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obecné noviny do každej rodiny

štvrťročník o dianí v Medzibrode

2019

zadarmo do každej domácnosti

Milí spoluobčania,
neúprosný zub času sa v týchto dňoch
„prehrýzol“ už do druhého štvrťro
ku 2019. Čoraz silnejšie slnečné lúče vyhá
ňajú zo svojich „brlohov“ nielen zvieratá,
ale aj nás ľudí. Jar preberá žezlo po stu
denom ročnom období. Dá sa povedať, že
odchádzajúca zima bola k nám na rozdiel
od iných regiónov na Slovensku pomerne
vľúdna. Nezaznamenali sme žiadne te
plotné, ani zrážkové extrémy. Mať tak ešte
vonku „bielu perinu“ počas Vianoc, dá sa
povedať, že zima bola taká akurátna. Ča
sto si však sami dokážeme znepríjemniť
pokojný život na dedine. Odstavené autá
na miestnych komunikáciách nám preká
žajú pri zimnej údržbe ako aj pri odvoze
domového komunálneho odpadu. Navyše
obmedzujú prejazdnosť vozidiel záchran
ných zložiek a tým ohrozujú zdravie a ma
jetok ostatných obyvateľov! Riešiť nápravu
cez nepopulárne priestupkové konanie je
posledná možná cesta zo strany obecného
úradu. Ľudia si musia sami uvedomiť svo
ju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za
seba, za susedov, za spoluobčanov.
Zo strany obce sme sa pred zimnou se

zónou rozhodli pristúpiť k skvalitneniu
zimnej údržby zakúpením vlastného nové
ho traktora Zetor Major s príslušenstvom.
Tým samozrejme nechcem povedať, že

zimná údržba v predchádzajúcich rokoch
bola na nízkej úrovni. Práve naopak. Za
poskytovanie dodávateľskej služby a za
nezištné dlhoročné zabezpečenie zjazd
nosti našich ciest sa chcem aj touto cestou
poďakovať pánovi Lihanovi.
Vážení spoluobčania, začiatok roka
2019 nám priniesol viacero zmien. Nielen
v reálnom živote, ale aj v zákonoch. Me
dzi najpodstatnejšie, ktoré majú dosah aj
na naše peňaženky, je zákon č. 329/2018
Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
v platnosti od 1.1.2019. Pri uložení zmeso
vého komunálneho odpadu a objemného
odpadu na skládku odpadov sa príslušná
sadzba určí na základe úrovne vytriedenia
komunálneho odpadu. Tá sa vypočíta pod
ľa vzorca, pri ktorom sa do čitateľa dosa
dzujú všetky zložky vytriedeného odpadu
(plasty, sklo, papier, kov...) a v menovateli
sa uvádza súčet všetkých odpadov vrátane
zmesového komunálneho, veľkoobjemo
vého a drobného stavebného odpadu. Za
rok 2018 máme úroveň vytriedenia v našej
obci len 20,21 %. Tomu zodpovedá sadzba
10 Eur/t za príslušný rok podľa prílohy u
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u č. 1 uvedeného zákona. V prípade, že
úroveň vytriedenia zostane v tomto roku
nezmenená, bude sadzba na rok 2020 vo
výške 22 Eur/t, čo je medziročný nárast
o viac ako 100 %. V tom prípade by musela
naša obec pristúpiť k zvýšeniu poplatkov
za domový odpad. Záleží len na nás, ako
sa s týmto nariadením vlády SR dokážeme
vysporiadať. Buď budeme odpad viac trie
diť, alebo za odpad viac platiť. Inej cesty
niet. Na základe uvedeného obec pristúpi
la k zberu veľkoobjemového komunálne
ho odpadu a drobného stavebného odpadu
len 2x ročne. Pripomeniem, že zákonný
poplatok za domový odpad v Medzibrode

je v súčasnosti jeden z najnižších v regió
ne a to 12 Eur/obyvateľ za rok.
V roku 2019 budeme pokračovať v roz
vojových činnostiach obce v zmysle schvá
leného rozpočtu. Prioritou číslo jeden
sú stavebné práce na budove materskej
školy Pod hôrkami. V prvých mesiacoch
tohto roka sme ukončili práce spojené
s výmenou rozvodov vody a vnútornej
kanalizácie. Do konca roka máme v pláne
zrealizovať prestavbu na celom druhom
nadzemnom podlaží, ktorá bude spočívať
v oprave bočných stien, stropov a podláh.
V rámci výzvy zverejnenej Environmen
tálnym fondom sa budeme usilovať o zí

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z,
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie
odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním
príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01)
A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho
odpadu x [%]

2019

2020

1

x ≤ 10

17

26

2021
a nasledujúce roky
33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

skanie nenávratnej dotácie na zvyšovanie
energetickej účinnosti budovy MŠ vrátane
jej zateplenia.
V zimných mesiacoch sme už stihli
zrealizovať revíziu a opravy kamerového
systému v obci a urobiť drobné staveb
né práce v sklade materiálu v kultúrnom
dome. V požiarnej zbrojnici v rámci pro
jektu „Zvýšenie ochrany pred požiarmi
v obci Medzibrod“ sme ukončili prestavbu
všetkých vnútorných priestorov, vrátane
zasadacej miestnosti. Po rekonštrukcii
sály v KD, zasadačky v KD a zasadačky TJ
Sokol v uplynulých rokoch máme tak skul
túrnené ďalšie verejné priestory slúžiace
pre organizované stretnutia, či súkromné
posedenia našich občanov.
Pokračovať budeme aj na príprave kniž
nej publikácie – monografie obce. Verím,
že sa nám podarí splniť stanovený zámer
a to pokrstenie tejto knihy pri príležitosti
osláv 565. výročia prvej písomnej zmien
ky o Medzibrode, čo je na budúci rok.
Z tohto dôvodu si dovoľujem osloviť znova
všetkých občanov, ktorí majú zaujímavé
články, fotografie alebo inú dokumentáciu
z histórie našej obce, aby ich priniesli na
miestny obecný úrad, kde sa sústreďuje
materiál pre knižné vydanie. Vďační bude
me za každý príspevok.
Rok 2019 je označovaný v čínskom ka
lendári ako rok prasaťa, posledný v dva
násťročnom cykle. Prináša stabilitu, pro
spech a hojnosť. Symbolizuje aj odvahu
bojovať za ľudské šťastie a rodinnú harmó
niu. Preto Vám všetkým želám, aby ste si
našli čo najkratšiu cestu k týmto hodno
tám. Lebo v tejto neistej dobe je len jedna
vec istá - nič nedostaneme zadarmo.
P. Svetlík

Vrcholiace stolnotenisové súťaže
Na konci marca končia
stolnotenisové
súťaže,
ktoré majú na programe už iba posledné kolo.
V ročníku 2018/2019 reprezentovali
našu obec 2 tímy, ktoré naplnili papierové predpoklady a dosiahli očakávané
umiestnenia pred sezónou.
A družstvo sa drží na 9. mieste, ktoré
mu zabezpečuje záchranu a štart v 5. lige
aj v ďalšej sezóne. V odvetnej časti súťaži
okrem 3 víťazstiev nad tabuľkovo nižšie po
stavenými tímami bola cenná predovšetkým
domáca výhra nad Ľubietovou 10:8.
B družstvo skončí na 4.mieste, keď ani
v odvetnej časti súťaže nedokázalo zobrať

body dominujúcim 3 tímom súťaže. Pote
šujúca je skutočnosť, že v ďalších zápasoch
hráči ostatné družstvá s prehľadom porazili.

Obidve družstvá radi privítajú nových
spoluhráčov, ktorí by mali záujem venovať
sa tomuto krásnemu športu.

5. liga

6. liga

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

Podb-Dubová B
Riečka
Selce A
Lučatín B
Lubietová
Podlavice B
Podkonice C
Brezno C
Medzibrod A
Predajná B
Kemnička
Cobra

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

19
16
13
13
13
11
9
7
7
5
4
0

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

1
4
4
4
6
8
10
13
14
15
17
21

275:102
262:116
238:140
231:147
229:149
201:177
182:196
156:222
143:235
142:236
131:247
77:301

60
54
51
51
49
45
41
36
35
32
29
21

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

Malachov
Braväcovo
Podb.-Dubová C
Medzibrod B
Selce B
Valaská
Lučatín C
Podlavice C
Slov. Lupča A
Slov. Lupča B
Selce C

19
19
20
19
19
19
19
19
19
19
19

18
17
16
12
8
7
7
7
4
2
0

0
0
1
0
2
4
2
2
2
1
0

1
2
3
7
9
8
10
10
13
16
19

259:83
266:76
241:119
206:136
169:173
162:180
178:164
161:181
115:227
93:149
40:302

55
53
53
43
37
37
35
35
29
24
19

(ihu)
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Medzibrodskí hokejisti v Steel Aréne
Dňa 23. februára tohto roku v skorých
ranných hodinách vycestovali hokejisti
z Medzibrodu východným smerom do 200
km vzdialených Košíc, aby odohrali priateľský zápas neregistrovaných hokejistov
v brilantnej Steel Aréne. Práve tento športový stánok už za pár dní bude dejiskom konania Majstrovstiev
sveta v ľadovom hokeji 2019.
Súperom našich chlapcov boli samozrej
me pozývatelia „Košickí oceliari“, presnej
šie povedané všestranní športovci na čele
s Františkom Králkom starším i mladším,
ktorým aj touto cestou vyslovujeme veľké
poďakovanie za zabezpečenie celej vyda
renej akcie. Spoločenské predstavenie na
ľade i mimo neho sa nieslo v športovom
duchu a bolo pokračovaním niekoľko
ročnej spolupráce medzi Internacionálmi

VSS Košice a Sokolom Medzibrod. Okrem
nezabudnuteľných zážitkov a príjemnej
atmosféry sme si zo super košickej hokejo

Futbalová jar
Počas zimnej prestávky sa udialo v kádri
nášho A družstva pár zmien. Z tímu odišli
Dávid Selecký (Podkonice), Adam Hroš
(Jakub) a Attila Petrík (prerušenie čin
nosti) a nahradili ich Dominik Škubák,
Róbert Studený (Badín) a Richard Šípka
(Liptovská Štiavnica). Príprava pozostáva
la z posilňovne, tréningov na umelej tráve
v Podbrezovej a Banskej Bystrici. Výkony
v prípravných zápasoch boli uspokojivé
a predovšetkým kvalitné generálky proti
tímom z 3. ligy (Lučenec, Kalinovo), kto
ré naši chlapci prehrali tesne 2:3, dávali
povzbudivé vyhliadky pred štartom jarnej
časti.
Bohužiaľ už prvé stretnutie v Novej Bani
na ihrisku posledného tímu súťaže nenapl
nilo očakávania. Hráči nedokázali kvalitné
výkony z posledných prípravných zápasov
preniesť aj do súťaže a po slabej hre iba
zremizovali 1:1. Ešte viac ako strata bodov
mrzí vážne zranenie kolena Tomáša Zá

vej haly odniesli i povzbudzujúce víťazstvo
7:3 ako motiváciu do ďalšej medzibrodskej
hokejovej epizódy.
Pavol Svetlík

IV. liga Juh

zrivca, po ktorom sa pomerne úzky káder
ešte viac zúžil a ani zdravotný stav via
cerých ostatných hráčov nie je optimálny.
V klube sa venuje veľká pozornosť aj
mládeži, pretože je potrebné si vychová
vať hráčov pre budúcnosť medzibrodské
ho futbalu. Deti zatiaľ chodia na tréningy
v pomerne veľkom počte a treba veriť, že
záujem o futbal a pohybové aktivity vydrží
u nich čo najdlhšie.
(ihu)

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

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

15 11
15 11
15 9
15 8
15 8
15 8
15 7
15 6
15 6
15 4
15 3
15 3
15 1
15 0

3 1 42:13 36
1 3 27:20 34
3 3 40:21 30
6 1 26:13 30
3 4 35:26 27
1 6 36:22 25
3 5 37:26 24
4 5 26:17 22
2 7 26:32 20
4 7 20:29 16
3 9 19:35 12
3 9 24:42 12
2 12 11:45 5
2 13 9:37 2

Program jarnej časti:
24.03.2019
30.03.2019
07.04.2019
14.04.2019
21.04.2019
28.04.2019
05.05.2019

Nová Baňa – Medzibrod 1:1
Medzibrod – Príbelce 0:0
Hriňová – Medzibrod
Medzibrod – Tisovec
Tornaľa – Medzibrod
Medzibrod – Detva
Kováčová – Medzibrod

12.05.2019
19.05.2019
25.05.2019
02.06.2019
09.06.2019
16.06.2019

Pliešovce – Medzibrod
Medzibrod – Rakytovce
Šalková – Medzibrod
Medzibrod – Slov. Ďarmoty
Čierny Balog – Medzibrod
Medzibrod – Badín
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Zvesti zo školy na námestí
V deň, keď som si sadla k písaniu príspev
ku do Rakárika, písali maturanti písomné
maturitné skúšky zo slovenského jazyka.
Prebehli mi mysľou tie moje „maturity“.
No bolo to veeeľmi dávno ;). Neskôr som
uvažovala nad maturitou mojej dcéry, kto
rá ju absolvovala minulý rok. A dnes sme
v našej školskej zborovni prežívali maturi
tu syna pani riaditeľky. Keď som prišla do
mov, zapla som počítač a našla tohtoročné
testy. Čítala som si zadania, vypracovávala
otázky, porovnávala svoje odpovede s tými
na internete a toto všetko som rozoberala
s mojou mladšou dcérou, ktorú maturita
ešte len čaká o niekoľko rokov. Začala som
uvažovať aj ako to bude, keď prídu k ma
turitám tieto naše - Vaše deti. A nezávidím
im. Možno si hovoríte: „Čo to tu spomína,
o čom to píše? Naše deti majú ešte tak mi
nimálne 10 rokov čas...!“ No verte, či ne
verte, 10 rokov je veľmi krátka doba.
Školský rok už máme v druhej polovi
ci. Od januára sme už všeličo zažili, aj sa
kadečo naučili. Žiaci úspešne zvládli pol
ročné testovanie a dostali polročné odpi
sy vysvedčení. Niektorí boli spokojní, iní
zasa nie. Pravda je však taká, že všetky
detičky majú na čom popracovať, aby si to
koncoročné vysvedčenie nepokazili, alebo
možno aj vylepšili.
Školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sme museli pre
sunúť na neskorší termín z dôvodu chríp
ky. Aj tento rok nás deťúrence potešili, ale
aj pobavili svojimi recitátorskými výkon
mi. V tomto roku si 1. miesto v prednese
poézie v kategórii 3. – 4. ročník vybojoval
a aj právom zaslúžil Tadeáško Klima. Ta
deáško bude našu školu reprezentovať na
súťaži Sládkovičova lipa v Hrochoti. Na 2.
mieste sa umiestnila Vaneska Maurerová
a na 3. mieste sa umiestnil Aďko Cipriani.
V kategórii 1. – 2. ročník sme 1. miesto ne
udelili. 2. miesto obsadila Larka Pohorel
cová, 3. miesto si vybojovali až traja recitá
tori: Vaneska Hrnčiariková, Lukáško Lacko
a Emmka Haviarová. V prednese prózy sa
na 2. mieste sa umiestnil Radko Woltemar.
Prvé a tretie miesto porota taktiež neudeli
la. Víťazom blahoželáme!
Fašiangové obdobie sa aj v našej škole
nieslo v znamení karnevalu a už tradič
ne, aj basu sme pochovali. Síce trošku
s predstihom, ale zato s pomocou ocka
malého škôlkara - Roba Zázrivca. Za ocho
tu a spoluprácu mu veľmi pekne ďakuje
me. Bolo nám veselo, tanečne aj hravo.
Škola sa premenila na zázračnú krajinu

plnú rôznych rozprávkových a fantastic
kých postavičiek.
Okrem zábavy sa venujeme v tomto
zimnom čase aj prevencii chrípky, a to ak
ciou, ktorú voláme „Bylinkový týždeň“,
kedy si varíme chutné čajíky, čítame si
o bylinkách a rozprávame sa, ako predchá
dzať chorobám. Ďalšou témou je ekológia,
a to hravou, pre deti prístupnou formou.
„EKO - týždeň“ je síce plný odpadkov, ale
aj ponaučenia formou hry, zábavy a krea
tívneho tvorenia z odpadového materiálu.
Deti prišli vlastným pričinením na to, že
aj z odpadu sa dajú vytvoriť hry, hračky, u
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u odev... No a nakoniec všetok ten odpad, čo
do školy nanosili, museli aj roztriediť do
správnych odpadkových košov. 
Marec v našej škole má už jarnú vôňu a je
aj o čítaní. Veď je to mesiac knihy. Starší žiaci v rámci našej školskej aktivity chodia pred
spaním čítať malým škôlkarikom, aby sa im

lepšie zaspávalo. Mali by ste vidieť a počuť,
ako sa snažia pred drobčekami v škôlke parádne čítať.
Tretiaci a štvrtáci mali hneď po jarných
prázdninách besedu s hasičmi na tému:
„Oheň – pomocník a nezbedník.“ Okrem
množstva poučných informácií, ktoré sa
deti naučili priamo od profíkov, mali aj

školu a na zápis do prvej triedy. A my sa na
nich tešíme tiež. Budúci spolužiaci už pre
nich pripravili darčeky a my, pani učiteľky,
sme si pre nich pripravili zaujímavé úlohy,
aby sme si preverili ich „pripravenosť“. Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil 1. apríla
2019 v našej medzibrodskej školičke v čase
od 15:00 do 18:00 hod.

si zopakujete, ak ste už čo-to zabudli. Ste
srdečne vítaní!
V apríli budeme mať aj zber papiera.
Ak máte doma starý papier, nachystajte
ho a darujte našim deťom. Budeme Vám
veľmi vďační. Za prostriedky, ktoré zaň
dostaneme, nakúpime deťom knihy, hry
a pomôcky k výchovno-vzdelávaciemu

možnosť vyskúšať si hasiť so snehovým
hasiacim prístrojom v hasičskom oblečení
s prilbou na hlave a rukavicami na rukách.
No nezdá sa Vám, že tie tri mesiace už
ubehli ako voda?
Začiatok apríla je pre našu školu, ale
hlavne pre budúcich prvákov veľmi oča
kávaný. Veď všetci predškoláci sa tešia na

Všetkých rodičov, starých rodičov, ale
aj priateľov a priaznivcov našej školy sr
dečne pozývame na Deň otvorených
dverí, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2019
v čase vyučovania, ale aj školského klubu.
Príďte sa pozrieť na svoje detičky do na
šej školičky, ako sa snažia, akí sú šikovní
a možno sa aj vy niečo nové naučíte alebo

procesu. Už teraz Vám za detičky ďaku
jeme. Zbierať papier budeme od 1. do 8.
apríla 2019 v čase od 7:00 do 8:00 a od
13:00 do 17:30 hod.
A teraz už len zopár motivačných tipov,
na čo sa môžu naše deti tešiť do konca
školského roka. V máji budeme chcieť,
okrem iných aktivít, ukázať talenty: a to
hudobné, recitátorské, divadelné na našej
školskej besiedke ku Dňu rodiny. V júni
pripravujeme pre ne zaujímavý výlet a pla
vecký výcvik. Čaká na nás aj nejaké diva
dielko, výchovný koncert a tradične aj ces
ta partizánskymi chodníčkami.
Tento školský rok prejde, asi ako sa zdá,
tiež veľmi rýchlo. A tých 10 rokov k matu
rite? Čo myslíte? Ani sa nenazdáme! Už te
raz držím palce deťom, ale aj Vám, milí ro
dičia. Tých 10 rokov nepremrhajte, venujte
ich aj Vašim deťom! Keď treba, pomáhajte
im, učte sa s nimi, hrajte sa s nimi, rozprá
vajte sa, ale nechajte ich aj samých sa roz
víjať, tvoriť, objavovať svet. Oni sa Vám za
starostlivosť a pozornosť určite odvďačia.
Mgr. Drahoslava Dobošová
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FEBRUÁR
Karneval
Február sa blázni rád,
v tvári s bielou maskou.
Veď je kráľom maškarád,
princezien i šaškov.
Fašiangy, to je čas karnevalov, zábavy
a veselia. Patrí k ďalším ľudovým tradíciám,
ktoré v našej škôlke dodržiavame. Po ňom
nastupuje tradičný pôst až do Veľkej noci.
Preto sme i my u nás v škôlke zorganizovali
karneval. Deti sa v tento deň premenili na
princezné, pirátov, rôzne zvieratká, hasi
čov, kovbojov i spidermanov. Karneval po
kračoval diskotékou a pochovávaním basy
v základnej škole. Dobrá nálada a usmiate
tváre detí vládli všade vôkol. Atmosféra po
čas celého karnevalu bola výborná. Deti si
s chuťou zatancovali a zasúťažili. Všetky
masky boli nádherné, originálne, jedineč
né a boli odmenené sladkosťou a fotkou na
pamiatku. Tety kuchárky detičkám pripra
vili nádherne nadýchané a sladučké šišky
– v jedálni bolo tíško ako už dávno nie .

Vláčik Separáčik
Ja som vláčik Separáčik,
čistotu mám rád.
Preto chodím do mestečka,
do dedinky, ľuďom pomáhať.

„Dobrá výchova dieťaťa je tá najväčšia a najhlbšia veda.“
/F. R. Osvald/
... znova ubehol nejaký čas a my sa vám
chceme pochváliť, ako pracujeme, ako sa
nám darí a čo je u nás v škôlke nové...

JANUÁR

Bábkové divadlo BABADLO
Do škôlky k nám prišlo divadielko
s predstavením „O psíčkovi a mačičke“.
Príbeh ponúkol deťom vtipné a múdre
príbehy psíčka a mačičky od spisovateľa
Josefa Čapka. Pes a mačka nie je vždy iba

V materskej škole rozvíjame u detí en
vironmentálne cítenie, citlivosť na prejavy
ničenia prírody a vytváranie správnych po
stojov k životnému prostrediu a to v rámci
EKO týždňa. Deti triedili rôzne druhy od
padu a zábavnými hrami i básničkami si
overili poznatky o separovaní skla, plastov,
kovu a papiera. Deti si uvedomili, že rôzne
druhy odpadu je nutné zbierať oddelene,
k čomu im v triede slúžil vláčik zhotovený

naháňačka... veď psíček a mačička sú ka
maráti a chcú žiť ako veľkí ľudia. Nie vždy
sa im všetko darí podľa plánov a tak zaži
li veľa veselých dobrodružstiev. V tomto
predstavení na nás čakal smiech, zábava
aj malé poučenie. Úsmev na tvárach detí
svedčil o tom, že sa im divadielko páčilo.
Originálne a vtipné predstavenie sa skon
čilo veľkým potleskom.

Len čo Janko ráno vstal,
na oblok sa vyštveral.
A z obloka do dvora
s údivom sa pozerá.
Všade vidí biely svet,
svieti z cesty, z domov, striech.
A od plota, je to tak,
smeje sa naň snehuliak.
Pani Zima nás v tomto roku veľmi pote
šila svojou snehovou nádielkou. Vylákala
nás na zimné radovánky – deti sa s rados
ťou sánkovali z kopčeka neďaleko našej
škôlky, guľovali sa a aby nám bolo vesel
šie, skúšali postaviť aj kamarátov - snehu
liakov. Šanteniu nebolo konca-kraja. Naše
deti sa zo snehu veľmi tešili, veď Perinba
ba nám dopriala krásne biele dni a deti sa
mohli vyšantiť a naplno si užiť toto nád
herné ročné obdobie.
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maľovaním a lepením z kartónových kra
bíc. Vláčik Separáčik sa deťom veľmi vy
daril a už vedia ako separovať odpad a tým
chrániť naše životné prostredie.
Triedim odpad, triedim hravo,
papier vľavo, fľašu vpravo.
Plechovku do koša dám,
s odpadkami sa pohrám.
Plasty žltá, sklo zelená,
papier modrá, kov červená.
Keď odpadky vytriedime,
tak planétu zachránime!

MAREC - mesiac knihy
Počas celého mesiaca si deti prezerali
rôzne rozprávkové, obrázkové knihy aj
encyklopédie, vytvárali si vlastné leporelá
podľa svojich predstáv, maľovaním, kresle
ním a lepením na rôzne témy, spoznávali
písmenká, ilustrácie známych rozprávok,
počúvali rozprávky, prednášali básne a rie
kanky, či hádali hádanky. Formou rozhovo
rov sa deti naučili, ako sa knihy vyrábajú.
Deti sa dozvedeli, ako sa s knihami za
obchádza, kto ich píše a kde si môžeme

knihy kúpiť a požičať. Je dôležité, aby si
deti vážili knihy a vedieme ich k tomu, že
v nich nájdu nielen zábavu, ale aj ponau
čenie. V tomto mesiaci máme aktivitu spo
jenú so základnou školou s názvom „Veľkí
čítajú malým“. Vždy pred spaním prídu
žiaci zo školy prečítať rozprávočku našim
veselým škôlkarom.
Na jar, keď sa stopia ľady,
vetrík zimu odnesie,
vtáčiky nám začnú spievať,
slnko úsmev prinesie.
Naši predškoláci sa už nevedia dočkať,
kedy pôjdu na zápis do 1. ročníka a my
v škôlke sa zas tešíme na nových kamará
tov, ktorí sa k nám prídu zapísať do škôl
ky. Týmto pozývame všetky detičky a ich
rodičov na zápis do materskej školy na
školský rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční
7. mája 2019 v MŠ. Zažijú tiež s nami veľa
krásnych zážitkov a dobrodružstiev.
Krásne jarné dni želáme!
Mgr. M. Kabáčová
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Tradičný víťaz
Združenie technických športov a činností usporiadalo v nedeľu 20. 1. 2019
už 36. ročník Memoriálu R. Pavlovského v zimnom biatlone, na ktorom sa v 2
kategóriách (ženy, muži) zúčastnilo 18
účastníkov.
V ženskej súťaži spomedzi 5 pretekárok
dominovala Veronika Ramajová s najlep
ším behom aj streľbou. Z 2. miesta sa záslu
hou lepšieho bežeckého výkonu radovala
Iveta Gregorová pred Barborou Haviarovou.
V hlavnej mužskej kategórii sa predstavilo

13 pretekárov, medzi ktorými bežecky jed
noznačne dominoval Peter Haviar a o víťaz
stvo ho preto nepripravila ani druhá najhor
šia streľba. Lepší bežecký výkon rozhodol
aj o 2. mieste Martina Boboka, ktorý aj na
priek 1 netrafenému terču navyše odsunul
na bronzovú pozíciu Branislava Ramaja.
Poďakovanie si zaslúžia všetci dobrovoľ
níci a sponzori, ktorí sa akoukoľvek for
mou podieľali na vydarenom športovom
predpoludní a takisto aj diváci za povzbu
dzovanie všetkých pretekárov.
(ihu)

Ženy
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Veronika Ramajová
Iveta Gregorová
Barbora Haviarová
Zuzana Padúchová
Margaréta Haviarová

beh
16´36
18´21
19´48
20´54
21´18

streľba výsl.čas
1´00 (2) 17´36
3´00 (6) 21´21
3´00 (6) 22´48
4´00 (8) 24´54
4´30 (9) 25´48

beh
24´12
28´36
30´18
31´00
30´27
29´54
31´42
37´24
36´00
36´03
39´15
35´18
41´42

streľba výsl.čas
7´00 (14) 31´20
4´30 (9) 33´06
4´00 (8) 34´18
5´00 (10) 36´00
6´30 (13) 36´57
7´30 (15) 37´24
6´00 (12) 37´42
2´30 (5) 39´54
4´00 (8) 40´00
5´30 (11) 41´33
2´30 (5) 41´45
6´30 (13) 41´48
5´00 (10) 46´42

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

Meno a priezvisko
Peter Haviar
Martin Bobok
Branislav Ramaj
Andrej Debnár
Adam Koten
Viktor Haviar
Peter Petrík
Michal Majcher
Lukáš Haviar
Radoslav Kabáč
Ján Kostúr
Juraj Haviar
Peter Králka

Pohár stále v rukách Padúchovcov
Na úvod marca usporiadala miestna organizácia SNS
už 25. ročník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár Dr. Martina Sokola.
V najmladšej kategórii zvíťazil Lukáš
Gregor pred Lukášom Padúchom a Nikol
kou Smidovou. Medzi ženami triumfovala
Eva Sokolová, medailové ocenenia získali
aj Veronika Muchová a Margaréta Havia
rová. Najlepšia štvorka neregistrovaných
hráčov mala očakávané obsadenie a na
nepopulárnom 4. mieste nakoniec ostal
Ján Hraško, ktorý v malom finále podľahol
Andrejovi Smidovi. Minuloročné víťazstvo
obhájil Milan Sanitra, ktorý vo finále pora
zil Pavla Svetlíka.

V turnaji registrovaných hráčov sa musel
obhajca titulu Juraj Padúch uspokojiť s 3.
miestom po víťazstve nad Ivanom Huťkom.

Vo finále dominoval Michal Padúch nad
Tomášom Zázrivcom, ktorý sa rovnako ako
vlani musel uspokojiť s 2. miestom. (ihu)
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