič sa nestalo. Pán učiteľ s tvárou ľadovej
sfingy Jožovi knihu odovzdal a v duchu
sa možno aj zasmial. Vyšetrovanie pokračovalo predpísaným spôsobom, až som
prišiel na rad ja, ako posledný. Moju vinu
potvrdzoval doličný predmet (ušanka)
a všetko bolo jasné. Pán riaditeľ mi otcovsky dohováral a ja som sa „hanbil ako pes“.
Na koniec mi povedal: „Nemiešaj sa medzi
otruby, lebo ťa svine zožerú“. Nerozumel
som ešte tomuto porekadlu (ako mňa
môžu zožrať svine, keď po zabíjačke jedia
ľudia svine a nie opačne). Pochopil som to
až pozdejšie. Nemrzeli ma tak veľmi ani
tie facky ako to, že som už nemohol nosiť
ušanku, lebo smrdela myšacinou. Čakal
som, kým vysmrdne a zima sa blížila.
Vyšetrovanie potvrdilo vinu delikventov
(porušenie školského poriadku) a stanovilo výšku trestu. Obvinení budú ostávať „po
škole“ (do 15 hodiny) každý deň až do odvolania. Pani učiteľka Perichtová predloží
na polročnej konferencii návrh na zníženie ich známky z chovania.
Neobjasnilo sa však doposiaľ ani zmiznutie tretej myši v trme-vrme a jej spôsob
upozornenia súkmeňovcov v poli na ostražitosť pred ôsmou hodinou ráno a pred
štrnástou hodinou po obede na nebezpečie smrti, keď idú žiaci do školy a zo školy
domov. Pravda je taká, že od tohoto času
sa v triedach meštianky u Jánošíka neobjavila žiadna myš.
Celkom na záver dodávam: vyhli sme sa
trestu aj my delikventi. Politické udalosti
po „Víťaznom februári 1948“ zamotali situáciu aj v školách. Bolo treba riešiť dôležitejšie úlohy ako boli myši (napr. stavba
hornej budovy meštianky sa stala prioritou
číslo 1). Myšací príbeh sme nepovažovali
za nasledovania hodný, ale za spestrenie
nášho života. Po čase sa na všetko zabudlo
a myšiari vyviazli z prípadu so „suchou
kožou“.
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Bronzová sezóna
Po zimnej prestávke nastupovalo naše
družstvo do jarnej časti s cieľom naďalej sa
pohybovať v popredí tabuľky a futbalom
baviť fanúšikov. Bohužiaľ, značné zdravotné problémy výrazne okresali káder
a spôsobili, že viacerí hráči museli nastupovať aj so sebazaprením. Po 2 remízach
na úvod bolo jasné, že o prvenstvo v súťaži si to rozdajú Kováčová s Rakytovcami
a našim chlapcom ostane maximálne boj
o 3. miesto. Uznanie si zaslúži fakt, že aj
v oklieštenej zostave dokázalo naše družstvo odohrať vyrovnané partie a bodovať
s dvoma najlepšími tímami v súťaži. Spolu so zázračným obratom z 0:2 na 3:2 na
Čiernom Balogu v priebehu 5 minút to
boli najkvalitnejšie zápasy a potvrdilo sa,
že proti vyššie postaveným družstvám sa
chlapci vedeli lepšie pripraviť a namotivovať. Napriek poslednému nevydarenému zápasu s Badínom a jedinej domácej
prehre v pomere 0:3 panuje s konečným

3. miestom spokojnosť, keďže vzhľadom
na početné zranenia a úzky káder to bolo
maximum, čo mohlo naše družstvo reálne

dosiahnuť. Potešila dobrá defenzíva, ku
ktorej však v útočnej fáze chýbal viacgólový strelec, ktorý by priklonil vyrovnané
stretnutia k víťaznému koncu a aj z tohto
dôvodu bolo naše družstvo „remízový
kráľ“ sezóny.
V súťažiach nás zastupovali aj 3 mládežnícke družstvá. Starší aj mladší žiaci
obsadili rovnako ako A družstvo vo svojich
súťažiach 3. miesto a vo viacerých zápasoch predviedli naozaj kvalitné výkony.
Družstvo prípravky nabralo predovšetkým
cenné skúsenosti, keďže nastupovalo proti
o 2-3 roky starším súperom a vklad terajších
zápasov sa môže ukázať až v budúcnosti.
Jednoznačne treba vysloviť veľké uznanie
všetkým trénerom (Andrej Smida, Ivan Varga, Michal Tonhajzer a Jakub Huťka), ktorí vo svojom voľnom čase odovzdali svoje
skúsenosti našim futbalovým nádejám.

IV. liga Juh – dospelí

I. trieda – starší žiaci

Prípravka

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

Kováčová
Rakytovce
Medzibrod
Badín
Príbelce
Šalková
Č. Balog
Slov. Ďarmoty
Tornaľa
Pliešovce
Hriňová
Detva
Tisovec
Nová Baňa

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
20
14
13
14
12
12
11
9
5
5
5
7
4

6
2
9
7
3
3
2
5
5
7
5
4
3
3

1
4
3
6
9
11
12
10
12
14
16
17
16
19

73:23
57:28
42:23
48:23
55:44
58:46
64:53
50:48
41:57
35:56
33:58
35:71
35:64
26:58

63
62
51
46
45
39
38
38
32
22
20
19
18 (-6)
15

Futbalové nádeje Medzibrodu – mladší žiaci

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

Braväcovo
Badín
Medzibrod
Poniky
Jasenie
Selce

15 12
15 10
15 9
15 4
15 3
15 1

2 1
2 3
2 4
1 10
2 10
3 11

77:12
44:19
57:33
30:52
25:57
12:72

38
32
29
13
11
6

2 0 146:22
2 4 99:64
3 9 73:48
2 12 42:86
2 12 40:69
3 14 38:149

56
41
27
17
14
12

I. trieda – mladší žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selce
Jupie Hamšík
Medzibrod
Jakub
Slov. Ľupča
Podkonice

20 18
19 13
20 8
19 5
18 4
20 3

1.
2.
3.
4.

Brusno
Slov. Ľupča
Ľubietová
Medzibrod

21 16
21 14
21 6
21 1

3 2
4 3
3 12
0 20

63:10 51
49:16 46
36:32 21
3:93 3

Výbor Telovýchovnej jednoty ďakuje
všetkým hráčom, trénerom, funkcionárom
a fanúšikom podporujúcim naše družstvá
a verí, že aj nový súťažný ročník 2019/2020
im prinesie veľa radosti a pozitívnych momentov.
(ihu)
Foto: Ivan Varga, Jozef Šalko
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