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obecné noviny do každej rodiny

štvrťročník o dianí v Medzibrode

2018

zadarmo do každej domácnosti

17. ročník Haruľovej šou

Výsledková listina – Haruľová show 2018
Spolu
body
52
49
48
42
40
39
31
30
26
24
cm
294
250
69

Názov družstva

Čas

School Angels
Partizánky
SNS
Nádeje
CHZM
Safari
Zwillinge
ZRPŠ
Team snow
K.O. Herkules

10
7
9
6
8
4
3
5
2
4

Najdlhšia zemiaková šupka
Kabáčová Beata
Padúchová Zuzana
Frič Jarko

Vzhľad Trestné
body
24
0
22
0
19
0
16
0
18
0
21
0
16
0
12
0
11
-1
10
-2

Chuť

Miesto

18
20
20
20
14
14
12
13
14
12

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

2

Ďakujeme sponzorom
tohtoročnej šou:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický pivovar
COOP Jednota Brezno
Monax Plus, s.r.o.
Stredoslovenská vodárenská spolo
čnosť, a.s., Banská Bystrica
Mynto, s.r.o.
Profax, s.r.o.
RD Hron Slovenská Ľupča
Vojtech Lihan – RD Medzibrod, s.r.o.

spravodaj
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Poďakovanie rodičom
Milí rodičia,
dovoľte nám v mene vedenia ZRPŠ pri
našej ZŠ s MŠ v Medzibrode poďakovať Vám všetkým, ktorí ste nám pomohli
s prípravou tohtoročného úspešného ročníka Haruľovej show. Naša vďaka patrí
ochotným rodičom, ktorí od skorého rána
priložili ruku k dielu, či už to bolo varenie guľášu a iných jedál, výzdoba nášho

(opäť) najkrajšieho stánku, predaj občerstvenia, upratovanie, atď. Ďakujeme však
aj všetkým ostatným rodičom, ktorí nám
pomohli s napečením harule a zákuskov,
sponzorsky alebo inak sa podieľali na tom,
aby sme našim detičkám mohli zlepšiť
školský rok 2018/2019.
Ľubo Padúch a Miška Gregorová,
predsedovia ZRPŠ
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Kandidáti na poslancov OZ
Jozef Zeman

Milí spoluobčania, ako hrdý rodák z Medzibrodu, ktorý prežil celý život vo svojej
rodnej obci, sa väčšine z Vás predstavovať
ani nemusím. Keďže sa naša obec rozrastá
o nových obyvateľov, dovoľte mi predstaviť
sa. O pozíciu poslanca v obecnom zastupiteľstve sa uchádzam po troch úspešne
zvládnutých volebných obdobiach v rokoch
1989-1993, 2010-2014 a 2014-2018, po štvrtý
raz. V prechádzajúcich volebných obdobiach som pôsobil v stavebnej komisii. Občanom sme nápomocní pri stavebných konaniach. Snažíme sa riešiť medzisusedské
stavebné spory k spokojnosti oboch strán.
Verím, že moje doterajšie pôsobenie
v obecnej rade bolo pre obec ako aj občanov prínosom. Aktívne sa zapájam do realizácie kultúrno-spoločenských akcií obce.
Ako dôchodca mám blízko k staršej populácii, ako otec a starý otec viem podporiť aj
záujmy mladých ľudí. Celý život som bol
športovo činný a preto mi leží na srdci aj
rozvoj obce v tejto oblasti. Som rád, že sa
nám v prechádzajúcom období podarilo
zveľadiť športový areál, či už futbalového
alebo multifunkčného ihriska.
Verím, že Vašu dôveru nesklamem ani
v nasledujúcom volebnom období, ak sa
rozhodnete podporiť ma svojím hlasom.
Spolupatričnosť, tolerancia a láska k domovine by nás mala spájať.

Ing. Ondrej Samuelčík

Mám 61 rokov, od narodenia trvale bývam v Medzibrode a mám ukončené vysokoškolské vzdelanie technického smeru
- stavebnú fakultu.
Poslanca obecného zastupiteľstva som
vykonával v rokoch 1990 až 2004 a od 2006
do 2018. Cez niekoľko volebných období
som pracoval vo viacerých komisiách (stavebná, poriadková, finančná a sociálna).
V ďalšom volebnom období chcem
naďalej rozvíjať obec v oblasti životného prostredia, športu a hlavne byť
nápomocný pri tvorbe rozpočtu a cenotvorby pri zadávaní zákaziek obcou
Medzibrod, kde chcem využiť svoje
vedomosti.

Ing. Silvia Tešínska, PhD.

Mám 34 rokov a v Medzibrode bývam
od narodenia. Aj preto viem, že je tu veľa
vecí, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Počas môjho pôsobenia v obecnom
zastupiteľstve v rokoch 2015-2018 som
bola členkou finančno-sociálnej komisie,
kde som mala možnosť uplatniť svoje
poznatky pri tvorbe rozpočtu a pri riešení viacerých ekonomických či sociálnych
problémov.
Som rada, že sa aj prostredníctvom Rakárika môžem bližšie predstaviť. Rakárik
je mojou srdcovkou, v redakčnej rade pôsobím už od roku 2005. V súčasnosti pracujem na Finančnom riaditeľstve SR ako
metodik obcí. Ekonomiku a správu území
som vyštudovala na vysokej škole a táto
oblasť ma veľmi baví.
Myslím si, že naša obec si zaslúži, aby
o jej fungovaní a rozvoji rozhodovali odborníci a zároveň by som rada vniesla do
obecného zastupiteľstva ženský pohľad.
Verím, že ma občania podporia svojím
hlasom a umožnia mi tak aj naďalej uplatňovať moje vedomosti a skúsenosti pre
zabezpečenie ekonomického, sociálneho
i územného rozvoja našej obce.

Ing. Vladimír Haviar

Mám 36 rokov. Som ženatý a mám jedného syna. Vyštudoval som Technickú
univerzitu vo Zvolene, odbor lesníctvo,
v ktorom aj pracujem.
Život v našej obci a problémy spoluobčanov mi nie sú ľahostajné, preto som sa
rozhodol v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách kandidovať na poslanca obecného
zastupiteľstva. Chcel by som napomáhať
v pružnej spolupráci medzi obcou a jednotlivými organizáciami. Vo viacerých
z nich som už niekoľko rokov členom, preto verím, že využijem získané skúsenosti
a poznatky v miestnej samospráve. Mám
záujem napomáhať pri zlepšení podmienok pre deti v základnej a materskej škole,
podporovať kultúru a šport.
Myslím si, že naša obec vzorne rozvíja
svoju infraštruktúru a v tomto trende je
potrebné pokračovať.

Ing. Augustín Laluha

Volám sa Augustín Laluha, mám 60 rokov a pracujem ako konateľ v súkromnej
spoločnosti. Nie som síce rodený Medzibroďan, ale po 20-tich rokoch bývania
v Medzibrode sa ním cítim. Zaujímam sa
o dianie v našej obci a o jej napredovanie,
či už na poli športovom, kultúrnom ako
aj v iných oblastiach verejného života. Aj
doteraz som sa snažil byť nápomocný starostovi obce, poslancom ako aj občanom u
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u obce pri riešení ich problémov. Chcem byť
aktívny pri zveľaďovaní našej obce a preto
sa uchádzam o post poslanca. Ďakujem za
Vašu podporu.

Ing. Ivan Ivanič

Mám 51 rokov a prácu poslanca obecného zastupiteľstva našej obce vykonávam
prvé volebné obdobie ako člen komisie výstavby a životného prostredia. V prípade
prejavenia Vašej dôvery aj v nasledujúcom
volebnom období, je mojim zámerom aj
naďalej sa aktívne podieľať na zveľaďovaní
obce v prospech jej obyvateľov. Ako poslanec budem presadzovať výstavbu a rozvoj
obce, ochranu a bezpečnosť obyvateľov
obce, ako aj ochranu životného prostredia.
Súčasne som pripravený podporiť v hlasovaní návrhy a požiadavky obyvateľov, ktoré zlepšia kvalitu života v našej obci.

Eleonóra Dřímalková

Mám 48 rokov. Svojím povolaním učiteľky materskej školy v Banskej Bystrici sa
venujem našim malým ratolestiam už 29
rokov. Medzibrod nie je mojou rodnou obcou, no bývam tu 27 rokov s pocitom, že
tu bývam od narodenia. V minulosti som
sa angažovala v oblasti školstva, mimoškolských aktivít, ako aj v rôznych akciách
organizovaných obcou.
Mnohí z vás ma poznajú ako členku
Medzibrodského kočovného divadla, ktorému sa aktívne venujem od roku 2007, na
čo som nesmierne hrdá a veľmi si to vážim, že sa spoločne s mojimi divadelnými
priateľmi každým rokom úspešne podie-
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ľame na prezentovaní našej obce rôznymi
divadelnými predstaveniami. V predchádzajúcom volebnom období 2014-2018
som pracovala ako poslankyňa obecného
zastupiteľstva, svoje vedomosti a poznatky
som uplatňovala vo finančno-sociálnej komisii. Keďže mi záleží na rozkvete a komplexnom rozvoji našej obce, rozhodla som
sa opäť uchádzať o mandát poslankyne
obecného zastupiteľstva. V nasledujúcom volebnom období sa budem snažiť
pomôcť rozvoju obce v oblasti školstva,
mimoškolských aktivít, kultúry, životného prostredia, športu, dokončiť projekty,
ktoré máme v obci rozbehnuté, no hlavne
naslúchať vám, obyvateľom obce, tlmočiť,
riešiť problémy, ktoré vás trápia. Ďakujem
a budem vďačná, ak ma svojim hlasom
opäť podporíte.

bách do obecného zastupiteľstva. Mám
38 rokov, som ženatý a mám 2 deti. Som
nezávislý kandidát na post starostu, ako
i poslanca našej obce Medzibrod. Dôvodom podania kandidatúry je, že mi veľmi
záleží na ďalšom úspešnom rozvoji a smerovaní našej obce. Mojim cieľom je taktiež
zviditeľnenie obce a zasadenie sa medzi
tie obce, ktoré sa rozvíjajú, sú aktívne. Verím, že s Vašou podporou sa nám to určite
podarí.

Ľubomír Padúch

Miroslav Holík

Milí spoluobčania, dovoľte mi v krátkosti
sa Vám predstaviť. Volám sa Miroslav Holík a mám 42 rokov. Som rodákom z Medzibrodu. Už počas školy ma bavila práca
s drevom a preto som sa rozhodol pokračovať v tejto práci aj po skončení školy už
ako živnostník. Život v našej obci mi nie
je ľahostajný a preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva. Verím, že mi svojim hlasom vyjadríte
podporu a ja urobím všetko preto, aby ste
Vy, občania boli v našej obci spokojní.

Jaroslav Rusina

Vážení občania, touto cestou sa uchádzam o Vašu priazeň a podporu pri voľ-

Mám 39 rokov, aktuálne pracujem ako
obchodný manažér v oblasti predaja autoplynu pre nadnárodnú spoločnosť. Ako
poslanec obecného zastupiteľstva pôsobím už dve volebné obdobia, od roku
2010. Pôsobil som ako člen finančnej
a sociálnej komisie a ako člen komisie pre
ochranu verejného poriadku, kde som sa
snažil využívať svoje doterajšie skúsenosti
a poznatky z praxe, ale i vedomosti z ekonomiky a účtovníctva, či práva.
Od narodenia bývam v Medzibrode a už
dlhé roky sa pôsobením v rôznych organizáciách pôsobiacich v našej obci zapájam
do kultúrneho, športového i spoločenského života v Medzibrode. Niekoľko rokov
pôsobím aj ako predseda ZRPŠ v našej ZŠ,
kde sa svojimi organizačnými schopnosťami snažím pomáhať chodu našej školy
a škôlky, keďže naše deti sú naša budúcnosť.
Našu dedinku mám veľmi rád, vážim
si prácu a výsledky všetkých našich spoluobčanov a organizácií, ktorí sa postarali o zveľadenie a propagáciu Medzibrodu
v regióne, ale i vo svete. Som preto hrdý
na to, že možno aj s mojím pričinením sa
za posledné roky naša obec rozvíjala a podarilo sa nám dokončiť mnohé projekty,
ktoré nás všetkých posunuli ďalej. Mojím
cieľom pre ďalšie volebné obdobie je prijímať ako poslanec obecného zastupiteľstva
také zodpovedné rozhodnutia, ktorých výsledkom bude ďalší rozvoj infraštruktúry,
kultúry a športu v našej obci, či podpora
našej ZŠ s MŠ, zapojenie našich nových
spoluobčanov do verejného, kultúrneho u
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u a spoločenského života, propagácia našej
obce v regióne a celkové zlepšenie podmienok, aby život v našom Medzibrode
bol ešte lepší a krajší.

Ján Huťka

Ing. Ivan Huťka

V nadchádzajúcom volebnom období sa
budem snažiť presadzovať stavebné aktivity obce, pokračovať v oprave komunikácií
v celej obci, podporovať dokončenie rekonštrukcie MŠ Pod hôrkami a podporovať rozvoj mládežníckeho športu.
Mám 36 rokov a pracujem ako rozpočtár
vo verejnej správe. Pôsobením v redakčnej
rade Rakárika a vo viacerých miestnych
organizáciách sa dlhodobo aktívne zapájam do verejného života v našej obci. V nasledujúcom volebnom období sa chcem
ako člen obecného zastupiteľstva podieľať
na ďalšom rozvoji a napredovaní našej
obce predovšetkým v oblasti infraštruktúry, školstva, kultúry, športu a tak prispieť
k lepšiemu životu všetkých obyvateľov našej krásnej dedinky.

Jozef Zázrivec

Vážení spoluobčania, moje meno je Jozef
Zázrivec, mám 51 rokov, som ženatý, s manželkou máme dvoch dospelých synov a dve
vnúčatá, ktoré žijú v Medzibrode. Mám stredoškolské vzdelanie, pracujem v a.s. ČOV
Slovenská Ľupča. Moje záľuby sú kultúra divadlo, príroda, šport. Náš divadelný súbor
vediem od roku 2006 s menšími či väčšími
úspechmi, za čo vďačím všetkým členom
nášho súboru. Ako poslanec OZ obce Medzibrod pôsobím tretie volebné obdobie,
takže chod samosprávy dôverne poznám.
Keďže mi nie je ľahostajná budúcnosť našej
obce, uchádzam sa o kandidatúru na poslanca OZ na ďalšie volebné obdobie. My
slím si, že keď sa stretne partia zapálených
ľudí, dá sa toho dosiahnuť veľa.
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Mgr. Katarína Luptáková

do diania obce. Ako matka malého dieťaťa
si uvedomujem, že je dôležité mať v obci
detské ihrisko, ktoré bude vhodné pre deti
od 1 do 10 rokov. Snívam o tom, aby toto
ihrisko bolo prístupné pre všetkých niekde
v strede obce tak, aby sa mali kde stretávať
aj mamičky na materskej dovolenke. Kde
si budú môcť poradiť, porozprávať sa, zatiaľ čo sa detičky pohrajú na bezpečnom
mieste. Myslím si, že o takéto ihrisko by
sa mala postarať obec, lebo raz drobčekovia vyrastú a stanú sa z nich plnohodnotní
Medzibroďania. Mojou najväčšou víziou
je zamerať sa na oblasť dospievajúcej mládeže, ktorej je z môjho pohľadu venovaný
nedostatočný záujem. Mojim cieľom je
vytvoriť podmienky pre realizáciu mladých a šikovných ľudí. Dať im možnosti,
aby svoj talent rozvíjali a šírili ďalej v našej
obci a aby nemuseli za týmito možnosťami odchádzať preč z Medzibrodu. Nech
sú tu takí spokojní, že práve toto miesto
bude ich miestom na založenie si vlastnej
rodiny. Veď práve výchova najmenších je
zrkadlom medzibrodskej budúcnosti.

Miroslav Huťka

Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som
sa Vám v krátkosti predstavila. Moje meno
je Katarína Svetlíková – Luptáková. Mám
33 rokov a som rodáčka z Medzibrodu.
Pracujem už 8 rokov v tunajšej základnej
škole ako učiteľka. Svoju prácu si nadovšetko vážim a snažím sa ju vykonávať
naplno.
Bola som vyzvaná kandidovať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Svoje úsilie by som chcela sústrediť na občanov Medzibrodu. Z prostriedkov obce ponúknuť
občanom väčší výber aktivít pre strávenie
voľného času s rodinami, priateľmi, nalákať ich, aby sa zapájali vo väčšom počte

Narodil som sa 29. 01. 1955. Trvale bývam v Medzibrode na ulici Pri ihrisku.
Mám stredoškolské odborné vzdelanie
s maturitou. Od r. 1974 som pracoval v Železiarňach Podbrezová a. s. na obchodnom
úseku prevádzkarne údržba, odkiaľ som
koncom r. 2015 odišiel do dôchodku.
Poslancom obecného zastupiteľstva som
tretie volebné obdobie.
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Kandidáti na starostu obce

Jaroslav Rusina
Vážení občania, dovoľujem si Vám touto
cestou predstaviť moje priority, ktorými sa
uchádzam o Vašu priazeň a podporu pri voľbách starostu obce. Mám 38 rokov, som ženatý a mám 2 deti. Som nezávislý kandidát
na starostu našej obce Medzibrod a nikdy
som nebol členom žiadnej politickej strany. Pre kandidatúru využívam hlavne oso
bný čas a technické schopnosti, ktoré som

Ing. Pavol Svetlík
Milí spoluobčania, opakovane, po tretíkrát sa Vám prihováram ako kandidát na
starostu pred ďalšími komunálnymi voľbami, ktoré aj našu obec čakajú 10. novembra 2018. V nich rozhodneme o tom, kto
nás bude zastupovať v riadení miestnej samosprávy v rokoch 2019 – 2022. Začne sa
nové plánovacie obdobie, nové úlohy, nové
výzvy. Ale skôr než pristúpim k mojim
osobným zámerom a predstavám, chcem
sa ako starosta poďakovať za odvedenú
prácu v končiacom volebnom období celé-

nadobudol počas môjho života. Dôvodom
podania kandidatúry je, že mi veľmi záleží
na ďalšom úspešnom rozvoji a smerovaní
našej obce. Mojou hlavnou prioritou je digitalizácia obce, zjednodušenie agendy zamestnancov a uľahčenie administratívnych
úkonov. Modernizácia obecného úradu
a vytvorenie elektronickej podateľne, video
záznamu z rokovania obecného zastupiteľstva. Digitalizácia obce je aj výhodou
pre získavanie úspešných grantov a dotácií
z EÚ, ktorá nám dáva väčšiu transparentnosť a vizitku o našom úspešnom riadení
obce. Mojim cieľom je taktiež zviditeľnenie
obce a zasadenie sa medzi tie obce, ktoré
sa rozvíjajú, sú aktívne. Medzi moje zámery obce Medzibrod pre roky 2019 až 2022
patrí aj vybudovanie estetických strešných
zastávok MHD v obci, pri železničnej stanici, ako aj pri obecnom úrade smerom na
Brezno. Opraviť, obnoviť zábradlia v obci
okolo potoka Vyvieranica. Nájsť vhodné
riešenia parkovania v obci. Nájsť spoločné
riešenie pri vybudovaní miestnej kanalizácie, organizovať a podporovať všetky tradičné, kultúrne, spoločenské a občianske podujatia v obci. Spracovať kvalitný program

sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce
za pomoci aktívneho prístupu všetkých občanov, ako aj podnikateľov a organizácií pôsobiacich na území obce. Zmodernizovať
v školskom areáli detské ihrisko so zabezpečením pred vandalmi a používať detské
ihriská na účel ich vytvorenia samozrejme
bez časového obmedzenia. Nájsť vhodného
investora na nové zariadenie pre seniorov,
ktoré bude ponúkať kvalitné sociálne služby v našej obci. Mojim snom je aj vybudovať nové prístupové chodníky. Opraviť
a doplniť asfaltom cestnú komunikáciu
tam, kde ju najviac obyvatelia potrebujú.
Pripraviť lepšie podmienky pre rozšírenie
služieb starším a osamelým občanom a to
stravovania, zdravotníckych a opatrovateľských služieb. Zámery plánujem realizovať
postupne, v závislosti od aktuálnych podmienok získavania štrukturálnych fondov
EU, grantov a dotácií, ako aj od možných
finančných prostriedkov obce. Verím,
že s pomocou novozvolených poslancov
a s Vašou podporou sa nám to určite podarí. Viac informácií o mojej kandidatúre sa
dozviete aj na webe www.jaroslavrusina.sk
sekcia Blog - napíšte, rád odpoviem.

mu obecnému zastupiteľstvu, zamestnancom obce a všetkým organizáciám a občanom, ktorí sa pričinili o zlepšenie kvality
života a rozvoj našej dedinky.
Moje meno je Pavol Svetlík, mám 45
rokov, som ženatý a mám 2 deti. Do komunálnych volieb som sa rozhodol kandidovať na funkciu starostu ako kandidát
Slovenskej národnej strany. Vyštudoval
som Technickú univerzitu vo Zvolene,
Fakultu environmentálnej a výrobnej techniky. Po škole som nastúpil do podniku
Železiarne Podbrezová a.s., kde som na
viacerých pozíciách odpracoval dvanásť
rokov. V komunálnej sfére pracujem dvadsať rokov, z toho dvanásť rokov som vykonával prácu poslanca obecného zastupiteľstva a ôsmy rok zastávam funkciu starostu
obce. Získané skúsenosti a vedomosti sa
určite budem snažiť uplatniť a presadiť pri
zostavovaní nových programových cieľov
v ďalšom období. Jedna etapa končí, druhá začína, ale v každom prípade, bez ohľadu na novo zvolené personálne obsadenie
po komunálnych voľbách, by bolo pre
občanov najvýhodnejšie, aby rozbehnuté
projekty kontinuálne pokračovali ďalej.
Vážení spoluobčania, tak ako v minulosti, aj pred týmito voľbami Vás chcem ubezpečiť, že moje zámery do ďalšieho obdobia

sú postavené na reálnych základoch a nie
prázdnych sľuboch. Som naozaj rád, že
spoločne sa nám v ostatných rokoch podarilo urobiť kus zmysluplnej práce. Spomedzi všetkých spomeniem aspoň niektoré
väčšie akcie – realizácia inžinierskych sietí
a miestnych komunikácií v IBV Dúbrava,
presadenie požiadavky na opravu príjazdovej cesty do obce od Banskej Bystrice,
zveľadenie športového areálu, odkúpenie
pozemkov pod futbalovým ihriskom, prestavba vnútorných priestorov v kultúrnom
dome, prestavba vnútorných priestorov
v zdravotnom stredisku, prestavba materskej školy a výstavba multifunkčného
ihriska v jej areáli, rekonštrukcia kúrenia ZŠ, oprava budovy nad prameňom
Vyvieranica, dopravné značenie v obci...
V nasledujúcich riadkoch nebudem písať
o tom, čo by som chcel urobiť, ale o tom,
čo reálne môžeme dosiahnuť.
Napriek tomu, že sa nám darí vykonávať mnohé opravy a investície na rôznych
obecných objektoch, stále evidujeme niekoľko pripravených projektov, ktoré občanom prispejú k dôstojnejšej životnej úrovni. Som za to, aby sme v prípade prejavenej
dôvery pokračovali v prestavbe budovy
MŠ Pod hôrkami, kde by sme radi otvorili v časovom horizonte 2 - 3 rokov mo- u
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u derné triedy materskej i základnej školy.
Uvoľnené priestory v súčasnej budove ZŠ
s MŠ budú predmetom diskusií pre možné
umiestnenie a vybudovanie zariadenia pre
seniorov. Po štvorročnom vákuu z dôvodu
financovania výstavby nových ciest v IBV
Dúbrava by sa malo pokračovať v oprave
obecných miestnych komunikácií. Prioritne by práce mali prebehnúť na najviac poškodených uliciach, prioritne Záhumnie
a ďalšie. Pri zostavovaní rozpočtu budeme
musieť brať do úvahy i nástrahy prírody,
konkrétne mám na mysli ochranu pred povodňami. V mesiaci jún v tomto roku nás
viackrát preverili dažďové prietrže a vyliaty potok Vyvieranica nám je v tomto smere zdvihnutým prstom. Aby opakovane
nedochádzalo k zaplaveniu pozemkov na
námestí obce, v IBV Dúbrava, pri hlavnej
ceste za ihriskom, no i samotné ihrisko, je
potrebné situáciu technicky riešiť so zainteresovanými zložkami. Vzhľadom na
to, že v posledných mesiacoch evidujeme
vysoký záujem o bývanie v našej obci, určite budeme v nadchádzajúcom volebnom

7

komunálne voľby
období hľadať spôsoby, ako mnohým záujemcom vyhovieť. Keďže obec momentálne nedisponuje stavebnými pozemkami,
je tu cesta a to oslovenie fyzických osôb
pre odkúpenie podielov z parciel. V tomto
prípade však ťažko niečo dopredu plánovať, keďže celý proces výstavby novej IBV
je závislý od vôle spolumajiteľov pozemkov. Verím, že okrem uvedených projektov sa nám podarí urobiť viac, samozrejme
všetko sa bude odvíjať od toho, ako budeme úspešní pri získavaní dotácií, grantov,
či európskych fondov. Ale ako sa hovorí,
nielen prácou je človek živý, je potrebné
sa zamerať i na život na dedine z iného
súdka. Osobne ma veľmi tešia úspechy
našich obyvateľov, organizácií na kultúrnom, spoločenskom, či športovom poli. Za
reprezentovanie a šírenie dobrého mena
našej obce patrí týmto ľuďom obrovská
vďaka. Preto považujem podporu zo strany obce a vzájomnú spoluprácu za viditeľne prospešnú a súčasne verím, že v nastúpenom trende budeme všetci pokračovať
aj v ďalších rokoch.

Verejné predstavenie kandidátov
nedeľa 4.11.2018 – 15.00 hod., sála kultúrneho domu v Medzibrode

Vážení čitatelia!
V súlade s NARIADENÍM EURÓ
PSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ
2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli
informovať, že počas prípravy našich
obecných novín RAKÁRIK boli v texte
použité Vaše mená, fotografie, prípadne iné údaje, ktoré budú slúžiť na spravodajské a dokumentačné účely o činnostiach a aktivitách v obci. Niektoré
fotografie sú zverejnené aj na webovej
stránke obce. V prípade, že nesúhlasíte
so zverejnením Vašej fotografie, prípadne s Vaším odfotografovaním, prosím,
oznámte to osobne na obecnom úrade
alebo písomne na adresu obce e-mail:
oumedzibrod@stonline.sk a daná fotografia bude bez zbytočného dokladu
odstránená. V budúcnosti, ak si neželáte zverejňovať Vaše meno a údaje v časopise RAKÁRIK, redakčná rada bude
Vaše rozhodnutie akceptovať. Bližšie
informácie môžete nájsť na webovej
stránke obce obecmedzibrod.sk v záložke Ochrana osobných údajov.

Informácia pre voliča
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu alebo dokladu
o pobyte cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname
voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného
zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby
starostu obce a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí volič v zozname voličov vlastno
ručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do osobitného priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby po
slancov obecného zastupiteľstva môže
volič zakrúžkovať najviac toľko porado
vých čísiel kandidátov, koľko poslancov
má byť v príslušnom volebnom obvode
zvolených.

Na hlasovacom lístku pre voľby staros
tu obce môže volič zakrúžkovať porado
vé číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do
obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací
lístok pre voľby starostu obce.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne
upravené hlasovacie lístky vloží volič do
schránky na odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať
a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú
osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona
upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov člen okrskovej volebnej komisie

poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej
podstate trestného činu marenia prípravy
a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať
hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej
schránky, môže požiadať, aby obálku do
volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má právo požiadať
obec a v deň konania volieb okrskovú
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania
do prenosnej volebnej schránky, a to len
v územnom obvode volebného okrsku,
pre ktorý bola okrsková volebná komisia
zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité ale
bo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne uprave
ných hlasovacích lístkov, inak sa dopus
tí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.
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Studnička Vyhlásenie kandidatúry
na Bôroví
pre voľby starostu

v Medzibrode, konaných dňa 10. novembra 2018

Na úpätí Bôrovia bola zanedbaná stu
dnička, z ktorej sa vôbec nedalo napiť
studenej vodičky pri prechádzke oko
lím. Rozprával som vnukovi Tomáškovi,
že ako chlapci sme sem chodili na výlet
a osviežovali sme sa práve z tejto stu
dničky. Preto sme sa rozhodli vyčistiť
celé okolie studničky, upraviť kamene
a osadiť novú rúrku, aby sa každý, kto
pôjde okolo, mohol napiť sviežej vodič
ky ako kedysi.

Miestna volebná komisia v MEDZIBRODE preskúmala predložené kandidátne listiny
podľa § 177 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre voľby do
orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na
10. novembra 2018, zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Rusina Jaroslav
2. Ing. Svetlík Pavol

38 rokov
45 rokov

SZČO
starosta obce

nezávislý kandidát
Slovenská národná strana

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Medzibrode, konaných dňa 10. novembra 2018
Miestna volebná komisia v MEDZIBRODE preskúmala predložené kandidátne listiny
podľa § 172 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre voľby do
orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na
10. novembra 2018, zaregistrovala týchto kandidátov:

Medzibrod je pekná dedina so svojou
históriou. Je tu aj nádherná príroda. No
tú akosi zanedbávame. S úžasom sledujeme, ako to majú v Rakúsku, Švajčiarsku.
Ako sa každý stará o čistotu a poriadok vo
svojom okolí, kde žije. A čo my sme vari
horší? Veru nie sme! Robí to len pár neporiadnikov, s ktorými si nevieme rady. No
a tí nám robia z nášho potoka Vyvieranica
stoku. Hádžu sem doslova všetko, hoci to
môžu dať na kompost alebo do popolnice.
No a potom máme po celej dedine pozastavované kôpky najrôznejších odpadkov.
Takýchto neporiadnikov netreba ľutovať
a iba im rozhlasom neustále vyhlasovať,
že to nemajú robiť. Zaslúžili by si mastnú
pokutu a potom zas opakovane, nech sa
naučia móresu.
Občania pomôžte, aby bol Medzibrod
pekná a čistá dedina a nahláste znečisťovateľov pánovi starostovi Ing. Svetlíkovi.
Pánovi starostovi chceme poďakovať, že
sa mu podarilo odstrániť tzv. „opachu“
a opraviť prekrytie potoka Vyvieranica.
Jaroslav Zeman

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dřímalková Eleonóra
Ing. Haviar Vladimír
Holík Miroslav
Huťka Ján
Huťka Miroslav
Ing. Huťka Ivan
Ing.Ivanič Ivan
Ing. Laluha Augustín
Mgr.Luptáková Katarína
Padúch Ľubomír
Rusina Jaroslav
Ing. Samuelčík Ondrej
Ing. Tešínska Silvia, PhD.
Zázrivec Jozef
Zeman Jozef

48 rokov
36 rokov
42 rokov
56 rokov
63 rokov
36 rokov
51 rokov
61 rokov
34 rokov
40 rokov
38 rokov
62 rokov
34 rokov
51 rokov
63 rokov

učiteľka MŠ
lesník
SZČO
SZČO
dôchodca
verejná správa
technik
konateľ
učiteľka
obch. manažér
SZČO
technik
štátny zamestnanec
technik
dôchodca

nezávislý kandidát
Slovenská národná strana
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Slovenská národná strana
Slovenská národná strana
Slovenská národná strana
Slovenská národná strana
Slovenská národná strana
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Slovenská národná strana
nezávislý kandidát
Slovenská národná strana
Slovenská národná strana

Očná Optika v Slovenskej Ľupči
vás pozýva do novootvorenej predajne
Čo pre Vás máme?

Veľký výber okuliarových rámikov (slnečné, dioptrické, detské)
Meranie zraku
Kompletné zhotovenie okuliarov
Úpravy, opravy, čistenie

A to všetko za prijateľné ceny
Nájdete nás na adrese:

Ul. 1. mája 2, Slovenská Ľupča

zdravotné stredisko (1. poschodie)

Otváracie hodiny:

Ponedelok: 8-16 hod.
Utorok: 8-16 hod.
Streda: 8-18 hod.
Štvrtok: 8-16 hod.
Piatok: 8-16 hod.
Sobota: na objednávku

tel. č. 0908 059 690
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Máme novú krížovú cestu
Udalosti stvárňujúce umučenie a ukri
žovanie Ježiša Krista, priblíži pre obyva
teľov našej obce nová krížová cesta. Dňa
24.6.2018 sa uskutočnilo jej dlho očaká
vané posvätenie. Krížová cesta bola osa
dená na ceste do Vyvieranice. Vybudoval
ju obecný úrad v spolupráci s poslanca
mi OZ a farským administrátorom Mar
tinom Uhríkom.
Sychravé počasie neodradilo veriacich,
ktorí sa v peknom počte zúčastnili tohto
podujatia. Spolu p. farárom sa pri každom
zastavení pomodlili za jednotlivé spolky,
združenia a organizácie, ktoré v obci pôsobia. V cieli čakalo chutné pohostenie
a príjemná nálada.
(st)
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Zvesti zo školy na námestí
OHŇOSTROJ

Práve ohňostroj je ten, ktorý označuje
príchod Nového roka. My sme ho prežili
v tichosti a opäť sme odštartovali začiatok
školského roka, ktorý pre starších žiakov
znamená smútok a oslavy sa v ich podaní určite nekonali , ale pre našich mladších žiakov to bol deň, ktorý im otvoril
more možností. Zažívať množstvo aktivít,
ktoré im škola prináša, pretože škola je
oceánom, kde nájdu vzdelanie, výchovu,
pomoc, relax a rôzne krúžky, v ktorých si
každý splní svoje očakávania. Samozrejme
nemôžme opomenúť ani našich skvelých
rodičov, ktorým patrí aj touto cestou veľká
vďaka za to, akú pomocnú ruku nám podávajú. Práve ich radosť bola asi najväčšia.
Iste si každý pomyslí ,,JASNÉ, LEBO SA
KONEČNE ZBAVILI DETÍ.“ Ale nie, aj ten
najvzornejší rodič, ktorý pripravil pre svo-

ju ratolesť vzorové prázdniny a venoval sa
mu naplno, nenahradí ŠKOLU. Je to práve
v tom, že tu majú svojich naj kamarátov,
deň plný rôznorodých zážitkov, ale hlavne
to najdôležitejšie - majú svoje POVINNOSTI, ktoré si musia plniť a tie napĺňajú ich
život! Pretože aj v charte práv dieťaťa je
zakotvené, že dieťa má nielen to, čo môže,
ale aj to, čo musí.

Náš veľký deň sa začal 3. septembra
2018. Po slávnostnej svätej omši sme sa
spoločne započúvali do slov p. riaditeľky
Mgr. Ivanky Sumrákovej, nášho pána starostu Ing. Paľka Svetlíka a po zložení prváckych sľubov sme sa pobrali do vyzdobených tried. Veselí prváčikovia s vážnymi
štvrtákmi pod kapitánkou Ivkou sa budú
celý rok hrať na lesné zvieratká, takže od

dnešného dňa pozor! NETRÁPTE V LESE
LESNÉ ZVIERATKÁ, môžu to byť naši školáci!!! Druháci sa vrátili oveľa starší, zodpovednejší a hlavne vyšší . Ich kapitánka
je stále Dadka, ktorá momentálne hľadá
správne súradnice, aby sa k nám vrátila po
PN. Pomáha jej vyštudovaná podkapitánka Hanka Ferencová. Tá k nám priplávala
priamo z projektu ministerstva školstva, u
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Hruška, Aďko Cipriani a Bibka Strezenická. Aj touto cestou im chceme pogratulovať
k úžasnému prvému miestu, ktoré svojou
usilovnou prácou obsadili. V najbližšom
období nás čaká veľa zaujímavých a vzrušujúcich zážitkov, ako napríklad: exkurzia
do ZOO Bojnice ku dňu zvierat, od 8. - 10.
10. 2018 sa uskutoční zber papiera, budeme vyrábať zdravé a chutné dobrôtky
v potravinovom týždni, ale si aj vyzdobíme
tekvičky a to bude naša posledná činnosť
pred jesennými prázdninami a štátnymi
sviatkami, ktoré budú od 30. 10. – 4. 11.
2018.
Vašu pozornosť by sme chceli upriamiť
na deň sv. Mikuláša, kedy spolu s obecným úradom, farnosťou, CHZM a divadelníkmi chceme zorganizovať Mikulášsku
tržnicu. Našim úsilím (cieľom) je spojiť
nás všetkých pred Vianocami a na chvíľu
sa zastaviť a povedať si pár milých slov.
Ešte raz prijmite od nás ĎAKUJEME.
Mgr. Katinka Luptáková
u do ktorého sa zapojila naša školička, ako
naša pomocníčka ,,asistentka“. Ďakujeme
Hanka, že nás držíš nad hladinou, hoci nie
sme loď, ktorá sa plaví do neznáma. Sme
loď, ktorá má svoj CIEĽ. Naši najhúževnatejší tretiaci sa ocitli v srdci Slovenska. Ich
ročnou témou bude spoznať krásy našej
krajiny a vybudovať z nich NÁRODNIAROV. Kapitánkou ostáva Katka. A naša
milá Sonička ostáva kapitánkou v školskom klube detí.
Od začiatku roka sme nemali veľa mimoškolských aktivít, pretože sa sústreďujeme na to najpodstatnejšie: vzdelávanie,
výchovu a správne návyky v škole. Pozornosť by sme chceli upriamiť hlavne na náš
najväčší úspech a tým je 1. miesto v súťaži
„HARUĽOVÁ SHOW“. Po piatkových majstrovstvách školy v čistení zemiakov sa
prebojovali do obecného kola: Martinko

Mikulášska tržnica
Milé babičky, mamičky a všetky šikulky a šikulkovia!!!!!
Chceme Vás touto cestou osloviť s ponukou spolupráce pri organizovaní predvianočnej Mikulášskej tržnice, ktorá sa bude konať 5. 12. 2018 od 15:00 do 19:00
hod. na námestí v Medzibrode.
Zmyslom tejto akcie je stmeliť nás všetkých na jednom mieste v uponáhľanom
predvianočnom zhone, porozprávať sa spolu, zabaviť sa, predať a nakúpiť vianočné ozdoby/dekorácie a zároveň spolu privítať sv. Mikuláša, rozsvietiť vianočný
stromček. Taktiež by sme chceli upovedomiť rodičov detí, ktoré nenavštevujú medzibrodskú MŠ resp. ZŠ, že majú možnosť objednania mikulášskeho balíčka na
obecnom úrade.
Navyše vyzývame všetky medzibrodské šikulky, ktoré by mali záujem prezentovať/predať svoje výrobky na Mikulášskej tržnici, aby nám dali o sebe vedieť a bude
pre všetkých prínosom, keď naše aj vaše výrobky budú krášliť počas Vianoc naše
príbytky.
Takže všetky šikulky, hláste svoj záujem buď na obecnom úrade Aďke Bellušovej (048/418 43 39) alebo v škole u Katky Luptákovej (0917-315 222).

MIKULÁŠSKA TRŽNICA
kedy?
kde?
kto?
čo?

5. 12. 2018 od 15:00 do 19:00 hod.
na námestí v Medzibrode
všetci ľudia dobrej vôle
	predaj & kúpa vlastnoručne vyrobených vianočných dekorácií malých
aj veľkých Medzibroďanov
 privítanie sv. Mikuláša
 rozsvietenie vianočného stromčeka
 o občerstvenie je postarané
 vianočný punč je vianočnou samozrejmosťou
 predvianočná pohoda: pokec, zábava, spev...
 .... chytiť toho pravého vianočného ducha s našimi najbližšími v obci
info: OÚ Aďka Bellušová (048/418 43 39)
ZŠ s MŠ: Katka Svetlíková - Luptáková (0917 – 315 222)
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Septembrové šantenie veselých
Dieťa moje svetrík ber,
veď sa začal september.
Vraví ocko, mamina:
„Školský rok sa začína!“.
Veru je to pravda taká,
škôlka všetky deti čaká.
Ber papučky, pyžamko Evička i Adamko.
Usmejme sa na seba
a viacej
nám netreba.
Múdry
rozum, srdce dobré,
bude nám tu všetkým dobre.

Bránu našej materskej školy sme v novom školskom roku 2018/2019 otvorili
3. septembra, kedy sme už netrpezlivo
čakali na našich „starých“ škôlkarských
kamarátov, ale i nové tváričky, ktoré
vstúpili do škôlky bojazlivo a pomaličky.
Ubehli dníčky a my sa tešíme, že slzičky
sa objavia už len veľmi zriedkavo a v tom
prípade sú tu pani učiteľky – druhé mamy,
aby zahnali myšlienku na mamku, ocka
a s úsmevom na tvári pokračujeme v hraní a tvorení s kamarátmi v škôlke. Veľmi
nás teší, že škôlka sa zaplnila skoro do
posledného miestečka a tešíme sa na veľa

skvelých dní v škôlke i mimo nej. Na detičky v triede slniečok sa tešia pani učiteľky Zuzka a Mirka a na detičky v triede
obláčikov sa tešia pani učiteľky Lenka
a Evka, ktorá je novou posilou v našom
kolektíve.
Ubehol prvý týždeň a my sme sa nevedeli dočkať Haruľovej šou, ktorá sa
každoročne koná v našej dedinke a počas
ktorej sa i my tešíme nielen na tie medzibrodské, ale aj „cezpoľné“ detičky. Aj
tento rok si pani učiteľky pre ne pripravili
tvorivé dielne, počas ktorých si vyrábali
ježkov zo zemiakov, záložky do knižiek,

drevené obrázky pomocou servítkovej
techniky i maľované taniere na ľudovú nôtu. Detičky sa potešili aj zo súťaží
s pani učiteľkami zo školy, skákacieho
hradu, trampolíny, preliezačiek i maľovania na tvár a domov odchádzali plné nových zážitkov.
Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti
váľajúce sa v kope lístia alebo stačí pohľad na lietajúceho šarkana, ktorý brázdi
po oblohe, kde ho unáša ujo vetrík k výšinám. A takýchto šarkanov sme mohli
vidieť aj jedno pekné slnečné dopoludnie
na školskom dvore, kedy si detičky pri-
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škôlkarov
niesli svojich krásnych farebných šarkanov a mohli sme ich vypustiť na oblohu.
Vetrík príjemne pofukoval a tak obloha
hýrila veselými farbami a školským dvorom sa ozýval detský smiech. Som na
naše deti veľmi pyšná, lebo im vôbec
nerobilo problém sa o svojho šarkana
podeliť s kamarátom a potešiť tak i jeho
srdiečko.
A aby ste videli, že je v našej škôlke
naozaj veselo, nenecháme si len pre seba
tieto milé detské hlášky, ktoré vedia príjemne spestriť deň :
 „Veď mne je tu dobre v škôlke, len si
ešte musím trošku zvyknúť.“
 „Zaleješ aj mne kávičku? Veď starká povedala, že som už veľký chlap.“
 „Keď ma takto pohladkáš, tak mám
z teba veľkú radosť.“
 „Neplač, veď mama príde, obuje sa
a príde, nemôže prísť predsa bosá.“
 „V noci ma poštípal konár.“
 „Keď mama vysáva, ja jej vždy pomôžem – zdvihnem nohy.“
 „Keď nechce spať, tak zavolaj Lenku –
tá je na spánok expert.“
 Chlapci sa klbčili o auto – nastavíme
čas a potom si auto vymeníte: „Ale ja
nemám čas čakať.“
No a takto veselo je nám v našej škôlke.
Najbližšie sa tešíme na výlet do bojnickej ZOO, návštevu tety logopedičky, na
vystúpenie pre starých rodičov a na vyrezávanie tekvičiek, ale o tom už niekedy
nabudúce.
Mgr. Zuzana Huťková
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Niekoľko zaujímavostí
z dávnej minulosti Medzibrodu
Je to divné, ale tento rok 2018 sa správa
akosi zvláštne. Netýka sa to len spoloč
nosti, ale aj prírody. Keď má byť teplo,
tak je zima a prší a keď je treba vlahu,
trápia nás tropické horúčavy. Bez kvap
ky dažďa. Čo sa deje?
Už príchod jari sa ohlásil nezvyčajne
skoro. Akoby využil najlepšie pretekárske
kone. Všetko sa prebralo minimálne o dva
týždne skôr, ako je to bežné. Omamná
vôňa tŕpok, snehobiela pastva pre včielky – bagréň (agát), i prenikavá vôňa ľalií,
ovocných i „divých“ stromov, bylín a krov,
dokonca i rozkvitnutie líp prišlo skôr ako
inokedy – akoby bez poriadku. Starí ľudia
takéto zvláštnosti zvykli hodnotiť (potvrdzovali to aj moja stará mať, kým žili, Pán
Boh ich osláv a daj im slávu večnú), zlou
vyhliadkou do budúcna. Nuž, ale bude ako
bude. Ešteže všeumelec – pozdný mráz –
nezaúradoval celoplošne a neovplyvnil negatívne úrodu. V Medzibrode sa k týmto
neplechám pridalo aj pokazenie vežových
hodín. Tie sa „pohubili“ o niečo skôr, ale
sú už opravené a to je podstatné. Sestra
Marienka už nemusí dávať pozor na čas,
keď treba zvoniť a ona vypomáha okrem

„kantorovania“ (bez doprovodu organu)
aj v tejto oblasti. V starom Medzibrode sa
všetko (dni, vyučovanie, práca, atď.) začínalo a končilo modlitbou. Rozhlas sa pri
rôznych príležitostiach nahrádzal zvonením a vyzváňaním, aj bubnovaním. Najpoctivejší zvonári u nás v minulosti boli
Krajčiovci, čo bývali u Kristofov. Zvonili
presne a dlhé roky. Traduje sa, že jeden
ich člen, keď narukoval do Česka, prvý
dopis po mesiaci služby zakončil želaním:
Pozdravujte kluky a klučky (dievčatá) kamarátky. Neviem, či je to pravda. Ak nie,
nech mi je to odpustené. Otec zvonárov
bol „štrekár“. Podbíjal „šlipre“. Keď oddychoval, klopal „čekanom“ na koľajnicu
s ostatnými do taktu raz, dva tri, raz, dva
tri...
V minulosti sa o nás Medzibroďanoch
s obľubou citovala (najmä pri pive) bratova Valérova veta: „Nás inteligentov je
v Medzibrode málo...“ Oveľa známejšia
však bola skutočnosť, že v Medzibrode sa
„žaby jedia“. To bola ale pravda. Žaby sa
u nás chytali a konzumovali (stehienka)
prakticky až do skončenia II. sv. vojny.
Termín lovu bol dodržiavaný: „Do Ďura“
(24.4.) potom už boli žaby „planie“! Kaž-

dý deň v podvečer sa ale ozývali z mokradí ich prekrásne „koncerty“, ktoré mi dlho
v Košiciach chýbali. Najznámejšia lokalita výskytu bola s miestnym názvom „Za
močilá“. Bola to časť medzi futbalovým
ihriskom a cestou ulice Pri ihrisku. Kým
prevládala domáca výroba, tu sa močili
konope aj ľan pred ďalším spracovaním.
Najefektívnejšia lovná metóda bola „pri
karbidkách“ (baníckych lampášoch). Žaby
išli sami za svetlom na popravu do vreca
alebo vedra, teda po tme večer. Žaby ako
lahôdka sa v niektorých krajinách ešte
vyskytujú v reštauráciách aj dnes. Škoda
týchto zaujímavých tvorov, lebo v prírode
plnia užitočnú funkciu – chytajú hmyz –
najmä v zamokrených územiach. Predaj
žabaciny sa u nás realizoval nie na váhu,
ale podľa počtu párov stehienok.
Treba uviesť, že v tejto dobe bol život
na dedine omnoho chudobnejší, ale o to
radostnejší a družnejší. Bol to dôsledok hlbokého prepojenia ľudí na prírodu. Človek
jej lepšie rozumel, ako všetci vedátori sveta dnes a preto ju mohol aj lepšie využívať
a neškodiť jej. Okrem neškodného lovenia
drobných živočíchov, ľudia masovo zbierali plody, rastlinnej ríše: drienky, trnky, šíp-
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ky, liečivé rastliny (bylinky), „komprdy“,
čučoriedky, brusnice, maliny, jahody, (na
čerstvý konzum i zaváranie), plody divých
i kultúrnych krov a stromov pre seba i dobytok (žalude, bukvice, lístie ako podstielka, atď.). Bolo všetkého dosť aj pre lesnú
zver. Nik nelamentoval nad tým, že medvede a diviaky sú premnožené a nemajú
nič pod zub. Ľudí viedla k tomu nielen
škola, ale aj obecná inteligencia (cestou
spoločenského a morálneho poriadku).
Najmä tri pomazané hlavy: pán farár, pán
učiteľ a reštrikčný orgán - pán horár! Bolo
ich treba, pretože uvedené aktivity sa vykonávajú nielen pre vlastnú spotrebu, ale
aj na predaj, prostredníctvom špekulantov
a bezohľadných jedincov. Nemožno opomenúť boj zveri s človekom, ktorá nás vytláča z jej biotopu.
Skúsenosti a vedomosti sa okrem štúdia šírili z generácie na generáciu hlavne
ústnym podaním. V rodinách ho realizovali starší, skúsenejší členovia. Mimo nich
hlavne svetobežníci – čipkári a murári – čo
budovali nielen Budapešť, ale ja ďalšie svetové metropoly, či iné kultúrne pamiatky.
Oni uplatňovali tvorivý prístup všade tam,
kde bolo treba nahradiť prírodu rozumom
– technikou. Domčeky sa napr. stavali
malé v blízkosti vodných tokov (nahrádzali vodovod aj kanalizáciu), ale účelné. Ešte
ja si pamätám, že niektoré obydlia nemali
komíny. Na varenie a konzerváciu potravín (údenie mäsa) využívali tzv. „hiarty“.
Boli to spoločné otvorené ohniská (v tzv.
kuchyni) s trojnožkou, do ktorej sa zasúval kotlík na varenie bez špeciálneho
vývodu dymu. Pozostatky takého zariadenia možno pri troške fantázie vybadať
v drevenici u Zvonicov, ako aj v domkoch
obydlia Vlada a šarmantnej Lýdie Kuricovie (medzi Palingovie a Múkovie dvorom).
Z drevenice pod cintorínom sa plánovalo
vybudovanie pamätnej izby (dosiaľ sa tak
nestalo) a z ostatných sa renováciou tieto
znaky zničili.
Tvorivý prístup pri stavbe technických
zariadení preukázali naši predkovia najmä pri budovaní vodného mlyna. Menovite rodina Peťková (Pišta Mlynský). Vodu
jarku z Vyvieranice odrazili z pôvodného
koryta, priviedli ju spádom nad plánované miesto mlyna, (stojí tam dnes obchod
Jednoty – naproti Čumovie domu) a odtiaľ prudkým sklonom západným kurzom
nasmerovali znova do pôvodného koryta,
oproti Janíkovcom. Do cesty jej ale postavili veľké drevené koleso, ktoré hnalo všetky prídavné zariadenia tohto technického
zázraku. Mlyn plnil výborne všetky úlohy
naň kladené. Škoda len, že v r. 1948 po
znárodnení zanikol. Asi aj preto, že mlynár p. Štefan Peťko nezanechal dediča po
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meči, ale len 4 princezné, teda následníkov po praslici (Filoména, Jozefína, Vierka a Vlasta). Dnes to mohla byť kuriózna
atrakcia. V tom čase nebolo síl ani moci za
to zabojovať. Ale tak to už býva. Pri zavádzaní nových technológií (dokonalejších,
efektívnejších), staré zariadenia chátrajú,
až kým nevymiznú z hospodárskeho života. Takýto osud stihol v Medzibrode okrem
mlyna aj rad ďalších pamiatok: banské štôlne, vodné pumpy s rezervárom vody pre
parné lokomotívy na železničnej stanici,
pekáreň, kolkárne. Dnes je už obmedzená
aj činnosť zdravotného zariadenia atď.
Treba spomenúť, že život na dedine
v tom čase závisel v podstatnej miere od
výsledkov obrábania pôdy – teda poľnohospodárstva. Pôda živila prakticky všetkých
občanov, okrem svetlých výnimiek, ktoré
sa zamestnali v začínajúcom rozvíjajúcom
sa priemysle. Výmera produkčnej pôdy
v chotári bola síce stabilná, ale dedením
sa švíky polí zužovali, narastal počet halomčekov a hraničných znakov, čím vlastne z nej ubúdalo. Celá plocha sa preto
obrábala len animálnymi záprahmi (kone,
voly, kravy). Kone vlastnili najmajetnejší
gazdovia v počte desať párov (Vaníkovci,
Jančiarovci, Hraškovci, Peťkovci, Samuelčíkovci, Ramajovci, Huťkovci, neskôr
Padúchovci). Menovaní vlastnili potrebný inventár nástrojov a zariadení, pričom
využívali v malej miere paholkov a vlastnú pracovnú silu. Najprv obrobili pôdu
svoju a potom pôdu ďalších záujemcov.
Zdôrazňujem, že dlhodobo bol celý chotár
opatrený vzorne v agrotechnických termínoch. Pôda teda bola základom výroby
potravín pre celú obec – v rámci malovýroby. Časť občanov sa postupne preorientovala na remeslá, druhá skupina odišla
do cudziny (aby si mohli kúpiť pozemky).
Niektorí sa vrátili a niektorí už nikdy nevideli rodnú hrudu. Ku zmene prišlo v r.
1948 po všeobecnom znárodnení majetku.
Po realizácii kolektivizácie poľnohospodárstva a založení JRD na rozhodujúcej
ploche (v Medzibrode dosť neskoro) boli
z tejto oblasti kompletne vyradené zvieracie záprahy. Tie prešli spolu s inventárom
a obsluhou do družstiev. Nahradili ich
traktory a iné zariadenia. Kone prežili len
v malom množstve súkromných majetkov
(neprístupnosť pre traktory) v športovej
oblasti prípadne v iných malých inštitúciách. Ostatné zvieratá, ak ich nestihol krutý
osud, boli umiestnené do konských starobincov, alebo iných zariadení (napr. u nás
rekreácia - M. Spusta, rekreačné zariadenie „Majerka“).
Ako zaujímavé riešenia problémov do
r. 1948 považujem za potrebné zmieniť sa
o sociálnych prípadoch. Ide o ľudí, ktorí
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boli odkázaní na cudziu pomoc. Neboli to
bezdomovci, ako ich dnes nazývame, ale
občania ktorí neboli hmotne zabezpečení
a nemal sa o nich kto starať, lebo sociálne
siete neexistovali. Ani najkritickejšie prípady neriešil štát. Povinnosť preberala obec.
Takýmto prípadom v našej obci bola žena,
menom Vierička. Priezvisko si nepamätám
(nemala nikoho). Obec zariadila, že menovaná prechádzala každý deň z domu do
domu, občania jej poskytovali stravu, ubytovanie a nocľah, napriek tomu, že nebola
schopná vykonávať ani tie najjednoduchšie práce. Neviem, ako skončila. Možno si
niekto spomenie.
Ďalším, ale už nie kritickým človekom
bol mládenec menom Jožko Gilly – Gilly.
Neškodný hluchonemý dobrák. Žil so starou mamou v Chomrdovie dvore, ktorej
pomáhal, ako dokázal. Nie, nebol to príbuzný slávneho talianskeho speváka, čo
obdivoval „Dučeho“ Benjamina Gigliho.
Bol to rodený Medzibroďan. Nie je známe,
či mu štát nejako pomáhal. Nepoznal som
ani jeho rodičov (meno má len náhodou
podobné so spevákom, možno len prezývka). Giglly nechcel byť druhým Carusom,
ako ho titulovali Američania, ale prvým
Giglim.
Ako posledného spomeniem chlapa, čo
sa volal „Rajbák“. Bol pastier. Pásol všetko,
za čo mu ľudia dávali čo aj malú odmenu
a stravu. Vedel sa o seba postarať, ale kde
býval, nemám vedomosť.
O ďalších prípadoch neviem. Ak boli,
starala sa o nich rodina, určite nie štát.
Skončením II. sv. vojny sa skončila ďalšia etapa vývoja ľudstva. Pomenilo sa pra
kticky všetko „od gruntu“. Teda aj dejiny
sveta, Slovenska a vrátane Medzibrodu, do
ktorých sa nezmazateľne zapísali osobno
sti, o ktorých sme písali v Rakáriku. Mojim
cieľom pritom nebolo nahrádzať kroniku.
Išlo len o spomienky na rozprávania mojej
starej matere, doplnené mojím detským
pohľadom, ktorý si dodnes uchovávam vo
svojom vedomí. Ak sa moje písanie nezhoduje s vedomosťami niektorých občanov,
prosím ich, aby veci dali na správnu mieru. Nech prispejú článkom do Rakárika.
Jeden človek sa môže mýliť, ale všetci ľudia všetko vedia. Ja budem spokojný a dopredu im ďakujem. Mladá generácia bude
oboznámená aspoň čiastočne, ako sa žilo
v starom Medzibrode a nezabudne sa na
tých, čo ho preslávili vo svete.
Súčasné i čerstvejšie udalosti minulosti
sú už čitateľom známe a preto nie sú predmetom mojich spomienok. O vytlačení
článku aj tak nerozhoduje jeho autor, ale
Redakčná rada Rakárika.
Ing. Karol Prašovský, CSc.
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Remízoví králi
Počas letnej prestávky došlo v zložení nášho A mužstva k viacerým zmenám
v hráčskom kádri aj na trénerskom poste.
Po úspešných 3 sezónach sa rozhodol
ukončiť pôsobenie v našom klube Jozef
Rusko a na uvoľnené trénerské miesto
prišiel Daniel Vernarský zo Šalkovej. Nové
posily Adam Hroš z Podkoníc, Dušan Matis z Rakytoviec a Matej Karman z Kalinova nahradili skúsených Martina Sedliaka
a Miroslava Haviara. Menej vyťažení hráči
(Šimon Gregor, Lukáš Haviar, Peter Sokol)
odišli z dôvodu väčšej hernej praxe na ročné hosťovanie do 1. triedy.
Sezóna začala úvodným vystúpením
v Slovnaft cup-e na pôde Lovče, kde naši
chlapci bezpečne zvíťazili 5:0. Streleckú
formu si udržali aj v úvodných štyroch
ligových stretnutiach, keď strelili 9 gólov.
Následne sa však pohoda v zakončení
stratila a v nasledujúcich štyroch stretnutiach vrátane pohárového zápasu proti Fiľakovu sa naše mužstvo dokázalo presadiť
iba dvakrát. Herná prevaha sa tak neprejavila do želaných výsledkov a so sériou
3 nerozhodných výsledkov určite nebola
spokojnosť. Streleckú smolu sa podarilo

prelomiť v poslednom domácom zápase
pri víťazstve nad Pliešovcami v pomere 4:1
a zostáva veriť, že pohoda na kopačkách
chlapcom vydrží aj v ťažkých derby zápasoch v druhej polovici jesene. Pod vedením nového trénera si musia hráči zvykať
na nový herný systém a preto by mali byť
fanúšikovia viac zhovievaví, ak sa aj všetko nepodarí úplne podľa ich predstáv.
Na základe spolupráce s Nemeckou reprezentujú našu obec v tomto ročníku po

dlhom čase až 3 mládežnícke tímy (prípravka, mladší a starší žiaci), ktoré začali
svoje súťaže v priebehu septembra. Do budúcnosti bude spájanie klubov v mládežníckych súťažiach asi veľmi časté, pretože
z menšieho počtu detí dokáže máloktorý
klub zložiť viaceré družstvá. Potešujúci je
fakt, že účasť na tréningoch je čoraz väčšia
a tie zatiaľ prinášajú deťom radosť a zábavu.
(ihu)

IV. liga Juh

Starší žiaci

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

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

1
0
0
0
3
3
3
4
4
3
4
5
7
8

20:11
25:8
18:3
15:5
19:12
15:14
13:13
21:21
12:17
10:10
15:14
13:25
6:24
2:27

21
20
20
16
15
11
11
10
10
9
8
5
1
0

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

Braväcovo
Badín
Medzibrod
Poniky
Jasenie
Selce

3
3
3
3
3
3

3
3
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
2
2
2
3

9:0
10:4
7:9
4:7
4:7
0:7

9
9
3
3
3
0

2
1
3
3
1
2

2
1
1
0
1
0

0
0
0
2
1
1

0
0
2
1
0
1

21:4
4:3
12:22
8:13
1:1
9:12

6
3
3
2
1
1

Mladší žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selce
Jupie Hamšík
Jakub
Medzibrod
Slov. Ľupča
Podkonice

Ukončená víťazná séria
Súčasťou otvorenia leta bol už tradične
aj nohejbalový turnaj Medzinoha Open,
ktorého sa tohto roku zúčastnilo iba 9
družstiev rozdelených do 2 skupín. Do
semifinále postúpili favorizované tímy, ale
tam sa už skončila cesta obhajcov titulu za
ďalším víťazstvom. A tak družstvo v zlože-

ní Ján Huťka, Ivan Pipich a Jakub Majerník
nakoniec skončilo bez medailí, keď v súboji o 3. miesto podľahlo „starým pánom“
v zložení Jozef Huťka, Matej Huťka a Peter
Rajčok. Pred finále tak už bolo jasné, že
niekto sa bude premiérovo radovať z celkového víťazstva. Úspešnejšie nakoniec

bolo družstvo v zložení Milan Sanitra, Valent Lazar a Andrej Smida vedené z lavičky nehrajúcim trénerom Jánom Hraškom,
ktoré sa mohlo radovať z pohára po víťazstve 2:1 nad Michalom Tonhajzerom, Petrom a Pavlom Haviarovcami.
(ihu)
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