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Ťažké a skromné začiatky
Začalo to pred 15. rokmi nultým roč
níkom. Na námestí sa vynímala vlečka
nákladného auta, súťažné družstvá by sa
dali spočítať na prstoch jednej ruky, sprie
vodný program minimálny a záujemcov
o novú udalosť v dedine pramálo. Na tento
možno až skromný začiatok by si dnes už
málokto spomenul, nebyť výstavy v sále
kultúrneho domu, ktorá prebiehala počas
tohto ročníka Haruľovej šou. Návštevníci
tejto výstavy tu mohli vidieť, ako sa toto
podujatie vyvíjalo a napredovalo. Mohli
sme si tu poprezerať fotky najvytrvalej
ších, najmladších, najrýchlejších súťažia
cich, ale aj najväčších zabávačov.
u
Nápev: Nebola som veselá...
V Medzibrode od rána
Veselá je nálada,
Chystá sa show veľká,
Tá naša harulienka.
Súťaž teraz začína,
družstvá sú pripravené,
zmerajú si sily,
všetko je nachystané.
Herci z nášho divadla
prišli taktiež súťažiť
a my ich priatelia,
prišli sme ich povzbudiť.
My im pekne zahráme,
pesničku zaspievame,
Nech sa im vydarí,
úsmev majú na tvári.
Vladko, Katka, Martuška
Zvládnite to v pohode,
haruľu ochutnáme
všetkým nám bude dobre.
Ochutnáme haruľu,
vínkom ju zapijeme,
nech sa dobre máme,
to si všetci želáme.
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Kým nultý ročník bol chudobný nielen
na divákov, sprievodný program a účasť
miestnych organizácií, dnes sa ich účasť
na Haruľovej šou považuje za prestíž.
Ďakujeme Chlapcom z Medzibrodu
za ich jedinečný nápad a vytrvalosť, bez

ktorej by nebola Haruľová šou tým, čím
je dnes. Pochvala patrí samozrejme aj
ostatným organizátorom, spoločenským
organizáciám a všetkým zúčastneným,
ktorí prispeli k zdarnému priebehu ak
cie.

Výsledková listina - Haruľová šou 2016
Spolu
body
42
39
32
32
28
25
23
22
19
18
cm
257
235
184

Názov družstva

čas

School Angels
Kočovní herci
Hrabačky z Medzibrodu
Hošamunda
Poslanecké rajboprsty
SNS
Zjavenie z lesa
Prírodný úkaz
Machichky
Apače Kabáče

10
9
7
8
5
6
2
4
3
1

Najdlhšia zemiaková šupka
Padúchová Zuzana
Haviar Michal
Chamková Eva

vzhľad trestné
body chuť
14
0
18
14
0
16
9
0
16
11
0
13
7
0
16
7
0
12
7
0
14
7
0
11
6
0
10
12
0
5

Miesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Miesto
1.
2.
3.
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Zbavili sme sa opachy
Vážení čitatelia Rakárika, napriek tomu,
že do konca roka 2016 zostávajú necelé tri
mesiace, môžeme pomaly hodnotiť, ako sa
nám spoločne darí realizovať naplánované
projekty a činnosti v našej obci. I tohto
roku sme sa zamerali na skvalitnenie ži
votnej úrovne obyvateľstva. Niektoré pro
jekty sme už úspešne zvládli, ostatné sú
v súčasnosti rozpracované.
V jarných mesiacoch sme pokračovali
v stavebných prácach na budove zdravo
tného strediska. Okrem prác, o ktorých ste
boli informovaní v prvom tohtoročnom vy
daní, sme boli nútení pristúpiť k vybudo
vaniu bezbariérového prístupu do budovy
a bezbariérového sociálneho zariadenia.
Bez týchto investícií by bolo vážne ohro
zené prevádzkovanie ambulancie všeobec
ného lekára v našej obci. Napriek technic
kým vylepšeniam nemôžeme byť spokojní
s tým, že ambulancia je pre občanov v na
šej obci otvorená len jeden deň. Na zákla
de prísľubu pani MUDr. Kuniakovej ide len
o dočasný stav a od novembra by mala byť
ambulancia otvorená dvakrát v týždni.
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej
premávky bolo v mesiaci apríl osadené

nové dopravné značenie v našej obci. Keď
že po realizácii tejto akcie padlo niekoľko
otázok a pripomienok, rád by som využil
tento priestor pre vyjadrenie. Na úvod po
dotýkam, že celý projekt vypracovala od
borne spôsobilá osoba - Ing. Kordík a celý
pasport dopravného značenia musel schvá
liť Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor
cestnej dopravy a pozemných komuniká
cií a tiež Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Banskej Bystrici, okresný doprav
ný inšpektorát, od ktorého dostala obec
v posledných rokoch niekoľko urgencií za
účelom jeho zrealizovania. O umiestnení
dopravných značiek teda nerozhodoval
starosta a nemôže značenie ani na základe
požiadaviek občanov svojvoľne upravovať.
Ďalej nesúhlasím s tvrdením, že dopravné
značenie nie je potrebné. Predsa jednotné
dopravné značenie platí na celom svete,
preto nevidím dôvod na to, aby ho v obci
Medzibrod niektorí nespokojní jednotlivci
nedokázali rešpektovať. V žiadnom prípa
de tiež nepovažujem toto rozhodnutie za
nevhodne vynaložené finančné prostried
ky. Som za to, že nijaké peniaze nenahra
dia zdravie, či život občanovi a nové do

pravné značenie bude prínosom. Hlavne
v zníženom počte dopravných nehôd, kto
ré sa v minulosti občas stávali.
S potešením môžem konštatovať, že mi
nulý mesiac sme sa konečne zbavili opachy
vo Vyvieranici. Táto zrúcanina „strašila“
návštevníkov v tejto lokalite už dlhé roky,
preto sme sa rozhodli pristúpiť k oprave
budovy nad prameňom. Firma Bačík s.r.o.
zabezpečila stavebné práce na oprave ob
vodového plášťa, ostatné činnosti vrátane
búracích prác, náterov konštrukcie, pre
krytia stavby a obloženia dreveného ob
kladu boli v réžii zamestnancov obecného
úradu a zamestnancov, s ktorými máme
uzatvorené dohody cez Úrad práce v Ban
skej Bystrici.
V novej štvrti IBV Dúbrava sme v lete
namontovali bezdrôtový obecný rozhlas
a v súčasnosti tu prebieha najrozsiahlej
šia akcia v tomto roku, ktorou je výstavba
miestnej komunikácie – 1. etapa. Obyvate
lia tejto časti by tak mali novú cestu vyu
žívať už tento mesiac. Znova opakovane
zdôrazňujem, že náklady na výstavbu
týchto ciest sú také vysoké, že si jednodu
cho nemôžeme dovoliť naraz zrealizovať u
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u väčší rozsah. Všetky práce počas roka hra
díme výlučne z bežného rozpočtu, keďže
napriek viacerým prísľubom nie sú zverej
nené žiadne výzvy, ktoré by nám umožni
li čerpanie i z iných zdrojov. Keď sme pri
výzvach, tak uvediem, že v marci tohto
roku tak, ako boli zverejnené, boli násled
ne v mesiaci jún zrušené. Išlo o možnosť
získania finančných prostriedkov z európ
skych fondov na prestavbu materskej ško
ly i výstavbu čistiarne odpadových vôd.
Z plánovacieho obdobia 2014 – 2020 tak

spravodaj

obciam a mestám na Slovensku už ušli 3
roky, počas ktorých si mohli finančne vý
razne prilepšiť pri realizácii pripravených
projektov. Verím, že sa kompetentní sko
ro prebudia a naozaj v tomto smere dôjde
k náprave. Bolo by veľkou škodou, keby
sa opakovala situácia z predchádzajúce
ho programovacieho obdobia 2007 - 2013,
kedy z dôvodu viacerých pochybení poli
tikov a úradníkov, obce a mestá o tieto fi
nancie prišli. Všeobecne sa však očakáva,
že začiatkom roka 2017 by mali byť nové
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výzvy opätovne zverejnené. Dobrou sprá
vou je, že sa nám podarila získať nenávrat
ná dotácia z ministerstva financií vo výške
13000 Eur na výmenu okien v materskej
škole.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým
občanom a organizáciám za spoluprácu,
za pomoc pri riešení problémov v obci,
za konštruktívnu kritiku, za zmysluplné
návrhy, za snahu posúvať veci k lepšie
mu.
PS
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Pripomenuli sme si
Obec Medzibrod, Okresná organizácia
SNS Banská Bystrica a Miestna organizá
cia SNS v Medzibrode zorganizovali dňa
16. júla oslavy zvrchovanosti v športovom
areáli. Spoločne s občanmi sme si pripo
menuli 24. výročie vyhlásenia Deklarácie
o zvrchovanosti Slovenskej republiky bo
hatým programom. Netradične, už v pia
tok členovia MO SNS v Medzibrode, ktorí
mimochodom v tomto roku slávili 25 ro
kov svojej existencie, pripravili krásnu
šesťmetrovú vatru, ktorá sa stala symbo
lom týchto osláv. V sobotu popoludní sa
konal exhibičný futbalový zápas medzi
členmi SNS a internacionálmi VSS Košice,
ktorý nakoniec vyhrali národovci až po
strelách z pokutového kopu, keď v riad
nom hracom čase skončil duel nerozhod
ne 4:4. Treba však otvorene priznať, že
vekový priemer košického mužstva bol
cca o 20 rokov vyšší. O hudobnú vlož
ku sa postarala ľudová hudba Olšiakovci
a domáca spevácka skupina Borovô. Ani
tento rok medzi účastníkmi nechýbali pri
zvaní hostia a to poslanec NRSR za SNS
Rado Baláž, prednosta Okresného úradu
v Banskej Bystrici Karol Konárik a predse
da krajskej rady SNS Štefan Turek. Spoloč
ne so starostom obce Pavlom Svetlíkom sa
postarali o slávnostný večerný príhovor
i zapálenie vatry zvrchovanosti. Nako

niec sa mohli všetci zabávať a tancovať na
discozábave do skorého rána pod taktov
kou DJ Snopka. Ďakujeme všetkým, kto

rí prispeli k tomu, že celá akcia prebehla
v letnej pohode.
Pavol Svetlík
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Palmy v Medzibrode

Všetci tí, ktorí občas zavítajú na me
dzibrodské kúpalisko si tento rok istotne
všimli niečo nezvyčajné. Samozrejme, aj
kukurica je z roka na rok väčšia a v na
šom teplotnom pásme predbieha v raste
aj tú maďarskú spred štyridsiatich ro
kov. Aj paradajky, ktoré pestuje ujo Miro
v Caffe Bare U mňa dozreli pekne do čer
vena aj bez skleníka. Ale nie o tom som
chcel. Medzibrod sa od tohto leta môže
pýšiť prvenstvom ak nie v Strednej Eu
rópe, tak aspoň na Slovensku. A ak nie
tam, tak istotne v bystrickom okrese...
No minimálne sme určite predbehli Brus
no :-). Máme totižto celkom nefalšované
a živé palmy a piesočnú pláž. Miňo si
totižto povedal, že v dnešnej dobe plnej
teroristických útokov bude bezpečnejšie
priniesť si dovolenku domov. Má to svoje
výhody a čaro. Strava je tu dobrá, dievča
tá pekné, ľudia hovoria našim jazykom
a v neposlednom rade čapujú tu fajné
pivo. Tak načo sa trmácať kdesi do tram
tárie, kde si akurát tak nadobaríte hnač
ku a úpal. Všetkých tých, ktorí si lámu
hlavu nad tým, či sa palmám v zime nič
nestane, môžeme uistiť, že určite nie.
Jedine, že by zamrzli. Ale, ako som už
spomínal na začiatku, v tomto teplotnom
pásme zimy odleteli do teplých krajín
a nám ostalo leto a jeseň. A možno ešte
trocha jari.

Ale teraz vážne. Aj tento rok sa nám (teda
majiteľom a zamestnancom firmy Mynto,
s. r. o., dobrovoľníkom z Medzibrodu a čle
nom o. z. Chlapci z Medzibrodu) podarilo
vylepšiť prostredie na kúpalisku. Dokončili
sme drevené sedenie na ihrisku na plážový
volejbal, vybudovali chodníky a osvetle
nie k nemu. Pripravili základ pre altánok
a spojazdnili nefalšovanú medzibrodskú
pláž aj so spomínanými palmami. A vďaka
finančnej podpore BBSK sme osadili certi
fikované prvky na detské ihrisko, ktoré bu
dujeme hneď vedľa pláže. Týmto by sme sa

chceli poďakovať všetkým, ktorí pomáhali,
či už prácou, materiálom alebo financiami.
Veríme, že ak všetko pôjde ako má a podarí
sa získať rozbehnuté granty, tak budúci rok
prostredie kúpaliska ešte viac vylepšíme.
A vy, ktorí by ste sa tiež chceli zapojiť a po
môcť, to máte jednoduché. Môžete vstúpiť
do klubu „Na pláž!“. O podmienkach člen
stva a všetkých jeho výhodách sa môžete
informovať v bare U mňa, alebo na našom
facebookovom profile.
Ďakujeme.
Tomáš Pohorelec
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Spoločenské
okienko
Opustili nás:
Juliana Nemcová (94)
Aurelia Sojaková (84)
Karol Zázrivec (81)
Paraskieva Kabáčová (83)
Jozef Turčan (65)
Zuzana Frgelcová (70)
Leokádia Kopačková (85)

Do stavu manželského vstúpili:
Juraj Hraško a Mgr. Silvia Masaryková
Ing. Matúš Holec a MUDr. Veronika
Kulašová
Marek Plavec a Petra Orbanová
Daniel Koiš a Martina Sokolová
Ing. Róbert Oboňa a Alena Sabacká
Branislav Stančík a Mgr. Jana Gregorová

Narodili sa:
Ivan Rudolf Babic
Timon Gregor

Stolnotenisové derby
V úvodný októbrový víkend sa už tradične rozbehli okresné stolnotenisové
súťaže, v ktorých nás opäť po ročnej
prestávke budú reprezentovať až 3 družstvá.
A družstvo v úvodnom kole 5. ligy ne
nastúpilo v najsilnejšej zostave a prehralo
na stoloch Ľubietovej v pomere 3:15. Je
predpoklad, že po postupe TOP družstiev
z minulého roka (Podkonice, Lučatín A,
Predajná A) do vyššej súťaže, budú patriť
k lepším tímom v súťaži.
Hneď na začiatok 6. ligy sa odohralo

medzibrodské derby medzi B a C druž
stvom. Podľa predpokladov ho lepšie zvlá
dlo skúsenejšie B družstvo, ktoré zvíťazilo
v pomere 16:2. Výrazný rozdiel bol však
spôsobený zranením 2 kľúčových hráčov
C družstva (Róberta Hraška a Tomáša Zá
zrivca), ktorých absencia sa logicky muse
la prejaviť. Touto cestou im prajem rýchle
uzdravenie a zapojenie sa do tréningového
procesu.
Naše družstvá hrajú svoje zápasy stále
v budove bývalej Materskej školy (Pod hôr
kami) v nasledujúcich časoch: Medzibrod
A (piatok o 18.00), Medzibrod B (štvrtok

o 18.00) a Medzibrod C (sobota o 18.00).
Vstup na zápasy je voľný, takže nič nebrá
ni prípadným záujemcov prísť povzbudiť
naše tímy v súťažných zápasoch.
Všetky potrebné informácie (program
zápasov, tabuľky, súpisky a úspešnosť hrá
čov) môžete nájsť na www.stolnytenisbb.
webnode.sk alebo www.pinec.info
(ihu)
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Zvesti zo školy na námestí
Po prvýkrát sa Vám v tomto školskom
roku hlásime z našich školských lavíc.
Aby ste si vedeli bližšie predstaviť, ako to
bude v našej školičke fungovať, tak sa veselo začítajte do nasledujúcich riadkov.
Piateho septembra sme slávnostne za
hájili nový školský rok. Najprv sv. omšou
v kostole, a potom v telocvični školy. Detič
ky prišiel v tento slávnostný deň povzbudiť
aj pán starosta, ktorému prváčikovia zložili
slávnostný prvácky sľub, že budú dobrými
žiakmi medzibrodskej školičky. 

Tento rok máme v škole 31 prevažnevážne usilovných žiačikov. Z toho je 13
prváčikov, 3 druháčikovia, 6 tretiačikov
a 9 štvrtáčeniec. Triednymi učiteľkami
sú: Mgr. Dadka Dobošová štvrtákom, Mgr.
Katka Luptáková má na starosti prváčikov
a Mgr. Ivana Sumráková je triednou učiteľ
kou druhákov a tretiakov.
Aj tento rok sa všetky deti školy prihlásili
na krúžky. Mohli si vybrať z krúžkov ako:
Angličtina hravo, Šikovníček, Informatic
ký a digitálny krúžok a Krúžok detského
aerobicu. Okrem toho je väčšina detí zapí
saná aj v ZUŠ Brusno, kde si vybrali hu
dobný, výtvarný alebo literárno-dramatic
ký odbor. Je to skvelé, že nemusia chodiť
do Brusna, ale p. učiteľky zo ZUŠ chodia
za deťmi do našej školy.  Už teraz sa mô

žeme všetci tešiť, aké krásne výtvarné die
la vytvoria a ako budú vyspevovať a hrať
naši „mladí umelci“ na celú dedinku. 
A čo takého zvláštneho sme zažili
(okrem učenia) v škole? Ako by to bolo,
keby sme aj my v škole neprežívali naj
väčšiu slávnosť dediny - Haruľovú show?

Na jej počesť sme usporiadali majstrov
stvá školy v čistení zemiakov. Kto by to
povedal, že vyhrajú na čas aj na kvalitu
chlapci? Majstrom školy v čistení zemia
kov je Miško Zeman (4. r.). Tesne za ním,
na druhom mieste skončil Marek Palušný
(4. r.) a na treťom mieste skončil Nicolas
Imriška (3. r.). Miško Zeman a Marek Pa
lušný postúpili do sobotňajšej súťaže. Spo
lu s p. učiteľkou Katkou Luptákovou tvorili
tím „School Angels“. A hoci sú to len malí
chlapci (9-10 roční), išli súťažiť s takou
veľkou chuťou a odhodlaním, že pri čistení
zemiakov im tak rýchlo kmitali ruky, že ich
nebolo možné zachytiť objektívom kame
ry.  V tomto ročníku Haruľovej show sme
za našu školu už piatykrát postavili medzi
dospelákov aj našich/vašich maličkých. u
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u Konečne sa nášmu tímu tento rok podari
lo popasovať s vyvážením všetkých ingre
diencií a zladením perfektnej a dokonalej
harmónie chuti tej pravej nefalšovanej
„Medzibrodskej harule®“!!! Výsledkom
snaženia našich dvoch štvrtákov pod Kat
kiným vedením bolo neuveriteľné prvé
miesto v súťaži!!!!!!  Do posledného
okamihu sa nám ani nechcelo veriť, že
naše deti spravili dokonca aj časový re
kord! Ešte raz, aj touto cestou – klobúk
dolu, sánky dolu a palec hore pre School
Angels! Ďakujeme Ti Miško Zeman, ďa
kujeme Ti Mareček Palušný, ďakujeme Ti
Katinka – boli ste skvelí, dali ste do súťaže
nielen kus kožtičky na rukách, ale aj srd
ce a celú dušu. Pre našu školu ste okrem
vecných cien pre deti vyhrali aj rúru na
pečenie! Úžasné – odteraz máme vlastnú
rúru na pečenie vianočných medovníčkov,
chleba a vlastne hocičoho, na čo budete
mať chuť.
Myslím si, že veľké poďakovanie však
patrí každému jednému človeku, ktorý sa
na organizácii Haruľovej show akýmkoľ
vek spôsobom podieľal - či už organizova
ním celého priebehu dňa, alebo obsluhou
v stánku, upratovaní, usmerňovaní dopra
vy, prípadne samotnými prípravami pred
akciou. Všetci títo ľudia si totižto odopre
li svoje chute užiť si krásny slnečný deň
s rodinou a boli tu s úsmevom na tvári pre
všetkých domácich aj hostí, ktorí odchá

malý Rakárik

dzali z Medzibrodu spokojní, dobre naje
dení a plní krásnych dojmov. Počas Haru
ľovej show sme mali pekne vyzdobenú zá
hradku pred školou. V piatok deti zdobili
tekvičky. O tom, že majú bujnú fantáziu
a šikovné ručičky, ste sa mohli presvedčiť
na vlastné oči na výstavke pred školou.
V septembri sme u nás privítali aj di
vadelníkov z Prešova s krásnou a vtipnou
rozprávočkou „Žabia princezná“. Deti sa
smiali, až sa im tie malé pliecka natriasali.
Aby sme neposilňovali len rozum, ducha
a zmysel pre povinnosti, máme na pláne
posilniť aj telo a vyšantiť sa na šarkaniáde.
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Ešte chceme využiť aj tú trošku dobrého
jesenného počasia a vyberieme do Vyvie
ranice púšťať šarkany.
Od 10. do 17. októbra nás v časoch: 6:45
– 8:00 a 13:00 – 17:30 čaká zber papiera.
Chceme vás týmto poprosiť milí naši do
brí Medzibroďania, aby ste dali detičkám
starý papier, ak nejaký doma máte. Oni
ho dovezú do zberného kontajnera. Za
peniažky, ktoré získame za zber papiera,
nakúpime deťom okrem odmien aj športo
vé potreby do školy a škôlky. Vopred vám
ďakujeme za pomoc aj pochopenie.
Mgr. Ivana Sumráková
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Zlatá brána otvorená...
Brána našej materskej školy sa otvorila v pondelok 5. septembra a spoločne
sme privítali všetky detičky - nové i tie
staršie. Prvé dni bývajú „uplakané, nesmelé a hanblivé“, ako všetky začiatky...
Spoločnými hrami, pesničkami a s úsmevom sa kroky všetkých detí osmeľujú
a slzičky ustupujú. Nový začiatok, nový
pocit, prvé kroky, úlohy a povinnosti začali aj pre naše dve nové pani učiteľky
- Evku a Barborku. Prajeme im príjemný a úspešný školský rok a veríme, že sa
budú s nami dobre cítiť a že s radosťou
budú vymýšľať, tvoriť a učiť naše detičky všetkému nepoznanému.
V prvý piatok nového školského roka
sme v našej materskej škole mali zaují
mavú a príjemnú akciu spolu s rodičmi
s názvom „Tekvičkové popoludnie“. Spo

la patrí všetkým a snaha, športová i tvorivá
bola odmenená sladkou odmenou.
Vo štvrtok nás navštívilo divadielko
s rozprávkou Žabia princezná. Deti prí

všetky úlohy, aby si
získal srdce prin
ceznej. Dopadlo to
výborne, na koniec
sme si všetci za
spievali a herci zo
žali veľký potlesk.
V mesiaci september nás čaká spoločná
akcia so základnou školou a to Šarkaniá
da. Počkáme si na vietor, slnečný deň a vy
razíme na zážitky so šarkanmi. Zažijeme
veľa zábavy, smiechu ale i neposlušných
šarkanov.
Šarkan letí, nemá perie,
kamže letí, kam sa berie?
Už je pole holé, pusté,
zajko sedí pri kapuste.

ločne deti s rodičmi vytvá
rali zaujímavé tekvicové
„všeličo“. Boli to úchvatné
umelecké diela a dekora
tívne ozdoby. Veľké, malé,
najväčšie, každé iné a kaž
dé krásne.
Čo sa to pod plotom váľa?
Je to súdok pána kráľa.
Pozrieme sa doň,
čo je v ňom?
Pán kráľ bol bohatý,
schoval si tam dukáty.
V sobotu 10.09.2016 sa konala v našej
obci Haruľová šou, a na našom školskom
dvore sme si opäť pripravili pre všetky deti
zaujímavé aktivity – športové i tvorivé.
Každý, kto sa pristavil, preukázal obrat
nosť, šikovnosť i tvorivého ducha. Pochva

beh pozorne sledovali,
a dokonca i našepkávali
hlavnému hrdinovi, čo
má urobiť a ako zvládnuť

Školský rok začal, prvé akcie a aktivity
máme už za sebou, ale čakajú nás iné,
nové, zaujímavé, poučné i veselé. Prajeme
všetkým rodičom, učiteľom, deťom a žia
kom úspešný, tvorivý a šťastný školský rok
2016/2017.
Mgr. M. Kabáčová
Básničky: B. Debnárová

RAKÁRIK 3/2016

11

história športu

História medzibrodského dorastu

Zo zápasu Medzibrod - Nová Baňa 2:0, v ktorom oba góly strelil Marian Huťka, stojí zľava: Vlado Sokol, Peter Fulajtár, Ľubomír Filip, Michal Jančiar, Jozef Fodor,
Dušan Hrubý. Dole kľačia: Ján Šutka, Štefan Stančev, Milan Bacúlik, Marian Huťka, Ján Sanitra

Ján Šutka, Marian Huťka
IV. časť – 1967/68
Najúspešnejšia sezóna medzibrodských dorastencov v druhej najvyššej
súťaži na Slovensku. Stali sa vyspelejší
mentálne aj fyzicky.
A súťaž začali bez rešpektu. 13. augusta
1967 v prvom kole vyhrali doma po výbor
nom výkone nad Zvolenom 5:1. Možno
eufória, alebo strastiplná cesta do Kysuckého
Nového Mesta bolo príčinou krutej prehry
5:2. Tá zanechala stopy aj v ďalšom zápase
v Podbrezovej. Vo vyrovnanom boji sa šťastie
priklonilo k domácim. Dali gól a vyhrali 1:0.
Medzibrodské mužstvo to však nepo
ložilo, veď bolo zložené zo skúsených
hráčov, ktorí túto súťaž hrali už tretí rok.
V Handlovej remizovali 1:1 a doma vyhrali
nad Čadcou 3:2.
Pamätný bol derby-zápas v Hronove,
dnešnom Brusne. Hráči oboch mužstiev sa
dobre poznali, boli rovesníci aj spolužiaci
a dobrí priatelia. Po dvoch góloch Mariána
Huťku domáci rezignovali a prehrali 1:5. Vý
borný zápas sledovalo okolo 500 divákov.

O týždeň prišli na medzibrodské ihrisko
dorastenci z Liptovského Hrádku a odišli
s prehrou 8:0. Po ďalšom zápase a dôleži
tej remíze 0:0 v Žiari, ktorý bol v tabuľke
prvý, nás čakal opäť silný súper – Ružom
berok. Súťaž bola veľmi vyrovnaná, veď
aj ôsma Dubnica strácala na vedúci Žiar,
tak ako Medzibrod len jeden bod. Zápas
sme začali výborne, strelili dva góly, ale
nakoniec prehrali 5:2. Prehra vôbec neza
nechala na mužstve stopy. Nižnej a Detve
nadelili spolu osem gólov a v tabuľke po
jesennej časti skončili na štvrtom mieste
so 16 bodmi a skóre 39:23.
Výročná schôdza TJ Medzibrod
19.2.1968 s novým predsedom Antonom
Huťkom a predsedom Marekom Huťkom
veľmi pochvalne hodnotila úspech doras
tencov. Člen výboru FO a predseda JRD
Ján Bobák, sľúbil zaistiť po postupe do I.
dorasteneckej ligy štedré sponzorstvo.
A možno o postup pripravil dorasten
cov zápas v Novákoch, kde sme po dvoch
góloch Mariána Huťku vyhrávali 2:0. Do
máci „museli“ vyhrať. Kopali tri pokutové
kopy a vyhrali 3:2. Rozhodca, vedomý si
nespravodlivosti, odpískal pokutový kop

aj proti domácim, ale pod veľkým tlakom
nováckych funkcionárov ho odvolal. Ne
bolo to zaslúžené víťazstvo a nakoniec im
ani nepomohlo. Zo súťaže Nováky vypadli
a s nimi aj ďalšie tri mužstvá.

Konečné tabuľky dorasteneckých súťaží:
Oblastné majstrovstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Žiar
Čadca
Podbrezová
Medzibrod
Detva
Handlová
Nižná
K. N. Mesto
Ružomberok
Dubnica B
L. Hrádok
Nováky
Zvolen B
Hronov

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

17 2 5 74:23 36
16 1 9 56:30 33
12 7 8 41:32 31
14 3 9 65:58 31
11 6 9 43:41 28
10 7 9 57:43 27
11 5 10 50:38: 27
12 2 12 42:42 26
10 4 12 51:43 24
7 10 9 32:47 24
7 10 9 29:52 24
7 8 11 37:47 22
8 6 12 34:51 22
2 5 19 19:81 9

Do dorasteneckej ligy postupuje Žiar.
Do I. triedy zostupuje Hronov, Zvolen B,
Nováky a Lipt. Hrádok.

12

RAKÁRIK 3/2016

šport

Ťažká reorganizačná sezóna

Po uplynulých úspešných sezónach,
kedy naši hráči skončili na 1. a 2. mieste,
čaká futbalové súťaže v ročníku 2016/2017
očakávaná reorganizácia, ktorá bude mať za
následok tuhý boj o záchranu pre väčšinu
družstiev. Počet vypadávajúcich družstiev
sa bude odvíjať od vyšších súťaží, ale pre is
totu záchrany je potrebné skončiť v hornej
polovici tabuľky.
Pred novým ročníkom sa naše družstvo
kvalitatívne výrazne oslabilo odchodom
viacerých hráčov (Petrík, Klinec, Bobok,
Pribula, Gregor), takže aj napriek prícho
dom Mareka Očenáša (Čierny Balog), Miro
slava Bartoša (Nemecká), Tomáša Kelema
cha (Brusno) a návratu Miroslava Haviara si
všetci v klube uvedomovali zložitú situáciu.
Smutné je, že z dorastencov skúsil zabojovať
o šancu v tíme jedine Lukáš Haviar a ostatní
uprednostnili ľahšiu cestu v Lučatíne. Via
cerí zabúdajú na to, že v kádri nemôže byť
iba 11 hráčov a poniektorí musia čakať na
svoju šancu aj na lavičke. Na začiatku súťa
že síce vyzeralo, že káder 15-16 hráčov do
poľa bude dostatočný, ale už po prvých zá
pasoch ho opustili pre nedostatočnú hernú
minutáž aj Peter Lupták s Jánom Huťkom,
ktorých neskôr v sezóne nahradili Michal
Sedliak a Jakub Majerník. Úvodný domá
ci zápas síce naši chlapci po výhre nad
nováčikom z Olovárov zvládli, ale potom
prišla séria 5 stretnutí bez víťazstva s chu

dobnými dvoma získanými bodmi. Smola
vyvrcholila v emóciami nabitom domácom
zápase s Vinicou, do ktorého nemohol na
stúpiť Belko a počas 1. polčasu sa zranili aj
Samuelčík s Rajčokom. Napriek tomu naše
družstvo dominovalo aj v početnom osla
bení, ale v nadstavení inkasovalo gól a po
prehre 1:2 ukončilo svoju obdivuhodnú
sériu 37 zápasov domácej ligovej neporazi
teľnosti (mimo Slovnaft Cupu) trvajúcu od
septembra 2013. Chlapci tak nastupovali do
ďalšieho domáceho súboja proti Rakytov
ciam s nutnosťou získať 3 body, aby sa im
tímy pred nimi veľmi nevzdialili. Nakoniec
sa im vďaka gólu Miroslava Haviara poda
rilo zvíťaziť 1:0, keď mužstvo podržal via
cerými zákrokmi brankár Ján Vaník. V po
slednom zápase zvládli naši hráči aj derby
na ihrisku Badína a po víťazstve 1:0 sa držia
v kontakte s ďalšími družstvami v strede
tabuľky. Potešujúca je skutočnosť, že naše
družstvo nebolo s výnimkou zápasu vo Veľ
kom Krtíši v žiadnom stretnutí horšie a pri
lepšom premieňaní gólových príležitostí je
predpoklad posunu v tabuľke.
Do nového ročníka sa už neprihlásilo
družstvo dorastencov pre nedostatočný
počet chlapcov a tak nás v mládežníckych
súťažiach zastupujú novovytvorené druž
stvo mladších žiakov a takisto aj družstvo
prípravky. Poďakovanie si zaslúžia Jozef
Huťka a Ľubo Huťka, ktorí zaúčajú malé ná

deje do futbalových tajov a vďaka nim patrí
Medzibrod medzi kluby, kde sa ešte po
merne dobre pracuje s mládežou.
(ihu)

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

Slov. Ďarmoty
Šalková
Pliešovce
Vinica
Badín
Veľký Krtíš
Medzibrod
Rakytovce
Tornaľa
Kováčová
Hriňová
Revúca
Poltár
Olováry

10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9

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

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

0 18: 6 24
2 26: 10 19
2 18: 11 18
4 18:17 18
3 18:16 15
3 14:12 15
3 14:12 15
4 25:11 14
5 15:18 13
3 14:15 11
6 13:21 10
6 12:21 9
5 4:14 6
7 4:29 2

5
5
5
5
4

4
2
2
2
0

1
1
0
0
2

0 28: 6 13
2 7:10 7
3 13:21 6
3 9:17 6
2
4: 7 2

9
9
9
9

8
6
1
1

1
1
1
1

0
2
7
7

Mladší žiaci
1.
2.
3.
4.
5.

Nemecká
Selce
Medzibrod
Poniky
Malachov

Prípravka
1.
2.
3.
4.

Brusno
Medzibrod
Valaská
Ľubietová

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