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Úspešná sezóna Medzibrodského
kočovného divadla
Medzibrodskí divadelníci v tomto roku
oslavujú 105 rokov od uvedenia prvej hry
„Hora volá“, ktorú odohrali v roku 1913 Na
kole. Okrem toho je tento rok výnimočný
aj tým, že je to presne 70 rokov od vtedy,
ako v roku 1948 vyhrali naši ochotníci C
kategóriu na Scénickej žatve a za odmenu
mohli odohrať predstavenie na doskách
Národného divadla v Bratislave. V diva-

delnej kronike sa o tejto slávnej udalosti
môžeme dočítať nasledovné: „Medzi najväčšie úspechy medzibrodských ochotníkov možno nesporne zaradiť vystúpenie
na scéne Národného divadla v Bratislave.

Vystúpenie sa uskutočnilo v sobotu 23. októbra 1948 o 15.00 h a druhýkrát o 19.30 h.
Naši ochotníci ako víťazi Celoslovenských
divadelných pretekov skupiny “C” v Turčianskom sv. Martine sa predstavili hrou

Jánošík od Mahen - Poroda. Hru režíroval
Bartolomej Hraško a účinkovalo v nej neuveriteľných 33 postáv. Hlavnú postavu
Jánošíka stvárnil zaslúžilý umelec Jozef
Konder.“
Roky sme spomínali na slávne časy,
až do doby, kým vyrástla generácia, ktorá si povedela, že by bolo na čase tieto
úspechy dorovnať a možno aj prekonať.
Medzibrodské kočovné divadlo odpremiérovalo v tejto sezóne hru Jozefa Mokoša:
„Jánošík, podľa Jozefa“. Na repríze 19. januára bol prítomný aj samotný autor a ten
(určite z vďačnosti za toľkú pohostinnosť)
priniesol súboru šťastie - i keď šťastie praje pripraveným, ako sa hovorí. Už v marci
získali 1. miesto na regionálnej prehliadke
Tajovského divadelné dni. Následne v apríli zvíťazili na celonárodnej prehliadke Palárikova Raková, kde získali zlatú medailu
a postúpili na medzinárodný festival DIDA
do srbskej Pivnice, kde nás budú reprezentovať v marci 2019. Aby toho nebolo málo, u
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spravodaj

u na krajskej prehliadke Zochova Revúca,
taktiež skončili na 1. mieste a postúpili na
celoslovenskú súťaž Belopotockého Mikuláš, kde získali strieborné pásmo. Okrem
toho si Róbert Zázrivec prebral cenu Jozefa Šeba za herecký výkon a v Mikuláši
porota ocenila súbor špeciálnou cenou za
kolektívny vklad. Ak ste si mysleli, že je to
všetko, vyvedieme vás z omylu. 9. novem-

bra 2019 o 19.00 hod. scéna Národného
divadla opäť privíta hercov z Medzibrodu. A po 70. rokoch sa tam znova vrátia
s Jánošíkom. I keď iným ako vtedy pred
rokmi. Navyše toto predstavenie bude
výnimočne sviatočné tým, že sa po ňom
uskutoční krst CD s autorskými piesňami
z predstavení MKD za posledných 10 rokov. Na jeho vydanie získali prostriedky
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z Fondu na podporu umenia. Ak budete
mať cestu okolo Bratislavy, určite tam zájdite. A aby ste vedeli, kto všetko stojí za
súčasnými úspechmi nášho divadla, nuž
tu je ich menný zoznam: Jozef Zázrivec,
Róbert Zázrivec, Norika Dřímalková, Marta Haviarová, Kristína Haviarová, Juliána
Urbanová, Eva Laluhová, Stanka Meľová,
Juraj Haviar, Lara Pohorelcová, Andrej

Kabáč, Michal Sokol, Ján Hraško, Tomáš
Pohorelec, Peter Štulrajter, Martin Kasza,
Zuzana Zázrivcová, Oliver Kasza a Aurel
Pohorelec.
Tomáš Pohorelec
Foto: archív MKD

Otvorenie leta
Občianske združenie CHZM pozýva
aj tento rok všetkých na Otvorenie leta,
ktoré sa uskutoční v sobotu 30. júna
2018 na ihrisku v Medzibrode. V sobotu
na vás čaká tradičný nohejbalový turnaj
„Medzinoha oupeň“, na ktorom budú
trojčlenné družstvá bojovať o putovný
pohár. Organizátori taktiež pripravili
program pre deti a večernú diskotéku.
Viac o programe sa budete môcť dozvedieť prostredníctvom plagátov a na
Facebooku.
Tomáš Pohorelec

Zber elektroodpadu
8.8., 10.10. a 12.12.2018

Zber veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného
odpadu, farieb a chemikálií
17.10.2018

Odpad je potrebné priniesť v uvedených
termínoch v čase od 14.00 do 17.00 hod.
na námestie obce k zbernému miestu
pri nákupnom stredisku Jednota.

Strunobranie 2018
Národné osvetové centrum v Bratislave obnovilo po dlhšej prestávke tradíciu
Strunobrania. Je to celoštátna postupová
súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov. Je vrcholným
podujatím tohto druhu na Slovensku. Nás
teší, že krajské kolo sa uskutočnilo v Medzibrode. Čo nás však teší ešte viac je, že

celoslovenské kolo vyhral vo svojej kategórii Tomáš Pohorelec, ktorého tak budú mať
možnosť počuť na najstaršom folkovom
festivale Porta v Ústí nad Labem. Držíme
mu palce.
- rrr –
Foto: archív Stredoslovenského
osvetového strediska, Banská Bystrica
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príroda

Priehliadka zhodov u Palyngáča
na dvore
Ako už tradične, tak aj tohto roku, presnejšie v sobotu koncom druhej májovej
dekády sa na Palyngáčovom dvore konala prehliadka zhodov parožia jeleňov.
Išlo o zhody jeleňov nájdené v roku 2018
v regióne Pod Prašivou čiže zhruba z poľovných revírov Torysa, Sopotnica a zaujímavé zhody priniesli i susedia z Podkoníc.
Toto podujatie začalo minimálne pred desiatimi rokmi prinesením zhodov na májovú členskú schôdzu nášho poľovníckeho
združenia Torysa Medzibrod. A to hlavne
z dôvodu zvýšenia prehľadu o jeleňoch,
ktoré v tomto priestore v jarnom období
žili a aj z dôvodu spoznania charakteri
stických čŕt parožia jednotlivých jeleňov
so zameraním na možný odlov v nastávajúcej poľovníckej sezóne. Môžem konštatovať, že početnosť jelenej zveri stúpa, stúpa
aj odlov, ale podstatné je, že sa postupne
vyrovnáva pomer pohlavia jeleníc a jeleňov. To je hlavný cieľ nášho úsilia v nastávajúcich rokoch. V tomto roku boli na
prehliadke zhody z 52 jeleňov, čo je naozaj
pekný počet. Aspoň približne sa dá určiť
vek jeleňov a vhodnosť na lov hlavne v najvyššej vekovej triede. Tento trend plánu

a realizácie lovu - menej jeleňov a výrazne
viac jeleníc, pričom sa budú postupne loviť hlavne staré jelene - je aj podľa môjho
názoru dobrým krokom do budúcnosti.
Ďalším pozitívom takýchto stretnutí
poľovníckej aj nepoľovníckej verejnosti je
propagovať poľovníctvo ako súčasť života
vidieckej komunity. Poľovníctvo má slúžiť
ako forma oddychu v prírodnom prostredí
ale aj v príjemnej spoločnosti ľudí, ktorí
si majú čo povedať a vedia akceptovať aj
iné názory. Musím však priznať, že medzi
nami žijú aj ľudia introvertných čŕt osob-

nosti, ktorých najväčším životným cieľom
je presadzovať svoje osobné záujmy aj nepraktické pravidlá, ktoré kolektívy a spoločenstvá viac rozdeľujú, ako spájajú. Nuž
a tu má prirodzene nastúpiť sila komunity a takýchto jedincov vyčleniť na okraj
rozhodovania a určovania pravidiel. Nie
je to objavenie Ameriky. Je to prirodzené
správanie organizmov formované evolúciou s požehnaním Pána Boha, ktoré v prírodných procesoch prebieha tisíce a tisíce
rokov.
Text a foto: Paľo Kostúr

4

RAKÁRIK 2/2018

malý Rakárik

Zvesti zo školy na námestí
Desať mesiacov tohoto školského roku
utieklo hádam rýchlejšie ako Sagan pred
Cavendishom a pomaličky – o pár dní sa
priblížime k úspešnému a krásnemu záveru.
Urobili sme počas neho veľké pokroky.
Nielen vo vedomostiach, ale aj v učení sa
slušnému správaniu a spolužitiu s ostatnými okolo seba. Máme naozaj veľa pekných
aj vtipných zážitkov a nastáva čas, keď
budeme dva mesiace oddychovať a tráviť
voľné chvíle so svojimi rodinami, načerpávať energiu, kým sa opäť pustíme s chuťou
do učenia v septembri. S hrdosťou na naše
– Vaše detičky Vám opíšem, čo také zaujímavé a výnimočné sa dialo v našej maličkej školičke od vydania posledného čísla
Rakárika.
Apríl sme začali zápisom do 1. ročníka.
Prišlo sa zapísať 9 nádejných prváčikov. Od
nového školského roku budú postupne odhaľovať písmenká z krajiny škriatka Abecedára. Naučia sa pekne čítať, ešte krajšie
písať aj bezchybne počítať. Tak, ako to tento rok parádne zvládli terajší prváčikovia
pod Dadkiným vedením. Mali sme aj zber
papiera. Opäť sme si vyslúžili pochvalu od
zberných surovín, pretože našich pár detičiek donieslo oveľa viac papiera, ako deti
z veľkých mestských škôl. Prečo sme takí
úspešní? Pretože celé rodiny aj známi zbierali papier a nosili ho do školy. Veď sa nám
spolu aj so škôlkarmi podarilo vyzbierať
11 ton starého papiera. Pán vedúci v zberných surovinách opäť raz neveriacky – ale
uznanlivo krútil hlavou nad usilovnosťou
a spoluprácou všetkých ľudí z Medzibrodu. A ako dôkaz svojej úcty nám daroval
230 € zo svojich peňazí na našu novú trampolínu pre detičky. Ďakujeme krásne! Za
tieto ušetrené peniažky sme potom mohli

zveľaďovať a obnovovať náš školský dvor.
Iste ste zvedaví, ako dopadla súťaž a kto sú
najlepší zberači. Takže nech sa páči, tu sú
výsledky: Na 1. mieste skončila Mirka Žabková (1. r.) s 1001 kg, na 2. mieste skončil
Radko Hrubý (1. r.), ktorý priniesol 667 kg,
3. miesto patrí Paťke Spustovej (4. r.) s 541
kg, na 4. mieste skončil Nicolasko Imriška
(4. r.) s 530 kg a 5. miesto získal Maťko
Hruška (2. r.) so 462 kg. Už tradične boli
za odmenu lego zostavy, športové a vý-

tvarné potreby, ale aj tablet za 1. miesto.
Každé dieťa však bolo odmenené.
Máj sa niesol v znamení rodiny. Prečo? V máji sme ako jedna veľká rodina celá škola - držali pokope a pomohli sme
našim tretiakom slávnostne prežiť 1. sv.
prijímanie. Nacvičovali sme piesne na
celú sv. omšu s p. farárom a hlavne s p. uč.
zo ZUŠ Brusno – Lenkou Longauerovou.
Uvedomili sme si už počas nácvikov, ako
rady a pekne spievajú naše detičky. Poviem Vám, že počas dirigovania sa mi od
toho, ako krásne a zo srdca deti spievali,
chveli kolená a nabiehali mi nielen zimomriavky, ale aj slzy dojatia do očí. Rodinne sme oslavovali aj Deň rodiny 30.5. na
školskom dvore. Tentokrát však netradične – prácou a brigádou. Ani som nechcela veriť vlastným očiam, koľko dobrých
a šikovných ľudí prišlo a chopilo sa práce.
Neverili by ste vy – ktorí ste tam neboli,
že práca nám šla od ruky a panovala veľ- u
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u mi príjemná priateľská a súdržná atmosféra. Vlastne – čo to trepem! Vy viete! Tak,
ako v roku 2007 vyhrala obec Medzibrod
v súťaži „Dedina roka“ cenu „Dedina ako
pospolitosť“ – tak toto bolo na školskom
dvore presne vidieť – pospolitosť. Prišli
takmer všetky mamičky, ocinovia, ba aj
starí rodičia, pomáhali aj naši škôlkari
a školáci so šmirgľovaním preliezačiek, aj
s natieraním. Išli domov ako pestrofarebná
dúha.  Dokonca prišli aj starší žiaci, ktorí
už nechodia do našej školy, ale do brusnianskej. Jednoducho – pozrite si fotky.
Bolo to ako jedno veľké mravenisko. Každý
človiečik „mravček“ makal, dával do práce všetky svoje sily, dobré nápady aj celú
dušu. A výsledok? Spravili sme ešte oveľa
viac práce, ako sme si naplánovali. Všetky
preliezačky sú nanovo natreté. Vďaka Jarkovi Fričovi máme opravený aj domček.
Kolotoč opravil Jožko Huťka (Króner).
Tatinkovia - SUPERMANI kopali okolo drevených preliezačiek a hojdačiek, potom to
zasypávali štrkom, aby naše ihrisko bolo
ozaj bezpečné pre detičky. Makali a potili sa všetci. Aj maminky - SUPERMAMY
lopatovali, fúrikovali, šmirgľovali, natierali a popri tom boli krásne a usmiate. Náš
dvor sme si skrášlili aj vysadením kvietkov
do pomaľovaných pneumatík. Vyzerá to
perfektne! Naše pani kuchárky nám uvarili fantastický gulášik a Tomi Pohorelec

malý Rakárik

nám daroval aj sud hroznovej malinovky,
minerálku a hasil všetkým smäd, aby sa
nikomu z úst neprášilo. A ja aj touto cestou chcem poďakovať úplne všetkým, čo si
našli čas a prišli pomôcť, alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k tomu, aby
sa nám dobre pracovalo. Viem, že ďakujem je len slovíčko na 7 písmen, ale moje
ďakujem je z hĺbky môjho srdca, znamená
to uznanie pre všetkých, je to ďakujem, že
ste mi ukázali, že dobrí ľudia nevymreli
a vedia sa spojiť a konať dobro pre iných.
Za nič – len tak – pre dobrý pocit. Za to,
že ako pospolitosť sa takto vedia zomknúť
asi len Medzibroďania. Nielen pri hlasovaní v súťažiach, nielen pri rečiach, ale aj pri
činoch. ĎAKUJEM A MOJA VEĽKÁ ÚCTA
PRÁVOM PATRÍ VÁM VŠETKÝM.
Aby toho nebolo náhodou v máji málo
, mali sme aj Dopravný týždeň, v ktorom sa deti učili nielen poznávať dopravné
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značky, ale aj bezpečné správanie sa chodcov a cyklistov, či správnu výbavu cyklistu.
No nádherným darom a zrkadlom pre nás
bol úspech na súťaži v technike čítania aj
čítania s porozumením v Slovenskej Ľupči – Ľupčiansky čitárik. Je to dobrý pocit
na konci školského roku, keď každoročne
zoberiete žiakov na súťaž a zakaždým sa
vrátia deti s ocenením a diplomami. Je to
obraz toho, že s učením sa v našej škole
neflákame a svoju prácu si odvádzame tak
my učiteľky, ako aj vy rodičia s najlepším
úmyslom a svedomím. Je to dôkazom, že
dieťa, ktoré je v pohode a v bezpečnom
prostredí, dokáže podávať výkony, hodné
ocenení. Toto je však možné iba vtedy, ak
rodičia aj učitelia dokážu vzájomne spolupracovať a ťahať za jeden povraz. Je
dnoducho povedané, obidve strany chcú
to isté = to najlepšie pre dieťa. Tento rok
je pre nás darom a prínosom fantastické 1. miesto Vanesky Maurerovej (2.
r.) a 2. miesto Paťky Spustovej (4. r.).
Ale ani ostatní žiaci nezostali v hanbe
a umiestnili sa v popredí ostatných škôl
z banskobystrického okresu. Tak, ako
absolútne úspešne s umiestnením v TOP
rebríčku na Slovensku zvládli v decembri
celoslovenské testovanie žiakov 1. stupňa
ZŠ (a to z každého predmetu), tak aj teraz, na konci roku potvrdili, že sú veľmi
múdri a šikovní. Opäť naše deti vyvracajú u
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 epravdivé tvrdenie pár nezainteresovaných o tom, že na malej dedinskej škole
sa deti naučia menej ako vo veľkej mestskej škole. Je to presne naopak. Máme
oveľa viac času sa deťom venovať, preto sú
úspešné. Okrem toho v našej škole učíme
deti k samostatnosti a slobodnému rozhodovaniu sa, čím ich vedieme aj k zodpovednosti za vlastné rozhodnutia a verím,
že z nich budú raz inteligentní, láskaví dospeláci, ktorí budú veľkí nielen vzrastom,
ale aj duchom.
A v poslednom mesiaci tohto šk. roku,
ktorý je nielen o ťažkom skúšaní a písaní
písomiek, sú už len radostné udalosti ako
odmena za celoročnú makačku. Deň detí
sme oslávili na letisku na Sliači. Musíme
uznať, že to všetko mali fantasticky vymyslené. Deti si mohli vyskúšať vliezť do
stíhačiek, vrtuľníkov a iných vojenských
vozidiel. Videli aj ukážky práce záchranárov, colníkov, policajtov a psovodov.
Vyskákali sa na trampolíne, dostali kopec
darčekov, sladkostí, ale čo bola úplne najlepšia zábava, to asi naše deti ešte nezažili: hasiči im spravili penovú show. Deti
sa mohli penou obhadzovať, váľať sa v nej,
skákať a my sme mohli od smiechu plakať
. Bol to nádherný deň ozaj slávnostný
a vymyslený presne pre deti. Na poučenie aj na pobavenie. Hneď na druhý deň
sme mali spolu aj s brusnianskymi žiakmi
ZUŠ vystúpenie na Čipkárskom v Brusne. Bola to pre nás česť zaspievať krásne
detské piesne, ktoré nacvičila p. uč. Lenka
zo ZUŠ Brusno a k tomu mix ľudovečiek
v úprave nášho pána farára.
Predposledný júnový týždeň sme boli
v škole v prírode v Tatranskej Lomnici.
Deti sa počas tohto týždňa naučili spoznať štyri živly. Veľa-preveľa športovali:
turistikovali aj plávali. Učili sme sa inak
– pokusmi a zážitkovým učením. A viete
čomu sa najviac naučili? Že ľudia majú ľuďom pomáhať. A tak veľkí tretiaci a štvr-
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táci pomáhali maličkým. Maličkí sa naučili sami pobaliť na túru, do múzea, či na
plaváreň. Hovoríte si, že „No a čo? Veď je
to jednoduché!“ Asi nie, pre 6 -10 ročné
deti, za ktoré to doma robia rodičia. Ale
zvládli to všetci na jednotku aj s hviezdičkou. Tak neváhajte a aj doma ich veďte
k samostatnosti. Deťom totižto lichotí dôvera, ktorú do nich vkladáte a dávate im
robiť občas aj dospelácke práce. Vtedy sa
necítia byť ako malé deti, ale ako šikulkovia a veľkáči. 
V júni máme pred sebou ešte „Cestu po
partizánskych chodníčkoch“ a pre mňa
srdcervúcu rozlúčku so štvrtákmi. Viete,
keď si učiteľka vedie deti štyri roky, pozná
ich ako svoje vlastné, ľúbi ich ako svoje
vlastné, aj s nimi prežíva všetky radosti
a starosti, ako so svojimi vlastnými de
ťmi... Túto chvíľu – keď sa musíme rozlúčiť
s deťmi a poslať ich do ďalšej školy, úprimne nemám rada. Viem, že sú už pripravení vyletieť z hniezda našej školičky, ale je
mi až do plaču, keď viem, že 4 úžasné,
múdre, zlaté, dobré, citlivé a ochotné detičky odídu z našej školičky. Môj rozum
mi hovorí, že už sú pripravení vyletieť
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a aj viem, že kdekoľvek ich zavedú kroky,
budú úspešné, budú mať veľa kamarátov,
pretože majú veľké srdiečka otvorené pre
všetkých. Majú bystré hlavičky a budú robiť dobré meno našej škole aj Medzibrodu. Ale aj tak, moje srdce mi našepkáva,
že v septembri mi budú vééééľmi chýbať!
Dúfam, že sa nám prídu pochváliť, ako sa
im darí v nových školách.
Bolo mi cťou byť vašou učiteľkou a ďakujem vám za nádherné 4 roky, počas
ktorých ste mi spríjemňovali každý jeden
deň. Dovidenia moji milovaní: Lukáško
= múdry, ochotný pomocníček, 100 %-ne
spoľahlivý; dovidenia Nicolasko = pomocníček náš ochotný, usilovný, šikovný, silný,
obratný a vzor všetkých drobcov; dovidenia
Nikolka = starostlivá, usmievavá, láskavá,
ukecaná; dovidenia Paťulka = vždy 100
%-ne múdre a slušné dievčatko, pre nás
najlepšia na svete, ideálna kamoška a vzor
všetkých detí. Všetci z celej školy vám zo
srdca želáme, aby vás vaša chuť a radosť
z učenia nikdy neopustila, aby ste boli
zdraví, šťastní a mali okolo seba veľa do
brých ľudí! Ďakujeme aj vašim rodičom za
všetku pomoc, dobré rady, konštruktívnu
spätnú väzbu, povzbudenie, za úsmev na
tvárach a za to, že ste vychovali také úžasné deťúrence.
Prázdniny sú už predo dvermi a nastáva čas na pohodu, relax, výlety, tábory,
možno aj sladké ničnerobenie. Preto od
1.7. do 2.9. všetci načerpajme silu a vráťme sa do školy oddýchnutí, zdraví, opálení, plní dojmov a nádherných zážitkov.
To Vám spoločne zo srdca želajú všetky
zamestnankyne našej malej rodinnej ZŠ
s MŠ Medzibrod.
Teraz sa už zapozerajte do fotografií,
ktoré zachytávajú krásne momenty z diania v našej škole.
Do skorého videnia a čítania v novom
šk. roku. 
Mgr. Ivana Sumráková
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Jar v našej materskej škole
Keď sa nás leto opýta, čo sme robili na jar
v našej MŠ, môžme mu smelo odpovedať,
že sme boli usilovní ako včeličky vyletujúce na jar z úľa. Konečne sme mohli chodiť na dlhšie precházky a využívať školský dvor na naše hry aj viackrát denne.

Ľudové zvyky si každoročne pripomíname zapálením Moreny, ktorú nám vyrobili
kamaráti zo školy. Spoločne sme ju zapálili a hodili do Hrona. Takto pre nás skončila
zima a nadišla dlhoočakávaná jar.
18.04.2018 sa dvaja naši škôlkari zúčastnili súťaže „Mladé talenty“ v Slovenskej
Ľupči. Eliška Pobešková a Tomáško Prievalský svojimi vystúpeniami zaujali porotu, priniesli si domov diplomy, pekné ceny
a dokázali, že aj u nás v Medzibrode sa
máme čím pochváliť.
Aj keď sa deti učia rýchlo a rady, viazanie
šnúrok nie je pre ne až také jednoduché.
Túto skúšku predškoláckej jemnej motoriky si vždy na jar pripomíname súťažou vo
viazaní šnúrok. Tohtoročnou víťazkou sa
stala večne usmiata Emmka Haviarová.
Dva plné kontajnery papiera, ktoré stáli

v apríli pred školou, svedčili o našej spoločnej usilovnosti. Do súťaže sa zapojili skoro
všetky deti, ktoré boli za svoju usilovnosť
odmenené peknými cenami. Našim škôlkarským víťazom bol Jakubko Hrnčiarik.
Triednymi besiedkami sme si pripomenuli Deň matiek. Srdečnými básničkami,
pesničkami a vlastnoručne vyrobenými
darčekmi sme potešili tie, ktoré nás najviac milujú. Aby sme mamičkám priblížili aj náš život v MŠ, pripravili sme pre ne
spoločné hudobno-pohybové aktivity, pri
ktorých sme sa výborne zabavili.
Na konci mája absolvovali predškoláci
bicyklový týždeň. Zopakovali si pravidlá
cestnej premávky, údržbu svojich bicyklov
a pravidlá bezpečnosti. Týždeň zavŕšili
hromadnou jazdou po Medzibrode.
O skrášlenie a zároveň zvýšenie bezpeč-

nosti na našom školskom dvore sa postarali rodičia na dobrovoľnej brigáde. Náš dvor
by sme mohli prirovnať k detskej pesničke o smelých mravčekoch. Jednoducho:
samá práca, samý zhon. Po dvoch hodinách bol náš dvor ako vymenený. Vďaka
patrí všetkým, ktorí pomohli. Odmenou
nám bol výborný guláš, uvarený našimi
tetami kuchárkami.
Sviatok detí sme oslavovali na letisku
Sliač. Pripravené boli ukážky vojenskej,
policajnej a colnej techniky. Ukážky práce týchto ľudí, kopec zábavy a pestrý
program nabitý atrakciami zaujal hlavne
našich chlapcov.
Ako sa starať o koníkov, pohladkať ich
bez strachu, alebo si zajazdiť na poníkoch
nám ukázali v Ľubietovej. Naše deti sa
mohli presvedčiť, že okolo koníkov je nielen veľa zábavy, ale aj práce.
A aby sme do konca školského roka mali
ešte plno zábavy, čaká nás športová olympiáda v Banskej Bystrici, školský výlet na
Liptov a rozlúčka s našimi šikovnými predškolákmi a potom už môžu prísť vytúžené
prázdniny.
Na záver by sme sa chceli poďakovať
všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu
počas celého školského roka.
Lenka Alt

8

spravodaj

RAKÁRIK 2/2018

Uznesenia obecného zastupiteľstva v roku 2017
Uznesenie č. 1/2017 z 1. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 25.1.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice; kontrolu plnenia uznesenia č. 6/2016
a uznesenia č. 8/2016; informácie Ing.
Šajna k prevádzkovaniu BPS Medzibrod
a zámer odkúpiť pozemok firmou Bioren; návrh úverovej ponuky na financovanie výstavby miestnych komunikácií
v IBV Dúbrava a rekonštrukciu MŠ v sume
120 000 €; návrhy firiem na výber dodávateľa stavebných prác pre opravu obecných
budov: MŠ (výmena okien, domurovanie
sklobetónu; vymurovanie 150 m2 plochy
betónovej platne v prístavbe); kultúrny
dom (rekonštrukcia klubovne); zdravotné
stredisko (rekonštrukcia chodby); ihrisko
(betónová platňa – pódium); výber pracovnej skupiny na prípravu monografie
obce Medzibrod; žiadosť p. Pipicha o finančnú dotáciu pre Motoklub Medzibrod;
informáciu p. Šajna o uhradení faktúr
za prenájom pozemku pod BPS za rok
2016 do 28.2.2017. Príspevky poslancov:
• p. Dřímalková - nevhodné parkovanie
mliekarenskej vlečky na námestí obce
a nevhodné správanie jej vodiča počas
divadelných predstavení, prekontrolovanie upevnenia svietidiel v sále kultúrneho
domu; • Ing. Tešínska – sťažnosť obyvateľov obce na množstvo ohňostrojov v obci
mimo Silvestrovských osláv, možnosť podať žiadosť na VÚC o zaznačenie prechodu pre chodcov na hlavnej ulici námestia
obce Medzibrod.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
program zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; zámer čerpania úveru pre obec
Medzibrod v sume 120 000 €; výber firmy
na opravy obecných budov: MŠ: výmena
okien, domurovanie sklobetónu – firma
Pichandovci (3 102,92 €); MŠ: vymurovanie 150 m2 plochy betónovej platne v prístavbe – firma Bačík (9 610,22 €); Kultúr-

ny dom: rekonštrukcia klubovne – firma
Bačík (4 372,80 €); Zdravotné stredisko:
rekonštrukcia chodby – firma Bačík (3
041,52 €); Ihrisko: betónová platňa/pódium – firma Bačík (1 805,41 €); pracovnú
skupinu na prípravu monografie obce Medzibrod a to v zložení: Jozef Zeman, Ján
Huťka, Eleonóra Dřímalková, redakčná
rada Rakárik, Július Kalina, Pavol Kostúr,
Tomáš Pohorelec, Jarolím Bacúr; žiadosť
p. Pipicha o finančnú dotáciu 500 € pre
Motoklub Medzibrod; určenie použitia
dopravnej značky STOP – železničné priecestie za Lesnou ulicou - Železnice Slovenskej republiky.
Obecné zastupiteľstvo ukladá – doporučuje: starostovi doporučuje: dať vypracovať znalecký posudok na pozemok pod
BPS Medzibrod; zamestnancom obce
ukladá: vyžiadať ponuky na čerpanie úveru pre obec Medzibrod v sume 120 000 €
od troch bánk (PRIMA banka, SLSP, VÚB);
pripraviť návrh nového VZN o verejnom
poriadku na území obce Medzibrod.
Zapísala: Eleonóra Dřímalková

Uznesenie č. 2/2017 z 2. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.2.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice;
stanovisko HK k dodržaniu zákonných
podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania; úverovú ponuku na
financovanie výstavby miestnych komunikácií IBV Dúbrava 60 000 € a na rekonštrukciu budovy MŠ Pod hôrkami 60 000
€; úpravu rozpočtu obce na rok 2017; ponuku na opravu vodovodu Vyvieranica od
firmy Voding plus s.r.o. v cene 5 656,15
€; informácie starostu o: • ukončení stavebných prác v klubovni KD, • projekte
monografia obce, • personálnej situácii
v MŠ Medzibrod, • zvukovej ukážke rozhlasovej zvučky obce, • problematike státia mliekarenského auta na námestí obce.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
program zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; ponuku na uzatvorenie zmluvy s prijatím a so zabezpečením úveru vo
výške 120 000 € od VÚB. Z úveru sa bude
financovať IBV Dúbrava v sume 60 000
€ a prestavba Materskej školy v sume 60
000 €; úpravu rozpočtu na rok 2017; cenovú ponuku Voding plus s.r.o. 5 656,15 €;
novú zvučku miestneho rozhlasu.
Obecné zastupiteľstvo ukladá – doporučuje: starostovi doporučuje: zistiť

možnosti zakázania parkovania mliekarenského auta, zaslať list dopravnej firme;
zamestnancom obce ukladá: prizvať záujemcov o kúpu pozemkov pod „Pinetum“
na zasadnutie OZ.
Zapísal: Ján Huťka

Uznesenie č. 3/2017 z 3. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 13.4.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice; kontrolu plnenia uznesení č. 6/2015,
1/2017 a 2/2017; správu HK Evy Sokolovej o kontrolnej činnosti za rok 2016
a Záznam o výsledku finančnej kontroly
č. 5/2016; návrh úverovej zmluvy na financovanie výstavby ciest v lokalite IBV
Dúbrava a na stavebné práce v MŠ; návrh
VZN č. 1/2017; ponuky na dodávku stavebných prác v MŠ: Ján Huťka – firma
BAČÍK, Pichandovci s.r.o., MH stav s.r.o.;
ponuku na dodávku dreveného prístrešku
v priestoroch futbalového ihriska: p. Matej
Giertli; žiadosti: • p. Miroslava Zemana
o odkúpenie obecných pozemkov (parc.
č. 739 – 282 m2 a parc. č. 740 – 355 m2)
pod jeho rodinným domom, • p. Vandy
Bradovej o predĺženie nájomnej zmluvy
na prenájom obecného bytu, • p. Majchera, Strážovca a Padúcha na zámenu prenajatých obecných priestorov; oznámenie
COOP Jednota o zmenách otváracích hodín v prevádzke na ul. Za mlynom; informácie starostu obce o: • splátkach pohľadávok – bioplynová stanica BioREN s.r.o.
a bitúnok Lapin, • ukončení prekládky
poruchového úseku úžitkového vodovodu
Vyvieranica, • zverejnení výziev a následnom podaní žiadostí na príslušné ministerstvá a úrady (žiadosť o protipovodňový
vozík, žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu
MŠ, žiadosť o hasičské vozidlo IVECO,
žiadosť o dotáciu na výstavbu šatní pri
kabínach na futbalovom ihrisku), • tvorbe a náplni kultúrneho programu počas
Haruľovej šou 2017, • potrebe vyvolať
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diskusiu o zmene podmienok prenájmu
sály KD občanmi, • získaní podkladov
na vytvorenie Krížovej cesty od miestneho farského administrátora, • predbežnom termíne konania ďalšieho OZ – máj
2017; Príspevky poslancov a HK: • p.
Zázrivec - účasť MKD na medzinárodnej
divadelnej prehliadke v Srbsku, • p. Dřímalková - spílené dreviny zasahujúce do
profilu príjazdovej vozovky do obce, • p.
Zeman - reakcie občanov na zmenu znelky obecného rozhlasu a ohlasy občanov
na znečistenie potoka Vyvieranica pretekajúceho cez obec, • p. Padúch - výpadky
vysielania miestneho rozhlasu v lokalite
IBV Dúbrava, • p. Sokolová - sťažnosti
občanov na nedodržiavanie ordinačných
hodín MUDr. Kuniakovou a sťažnosti občanov na potenciálne nebezpečenstvo
vyplývajúce z uloženia palivového dreva
pred domom p. Dobroslava Sokola na Ul.
Dr. Martina Sokola.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
program zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; úverovú zmluvu na financovanie výstavby ciest v lokalite IBV Dúbrava
a na stavebné práce v budove MŠ; VZN č.
1/2017; dodávateľa stavebných prác v budove MŠ – Huťka Ján – firma BAČÍK (43
930,79 €); dodávateľa stavby prístrešku
v športovom areáli – p. M. Giertli (4 660
€); odkúpenie obecných parciel v zmysle
žiadosti p. Zemana s podmienkou predkupného práva pre obec Medzibrod na
predmetných pozemkoch; predĺženie
nájomnej zmluvy s p. Bradovou v zmy
sle podanej žiadosti; zámenu prenajatých
obecných priestorov v zmysle podaných
žiadostí p. Majchera, p. Ducára a p. Padúcha.
Obecné zastupiteľstvo ukladá: poslancom OZ: vypracovať návrhy na nový systém tarifikácie poplatkov za prenájom sály
KD; zamestnancom obce: preveriť funkčnosť miestneho rozhlasu v celej obci; preveriť výpadky v dodržiavaní ordinačných
hodín u MUDr. Kuniakovej; upozorniť p.
Sokola na odstránenie palivového dreva
z obecného pozemku, resp. jeho preloženie za účelom odstránenia vzniknutých
dopravných rizík.
Obecné zastupiteľstvo ruší: v uznesení
č. 1/2017 z 25.1.2017 v bode B4 – odrážka
č. 2 znenie: „vymurovanie betónovej platne 150 m2 v prístavbe MŠ firmou Huťka
Ján – firma Bačík“.
Zapísal: Ľubomír Padúch

Uznesenie č. 4/2017 zo 4. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12.5.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
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návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice;
správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce
Medzibrod; návrh záverečného účtu obce
Medzibrod za rok 2016; výber dodávateľa
stavebných prác pre vybudovanie spevnenej plochy v športovom areáli: ponuky:
firma Pichandovci a firma Bačík; oznámenie p. Končírovej o výpovedi nájmu Klub
u Raka; žiadosť p. Szombatovej o prenájom nebytového priestoru Klub u Raka,
Nám. Hrdinov SNP 1, 976 96 Medzibrod
na parcele KN-Cč. 1, na liste vlastníctva č.
415; informácie starostu o: • zamietnutí
podanej žiadosti na zabezpečenie technického vybavenia na zber a zhodnocovanie BRKO, • schválení žiadosti na opravu
cesty III. triedy v dĺžke 850 m na výjazde
z obce Medzibrod do Banskej Bystrice; list
z BIOREN o platení nájomného zo Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 12/2012/
OUM, • žiadosti ZRŠ - ZŠ+MŠ Medzibrod
o finančný príspevok v sume 100 € k MDD
na skákací hrad, • stave vysporiadania
pozemkov pod ihriskom, • stave odkúpenia pozemkov pri zdravotnom stredisku.
Príspevky poslancov: • p. Zázrivec informoval o účasti Medzibrodského kočovného divadla na celoslovenskej prehliadke
v Rakovej.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
program zasadnutia OZ; členov návrhovej
komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice; záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad; dodávateľa stavebných prác pre vybudovanie spevnenej
plochy v športovom areáli – firmu Bačík
(16 789,99 €); príspevok 100 € na skákací
hrad ku dňu detí pre ZRŠ - ZŠ+MŠ Medzibrod;
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí: s návrhom spoločnosti BioREn BB s.r.o. v zastúpení advokátskej kancelárie MCL, s. r.
o. zo dňa 27.4.2017 na odkúpenie pozemkov pod BPS Medzibrod (KN-C č. 1242/14,
KN-C č. 1253/22, KN-C č.1257/3) v cene
40 000 € alebo nový prenájom za uvedené
pozemky v cene 6 000 € za rok.
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom obce: zverejniť zámer prenechania majetku obce (Klub u Raka) do nájmu.
Zapísala: Eleonóra Dřímalková

Uznesenie č. 5/2017 z 5. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.6.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice; kontrolu plnenia uznesení č. 1/2017,
2/2017 a 4/2017; cenové ponuky pre vý-

ber dodávateľa stavebných prác: miestne
komunikácie (ulice: Nová, Poľná, Krátka)
– ponuky od firiem: Bielostav, KAMRLA,
RENOVIA, BT Asfalt; cenové ponuky pre
výber dodávateľa stavebných prác: elektroinštalačné práce v MŠ Medzibod - MG Elektrik s.r.o., PV Finalstav Brusno, ELMONT
MP s.r.o. Lučatín; žiadosť p. Szombatovej
o prenájom priestorov Klubu u Raka; žiadosť p. Miroslava Zemana o odkúpenie
obecných pozemkov pod jeho rodinným
domom a dvorom; informácie starostu
o: • zaplatení súdneho poplatku v sume
760,00 € v súdnom spore za neplnenie
nájmu bioplynovej stanice, • stave stavebných prác na MŠ Medzibrod a futbalovom
ihrisku, • ukončení rekonštrukčných prác
a opatreniach na zlepšenie stavu dodávky
úžitkovej vody na miestnom vodovode Vyvieranica, • kultúrnom programe na Vatre
zvrchovanosti pri príležitosti 25. výročia;
Príspevky poslancov: • p. Dřímalková skládka orezaných konárov pri ceste do
obce od Banskej Bystrice (info p. starostu
o jej likvidácii do 30.06.2017), informácia
o stave v MŠ Medzibrod, • p. Zeman - požiadavka o informáciu o stave rámikov pre
krížovú cestu do Vyvieranice, • p. Padúch
v mene ZRPŠ Medzibrod - poďakovanie za
finančný príspevok obce pre deti na skákací hrad, požiadavka na úpravu hlasitosti
znelky miestneho rozhlasu v lokalite IBV
Dúbrava a na zvýšenie zrozumiteľnosti
čítania oznamov pre občanov, požiadavka
na zaslanie výzvy na pokosenie (nepokosených) stavebných pozemkov na IBV
Dúbrava a dvora u Mrvíkov.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
program zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; plán kontrolnej činnosti HK
na druhý polrok r. 2017; výber dodávateľa stavebných prác: miestne komunikácie
(ulice: Nová, Poľná, Krátka) - KAMRLA
(83 951,16 €); výber dodávateľa stavebných prác: elektroinštalačné práce v MŠ
Medzibrod - MG Elektrik s.r.o. (14 245,50
€); prenájom priestorov Klubu u Raka p.
Szombatovej za obvyklých podmienok;
predaj nehnuteľnosti: KN-E č. 672/104 za
cenu 2 339 € a KN-E č. 673/9 za cenu 225
€ p. Miroslavovi Zemanovi.
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom obce: poslať výzvu na pokosenie
(nepokosených) stavebných pozemkov
na IBV Dúbrava a dvora u Mrvíkov.
Zapísal: Miroslav Huťka

Uznesenie č. 6/2017 z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa
9.8.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
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návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice;
vývoz drobného stavebného a veľkoobjemového odpadu sa bude realizovať 1x mesačne; návrh VZN č. 2/2017; sťažnosť p.
Spustu na Martina Žabku a Matúša Žabku
za ničenie súkromného majetku; sťažnosť
p. Márie Padúchovej na poslanca p. Ľubomíra Padúcha; vyjadrenie Ľubomíra Padúcha k sťažnosti Márie Padúchovej; menovanie prísediaceho na Súde SR, na nové
volebné obdobie 2018/2022; Príspevky
poslancov: • p. Miroslav Huťka - prekrytie
šachty na ulici Pri ihrisku, p. Padúch - hlasitosť zvučky obecného rozhlasu.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
program zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; VZN č. 2/2017; nemenovanie
prísediaceho na Súde SR.
Obecné zastupiteľstvo ukladá – doporučuje: starostovi doporučuje: prejednať
§ 2 VZN; poriadkovej komisii ukladá:
prejednať sťažnosť pána Spustu na Martina a Matúša Žabkovcov; zamestnancom
obce ukladá: upraviť hlasitosť zvučky
miestneho rozhlasu na ulici Slnečná.
Zapísal: Jozef Zeman

Uznesenie č. 7/2017 zo 6. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 18.08.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice; kontrolu plnenia uznesení č. 5/2017
a 6/2017; úpravu rozpočtu obce na r. 2017;
správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku finančnej kontroly č. 1/2017; návrhy na
dodávateľov stavebných prác v MŠ: • výmena otvorových výplní: Slovaktual, Profi okno, Hesta • výmena rozvodov a vykurovacích telies: Stavomontáže, Milan
Budovec, Jozef Kubaliak; žiadosť p. Jaroslava Dřímalku na odkúpenie pozemku,
parc. 1174/5 o výmere 41 m2; Informácie
starostu o: • realizácii stavebných prác:
futbalové ihrisko; MŠ; cesty na IBV Dúbrava, • schválených dotáciách (SFZ: 30 000
€), • pripravovaných žiadostiach (MV SR
– hasičská zbrojnica), • ukončení prác na
ceste III. triedy (akcia organizovaná a financovaná VÚC), • neschválení žiadosti
na zateplenie MŠ (Envirofond), • potrebe
prehlásenia OZ, že areál futbalového ihriska obec nadobudla podľa zákona a je
v majetku obce, • prebiehajúcom súdnom
konaní s BPS • návrh, že služba odvozu
malotraktorom by mala byť poskytovaná
len občanom s trvalým pobytom v obci, •
návrh na úpravu sadzieb za prenájom sály
KD od r. 2018; Príspevky poslancov: • Ing.
Tešínska - pozastavenie činnosti pracov-
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nej skupiny pre tvorbu monografie obce;
• p. Zeman - dokončenie Krížovej cesty
do Vyvieranice, potreba vyčistenia potoka; • Ing. Samuelčík - problém s kosením
na ulici Pri ihrisku.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
program zasadnutia OZ; členov návrhovej
komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice; úpravu rozpočtu obce na r. 2017;
dodávateľov stavebných prác v MŠ: výmena otvorových výplní: firma Slovaktual
(21 357,11 €), výmena rozvodov a vykurovacích telies: Milan Budovec (16 737,96
€); predaj pozemku, parc. 1174/5 o výmere 41 m2 p. Dřímalkovi po 5 €/m2. Predaj
bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa (§ 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 o majetku obcí); 5 %-né
spolufinancovanie v prípade schválenia
dotácie od MV SR; sadzbu 10 €/odvoz pre
službu odvozu malotraktorom poskytnutú osobám bez trvalého pobytu v obci
Medzibrod platnú od 1.1.2018; prehlásenie OZ, že areál futbalového ihriska obec
nadobudla podľa zákona a je v majetku
obce; nový sadzobník poplatkov za prenájom sály KD platný od 1.1.2018:
FO s trvalým pobytom v obci PO so sídlom v obci
FO bez trvalého pobytu v obci
PO so sídlom mimo obce

vrh VZN č. 3/2017 Trhový poriadok, VZN
č. 4/017 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhovom mieste, VZN č. 5/2017 o miestnych daniach
a poplatku; návrh Smernice o vybavovaní
sťažností; dohodu o jednorazovej náhrade
za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti - Slovak Telekom a.s.; žiadosť p.
Sombatovej; žiadosť p. Hrubej; Informácie starostu o: • ukončení asfaltovania
IBV Dúbrava, • ukončení prác na kúrení
v budove MŠ, • navýšení prác na ihrisku,
• stretnutí s p. Igorom Sokolom, • stretnutí s p. farárom Uhríkom, • stretnutí
so zástupcami BPS, • kontrole z Inšpekcie životného prostredia, • stretnutí s p.
Hrončekom, • krížovej ceste na ceste do
Vyvieranice, • športových výsledkoch p.
P. Pipicha a sl. A. Piarovej; Príspevky poslancov a HK: • p. Dřímalková - chýbajúce upratovacie prostriedky v kuchyni KD,
prepadlina okolo šachty pred domom p.
Hraška Jána za KD; • p. Sokolová - úvaha
o namontovaní retardérov - spomaľovačov
na ulici Pri ihrisku, ukončenie úväzku HK
k 12.5.2018; • p. Padúch - poškodený kanalizačný poklop IBV Dúbrava Pri ihrisku
18.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
program zasadnutia OZ; členov návrhovej
komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice; VZN č. 3/2017 Trhový poriadok;
VZN č. 4/2017 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste; VZN č. 5/2017 o miestnych
daniach a poplatku; Smernicu o vybavovaní sťažností; Dohodu o jednorazovej
náhrade za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľností Slovak Telekom a. s.; žia-

Mimo vykurovacieho obdobia*
35 €
100 €
150 €

*Vykurovacie obdobie = 15.10. – 15.04.
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom obce: upraviť tuje v okolí hasičskej zbrojnice; zverejniť nový sadzobník
služieb poskytovaných obcou (odvoz malotraktorom a prenájom sály KD); zvolať
stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu
monografie obce.
Zapísala: Ing. Silvia Tešínska, PhD.

Uznesenie č. 8/2017 zo 7. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 31.10.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice;
kontrolu plnenia uznesenia č. 7/2017; ná-

Vo vykurovacom období*
50 €
150 €
200 €

dosť p. Szombatovej - prenájom garáže pri
ihrisku s podmienkami - 5 mesiacov/80 €;
odkúpenie parciel od Igora Sokola v cene
4 €/m2; navýšenie ceny asfaltovania ciest
IBV Dúbrava o 700 €, firma KAMRLA dvíhanie ventilov 64 ks; navýšenie prác
na ihrisku firma Bačík o 3 915,96 € s DPH;
žiadosť p. Hrubej - zrušenie predkupného práva p. č. KNC 1243/27, 1243/124,
1243/125 na LV č. 1406; zámenu pozemkov pod zdravotným strediskom za časť
KN/E 775/1 TTP v rovnakej hodnote,
znalecký posudok a geometrický plán financuje farnosť; cenu knihy monografia
obce - vydanie 700 ks výtlačkov, v cene 25
000 €;
Zapísal: Jozef Zázrivec

RAKÁRIK 2/2018

spravodaj

Uznesenie č. 9/2017 z 8. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.11.2017

Uznesenie č. 10/2017 z 9. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2017

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice;
kontrolu plnenia uznesenia č. 7/2017;
žiadosti o finančný príspevok: RK cirkev,
ZO SZPB, Jednota dôchodcov, Sokol Medzibrod, Medzibrodské kočovné divadlo,
MS SČK; žiadosť p. Zemana Mareka na
parkovanie osobného automobilu v plechovej garáži; žiadosť p. Hrnčiarika a p.
Hrnčiarikovej na zabezpečenie verejného osvetlenia k rodinnému domu; návrh
rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020; návrh
zmluvy o údržbe a opravách plynárenského zariadenia; návrh odmien pre hlavnú
kontrolórku a pre zástupcu starostu; Informácie starostu o: • kontrole dotácií
Úradom vlády, • pokute zo Slovenskej
inšpekcie životného prostredia vo výške
600 €, • školení – novela zákona o odpadoch, • zmene – súdny spor s firmou
Bioren bude riešiť Okresný súd v Banskej
Bystrici, • stretnutí s vedením Železiarne
Podbrezová ohľadne výroby grafitových
elektród, • príspevku obce na Silvestrovský ohňostroj vo výške 500 €, • zakúpení
sladkostí pre deti na Mikuláša, • žiadosti
o prešetrenie starostlivosti o p. Kabáčovú;
Príspevky poslancov a HK: • p. Dřímalková – informovala o MŠ Medzibrod, že
neboli podané žiadne sťažnosti zo strany
rodičov; • p. Sokolová – nesvietia lampy
verejného osvetlenia pri p. Hrubej na ulici
Krížna a na Slnečnej ulici.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
program zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; žiadosti: RK cirkev (príspevok
vo výške 1 000 €), ZO SZPB (príspevok
vo výške 420 €), Jednota dôchodcov (príspevok vo výške 350 €), Sokol Medzibrod
(príspevok vo výške 15 000 €), Medzibrodské kočovné divadlo (príspevok vo výške
1 200 €), MS SČK (príspevok vo výške 400
€); p. Marekovi Zemanovi prenájom nebytového priestoru pre garážovanie osobného auta; p. Hrnčiarikovi a p. Hrnčiarikovej
osvetlenie k rodinnému domu s ohľadom
na vznesené pripomienky; návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020; odovzdanie
plynového zariadenia IBV Dúbrava do majetku SPP; odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 300 €; odmenu pre zástupcu
starostu vo výške 300 €.
Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom obce vymeniť žiarivky na verejnom osvetlení na ulici Krížna a ulici Slnečná.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh programu zasadnutia OZ;
návrh členov návrhovej komisie; overovateľov zápisnice; zapisovateľa zápisnice; úpravu rozpočtu obce na rok 2017;
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020;
rozpočet obce na roky 2018, 2019 a 2020;
plán kontrolnej činnosti HK na obdobie
od 1.1.2018 do 12.5.2018; zmluvu o poskytovaní právnych služieb advokátskou
kanceláriou Urbáni & Partners; Informácie starostu obce o: • uzatvorení zmluvy
o poskytnutí finančnej dotácie so SFZ, na
výstavbu kabín v sume 30 000 € so spoluúčasťou obce 10 000 €, • kontrole z Úradu

Zapísal: Ing. Ondrej Samuelčík

11
vlády; Príspevky poslancov: • p. Dřímalková - nutnosť opravy prepadnutej šachty
pri kuchyni Klubu u raka; • p. Padúch zabezpečenie zimnej údržby miestnych
komunikácií.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
program zasadnutia OZ; členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
zápisnice; úpravu rozpočtu na rok 2017;
rozpočet obce na roky 2018, 2019 a 2020;
plán kontrolnej činnosti HK na obdobie
od 1.1.2018 do 12.5.2018; zmluvu o poskytovaní právnych služieb advokátskou
kanceláriou Urbáni & Partners.
Zapísal: Ing. Ivan Ivanič
Uznesenia spracovala –sisa-
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Morálni víťazi

Pred začiatkom jarnej časti sezóny
všetci hráči, realizačný tím, funkcionári
a aj fanúšikovia verili v lepší zdravotný
stav kádra. Bohužiaľ, smola na zranenia
našich chlapcov neopúšťala a už po 2-3
zápasoch vypadli dlhodobo zo zostavy pre
zranenie kolena Tomáš Martinec a Ivan
Varga. Napriek veľkému oslabeniu sa naše
mužstvo dostalo od začiatku na víťaznú
vlnu a v prvých šiestich zápasoch získalo maximálny počet 18 bodov. V tabuľke
si vypracovalo nádejný 4-bodový odstup
a čakal ho kľúčový zápas proti hlavnému
konkurentovi z Poltára na domácom ihrisku. Bohužiaľ, proti súperovi s 2 legionármi
z Nigérie a Brazílie sme nezachytili úvod
zápasu a po zlepených góloch sme už po
15 minútach prehrávali 2:0. Následne sa
chlapci snažili o obrat, ale skúsený súper

si už víťazstvo v pomere 4:1 bezpečne postrážil a dotiahol naše mužstvo na rozdiel
1 bodu. Vzhľadom na výrazne ľahší žreb
v zostávajúcom priebehu a lepšie vzájomné zápasy sa očakávalo, že Poltár si už
bezpečne dôjde za víťazstvom v súťaži.
Po ťažkej prehre sa ukázala sila nášho
tímu, ktorý sa dokázal zomknúť a vyhral
4 zápasy proti súperom z vrchnej polovice
tabuľky. Za spomenutie stojí hlavne triumf
na ihrisku v Šalkovej 2:0 aj napriek dlhému
oslabeniu, ktorým sa ukončila dlhá séria
neúspešných výsledkov u tohto súpera.
Dve kolá pred koncom súťaže sme tak boli
stále na čele súťaže a čakal nás ťažký derby
zápas na horúcej pôde Čierneho Balogu.
Napriek hernej prevahe nedokázali chlapci
streliť úvodný gól a tak tesne pred prestávkou inkasovali. Okamžite po zmene strán
Belko z priameho
kopu vyrovnal a odštartoval tak drvivý
tlak nášho celku,
ktorý priniesol vytúžený vedúci gól po
priamom kope Vanča. V závere sa však
naši chlapci v početnej prevahe pod
ťarchou
víťazstva
stiahli na vlastnú
polovicu a 3 minúty
pred koncom dostali vyrovnávajúci gól.
Prvé zaváhanie po
siedmich víťazných
zápasoch na ihris-

kách súperov znamenalo stratu líderskej
pozície a prakticky aj stratu šance na víťazstvo v súťaži. V kabíne zavládlo pochopiteľne veľké sklamanie a hrobové ticho, ktoré
bolo doplnené aj slzami. V priebehu ďalších dní si chlapci uvedomili, že sa nemajú
za čo hanbiť a môžu sa pozerať na uplynulú sezónu s hlavami hore. Vzhľadom na
početné zranenia a rôzne „zákulisné ťahy“
je obdivuhodné, že sa až do posledného
kola držali finančne oveľa lepšie zabezpečeného súpera z Poltára. Zaslúžia si za to
obrovské uznanie a veľký obdiv budí. Za
zmienku stojí aj skutočnosť, že po postupe
do krajských súťaží v roku 2011 sa počas
siedmich sezón už 5-krát umiestnili v najlepšej trojici družstiev.
Počas jarnej časti súťaže sa obnovilo aj
družstvo prípravky, ktoré trénovalo pod
vedením Michala Tonhajzera, Andreja Smidu a Jakuba Huťku. Mali nabitý program
turnajov, keďže dohrávali aj jesennú časť.
Súťažné zápasy hrali iba väčšie deti, keďže by nebolo z bezpečnostného hľadiska
vhodné, aby 6-7ročné deti nastupovali proti výrazne starším súperom. Pozitívne je,
že naše najmladšie nádeje zatiaľ tréningový proces baví. Verím, že im to vydrží čo
najdlhšie.
(ihu)

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

Poltár
Medzibrod
Šálková
Slov. Ďarmoty
Tisovec
Čierny Balog
Pliešovce
Tornaľa
Jupie Hamšík
Hriňová
Rakytovce
Revúca
Vinica
Veľký Krtíš

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

18
16
15
14
12
11
11
10
9
9
8
8
6
4

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

4 75:27 58
3 56:34 55
8 66:37 48
7 44:28 47
8 57:41 42
8 50:41 40
9 40:34 39
10 50:58 36
12 45:41 32
13 38:49 31
15 37:42 27
19 29:68 25
17 29:58 21
20 19:77 14

Prípravka
1.
2.
3.
4.

Valaská
Brusno
Medzibrod
Ľubietová

24 16
24 8
24 6
24 4

5 3 54:19 53
8 8 29:33 32
8 10 22:33 26
7 13 17:37 19
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