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zadarmo do každej domácnosti

Šetríme, plánujeme, budujeme
Milí spoluobčania, nielen zimný čas, ale
aj cirkus spojený s parlamentnými voľba
mi nám pomaly končí. Ďakujem všetkým,
ktorí prispeli v našej obci k nadpriemernej
účasti a k voľbám sa postavili zodpovedne.
Alibizmus v histórii nikdy nič nevyriešil.
Touto cestou ďakujem za prácu celej vo
lebnej komisii, ktorá okrem iných povin
ností zabránila pokusu o zmarenie výsled
ku hlasovania v našej obci neoprávneným
hlasovaním voliča bez trvalého bydliska
v našej obci i bez hlasovacieho preukazu.
Tohtoročné výsledky volieb nám priniesli
mnoho prekvapení a paradoxov. A čo nám
ponúkne novovzniknutá vláda, to ukáže
len čas. Mnohých z Vás však určite zaují
ma, aké plány a zámery sa v našej dedinke
pripravujú tento rok.
Ako som už viackrát avizoval, prioritou
obecného úradu v najbližších rokoch je
vybudovanie nových komunikácií v obyt
nom súbore IBV Dúbrava a rekonštruk
cia budovy materskej školy Pod hôrkami.
V súčasnosti sa vypracúva projektová do

Búranie v MŠ Pod Hôrkami

Slávnostné otvorenie MFI
kumentácia na stavbu ciest. Keďže pred
pokladané celkové náklady na realizáciu
1 km komunikácie vo výške cca 250 000
Eur nedokážeme financovať z bežného
rozpočtu v jednom roku, práce budú pre
biehať po etapách počas viacerých rokov.
V predchádzajúcom vydaní Rakárika som
Vás informoval, že na dotácie z európ
skych fondov cez Program rozvoja vidie
ka sa v tomto smere nemôžme spoliehať,
keďže obce s počtom nad 1000 obyvateľov
nie sú oprávnení žiadatelia. Napriek tomu
verím, že v jesenných mesiacoch sa nám
podarí zrealizovať prvý úsek od domu p.
Gregora po dom p. Urbana.
V budove MŠ Pod hôrkami sme
k dnešnému dňu zvládli prestavbu vnútor
ných priečok na prvom i druhom nadzem
nom podlaží. Takisto sa v tomto roku počí
ta so začatím prác spojených s prístavbou
MŠ – trieda, zborovňa a jedáleň. To, akým
tempom bude celková rekonštrukcia na
predovať, záleží od finančných prostried u
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u kov. Preto zostáva našou povinnosťou vyu
žiť všetky možnosti pre ich zabezpečenie.
Zatiaľ sa môžeme tešiť z dokončeného
multifunkčného ihriska zo začiatku roka
v tomto areáli, na ktoré bolo vydané už aj
kolaudačné rozhodnutie. Zámerom obec
ného úradu je poskytovať ihrisko všetkým
záujemcom bezplatne. Na druhej strane
musia platiť určité pravidlá, aby ho nie
ktorí jednotlivci nezničili za pár mesiacov.
Preto bol vypracovaný prevádzkový poria
dok ihriska, ktorý je prístupný pri vchode
na hraciu plochu a tiež pre zabezpečenie
poriadku bol menovaný správca ihriska.
Z dôvodu havarijného stavu a technickej
poruchy na vodovode v Dome služieb sme
sa k 1. februáru rozhodli pre presťahova
nie kaderníctva do budovy zdravotného
strediska. Napriek tomu, že tieto priestory
boli v neporovnateľne lepšom stave v ce
lom objekte, vyžadovali si nutnú základnú
údržbu. Zvlášť, ak je verejný záujem v na
šej obci udržať ambulanciu všeobecného
lekára i zubára. Preto sme sa rozhodli už
v prvom kvartáli zabezpečiť výmenu no
vých okien, vykonať potrebné stavebné
práce na výmurovkách okolo nich, zakú

piť nové vertikálne žalúzie, vymeniť pre
hrdzavené žľaby. Navyše našou ďalšou
povinnosťou je zabezpečiť bezbariérový
prístup do budovy zdravotného strediska
a tiež vykonať technickú prestavbu soci
álneho zariadenia v zdravotnom stredisku
pre invalidov v zmysle platnej legislatívy.
S rímskokatolíckou cirkvou v súčasnosti
riešime zámenu pozemkov tak, aby obec
mala vo vlastnej správe pozemky v areá
li zdravotného strediska. Následne obec
plánuje pristúpiť k skultúrneniu týchto
priestorov položením betónovej dlažby
pre bezpečnejší pohyb osôb i parkovanie
motorových vozidiel.
Majiteľov motorových vozidiel určite
poteším i ďalšou informáciou. Za účelom
zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky
už máme v zmysle schváleného pasportu
dopravného značenia v našej obci zakúpe
né dopravné značky. Ich osadenie predpo
kladáme do konca prvého polroka. Čo sa
týka odpadového hospodárstva, pre zhod
notenie biologicky rozložiteľného komu
nálneho odpadu – konárov, objednali sme
výkonný štiepkovač pre sekanie vetví do
hrúbky 9 cm.

Záverom možno konštatovať, že i tento
rok máme pred sebou mnoho úloh a vý
ziev. Verím, že spoločne ich dokážeme
naplniť a zvládnuť. Prajem Vám všetkým,
milí čitatelia Rakárika, nech Vás jarná
únava nepremôže a nech Vás jarné sl
nečné lúče správne naladia do ďalších
dní.
Pavol Svetlík

Obecný úrad v Medzibrode
žiada všetkých užívateľov multifunkč
ného ihriska v našej obci o dodržiava
nie prevádzkového poriadku, ktorý je
osadený pri vstupe na hraciu plochu.
Vstup na hraciu plochu bez nahlásenia
požiadavky správcovi ihriska je zakáza
ný.
Správca ihriska:
Stanislav Vaník, Hlavná 9, 976 96 Me
dzibrod, mobil 0903 559 683 (nahlaso
vanie požiadaviek: pondelok - piatok
osobne alebo telefonicky od 13.00 h do
15.00 hod.)

Spotreba elektrickej energie v obecných objektoch od roku 2010
Milí čitatelia, v prvom vydaní Rakárika
v roku 2015 ste boli informovaní o spotre
be zemného plynu v obecných objektoch

Porad.
číslo

za posledné roky. V tomto čísle si Vás dovo
ľujeme oboznámiť s výsledkami v spotrebe
elektrickej energie. Z uvedeného vyplýva,

Obec Medzibrod
Odberné miesta

že od roku 2010 sme znížili dennú spotrebu
v priemere o cca 78 kWh, čo v percentuál
nom vyjadrení predstavuje úsporu 35,5 %.

Skutočná spotreba elektriky za fakturačné obdobie v kWh:
1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

1.1.201310.12.2013

6.3.201231.12.2012

5.3.20115.3.2012

10.3.201031.12.2010

1.

Obecný úrad

11935

32,7

12417

34,02

12026

32,95

9344

31,04

11097

30,4

8661

29,16

2.

Kultúrny dom

4391

12,03

4800

13,15

4678

12,82

3972

13,2

7353

20,15

4830

16,26

3.

Javisko

462

1,27

300

0,82

748

2,05

343

1,14

570

1,56

673

2,27

4.

Požiarna zbrojnica

1570

4,3

1854

5,08

1751

4,79

1647

5,47

2323

6,36

2208

7,43

5.

Dom služieb

342

0,94

296

0,81

0

0

335

1,11

139

0,38

333

1,12

6.

Zdravotné stredisko

1603

4,39

1403

3,84

1217

3,33

1072

3,56

1300

3,56

1671

5,63

7.

Materská škola

4244

11,63

3939

10,79

2928

8,02

2180

7,24

2969

8,13

1993

6,71

8.

Kabíny TJ

1870

5,12

757

2,07

1881

5,15

2106

7

3374

9,24

1133

3,81

9.

Chata Vyvieranica

2705

7,41

376

1,03

3041

8,33

1281

4,26

5329

14,6

9299

31,31

10.

Verejné osvetlenie

21298

58,35

34996

95,88

40292

110,39

31790

105,61

40058

109,75

33586

113,08

11.

Kotolňa ZŠ

1218

3,34

1512

4,14

1286

3,52

1555

5,17

1364

3,74

793

2,67

SPOLU

51638

141,48

62650

171,63

69848

191,35

55625

184,8

75876

207,87

65180

219,45

spotreba elektriny v kWh za jeden deň
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Úspešné Páračky MKD
Aj keď to vyznie možno čudne, ale je mi
cudzie chváliť sa vlastným perím. Radšej pochválim to cudzie. Ale povedzme si
otvorene, pri všetkej pokore a skromnosti, kto vás dnes pochváli, ak sa nepochválite sami . Tým však nechcem povedať,
že by nám nikto neprejavil priazeň alebo poklonu. Práve naopak. To bola len
krátka reakcia na výzvu RRR, aby som
sa pochválil úspechmi nášho DS.
V nasledujúcich riadkoch chcem priblí
žiť úspešnú činnosť súboru MKD aj tým,
ktorí sa do divadla z objektívnych príčin
nedostanú. Aj keď je ich určite málo, lebo
s najnovšou inscenáciou „Páračky u babky
Justíny“ sme sa predstavili na medzibrod
ských doskách 5-krát. Áno, 5 predstavení
v priebehu jedného mesiaca na domácej

scéne, to tu ešte nebolo. Bezmála 1000
divákov nás doma navštívilo. Pán Boh za
plať. Okrem domácej scény kočujeme sko
ro každý víkend po mestách, mestečkách,
dedinkách, kde rozdávame radosť. Veru
neraz musíme vysvetľovať, kde sa naša

obec nachádza. Paralelne s Páračkami in
scenujeme Tajovského Statky – zmätky,
ktoré sme už odohrali 27-krát.
Neopomenuteľnou činnosťou nášho
súboru sú aj prehliadky a festivaly. Práve
18.03.2016 sme sa predstavili s hrou Stat
ky – zmätky v Štátnej vedeckej knižnici
v rámci projektu Literárna Banská Bystri
ca, kde nás prišli pozrieť aj priami príbuz
ní J.G. Tajovského žijúci v Prahe. S Párač
kami vstúpime 08.04.2016 na TDD. Držte
palce.
Ale chvály bolo hádam dosť. Touto ces
tou sa chcem poďakovať všetkým účin
kujúcim, skrátka celému úžasnému tímu
ľudí, s ktorými mám česť spolupracovať.
Vďaka patrí aj našim polovičkám, ktoré
majú pochopenie, trpezlivosť a podporu
jú nás. V neposlednom rade vďaka patrí

všetkým divákom, priaznivcom, ktorí nám
fandia a držia nám palce.
Tešíme sa na vás. Do skorého videnia
a počutia.
Jozef Zázrivec
vedúci DS
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Návrat sviatku divadelného
umenia alebo Tajovského
divadelné dni 2016
S príchodom jari ste boli v Medzibrode,
už viac ako desať rokov zvyknutí privítať
ju sviatkom divadelného umenia. Regio
nálnu prehliadku amatérskych divadelní
kov sa vlani nepodarilo zorganizovať kvôli
nízkemu počtu predstavení. Jarné dni
roku 2016 však opäť zarodili a na TAJOVSKÉHO DIVADLENÉ DNI sme zaradili šty
ri zaujímavé predstavenia. Uvidia ich tak
diváci v rodisku nášho klasika Jozefa Gre
gora Tajovského v Tajove, ale ako obyčajne
aj vďační medzibrodskí diváci.
Starý zvyk nám našepkal, že Medzibrodské kočovné divadlo so svojou úspešnou
inscenáciou PÁRAČKY U BABKY JUSTÍNY si zaslúži byť pri otvorení prehliadky
v Tajove. Príbehy zo starej kroniky, ktorý
mi sa zabávajú a spomínajú na mladé časy
tetky na páračkách sa začnú v piatok, 8.
apríla 2016 o 18.00 v zrekonštruovanom
Divadle u Greškov.
Sobota bude patriť trom inscenáciám
v Kultúrnom dome v Medzibrode. Ako
prvý sa predstaví so svojou novinkou za
kladateľ a nateraz jediný člen Divadla
medziBRODway Rado Kabáč, ktorý si plní
svoj ďalší sen, byť na scéne sám a hrať
do roztrhania tela. Monodrámu KAROL
A ŠAŇO režírovala Silvia Zeumerová a ur
čite sa bude uchádzať o priazeň diváka aj
odbornej poroty.
Sme veľmi radi, že v našom regióne
vznikol v Ponikách nový divadelný súbor
VLADARIA. Ako svoju prvotinu naštudo
vali ochotníci z neďalekej obce hru v réžii
Tatiany Jánošovej, akoby symbolicky hru
Jozefa Gregora Tajovského HRIECH. Sme
presvedčení, že hoci hra pochádza z prvej
polovice minulého storočia, je stále aktuál
na a zasiahne vaše srdcia.
V uplynulých týždňoch sa veľa hovorilo
a popísalo o inscenácii Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno - KOVÁČI. Normálna inscenácia tragikomické
ho príbehu plného ľudskosti, tolerancie
a smiechu cez slzy dostala odrazu nálepku
„kontroverznosti“. Nie je to tak a pozývam
každého, komu nie je nič ľudské cudzím
na toto predstavenie, ktoré prináša dobrú
zábavu, ale aj námety na viacero zamys
lení sa.

Už bola spomenutá aj odborná porota.
Ani na tomto ročníku nebude chýbať. Jej
členovia budú dramaturg Vlado Kivader,
divadelník a scénograf Dušan Krnáč a re
žisér Peter Luptovský. Všetko odborníci
na slovo vzatí a veríme, že na týchto TA
JOVSKÉHO DIVADELNÝCH DŇOCH sa

poriadne zapotia, aby objektívne a spra
vodlivo vybrali našich reprezentantov na
krajskú prehliadku.
Prehliadku organizuje Stredosloven
ské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
v spolupráci s obcami Tajov a Medzibrod.
(mrk)

RAKÁRIK 1/2016

5

spravodaj/príroda

Ľudové zvyky – Morena
na kvetnú nedeľu. Veď Turíce boli veľ
kým sviatkom rodinnej pohody, oddychu
a návštev. Dievčatá pri vynášaní Moreny
spievali pesničku:
Morena, Morena,
kde si prebývala,
kde si sa skrývala.
Nuž v dedinskom domci,
na vyšnom konci,
v tej novej stodole.
Cestou späť od vody išli po pýtaní. Zasta
vili sa pred každým domom a zaspievali:
Udeľte, udeľte trošíčku masla,
že by sa vám kravička na políčku pásla.
Udeľte, udeľte trošíčku múčky,
by vás pri robote neboleli rúčky.
Udeľte, udeľte i kúštik slaniny,
by sa vám prasiatka v chlieviku vydarili.
Udeľte, udeľte po jednom vajíčku,
Spravíme si večer chutnú praženičku.
Obrad vynášania zimy a prinášania leta
do dediny mal kedysi v jednotlivých čas
tiach Slovenska širokú variačnú paletu.
Iné obrady boli na strednom Slovensku,
iné na Spiši, Orave či Liptove. V niekto
rých oblastiach stredného Slovenska celý
obrad pozostával z nosenia ženskej figu
ríny, zatiaľ čo prinesenie leta sa spomína
lo len v pesničkách. Figurínu nosili diev
čatá, ktoré ju nakoniec zapálili a hodili do
vody. Verili, že tak z dediny vynesú smrť,

choroby, urýchlia odchod zimy a príchod
leta. Najstarším dôkazom o tomto zvyku
je podľa etnografa – znalca zvykov a osláv
Vojtecha Majlinga pieseň, ktorú spievali
dievčence pri vynášaní Moreny a ktorá
vraj pochádza z našej obce, Medzibrodu.
Dokonca, podľa Vojtecha Majlinga i prvé
vynášanie Moreny bolo u nás. Z Me
dzibrodu sa vraj potom rozšírilo po celom
vtedajšom území našej krajiny. Vynášanie
sa robilo na smrtnú nedeľu a vítanie leta

Nuž, bolo v našich dedinách kedysi nao
zaj veselo, v minulom storočí nosenie Mo
reny upadalo do zabudnutia, až napokon
úplne zaniklo. Obnovilo sa to v roku 2005
zásluhou pani riaditeľky Mgr. Sumráko
vej na našej základnej škole. I tento rok
14. marca pred obedom vo veselej nálade
a so spevom niesli vyobliekanú Morenu do
Hrona.
Marian Haviar

Lišaj pávooký
Lišaje patria k veľmi pekným, mohut
ným telom obdareným a dekoratívnym
nočným motýľom, z ktorých majú mnohé
nápadné zafarbenie zadných krídel.
Aj keď patria do skupina tzv. nočných
motýľov, niektoré z nich možno pozorovať
aj cez deň, hlavne pri saní nektáru. Ja som
tento druh lišaja sledoval v intraviláne obce
Medzibrod a jedinca na fotografii som na
šiel v záhrade za rodinným domom. Vôbec
sa nejedná o nejaký vzácny druh, len jeho
prevažne nočná aktivita a spôsob odpočin
ku na kmeňoch drevín, kde je dokonale
maskovaný zapríčiňuje, že málokto z bež
ných smrteľníkov ho v skutočnosti pozo
roval. Vyskytuje sa v Európe od Balkánu
na sever. Keďže jeho živnou rastlinou
(rastlina, ktorú požierajú húsenice pri vý
voji) sú ovocné dreviny ako hruška, slivka,

jabloň ale aj topoľ a čremcha, vyskytuje sa
v málopočetných populáciách na lúkach,
okrajoch lesov, či záhradách, kde tieto
druhy rastú. Dospelé jedince týchto motý
ľov lietajú v našich podmienkach od mája
do júla a v priaznivých rokoch sa môže
vyvinúť aj druhá generácia. Je to stredne
veľký motýľ pričom dĺžka predných krídel
je do 4,5 cm. Telo ako u všetkých lišajov
je masívne a pevné, krídla dlhé a úzke, čo
svedčí o tom, že ide o dobré až vynikajúce
letce. Sfarbenie celého motýľa je hnedo-še
dé s výraznou maskovacou kresbou, s vý
nimkou zadných krídel, ktoré sú červeno
hnedé s veľkými modročiernymi okami.
Lišaj pávooký v kľude drží predné krídla
vodorovne, zatiaľ čo zadné krídla ostáva
jú schované. Pri vyrušení ukáže „oči“ na
zadných krídlach. Rytmickými pohybmi

bruška hore-dolu, pripomínajúcimi pohyb
hlavy, sa pokúša zastrašiť nepriateľa (vtá
ka), čo sa mu aj častokrát podarí. Húsenica
tohto motýľa je typická jasne hráškovoze
lenou farbou s nápadným ostňom na za
dočku. Zimu prečká tento druh vo forme
kukly, najčastejšie v pukline stromu.
text a foto Paľo Kostúr
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malý Rakárik

Zvesti zo školy na námestí
Sadnite si okolo a začítajte sa, ako to
v našej škole od januára do marca bolo. 
Síce ubehli v tomto roku ešte len tri me
siace, no my sme si už stihli užiť v škole
veľa poučného, ale aj zábavy! V januári
sme si pozreli krásne divadielko „Nebojsa“, mali sme v prváckej triede návštevu
predškoláčikov, písali sme polročné pí
somky, prebehlo školské kolo v predne
se poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín,
slávnostne si odovzdali vysvedčenia a šup
– boli sme v druhom polroku tohto škol
ského roku.
Február sa niesol v duchu reprezentácie
Medzibrodskej školy. Na obvodnom kole
v prednese poézie nás bola v B. Bystrici
reprezentovať naša najlepšia recitátorka Eliška Kočalková. Maminka jej napísala
krásnu veršovanú rozprávku a Eliška ju
tak božsky zarecitovala, že ohúrila porot
cov a postúpila do okresného kola súťaže. Eli – všetci Ti držíme palce aj v ďalších
kolách a veríme, že sa Ti podarí dostať sa
až do celoslovenského kola súťaže.

Vo februári sme mali aj fašiangový karneval. Škola sa zmenila z obyčajnej na
rozprávkovú. Zamaskované detičky aj s p.
učiteľkami sa pri tanci a súťažiach vyšan
tili až do svalovky . Tento deň sme sa
aj rozlúčili s karnevalovým obdobím po-

chovávaním basy. Tretiaci so štvrtákmi
si ju vlastnoručne vyrobili spolu s p. uč.
Katkou Luptákovou na hodinách výtvarnej
výchovy. Zaspievali sme si pri našej milo
vanej basičke, poplakali sme si, ale hlavne
sme sa zasmiali a dobre pobavili a spolu
so škôlkarmi sme smútočným sprievodom
pochovali basu na obdobie pôstu do škol
skej pivnice. Touto cestou sa chceme po
ďakovať aj dobrovoľníkom Tomimu Poho
relcovi – alias kantorovi a Ďurovi Haviarovi
– alias farárovi, ktorí nám pomohli odspie
vať, odrecitovať a poplakať si (s úsmevom
na tvári) počas pochovávania.
Aby toho nebolo málo, mali sme aj
EKO-týždeň. Prostredníctvom rozprávok,
dokumentov a hier sme sa snažili v de
ťoch vybudovať a upevniť pocit dôležitos
ti separovania odpadu. Cez teóriu sme sa
dopracovali až k tvorivosti a deti si z od
padkov povyrábali krásne EKO-hračky,
EKO-mobily a EKO-odevy. Veď posúďte
sami z fotografií, že fantázia deťom nao
zaj nechýba!
V marci sa u nás veľa číta. Knihy číta
me cez hodiny, cez prestávky, doma pred

zaspávaním, starší žiaci čítajú tým men
ším, školáci škôlkarom, prváci „machru
jú“ pred staršími, ako sa už naučili čítať od
septembra a všetci spoločne sa zabávame
a smejeme nad pútavými príbehmi, ktoré
si čítame z nových kníh školskej, obecnej
aj domácej knižnice.
Ak máte pocit, že sa akosi náhle otepli
lo, je to tým, že sme v sprievode škôlkarov

a školákov za hlasného a krásneho spevu
vyniesli Morenu, a tak sme sa rozlúčili so
zimou a privítali vesnu. Výroba Moreny je
v našej škole výsadou tretiakov a štvrtákov.
Priam horeli nedočkavosťou, kedy si ju už
konečne môžu vyrobiť. A tak si priniesli
silonky, seno, slamu, p. uč. Katka im dala
látku a deti sa pustili do práce. Ich šikovné
ruky pretransformovali vedomosti z príro
dovedy – anatómia človeka (hlavne ženy)
a vyrobili takú „fešandu“, že nejedna mo
delka by našej Morene mohla závidieť jej
prednosti... 
Najbližšie na nás čaká dôležitá udalosť –
zápis do 1. ročníka. Týmto chceme pozvať
všetkých predškolákov spolu s ich rodičmi
do našej školy. Kým rodičia povypisujú
potrebnú dokumentáciu, my sa pohráme
s deťmi a otestujeme si cez rozprávkový
príbeh ich školskú zrelosť. Rezervujte si
v kalendári termín 4.4.2016 kedykoľvek
v čase od 15,00 do 18,00 hod.
Mgr. Ivana Sumráková
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„U nás v materskej škole
sa vždy niečo deje... “
Tak ako sa to patrí – v škôlke sa vôbec nenudíme a počas celého roka
niečo vymýšľame, vyrábame a do
činnosti zapájame aj rodičov detí.
Nový rok sa začal ako vždy... po novom 

Veselý karneval v ZŠ s MŠ

lia prostredie tried a priestory MŠ. Veríme,
že tento náš super „Eko-týždeň“ a ostatné
aktivity venované environmentálnej vý
chove našich detí, sú len malými krokmi,
ale smerujú k veľkým veciam .

Medzinárodný deň žien

Bylinkové čaje, všelieky starých materí:
Ktorý na čo poslúži?

„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
Opäť prišiel k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
Dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál“.
Bol to kúzelný deň, keď sa ZŠ s MŠ preme
nila na pestrofarebné miesto plné rozpráv
kových postavičiek. Od rána ste tu mohli
stretnúť princezné a víly, pirátov a Batma
nov, lienky, včielky... Nechýbali ďalšie roz
právkové a fantazijné postavičky. Všetci sa
radovali. Ďakujeme všetkým rodičom za ich
tvorivosť a nápaditosť pri zhotovovaní, či za
bezpečovaní karnevalových kostýmov.
„Chytil som motýľa - uhynul mi,
odtrhol som kvietok – zvädol mi,
vtedy som pochopil, že prírody sa
nemám dotýkať rukami, ale iba srdcom.“

Eko týždeň
„Urob niečo pre svoje zdravie“ bolo
podujatie zamerané na pitie bylinkových
čajov. Každý deň počas jedného týždňa
pili deti a učitelia iný druh bylinkového
čaju, ktorý bol nesladený. Išlo o to, aby
sme ukázali deťom, že aj nesladené čaje
môžu chutiť výborne a sú aj zdravé. A sa
mozrejme nechýbala ani návšteva detí zo
ZŠ. Naše malé detičky spolu s pani učiteľ
kou Mgr. Miriam Kabáčovou ukázali ško
lákom, ako poznajú názvy rôznych bylín
a predstavili im význam pitia bylinkových
čajov.

Valentín
Aj naše deťúrence si pripomenuli svia
tok sv. Valentína. Nie je to len sviatok pre
zaľúbencov, ale aj sviatok lásky k svojim
blízkym. Preto sme spolu s deťmi vyrobili
krásne voskovkové srdiečka pre našich ka
marátov zo ZŠ.

Počas Eko týždňa v rámci Dňa Zeme
deti zbierali a priniesli z domu do MŠ
odpadový materiál (PET fľaše a ich vrch
náčiky, krabice, kelímky od jogurtov).
Prvé dni v týždni jednotlivé druhy odpa
dového materiálu spoznávali, učili sa ho
správne triediť a potom zo starého a nepo
trebného vyrobiť niečo nové . Odpadový
materiál sa využil k výrobe a príprave po
môcok k ekohrám a zo zvyšného vyrábali
zaujímavé ekovýrobky, ktoré doteraz kráš

MDŽ sme oslavovali tohto roku v ma
terskej škole. Pre mamičky sme pripravili
malé pohostenie a kvietok. Tento deň si
mamičky zaslúžia, aby sa ich mená skloňo
vali, ale úcta a poďakovanie im patrí počas
celého ich života. Veď mama je láska a bez
nej by sa nedalo na tomto svete žiť. Bolo to
naozaj pekné a dojímavé odpoludnie.

Marec mesiac kníh
Mesiac marec máme už od školských
čias zapísaný v pamäti ako mesiac knihy.
Už tradične ho spájame nielen s príchodom
jari, ale i mesiacom knihy. Kniha, najväčší
priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí
medzi neodmysliteľných spoločníkov mla
dých, či starých. Ako sme si mesiac knihy
pripomenuli v našej MŠ?
V rámci marca - mesiaca kníh nás čaká
návšteva obecnej knižnice. A samozrejme
sme do aktivít zapojili aj našich rodičov.
Každá rodina si doma vyrobí krátke lepo
relo spoločne so svojimi deťmi a donesie do
škôlky. Každú knižočku potom vyhodnotí
me a samozrejme - každý bude víťaz. 

Kecoviny 
Filipko Končír – a môj otec je veliteľ po
žiarnikov. Aj ja raz budem požiarník 
Janko Haviar – pani učiteľka Mirta (a nie
Mirka) 
Simonko Gregor a Lukáško Tonhajzer
- majú pani kuchárku menom Varecha
(a nie Valika) 
Kristínka Selecká – ostrohoj (ohňostroj)
Mgr. Miriam Kabáčová
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Spolky v obci Medzibrod
Zostavil Ing. Ján Greschner
Foto: archív DHZ

Medzi prvou a druhou svetovou vojnou
existovali v obci tieto spolky: Jednota Orla,
Dobrovoľný hasičský zbor, Pasienkové
spoločenstvo, Pohrebný spolok, Miestny
odbor Matice slovenskej, Spolok bývalých
urbariaristov, Miestna organizácia ČSČK,
Včelársky spolok, Divadelný krúžok, Po
ľovnícke združenie.
Po roku 1948 sa aktivity občanov združili
do Národného frontu a väčšina predchádza
júcich spolkov (Dobrovoľný hasičský zbor,
Miestny odbor Matice slovenskej, Spolok
bývalých urbariaristov, Včelársky spolok,
Poľovnícke združenie) prestala existovať.
Kultúrnu a spolkovú činnosť do druhej
svetovej vojny zabezpečovali predovšetkým
učitelia. Podľa záujmu sa občania zapájali
do týchto spolkov: MO požiarnej ochrany,
divadelný súbor, MO ČSČK, Slov. zväz žien,
Slov. zväz protifašistických bojovníkov, SZM,
ZPOz, Zväzarm, Telovýchovná jednota.
OROL vznikol v roku 1909 z katolíckych
telocvičných organizácií, ktoré sporadic
ky vznikali od roku 1896. Meno OROL dal
hnutiu Slovinec Dr. KRENK. Z Moravy sa
rýchle šíril cez Malacky (1919, páter KOPÁČ
a MATOSKA) do Nového Mesta n/Váhom
(RAŠKA), Ružomberka (Dr. HLINKA),
Trenčína a ďalších miest. Plameň orolského
hnutia sa rozšíril po celom Slovensku. Tak
napr. Na orolskom zlete v r. 1928 v Bratisla
ve sa na Jakubovom námestí zúčastnilo cez
8 000 krojovaných a do 12 000 nekrojova
ných Orlov. Podobne tomu bolo aj na ďal
šom zlete v r. 1933 v Nitre a na poslednom

zlete v r. 1938 v Žiline, kedy zomiera Dr. A.
Hlinka. Pred vojnou bol Orol v októbri roku
1938 zrušený spolu s ostatnými telovýchov
nými organizáciami.

ky, rozvíjať styky s európskymi a svetovými
organizáciami pre otázky kultúry, národnej
identity, duchovného života a ochrany vše
ľudských hodnôt.

Pasienkové spoločenstvo bolo založe
né za účelom spoločného hospodárenia
s majetkom patriacim do Pasienkového
spoločenstva. Členovia spoločenstva sa
dohodli, že spoločenstvo bude vystupovať
v právnych vzťahoch pod názvom Pasien
kové pozemkové spoločenstvo. Sídlom spo
ločenstva je obec.

Prvá overená písomná zmienka o Medzibrodskom urbáre pochádza z roku
1455. V urbárskom súpise sa uvádza, že
v roku 1535 bolo v Medzibrode 10 poddan
ských usadlostí.
V roku 1678 bolo 12 usadlostí a 5 želia
rov. V roku 1663 museli poddanské obce
platiť panstvu v Slovenskej Ľupči naturálne
dávky za pastvu poddanských oviec.
Každá z obcí mala svoj vlastný urbár.
V urbáre boli povinnosti voči panstvu pres
ne stanovené. Podľa urbárskeho súpisu
z roku 1771 bolo v Medzibrode 68 „koló
nov“ (hostí), vlastniacich okolo 12 želiar
skych usadlostí a 10 hofferov (podnájomní
kov), ktorí spolu obhospodarovali 16 a 2/8
sedliackych usadlostí s výmerou 347 jutár
polí a 149 jutár lúk.
V roku 1818 mala obec už 82 domov. Pod
ľa sčítania ľudí z tohto obdobia žilo v Me
dzibrode 971 osôb.

Pohrebný spolok „založený s cieľom,
aby pri odumretí i starší členovia dostali
smrtnú podporu. Kým v náboženských
spolkoch vstup, vekove je obmedzený do
tohto spolku môžu vstúpiť i starší ľudia. Je
tento spolok nie náboženský, členom môže
byť každý občan, ktorý je príslušníkom
našej vlasti, bez rozdielu náboženstva. Bol
založený r.1934 a má na tento čas 68 členov.
Schôdzky svoje vydržiavajú každú tretiu
nedeľu v mesiaci.“
Poslaním Matice Slovenskej (MS) je roz
víjať a upevňovať slovenské vlastenectvo,
prebúdzať a umocňovať národné povedo
mie Slovákov i krajanov žijúcich v zahrani
čí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej
štátnosti. Prednostne získavať slovenské
dokumenty, zhromažďovať, spracúvať,
uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať
národné kultúrne dedičstvo, robiť základ
ný slovakistický výskum, zúčastňovať sa
na tvorbe a rozvoji miestnej a regionálnej
kultúry. Združovať tvorcov a priaznivcov
slovenskej kultúry a vedy vo svete. Zúčast
ňovať sa na propagácii Slovenskej republi

Hasičský zbor bol v našej obci založený
13. júla 1924, kedy sa konala prvá valná
hromada. Do roku 1924 hasenie požiarov
zabezpečovala obec za pomoci občanov
a ručnej striekačky. Pri kolíske zrodu Hasič
ského zboru stáli VPD. Dekan Rudolf Me
licher, učiteľ Anton Florek, starosta obce
Juraj Ramaj, Michal Mrvík a študenti Mar
tin Sokol a Matej Huťka. Prihlásených bolo
120 členov, z toho činných zostalo 46. Do
svojej úschovy prevzal DHZ od obce ručnú
hasičskú striekačku, 8 m hadíc, 6 m savíc, 2
sekerky, 2 helmy a 2 páry uniforiem. Prvým
veliteľom bol pán Matej Hrk, tajomníkom
Ondrej Vincúr, ktorého r. 1929 vymenil
Emil Sokol. V roku 1926 vstúpil Dobro
voľný hasičský zbor do Okresnej hasičskej
jednoty v Brezne. Okrem hasenia požiarov
venoval sa hasičský zbor aj prevencii vy
konávaním prehliadok domov, mláťačiek,
cvičením protipožiarnej ochrany, strážnym
službám. V r. 1932 bola prevedená reorga
nizácia zboru. Po nej ostalo 26 členov. V r.
1933 sa stal veliteľom Michal Murgaš, ta
jomníkom učiteľ Ján Taicher. Inventár bol
doplnený o 100 m hadíc, 6 vychádzkových
uniforiem a 21 cvičných odevov. Zlom v ži
vote organizácie nastal v r. 1936, kedy bol
obcou odsúhlasený nákup motorovej strie
kačky za 28.000 korún. Urbariát prispel su
mou 10.000 korún, zvyšnú sumu uhradili
občania a bratia zo zahraničia. Zoznam u
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u darcov je dodnes zachovaný. Oprávnenosť
modernizácie striekačiek potvrdil častý
výskyt požiarov v obci. V r. 1936 bola po
stavená prvá požiarna zbrojnica, ktorá bola
síce drevená, ale na tú dobu postačujúca.
II. svetová vojna poznačila život v hasič
skom zbore. Mnohí narukovali a tí, ktorí
ostali po celú dobu, pracovali s miestnou
skupinou civilnej obrany. Boli to: Michal
Murgaš, Ján Samuelčík, Augustín Vaník,
Ján Hraško (Doriak). Čaty tvorili Jozef Zá
zrivec, Edo Huťka, Michal Mikloš, Michal
Rybár, Ján Valuška a Matej Belko, ktorý bol
aj veliteľom sanitnej služby. Keď v r. 1941
postavili kultúrny dom, v jeho priestoroch
sa pamätalo aj na hasičov. Bola to v poradí
druhá požiarna zbrojnica. Život spolku bol
už čulejší. Hrali sa divadlá, robili sa majá
lesy, v lete vykonávali služby pri mlátení
obilia vodne v noci, robili sa preventívne
prehliadky a pod. Zisky z týchto podujatí
slúžili ako doplnkový príjem. Strážnu služ
bu v obci zabezpečoval aj nočný strážnik
s dvoma občanmi v lete od 22.00 do 4.00
hodiny v zime do 6.00 hod. Táto služba
bola zrušená až v roku 1947. V 50. rokoch
sa Dobrovoľný hasičský zbor premenoval
na Zväz požiarnej ochrany a hasiči na po
žiarnikov. V roku 1990 bolo premenovanie
pomenené opäť na pôvodné.
Hlavnou náplňou požiarnej ochrany sa
stala prevencia a práca s mládežou. Do ZPO
začali prichádzať noví mladí ľudia a aj ženy.
Príchodom mladých sa dostavili aj prvé ví
ťazstvá požiarnych družstiev. V roku 1953
mal Požiarny zbor 60 členov, mužstvo do
spelých dorastencov a družstvo žien. V tej
to štruktúre požiarny zbor pracoval aj v ďal
ších rokoch, v ktorých dochádzalo k regulá
cii a výmene členstva, predsedov a veliteľa
požiarneho zboru. Hlavný cieľ DPZ ochrá
niť ľudské životy, ich majetok proti požiaru
a živelným škodám na báze dobrovoľnosti,
zostali stále zachované. Popri tom sa čle
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novia DPZ venovali okresným a krajským
súťažiam družstiev PO. V r. 1953 sa druž
stvo žien: Katka Padúchová, Valéria Hrko
vá, Edita Prašovská, Oľga Hrašková, Terézia
Moravčíková, Katarína Gregorová a veliteľ
ka Mária Prašovská (Jančiarová), zúčastnili
celoštátnej súťaže v Olomouci, kde obsadili
7. miesto.
Aj dorastenci: J. Zázrivec, O. Rožňovák,
O. Oboňa, J. Vaník, J. Šomodi, J. Huťka ml.
dosahovali veľmi pekné výsledky. V ich šľa
pajách pokračovali v r. 1962 aj dorastenci
Jozef Maslík, Marián Kružliak, Ján Kadlec,
Jarko Pipich, Stanislav Mikloš, František
Kršteník, Peter Oboňa, Ján Končír, Viliam
Baculík ml.
Prvá požiarna zbrojnica - drevená - bola
postavená pri potoku „pred Susedov“. Slú
žila na úschovu výstroja a ručných strieka
čiek. V novostavbe kultúrneho domu dosta
la miesto požiarna zbrojnica v roku 1942.
Pridelená bola i nová dvojkolesová motoro
vá striekačka s vybavením. V r. 1962 sme za
čali s výstavbou v poradí už tretej požiarnej
zbrojnice, ktorá bola dokončená v r. 1965.
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V roku 1965 bola požiarna zbrojnica adap
tovaná na byt pre lekára zdravotného stre
diska v kultúrnom dome. Požiarna zbrojni
ca bola pristavená k budove hotela „Patráš“.
Do jej garáže bolo slávnostne umiestnené
prvé požiarne auto Tatra 805. Zásluhu na
tom mal vtedajší predseda MNV Zoltán Ba
láž. Keďže ani tieto priestory nevyhovovali
rastúcim potrebám hasičstva, bola v rokoch
1972-73 postavená nová budova požiarna
zbrojnice „pred Vaníkov“. Budova má dve
garáže pre výzbroj a výstroj, sociálnu a spo
ločenskú miestnosť. Snahu hasičov ocenil
aj Okresný výbor ZPO v B. Bystrici.
Po roku 1971 začalo obdobie veľkého
rozmachu požiarnictva. 2 družstvá dospe
lých, dorastenci i deti v hre „Plameň“ do
sahovali permanentne pekné výsledky. Zá
sluhu na tom mali ich vedúci Ján Lehotský,
Ján Šuták, Alena Ottová a ďalší. V r. 1972
sme svojpomocne začali stavať už štvrtú
PZ. Odovzdaná bola 13. mája 1973. Do nej
sa po Tatre 805 nasťahovala nová automobi
lová cisterna. V tom období bol predsedom
ZODPO pán Marián Haviar, preventivárom
Ján Pipich, tajomníkom M. Gičová. V r.
1976 a 1978 bola naša organizácia ocenená
„Čestným uznaním ÚV SZPO“ v Bratislave
ako jediná dedinská organizácia. V r. 1988
sa predsedom stal Hviezdoslav Ďurčík, ve
liteľom Ján Šuták, preventivárom Ján Švaj
čiak. Po smrti p. Ďurčíka v r. 1990 sa pred
sedom stal Július Hrk. Až po r. 1997 po ňom
nastúpil Jozef Huťka (Króner) ml.
Velitelia hasičského zboru po roku 1946:
Rudolf Oboňa, zást. Ján Jančiar, Imrich So
kol, zást. Ján Jančiar, zást. Ján Pipich, Ján
Šuták, zást. Ján Švajčiak.
Predsedovia: Rudolf Oboňa, Cyril Oboňa,
Anton Zázrivec, Ludovít Otto, Marian Ha
viar, Hviezdoslav Ďurčík, Július Hrk.
Dlhoroční členovia hasičského zboru
boli: Ján Samuelčík, Augustín Vaník, Ján
Haviar, Ján Oboňa, Ján Hraško, Ján Kabáč, u
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u Lukáš Zázrivec, Jozef Vráb, Imrich Sokol,
Ján Mikloš, Lukáč Mikloš, Matej Belko,
Fero Haviar, Ján Gregor, Jozef Huťka, Miro
Šuták, Jozef Otto, Fero Kršteník, Ján Kon
čír, Viliam Bacúlik, Rudolf Psota, Anton
Jančiar, Dezider Sokol, Karol Hraško, Cyril
Stašo, Ondrej Rajčok a mnohí ďalší.
DHZ má k dnešnému dňu 45 členov. Od
r. 2005 je predsedkyňou organizácie Danie
la Jankovičová, veliteľ Ján Švajčiak, preven
tivárom obce je Michal Švajčiak, tajomník
D. Romančíková, strojník Dušan Štefančík,
organizačný referent P. Jankovič, členovia
V. Šutáková, K. Švajčiaková, V. Štefančíko
vá, J. Murgaš, V. Zeman.
Za 92 rokov od založenia našej organizá
cie je naša činnosť naozaj pestrá. Ešte veľa
by sa dalo písať o činnosti, o veselých zá
žitkoch z kultúrnych podujatí za krásami
Slovenska, ale i o smutnejších, ktoré naši
členovia zažili pri požiaroch, povodniach
či lesných požiaroch, kde museli zasaho
vať. Veľa našich členov opustilo naše rady
v posledných rokoch. Spomeniem aspoň
tých najaktívnejších: Jozef a Marta Huťkov
ci (Krónerovci), Rudolf a Zuzana Psotovci,
Emília Baculíková, Božena Sokolová, Anna
Haviarová, Július Hrk a mnoho ďalších. Aj
im patrí vďaka za chod celej organizácie.
Česť ich pamiatke. V roku 2014 ubehlo 90
rokov od založenia dobrovoľného hasičské
ho zboru v našej obci. Práve pri tejto prí
ležitosti sa 14. júna 2014 konala na ihrisku
okresná súťaž hasičských družstiev. Zú
častnilo sa jej 33 družstiev.
Červený kríž je medzinárodná dobro
voľná organizácia zdravotníckej služby za
ložená v roku 1863 na podnet švajčiarskeho
spisovateľa J. H. Dunanta. Medzinárodný
výbor Červeného kríža sídli v Ženeve. V jed
notlivých krajinách pôsobí tiež ako Červený
polmesiac a Červený Diamant. Organizácia
je nositeľkou Nobelovej ceny za mier z ro
kov 1917 a 1944. Deň narodenia Henriho
Dunanta, 8. máj, je od roku 1948 Deň Čer
veného kríža. Na Ženevskej konferencii
v roku 1864 sa všetky štáty zaviazali, že
budú počas vojny rešpektovať označenie
Červeného kríža nebudú útočiť na takto
označené budovy, autá alebo stany.
Spolok včelárov Slovenska (SVS) je ná
stupnícka celoslovenská organizácia naj
starších včelárskych spolkov na Slovensku,
jednak Krajinského Ústredia Spolkov včelár
skych na Slovensku (1931) a Prvého Spolku
slovenských včelárov na Slovensku (vtedy
v Hornom Uhorsku) založeného Štefanom
Závodníkom v roku 1869. Jeho úlohou je
chrániť a rozvíjať záujmy slovenských vče
lárov na rôznych úrovniach, vzájomná
pomoc, vzdelávanie spoločnosti v oblasti
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včelárstva, uchovávanie a odovzdávanie
duchovného odkazu tých, ktorí sa zaslúžili
o jeho rozvoj. Spolok pokračuje vo vydáva
ní časopisu Slovenský včelár, ktorý vychá
dza od r. 1923.
Emil Tešínsky v Rakáriku spomína na
včelárenie takto: „Kedysi bolo v Medzibro
de veľa včelárov i včelstiev. Ako si pamä
tám, okolo roku 1980 tu včelári mali aj 200
rodín, ale postupný nezáujem, choroby
a nedostatok voľného času znížili počet
včelárov na hrozivé minimum a žiaľ, nepo
darilo sa získať ani súčasnú mládež. Preto
si už len spomínam, ako sme sa my, začí
najúci včelári, učili od pána Kondera. Dru
hým mojím učiteľom bol pred tridsiatimi
rokmi Adolf Zázrivec. Pár včelárov zaučili
Stanislav a Ladislav Haviarovci. Pavol Balco
sa priúčal u učiteľa a riaditeľa školy v Me
dzibrode Jána Smolu. Medzi skúsených
včelárov, ktorí už nie sú medzi nami a tiež
ochotne odovzdávali svoje skúsenosti nám
mladším, patrili Ján Haviar, Cyril Haviar,
Rudolf Pavlovský, Ján Lehotský. V období
zvýšenej chorobnosti včiel veľký kus práce
pre ich ozdravenie v Medzibrode i v celej
ZO vykonal lekár a včelár Igor Patráš.“
Divadlo v Medzibrode „má už viac ako
storočnú tradíciu, počas ktorej zažilo množ
stvo úspechov. Medzi najväčšie patrí uvede
nie hry Jánošík na scéne Národného diva
dla v Bratislave v roku 1948,“ uvádza Poho
relec. Podľa jeho ďalších slov medzibrodské
divadlo vychovalo tiež množstvo hercov,
ktorí sa uplatnili aj na profesionálnej scéne,
ako napríklad Ivan Sokol, Jozef Konder, Ju
raj Sanitra, Dagmar Sanitrová, Vilo Haviar
či Milka Vráblová. Od roku 2000 fungujú
v obci súbežne dva divadelné súbory - diva
dlo mladých medziBRODway, o. z. a klasic
ký divadelný ochotnícky súbor, v súčasnos
ti fungujúci pod hlavičkou Medzibrodské
kočovné divadlo, o. z.
Zmena politických pomerov po roku
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1989 znamenala aj reorganizáciu kultúrnej
činnosti. Miestne kultúrne stredisko, ktoré
vzniklo integráciou osvetového strediska,
knižnice a kina funguje v obci od 1. janu
ára 1989. V roku 1943 bola v spolkových
miestnostiach kultúrneho domu otvorená
obecná verejná čitáreň. Prevádzkoval ju
učiteľský zbor miestnej ľudovej školy. Po
rokoch bola miestnosť prepustená divadel
nému súboru a kinu. Od roku 1969 tu bola
zriadená miestna ľudová knižnica, ktorá
funguje dodnes.
V obci fungujú v súčasnosti tieto spolky
ako spoločenské organizácie:
ATJ Sokol Medzibrod, Dobrovoľný hasič
ský zbor, Jednota dôchodcov, CHZM, o.z.
- oficiálny názov „Chlapci z Medzibrodu“,
Kulturistický oddiel Herkules, Medrybrod,
o.z., Poľovnícke združenie Torysa, Sloven
ský červený kríž - Miestny spolok, Zväz
protifašistických bojovníkov, Zväz tech
nických a športových činností, Poľovnícke
združenie Torysa. Kultúru v obci reprezen
tujú už spomenuté dva divadelné súbory:
Medzibrodské kočovné divadlo, o.z. a me
dziBRODway, o.z.
Okrem toho v obci pôsobia aj tieto inštitú
cie: Združenie urbariátu pozemkové spolo
čenstvo, Zdravotnícke zariadenia, Základná
a materská škola, Slovenská pošta, Hasičský
zbor, Knižnica, Farský úrad. O dianí v obci
informujú vždy štvrťročne obecné noviny
–„ Rakárik“ ktoré vydáva obec a distribuu
je zadarmo do všetkých domácností obce
Medzibrod. Sídlo redakcie je na obecnom
úrade.
Akciou roka je súťaž o titul Haruľa roka
ktorá sa každoročne koná v Medzibrode.
Haruľovú šou organizuje občianske zdru
ženie CHZM (Chlapci z Medzibrodu). Je to
súťaž trojčlenných družstiev v pečení haru
le, kde je rozhodujúca jej kvalita, rýchlosť
prípravy a upečenie tohto typického jedla
na Horehroní, pre Medzibrod i Valaskú.
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Fašiangová sobota v Medzibrode
Fašiangy sa už celé veky považovali
za sviatky hojnosti, veselosti a zábavy.
Ľudia si počas tohto obdobia dopriali
všetkého nadostač – jedla, pitia a zábavy. Obliekali sa do rôznych masiek, aby
sa pod ich rúškom, nikým nepoznaní,
dobre zabavili. Neobyčajné zvyky našich
prarodičov sa zachovali dodnes.
V našej obci sa fašiangy tradujú už mno
hé desaťročia. Sprievod hasičov, tancujú
cich masiek, hudobníkov pod vedením p.
Flašku a za doprovodu speváčky, prechá
dzal dedinou aj v tomto roku. Čaro týchto
sviatkov znásobila aj neodmysliteľná vôňa
pirohov, graplov, šišiek a hriateho. Hriate
ponúkali hasiči našim spoluobčanom na
znak vďaky za ich priazeň. Už tradične
u p. Spustu čakalo burzovníkov chutné,
sladké občerstvenie a nebolo tomu inak
ani v tomto roku. Po ukončení burzova
nia obcou, ktorá je čím ďalej tým väčšia,
si všetci burzovníci a hudobníci v Caffee
bare „U MŇA“ pochutili na zabíjačkových
špecialitách. Že im po toľkom chodení
naozaj chutilo, bolo vidno na prázdnych
tanieroch. V popoludňajších hodinách po
kračovala v Caffee bare zábava detí. Boli
tam masky od výmyslu sveta, nápadité
a veľmi pekné. Detičky boli obdarované
sladkosťami. Večer pokračovali v zábave
dospelí.
Masiek z radov občanov pribúda kaž
dým rokom. Aj fašiangová nálada sa stup
ňuje, veď na konci zábavy čaká najkrajšie

masky ocenenie. Oň sa postarali aj v tom
to roku p. starosta Ing. Svetlík, majitelia
Caffee baru p. Vaník M. a p. Pohorelec T.
a samozrejme hasiči. Tanec a dobrá nálada
trvali až do neskorého rána.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým členom, ktorí sa pričinili o zdar
ný priebeh akcie, ako aj p. starostovi, ma
jiteľom Caffee baru, p. Spustovi, ale najmä
našim spoluobčanom za ich priazeň.
Veľké ďakujeme patrí Vám všetkým!
výbor DHZ
Foto: archív DHZ
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Vianočné darčeky
Či už sme boli celý rok dobrí, alebo
niektorí aj trošku menej, pod stromčekom sme si všetci niečo našli. Čítať takto
zjari o vianočných darčekoch Vám možno príde čudné. Nechcem ale písať o tých
klasických - ponožky, mixér, kozmetika.
Chcem sa zmieniť o daroch nehmotných,
ktoré nás potešili inak - zvnútra.
Po štedrej večeri prichádzali ako prví vin
šovať šťastné a veselé sviatky Betlehemci.
Každým rokom zvykla pribudnúť nová ge
nerácia chlapcov, ktorí nám zahrali príbeh
o malom Ježiškovi. Tento rok sa však takto
nestalo. Malých chlapcov ale pri vinšovaní
nahradili staršie žienky.
„Žičíme Vám šťastné sviatky, Boh sa
zrodil z Božej matky, zrodil sa, zrodil sa
v Betleme meste, iďte ho privítať, rýchlo
tam bežte“ – spievali neskoro večer po do
moch tieto vinšovníčky. Hanka hrala na
harmonike, Evka s ozembuchom držala
rytmus a žienky veselo spievali chytľavú
pesničku, ktorej melódia zostala v hlave
minimálne do polnočnej omše.
Na Božie narodenie nás obdarovali di
vadelníci. Trošku bláznivou, trošku po
učnou, ale určite veselou hrou Páračky
u babky Justíny. Bolo veľmi príjemné len

tak si sedieť v preplnenej sále, nechať sa
baviť a z chuti sa smiať. Kočovníci môžu
byť na seba hrdí. Aj tento rok sa im pred
stavenie vydarilo až tak, že ho reprízovali
6. a 22. januára. Aj to sa však divákom má
lilo a vyžiadali si vo februári ďalšie vystú
penie.
Priania a vinše koledníkov Dobrej novi
ny sa niesli v duchu charity. Celý výťažok

bol predurčený na pomoc ľuďom tretieho
sveta. Animátori z eRka pripravili s deťmi
vystúpenie a v sobotné dopoludnie puto
vali s piesňou z domu do domu – tam, kde
ich radi privítali. Svojou veľkou snahou sa
aj takto učia pomáhať tým, ktorí to potre
bujú.
Posledné sviatočné poobedie - na Štefana
- sme si prekvapenie našli v kostole. Vystú u
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Spoločenské
okienko
V roku 2015:
• nás opustilo 7 mužov a 7 žien
• narodilo sa 8 chlapcov a 8 dievčat
• uzavrelo sa 7 manželstiev

Rok 2016
Opustili nás:

Milan Bacúlik (67)
Jozef Mesiarik (89)
Ludvík Jančiar (78)

Narodili sa:
Nicolas Stieranka
Emma Zemanová
Bianka Fellnerová

u penie Detského folklórneho súboru Drat
várik nieslo v sebe úžasné čaro. Všetci, od
najmenších detičiek až po skúsenejšie diev
čatá a chlapcov, boli vyobliekaní v krásnych
krojoch - rukávce naškrobené, sukne naria
sené, stuhy vo vrkočoch, šávolky a barani
ce proti chladu. Spievali zimné a vianočné
piesne, popriali nám koledami, zahrali
Betlehemcov. Nielen hrdí rodičia malých
folkloristov ocenili ich nadšenie zachovávať
tradície. Na záver vystúpenia zhaslo v kos
tole svetlo. V ich malých rukách sa rozho
reli sviečky a spolu spievali Tichú noc. Do
priali nám neopísateľne krásny pocit, bolo
nám tak pekne a dobre na duši.
Vyprevadili sme ich zaslúženým po
tleskom, aby sme v zapätí privítali ďalších
účinkujúcich. Zoskupenie Moja fujarôč
ka vzniklo vo Zvolene len nedávno. Dve
dámy a traja páni nám ukázali, ako sú
s týmto nástrojom zosúladení, čo všetko sa
dá na ňom zahrať. Striedavo hrali, spievali
koledy a milým slovom nám priali pokojné
sviatky. Toto nevšedné spojenie – hra na
fujare v kostole - v nás zanechalo príjemný
pocit s ktorým sme sa vracali domov.
Každá jedna chvíľa strávená počas Via
noc s niektorými zo spomenutých vinšov
níkov, bola pre nás teda darom. A aj keď
takto neskoro - ďakujeme všetkým, ktorí
sa o to pričinili.
- ks Foto: archív Moja fujarôčka

Pozývame do novootvoreného kvetinárstva

Sídlo prevádzky: Námestie Hr. SNP 4/4, Medzibrod, 976 96
Prevádzková doba:
Pondelok
16,30 – 18,00
Streda
17,00 – 18,30
Piatok
16,30 – 18,00
Sobota
09,30 – 11,00

Ponuka služieb:
- kytice zo živých kvetov
- kytice, aranžmány z umelých kvetov
- svadobné kytice, smútočné kytice
- vence veľkonočné, vianočné
- darčekové predmety

Objednávky:
telefonicky 0948 79 76 70, e-mailom: ivanicovaf@gmail.com

Tešíme sa na Vašu návštevu
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História medzibrodského dorastu
(II. časť – 1965/66)

Po postupe futbalového dorastu Sokol
Medzibrod do I. triedy a preradení Bohu
ša Haviara, Milana Sanitru, Milana Šutáka,
Stanislava Hrka a Jána Bontu do mužstva
dospelých museli káder doplniť noví aj
mladší hráči – Ján Končír, Dušan Šuták, Ján
Sanitra, Ján Šutka, Štefan Stančev, Michal
Jančiar, Milan Bacúlik, Jozef Fodor, Marian
Huťka, Peter Fulajtár, Ján Kadlec. Spolu so
skúsenými Jozefom Fulajtárom, Dušanom
Hrubým, Vladom Sokolom a Ľubomírom
Filipom vytvorili veľmi silné a perspektív
ne mužstvo. Jesenná časť súťaže bola ešte
dosť vyrovnaná. Kvalitná zimná príprava
aj nešťastná prehra 2:0 v „derby“ zápase
v susednom Hronove (Brusne) mužstvo
zdravo „nakopla“. Po remíze v Dolných
Hámroch 1:1 prišla tesná výhra 2:1 v Prie
vidzi a v ďalších zápasoch už súperom ne
dovolili streliť ani jeden gól.
Stoja zľava: Peter Fulajtár, Ján Šutka, Marian Huťka, Michal Jančiar, Dušan Šuták, Štefan Stančev.
Dole kľačia: Ľubomír Filip, Milan Bacúlik, Jozef Fulajtár, Vlado Sokol a Jozef Fodor.
Vyhrali nad Kremnicou 8:0, Breznom
3:0, Selcami 2:0, Pieskom 5:0, Lovčou 8:0,
Novou Baňou 2:0 a Slovenskou Ľupčou
4:0, mužstvo Baníka Cígeľ do Medzibrodu
ani necestovalo.
Výborné výsledky aj výkony hráčov
neostali nepovšimnuté. A pretože hráči
tvorili výborný kolektív, odolávali zatiaľ

aj návrhom na prestupy väčších klubov.
Marian Huťka už ako 16-ročný hral za
výber kraja proti výberu Novohradu. Bol
to predzápas dlho očakávaného „derby“
FC Lučenec - Ferencváros Budapest pred
10 000 divákmi.
Napísali: Jozef Fulajtár,
Vlado Sokol, Jozef Fodor
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Futbalová jar začína
Počas veľkonočných sviatkov vstúpili
do jarnej časti futbalových súťaží aj obidve naše družstvá, ktoré sa počas zimnej
prestávky poctivo pripravovali a teraz
opäť prišiel čas nedeľňajších popoludní
strávených na ihriskách.
A družstvo začalo na konci januára prí
pravu v halách v Brusne a Slovenskej Ľup
či a neskôr aj na našom novootvorenom
multifunkčnom ihrisku. V šiestich príprav
ných zápasoch (bilancia 1-3-2) sa ukázali
určité nedostatky, ktoré sa však postupne
zmenšovali a družstvo nastupuje do súťaž
ných zápasov pozitívne naladené. Škvrnou
zimnej prípravy bolo odrieknutie zápasu
v Detve pre aktuálny nedostatok hráčov
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a ostáva iba dúfať, že to bola ojedinelá si
tuácia a nebude sa v budúcnosti opakovať.
V kádri družstva nastali minimálne zmeny,
keď náš klub opustili Ivan Soják (prestup
do Hronca) a Martin Sedliak (prestup do
Žarnovice) a novou tvárou v útoku bude
Ondrej Pribula, ktorý prišiel na polročné
hosťovanie z Valaskej. Tabuľkové postave
nie po jeseni by malo zaručovať pokojnú
jarnú časť bez veľkého tlaku na výsledky,
ale určite je ambíciou nášho tímu naďalej
sa pohybovať na popredných priečkach
tabuľky a atraktívnym futbalom prilákať
divákov do hľadiska.
Dorastenci začali prípravu v polovici
februára, ale z rôznych dôvodov (ochore
nia, škola, vodičáky) nebola účasť na tré

HOSTINEC „COLNICA“

PONÚKA

SUDOVÉ ČAPOVANÉ VÍNO
Rizling vlašský
1,70 €/1l
Chardonnay
1,70 €/1l
Muller thurgau
1,70 €/1l
Merlo rose
1,90 €/1l
Svätovavrinecké 1,90 €/1l
Karpatská ríbezľa 1,90 €/1l

Program domácich jarných zápasov:
A družstvo:
3.4. Revúca
16.4. Poltár
1.5. Pliešovce
22.5. Badín
5.6. Zvolen „B“
19.6. Vinica

Dorast:
26.3. Jasenie
9.4. Slovenská Ľupča
17.4. Šalková
30.4. Pliešovce
14.5. Heľpa
11.6. Prestavlky

ningoch optimálna a pre nízku účasť ne
odohrali ani jeden prípravný zápas. Káder
družstva opustili v zime 2 opory (Miroslav
Bartoš, Lukáš Kubiš), ktorí odišli medzi
dospelých do Nemeckej. Namiesto nich
prišli vekom ešte žiaci Adam Gazdík zo
Slovenskej Ľupče a Ivan Janiš, ktorý ukon
čil hosťovanie v Brusne. Vzhľadom na spo
mínané oslabenie kádra bude problémom
udržať si 2. miesto po jeseni, ale chlapci
aj napriek tomu snáď budú pokračovať
v dobrých výkonoch.
Výbor TJ Sokol Medzibrod verí, že fa
núšikovia budú stáť za našimi chlapcami
aj v prípade nevydarených stretnutí a spo
ločnými silami nadviažeme na úspešné
minulé roky.
(ihu)

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

Fiľakovo
Zvolen B
Medzibrod
Sl.Ďarmoty
Revúca
Pliešovce
Hriňová
Vinica
Badín
Poltár
Kováčová
Veľký Krtíš
Málinec
Divín

13 11
13 11
13 9
13 9
13 6
13 6
13 6
13 6
13 5
13 4
13 3
13 2
13 1
13 0

1 1
2 1
3 1
2 2
2 5
2 5
2 5
0 7
2 6
5 4
2 8
1 10
1 11
1 12

27: 3
38:10
42: 8
40:10
30:15
18:18
17:20
23:25
23:15
21:19
15:24
13:34
14:49
3:74

34
32
30
29
20
20
20
18
17
17
11
7
4
1

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

66:16
47:9
40:21
56:21
63:25
28:24
30:36
33:44
37:41
27:45
21:49
42:56
16:54
20:64
9:30

39
34
34
29
28
28
18
18
17
14
13
10
9
9
7

IV. liga skupina C dorast
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Slov. Ľupča
Medzibrod
Pliešovce
Kremnica
B.Štiavnica
Heľpa
Očová
Prestavlky
Lovča
Selce
Jasenie
Kováčová
Kremnička
Šalková
Žarnovica

14 13
14 11
14 11
14 9
14 9
14 9
14 5
14 6
14 5
14 4
14 4
14 3
14 3
14 3
14 2

1
2
2
3
4
4
6
8
7
8
9
10
11
11
11
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Tradičná víťazka
Počas jarných prázdnin usporiadala
miestna organizácia SNS už 22. ročník
stolnotenisového turnaja o pohár Dr.
Martina Sokola.
Menším sklamaním bola malá účasť
v kategórii žiakov, kde sa zúčastnili iba 2
chlapci – Samo Svetlík a Marko Ligenza.
Medzi ženami si po ročnej pauze prina
vrátila víťazstvo Eva Chamková pred Emou

Svetlíkovou a na bronzovom stupienku
skončila Eva Sokolová. Tesne za medailo
vými priečkami sa umiestnila Stanka Sve
tlíková.
V súťaži neregistrovaných hráčov obhá
jil minuloročný titul Andrej Smida po finá
lovom víťazstve nad Pavlom Svetlíkom. 3.
miesto obsadil Milan Sanitra, ktorý si po
radil s Jánom Hraškom.
V turnaji registrovaných hráčov nedošlo
k žiadnemu veľkému prekvapeniu a už 12.
triumf v sérii si pripísala Monika Padúcho
vá, ktorá tak získala do trvalého vlastníc
tva už 4. putovný pohár. Vo finále zvíťazila
3:0 nad Otom Schotterom z Banskej Bystri
ce, ktorý už pár rokov hrá súťažne za naše
A družstvo. V malom finále zvíťazil Michal
Padúch nad Ondrejom Sokolom takisto 3:0
a doplnil tak stupne víťazov.
Najlepší vo všetkých kategóriách boli
ocenení medailami a následne pekný ve
čer pokračoval spoločným posedením pri
dobrom občerstvení, za čo treba vysloviť
poďakovanie predovšetkým nášmu p. sta
rostovi Ing. Pavlovi Svetlíkovi.
(ihu)

Záver stolnotenisovej sezóny
Na konci marca sa už tradične končia okresné stolnotenisové súťaže, ktoré bežali už od septembra počas dlhých
zimných večerov.

čov vidno, že postupne napredujú a ví
ťazstvá im dodávajú chuť do ďalšej práce
a tréningov.
Bližšie informácie o výsledkoch, úspeš

nosti jednotlivých hráčov, program zápa
sov nájdete na stolnytenisbb. webnode.sk
alebo www.pinec.info.
(ihu)

A družstvo dokázalo v odvetnej časti
vrátiť prehru Ľubietovej a zvíťazilo na jej
stoloch v pomere 11:7. Vo vyrovnanom
strede tabuľky nakoniec obsadilo koneč
né 7. miesto, s ktorým panuje spokojnosť.
Podľa viacerých hráčov aj z iných druž
stiev kvalita súťaže oproti minulým rokom
vzrástla príchodom skúsených hráčov,
ktorí v minulosti nastupovali aj vo vyšších
súťažiach.
B družstvo dosiahlo v odvetnej čas
ti niekoľko cenných víťazstiev (Dubová
A 12:6, Braväcovo 10:8), ale určite mrzí
prehra na stoloch poslednej Cobry v po
mere 8:10. Napriek tomu chlapci skončili
na solídnom 8. mieste. Na výkonoch hrá

IV. liga

V. liga

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

Podkonice A
Riečka
Predajná A
Lučatín A
Brezno B
Selce A
Medzibrod A
Ľubietová
Podbrezová B
Predajná B
Magenta
Malachov A

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
20
16
13
8
7
8
7
5
5
5
0

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

0
2
5
8
10
10
12
12
11
12
13
20

307: 89
280:116
253:143
219:177
190:206
210:186
169:227
179:217
175:221
146:250
159:237
89:307

65
62
55
49
42
41
40
39
38
37
36
24

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

Podkonice B
Podlavice
Selce B
Valaská
Lučatín B
Braväcovo
Lučatín C
Medzibrod B
Dubová A
Sl. Ľupča A
Malachov B
Dubová B
Cobra

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

24
20
19
17
13
12
9
9
8
6
4
4
4

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

0
3
5
6
8
10
14
15
16
16
18
19
19

328:104
277:155
258:174
252:180
248:184
238:194
201:231
198:234
188:244
165:267
157:275
139:293
159:273

72
65
62
59
53
50
43
42
40
38
34
33
33
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