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DOKONČENIE NOVÉHO PARKOVISKA
V BREZNE JE PLÁNOVANÉ NA 15. JÚNA
Brezniansky tankodrom sa stáva minulosťou. Práce na výstavbe nového centrálneho parkoviska napredujú. Vodiči
sa môžu tešiť na 82 parkovacích miest.
Investorom kľúčového projektu,
ktorého cieľom je zlepšiť parkovaciu
politiku v meste, sú Lesy mesta Brezno.

nie v Brezne, zlepšiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. S jeho výstavbou mesto začalo vlani na konci
septembra, pričom stavebné práce
muselo prerušiť z viacerých dôvodov.
Firma s prácami postupne
Zhotoviteľ prác v nich opäť pokračofinišuje
val až po zime, hneď ako to dovolilo
Jedným z investičných priorít mesta počasie. Dobrou správou je, že s prábolo zmeniť tankodrom na centrálne cami už postupne finišuje a ich ukonparkovisko a tým skvalitniť parkova- čenie je plánované na 15. júna.

Parkovisko bude spoplatnené
a strážené
V priestoroch na Ulici ČSA vyrastie 82 parkovacích miest, odkiaľ
bude možné prejsť pešo priamo na
námestie cez podbránie budovy na
Námestí gen. M. R. Štefánika 3.
„Mesto uvažuje aj o časti miest
na rezidenčné státie pre domácich
obyvateľov a podnikateľov. V rámci

správneho fungovania parkovania
v meste parkovisko bude spoplatnené
a strážené,“ povedal primátor Tomáš
Abel.
Do otvorenia nového parkoviska
vodiči môžu stále využívať priestory
bývalej kolkárne na Školskej ulici, ako
aj všetky plochy, ktorých použitie nie
je v rozpore s cestným zákonom.
(md)
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Mesto zlepšuje podmienky pre mladé rodiny.
Zvýšilo príspevok pri narodení dieťaťa
Jednorazová finančná injekcia od mesta určená pre
rodičov novonarodených
Brezňanov sa zvyšuje zo
súčasných 200 na 250 eur.
Rozhodli o tom mestskí poslanci na májovom zastupiteľstve.
Sociálna politika samosprávy sa sústreďuje nielen
na sociálne znevýhodnené
skupiny, marginalizované komunity či seniorov, ale aj na
mladé rodiny. Cieľom je zatraktívniť Brezno natoľko, aby
v ňom mali chuť žiť, pracovať
a vychovávať svoje deti.
Päťdesiat eur navyše
Príspevok pri narodení
dieťaťa štandardne slúži ako
nástroj na podporu rodičovstva na celoštátnej úrovni.
Breznianska samospráva sa
už pred troma rokmi rozhodla ísť nad rámec tejto pomoci a prijala právnu úpravu,
ktorá umožňuje rodinám po
splnení stanovených podmienok požiadať o finančné
prostriedky, ktoré im majú
pomôcť lepšie zvládnuť novú životnú situáciu. Od roku
2016 mesto vyplatilo jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa 358 rodinám,
pričom ich počet každoročne
narastal približne o 30 žiadateľov. Viac ako 70 tisíc eur,
ktoré doteraz na tento účel
uvoľnilo mesto zo svojej pokladnice, považuje primátor
Brezna Tomáš Abel za veľmi
dobrú investíciu. „Zámerom

Príspevok pri narodení dieťaťa zvýšili na 250 eur. FOTO: PIXABAY.COM

samosprávy bolo a je podporovať mladé rodiny žijúce
v našom meste a pozitívne ich
povzbudiť k tomu, aby tu aj
zostali.“ Na májové rokovanie
preto prednostka mestského
úradu predložila ďalší návrh,
ktorým sa suma finančného
príspevku pre novopečených
rodičov zvyšuje z doterajších
200 na 250 eur na jedno dieťa,
čo poslanecké plénum jednohlasne odobrilo.
Podmienky zostávajú
nezmenené
Jednorazový finančný príspevok mesto naďalej vypláca
len na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v Brezne, lehota na
podanie písomnej žiadosti

o poskytnutie tejto finančnej pomoci je pritom jeden
rok odo dňa jeho narodenia.
O príspevok môže požiadať
ktorýkoľvek z rodičov, ktorí
sú manželmi a aspoň jeden
z nich má trvalý pobyt v meste
Brezne najmenej desať mesiacov pred narodením dieťaťa, pričom je nutné doložiť
sobášny list. Pokiaľ rodičia
nie sú manželmi, o príspevok
môže taktiež požiadať aj otec
dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt
v meste Brezne najmenej desať mesiacov pred narodením
dieťaťa v prípade, ak má dieťa
aj matka trvalý pobyt v meste
Brezno, avšak matka nespĺňa
lehotu desať mesiacov.
Obaja rodičia musia mať

18 rokov, aspoň jeden z nich
musí byť počas 18-tich mesiacov pred narodením dieťaťa
zamestnaný minimálne rok,
pričom za zamestnanie sa považuje aj denná forma štúdia
a samostatne zárobková činnosť. Žiadatelia nesmú mať
voči mestu žiadne záväzky po
lehote splatnosti a to minimálne šesť mesiacov pred podaním žiadosti. Ak sú v rodine
školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené vyučovacie hodiny. O príspevok
je potrebné požiadať písomne
na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na webovej
stránke mesta a na Mestskom
úrade v Brezne, Odbor starostlivosti o obyvateľa.

Hovorca nemocnice:
Mamičkám máme čo
ponúknuť
Zvýšenie príspevku pri
narodení dieťaťa zo strany
samosprávy pozitívne vníma aj vedenie Nemocnice
s poliklinikou v Brezne, nad
ktorou, takisto ako nad mnohými ďalšími na Slovensku,
visí Damoklov meč v podobe avizovanej stratifikácie
z dielne ministerstva zdravotníctva. „Nemáme vedomosť, že by sa v nejakom
inom slovenskom meste či
obci poskytoval predmetný
príspevok vo väčšej výške.
Vidíme teda, že sa o uskutočnenie pozitívnych zmien
úprimne snaží mnoho ľudí
na regionálnej i celoštátnej
úrovni,“ zhodnotil hovorca
breznianskej nemocnice Karol Vojtko.
Podľa jeho slov počet pôrodov v ich zariadení za posledné roky vzrástol a dôvod
nevidí len v postupnej rekonštrukcii jednotlivých častí
nemocnice. „Naša pôrodnica a novorodenecké oddelenie určite má čo mamičkám
ponúknuť a je to predovšetkým kvalifikovaný, skúsený
a empatický zdravotnícky
personál.“ Zostáva už len
veriť, že kombinácia kvalitnej zdravotnej starostlivosti,
obnovy novorodeneckého
oddelenia a adresného poskytovania finančného príspevku od mesta bude mať aj
želaný efekt.
(eš)

Na námestí parkuje hokejový kamión Začali s opravou cesty
v Podkoreňovej
V druhý májový piatok
odštartoval na Slovensku
Vo štvrtok 16. mája vedenie mesta Brezno zavítalo do
Podkoreňovej. Ako uviedol
primátor Tomáš Abel, cieľom
stretnutia bolo s tamojšími
obyvateľmi prediskutovať
opravu cesty v dĺžke 2,1 km,
kde sa bude meniť lôžko 0,7

celosvetový športový sviatok. Túto hokejovú poéziu
máte možnosť sledovať nielen v dejiskách šampionátu,
doma v obývačke či obľúbenom bare, ale tentokrát aj na
breznianskom námestí.
Aj keď autentickú atmosféru majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 môžete zažiť
len v metropole Slovenska
a východu, tá horehronská
tiež ponúka zaujímavú alternatívu. To, že v centre Brezna
parkuje nákladiak a nerieši
ho mestská polícia, totiž nie
je náhoda. Ide o pojazdný bar
s projekčným plátnom, na
ktorom si verejnosť môže po-

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

zrieť jednotlivé majstrovské
stretnutia pod holým nebom.
„Pozývame všetkých obyvateľov na námestie, kde na
vás každý deň čakajú priame
prenosy hokejových zápasov.
Príďte si s partiou, rodinou
alebo osamote vychutnať hokejové šialenstvo, a taktiež sa
občerstviť kvalitnou gastronómiou,“ pozýva Miroslav

Baran, vedúci odboru kultúry
a športu v Brezne. Miest na
sedenie je približne 70, o občerstvenie sa postarajú samotní „kamionisti“ a o zábavu
jednotlivé reprezentačné tímy (i keď už bez toho nášho).
Keďže ide o open air akciu,
projekcie majstrovských zápasov sú závislé od poveternostných podmienok. (eš)

Oprava cesty je nevyhnutná.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

m až 1 m v celej dĺžke a šírke cesty 6 m. „Vybudujeme
tiež rigol a nový asfaltový
povrch. Celková výška investície je 650 tisíc eur,“ dodal primátor. Oprava začala
v pondelok 20. mája a potrvá
asi tri mesiace.
(md)
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA
ako ho budeme mať, spravíme projekt na opravu spodnej
časti a následne nanovo vyasfaltujeme. Verím, že to stihneme ešte tento rok. Celá cesta
má viac ako 400 metrov, takže
radi by sme ju urobili čím
skôr, aby obyvatelia Nálepkovej ulice boli spokojní.

Vážení obyvatelia Brezna,
trápi vás niečo v našom meste, chcete upozorniť
na problém súvisiaci s miestnou samosprávou
alebo získať bližšie informácie o pripravovaných
investičných zámeroch? Ste na správnej adrese.
Na vaše otázky vám rád osobne odpoviem v rubrike s názvom K správe nášho mesta. Vaše otázky
môžu byť pre veľký rozsah obsahu skrátené.
Mohli by ste, prosím, do
opráv ciest zahrnúť takisto
Nálepkovu ulicu? Denis V.
Cestu na Nálepkovej ulici
pripravujeme. Spodná lôžko-

Neplánuje sa vybudovanie
parkovacích miest na Západe, konkrétne pri garážach,
posledný panelák pri výjazde
z Brezna?
Tomáš H.
Áno, boli sme s pani prednostkou aj vedúcim investičného odboru pozrieť možnosti parkovania v tejto lokalite,
keďže sú do značnej miery obmedzené. Dal som pripraviť
projekt nového parkoviska na
Západe práve v zadnej časti
ulice ŠLN, kde by malo vzniknúť nových 35 až 40 parkovacích miest.
Zaujímalo by ma, kedy
a kde bude na Banisku vodná
nádrž?
Slávka M.
Vodná nádrž bude od cesty
na Banisku smerom na cestu
do Laznej v časti, kde bol v minulosti starý mlyn. Zatiaľ sa
pripravuje len projekt, realizáciu nateraz neviem upresniť.

vá časť je značne poškodená,
čo spôsobuje prepad vozovChcem sa spýtať, či sa bude
ky aj napriek pravidelným niečo robiť aj s cestou poza
opravám. Dal som spracovať Mostáreň, ktorá je už v kageologický prieskum a hneď tastrofálnom stave. Anna K.

cesta opravila, ako treba.
Občania mesta
Tieto poľné cesty vyspravujeme pravidelne, no problém
je predovšetkým s odvodnením. Už viackrát sme sa snažili
túto cestu odvodniť, ale hlavne
v daždivých a zimných mesiaMáme vážny problém coch je to problém. Uvedený
s neprispôsobivými občan- stav dám čím skôr opraviť tak,
mi (bezdomovci a alkoholi- aby bola cesta priechodná.
ci), ktorí pravidelne každý
deň popíjajú alkohol a fajčia
Tomáš Abel
na lavičkách pod našimi okprimátor Brezna
nami na Nálepkovej ulici.
Zdržiavajú sa tam neraz ce- Vaše podnety a otázky, ktolé hodiny a svojimi výkalmi ré priamo súvisia s dianím
ničia okolie a aj múry bytov- v Brezne, môžete adresovať
ky. Po privolaní policajnej primátorovi Tomášovi Abehliadky odídu a znovu sa lovi, ktorý každé dva týždne
vrátia na druhý deň.
odpovie na niekoľko z nich.
Obyvateľka bytovky Stačí, ak ich doručíte mana Nálepkovej ulici ilom na novinybreznan@
Už som na to upozornil brezno.sk, alebo osobne
mestskú aj štátnu políciu, prípadne poštou na adresu
takže na tomto mieste budú Redakcia Brezňan – mestvykonávať častejšie kontroly.
ské noviny, Námestie gen.
M. R. Štefánika 1, 977 01
Chceli by sme upozorniť Brezno s označením K sprána zlý stav cesty za bývalou ve nášho mesta. Možností
Mostárňou smerom na zá- je samozrejme viacero.
hradkársku osadu Čacho- Okrem pravidelnej relácie
vo, kam často chodievame v TV Hronka Na slovíčko
autom. Hlavne jeden úsek pán primátor s ním môžete
je vo veľmi zlom stave. Už komunikovať osobne poviackrát to bolo „plátané“, čas Dňa otvorených dverí,
ale nie riadne, o čom svedčí ktorý sa koná spravidla vo
aj súčasný stav toho úseku. štvrtok od 13.00 do 15.30
Keďže si platíme dane aj za v jeho kancelárii, alebo prozáhradu a záhradnú chatku, stredníctvom facebooku.
boli by sme radi, aby sa tá
Mesto nezodpovedá za
všetky cesty na svojom území.
Konkrétne cesta do Mostárne nie je v správe mesta, ide
o účelovú komunikáciu, ktorá
je vo vlastníctve súkromných
subjektov.

Brezno za minulý rok ušetrilo viac ako 667 tisíc eur
Ôsme pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva
prinieslo viacero dôležitých
tém. Okrem záverečného účtu sa volení zástupcovia mesta
zamerali aj na školské príspevky, projekt komunitného
centra či odpadové hospodárstvo.
Poslanci sa na májovom rokovaní zišli v plnom počte.
Mesto v pluse
Po úvodnej správe o plnení
uznesení a pozitívnom stanovisku hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
nasledoval samotný materiál
o celoročnom hospodárení
mesta, ktoré skončilo s prebytkom viac ako 667 tisíc eur.
„Stále ideme v tom trende, že
máme ušetrené finančné prostriedky,“ povedal primátor
Tomáš Abel s tým, že na základe ďalších rokovaní budú tieto
peniaze prerozdelené z rezervného fondu na plánované investičné akcie.

Zastupiteľský zbor sa zaoberal aj zmenou všeobecne
záväzného nariadenia (VZN)
o jednorazovom príspevku pri
narodení dieťaťa, ktorý zvýšil
z doterajších 200 na 250 eur.
Trochu rozpačité bolo hlasovanie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí pre
dieťa s trvalým pobytom mimo
územia Brezna, ak sa jedná
o druhé a ďalšie dieťa jednej rodiny. Požadované zníženie po-

piteľstvo vyhovelo žiadosti Lesov mesta Brezno o odkúpenie
budovy lesného hospodárstva
Bachláč v Jarabej, odsúhlasilo výpožičku mestského pozemku na Školskej ulici pre
Súkromnú strednú odbornú
školu pedagogickú EGB Brezno a schválilo aj návrh nového
poradovníka na nájomné byty.
Rovnako zobralo na vedomie
predložené správy o činnosti
a hospodárení Technických
služieb Brezno a neziskovej
organizácie Brezno pre občaFOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
nov, ako aj spoločností OOCR
platku na štyri eurá za mesiac Nízke Tatry Juh a Klaster Honapokon poslanci neschválili. rehronie pôsobiacich v oblasti
cestovného ruchu.
Nový poradovník
na nájomné byty
Separovať sa oplatí
Program pokračoval spráV bode Rôzne poslanci
vami hlavnej kontrolórky o vý- schválili program odpadového
sledkoch kontroly stavu a vý- hospodárstva mesta Brezno na
voja dlhu mesta, ako aj procesu roky 2016 – 2020, ktorý apeloinventarizácie majetku a záväz- val predovšetkým na zvýšenú
kov v školách a školských zaria- potrebu separácie. „Filozofia je
deniach zriadených mestom pre nás jasná. Pre lepšie zhoda na rad prišli aj majetkové nocovanie odpadu je podstatzáležitosti. Medzi inými zastu- né dokončenie stojísk, vďaka

čomu by sme mohli prejsť na
množstevný zber, a samozrejme prirodzená motivácia
obyvateľov. Čím viac budú separovať, tým nižšie poplatky
za uskladnenie a spracovanie
komunálneho odpadu budú
platiť,“ doplnil primátor.
Na májovom zasadnutí dalo
mestské zastupiteľstvo zelenú aj realizácii projektu Komunitného centra v Zadných
Halnoch a rovnako odobrilo
zmenu výšky vlastných prostriedkov na výstavbu Zariadenia pre seniorov a denného
stacionára na Ulici Boženy
Němcovej z dôvodu výskytu
navýšenia objemu prác počas
realizácie stavby. Po interpeláciách a otázkach poslancov na
riaditeľov mestských organizácií a primátora sa prednostka mestského úradu Zuzana
Ďurišová na záver poďakovala
rodine Štubňovej, ktorá mestu nezištne darovala niekoľko
desiatok metrov štvorcových
pozemku na Pionierskej ulici.
(eš)
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Mestské oslavy sa blížia. Kráľovské dni
Horehronia opäť ponúknu bohatý program
Prípravy na najväčšie
mestské slávnosti vrcholia.
Už na budúci týždeň centrum Brezna ovládne hudba,
spev, tanec, vône rôznych
špecialít. Mesto opäť pripravilo skvelý program, stačí si
len so sebou priniesť dobrú
náladu.
Mesto každoročne organizuje komplex podujatí, ktoré
sú oslavou jeho bohatej histórie a ľudí, ktorí v ňom žijú.
Dni mesta otvorí Kaviareň
pod mestskou vežou
Od 30. mája do 1. júna sa
konajú Kráľovské dni Horehronia. Aj tentokrát organizátori sa do Dní mesta Brezno
(DMB) snažili zahrnúť kultúrny aj športový program pre
všetky vekové kategórie tak,
aby si každý prišiel na svoje.
„Z roka na rok je ťažšie ho poskladať, keďže mesto už zažilo
pomaly všetky veľké, známe
mená. Aj napriek tomu je našou snahou návštevníkom
priniesť nezabudnuteľný zážitok,“ povedal vedúci odboru kultúry a športu, predseda
organizačného výboru DMB
Miroslav Baran.
Prvý deň štvrtok je už tradične určený hlavne staršej
generácii. Do obľúbenej Kaviarne pod mestskou vežou
na nestarnúce melódie do
tanca aj na počúvanie pozýva
Otto Weiter & Andrea Fisher
a hostia, medzi nimi Duo
Mirka a Ondrej, Galaktik,

Dni mesta dokážu zaplniť
námestie.
FOTO: MSÚ

Lapaji, Elvis Presley, Jadranka, Gizka Oňová, vystúpia aj
seniori z denného centra Prameň. Nebude chýbať tanečný
parket.
Piatok venujú mládeži,
príde aj Lukáš Adamec
a Kali
Piatkové dopoludnie bude na námestí patriť žiakom
a študentom. „Základné školy
ponúknu program na hlavnom pódiu, a to spevy, tance,
hru na heligónke aj folklórne
pásmo. Mládežnícky parlament pripraví rôzne zaujímavé súťaže, do ktorých sa budú
môcť všetci zapojiť – stuffhunt, metlobal, prekážková
dráha, preťahovanie lanom.
Taktiež sa môžeme tešiť na
tradičné maľovanie na tvár,“
informoval Miroslav Baran.
Poobedňajší blok otvoria
domáce kultúrne telesá, detský folklórny súbor Šťastné

detstvo, Detský dychový orchester ZUŠ Brezno a po nich
o 18.00 vystúpi M&J Soul
– Michaela Kršková, o 19.30
Lukáš Adamec, o 21.00 Kali &
Peter Pann, od 22.30 DJ Aqua,
ktorý sa postará o zábavu
a diskotéku pod holým nebom
do jednej po polnoci.
Mestským parkom sa bude
rozliehať vôňa gulášov
Neodmysliteľnou súčasťou sobotňajšieho programu
sa už stalo varenie gulášov
v mestskom parku. Aj tento
rok sa zapoja do varenia, ale
aj postarajú o zábavu kultúrne
telesá a občianske združenia
mesta: dobrovoľní hasiči, FS
Mostár, Dychový orchester,
Spevácky zbor mesta Brezna,
Berezun, Klub vojenskej histórie Anthropoid, Lesy mesta Brezno a Divadelný súbor
Jána Chalupku. „Tradičný
je aj primátorský charitatív-

ny guláš, zbierka z ktorého
bude venovaná Magdaléne
Čunderlíkovej, ktorá trpí
závažným ochorením mozgu, ktoré sa prejavuje najmä
v oblasti mobility a reči. Žije
sama a v poslednom období
sa jej ochorenie zhoršilo, čo
spôsobuje najmä problémy
pri chôdzi a udržaní stability.
Pani Čunderlíková využije finančné prostriedky na liečbu
v niektorom z rehabilitačných
centier na Slovensku, čo je finančne náročné, ale pomohlo
by to k stabilizácii jej zdravotného stavu.“
Večer námestie dostanú
do varu hviezdy hudobnej
scény
Organizátori nezabudli
ani na najmenších. Na MDD
o 16.30 prídu Tárajko a Popletajka, s ktorými deti zažijú
kopec zábavy, a budú môcť
s nimi cestovať Z rozprávky do

rozprávky. Súčasťou ich vystúpenia budú maskoti, tanečníci
a mega Panda. Nebudú chýbať
kolotoče či rôzne atrakcie pre
deti.
Drvivá väčšina Brezňanov
sa zrejme najviac teší na večerné programy, o ktoré sa v sobotu postarajú interpreti patriaci medzi najväčšie hviezdy
súčasnej domácej hudobnej
scény. Večerné námestie dostane do varu posledná víťazka česko-slovenskej hudobnej
súťaže Superstar Tereza Mašková, druhý chod ponúkne
Pavol Hammel a pred záverečným ohňostrojom to poriadne
odpáli Desmod. Zábavou do
skorého rána poteší skupina
Retro.
Isto si vyberiete aj zo
sprievodných podujatí
Každoročne Dni mesta
osvieži množstvo sprievodných podujatí. Sviatok horehronskej metropoly s obyvateľmi a predstaviteľmi štátnej
správy a samosprávy prídu
osláviť aj delegácie z partnerských miest. V porovnaní
s predchádzajúcimi slávnosťami sa pietny akt pri soche
gen. M. R. Štefánika uskutoční
v piatok podvečer o 17.30, kde
za účasti folkloristov zo Šťastného detstva primátor Tomáš
Abel spolu s delegáciami položia k pomníku veniec.
V ponuke je aj ďalšia pestrá paleta sprievodných akcií
(viď. s. 4), z ktorých si určite
niečo vyberiete.
(md)
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Detské Chalupkovo Brezno 2019
Predškoláci sa stretli na
súťažnej prehliadke záujmovej činnosti Detské Chalupkovo Brezno. Celoročná
práca s deťmi priniesla zaslúžené plody ovocia v podobe ocenenia a pochvaly,
ktoré si materské školy zaslúžia.

v role myšky v dramatizácii
textu Sutejevovej Lodičky. Za
dlhoročnú spoluprácu a osobitý prínos do kategórie si
svoje ocenenie odniesla učiteľka Anna Gregušová z MŠ
Závadka nad Hronom.“

Tradičným hostiteľom prehliadky tvorivosti detí predškolského veku okresu Brezno
je Základná škola s materskou
školou na Mazorníkove, a tak
tomu bolo aj v utorok 7. mája.
Laureátom tvorivej
dramatiky sa stala
Závadka
Malých chalupkovcov privítal viceprimátor Ján Králik,
ktorý deťom poprial, aby sa
im na súťaži páčilo a všetky
vystúpenia vyšli podľa ich
predstáv. V kategórii tvorivej dramatiky sa zúčastnilo
sedem materských škôl, a to
z Nemeckej, Heľpy, Brezna
– Hradby, Závadky nad Hronom, Pohronskej Polhory,

Detské Chalupkovo Brezno 2019.
FOTO: JURAJ VEVERKA

Čierneho Balogu – Hlavná
a Podkonice. Cenu primátora
mesta Brezno získal laureát
v kategórii tvorivej dramatiky – elokované pracovisko,
ZŠ s MŠ Hviezdoslavova, Závadka nad Hronom s detskou
dramatizáciou literárneho
textu Farbičky.
Ako informovala zástupkyňa riaditeľa pre materské
školy ZŠ s MŠ na Mazorníkove Žaneta Kunštárová, Cenu

Bezplatným koncertom
poďakovali mamám
Pri príležitosti Dňa matiek sa v Mestskom dome
kultúry v Brezne dvakrát
uskutočnil bezplatný koncert. Pestrým programom
potešili srdcia všetkých mamičiek.
V druhú májovú nedeľu
si tradične viac ako inokedy
uvedomujeme hodnoty spojené s rodinou. Pri príležitosti Dňa matiek mesto Brezno
aj tento rok v piatok o 16.30
a o 19.00 v mestskom dome
kultúry usporiadalo bezplatný koncert venovaný všetkým mamám.
Program otvorila Miroslava Potančoková, dámam
sa prihovoril poslanec Mest-

ského zastupiteľstva v Brezne
Miroslav Fašang, ktorý im
poprial pevné zdravie, poďakoval sa za ich obetavosť,
nekonečnú lásku k deťom
a starostlivosť o svojich najbližších.
Od samotného začiatku v kinosále vládla veselá
nálada. Divákov zabávali
spevácke duo Mirka a Ondrej, hudobná skupina Senzus a repeťák Dušan Grúň,
ktorí ponúkli zmes večne
živých a nestarnúcich hitov.
Účinkujúci potešili srdcia
všetkých divákov, ktorí sa
za nádherne pripravený
program poďakovali veľkým
potleskom.
(md)

Koncert pre všetky mamy.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

Matice slovenskej si za udržiavanie a reprezentáciu ľudových tradícií a regionálnej
kultúry odniesla MŠ Čierny
Balog – Hlavná, cenu spoločnosti OMEP deti z MŠ Heľpa
a cenu Spoločnosti predškolskej výchovy MŠ Nemecká.
„Individuálnou cenou porota ohodnotila herecký výkon
Amélie Pírekovej z MŠ ako
organizačnej zložky Spojenej
školy v Pohronskej Polhore

Vo výtvarnej kategórii
hodnotili 130 prác
Súčasťou podujatia je každoročne aj výtvarná tvorba.
V tejto kategórii hodnotili 130
prác, z toho 8 bolo trojrozmerných kompozícií. Podľa slov Žanety Kunštárovej,
v zlatom pásme ocenili dielka
z MŠ Valaská, Závadka nad
Hronom, Brezno – MPČĽ
a Čierny Balog – Krám. „Objavilo sa tu až 5 víťazných prác
z MŠ B. Němcovej v Brezne
vytvorených deťmi pod vedením Ivany Jančovej, ktorá
za tento prístup a prezentáciu
výtvarnej tvorby získala špeciálne ocenenie v kategórii
ako pedagóg. Absolútnym
laureátom sa stal 4-ročný Filipko Csudai z Katolíckej MŠ
Sv. rodiny v Revúcej so svojím

nezabudnuteľným Kubom
ušatým. Svoj výtvarný pozdrav nám v tomto ročníku
poslali aj deti z Maďarska.“
Semienko umenia klíči už
v srdiečkach maličkých
Každého diváka podujatia určite uchvátil odvážny
a bezprostredný prejav tých
najmladších účastníkov na
malom improvizovanom
„pódiu“. „V jednotlivých vystúpeniach bolo citeľné pedagogické majstrovstvo učiteliek, ktoré scenáre „vyskladali“ do najmenších detailov
a niesli vzácne odkazy pre
nás všetkých. Tieto, hoci malé
javiskové scénky, boli pre nás
obrovským poslom ochrany
prírody, zdravia aj životného
štýlu. Pozitívnym momentom
je aj množstvo výtvarných
dielok, ktoré svedčia o skutočnosti, že semienko umenia
a vzťahu k nemu klíči už v srdiečkach maličkých,“ dodala
zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu Mazorníkovo.
(md)

Výťažok z Míle pre mamu mesto
venovalo 14-ročnému Ondrejovi
V Brezne, ako aj iných
mestách na Slovensku, už
tradične v druhú májovú
sobotu všetkých ľudí spojila
jedna myšlienka – prejaviť
úctu a vďaku mamám za ich
obetavosť a bezhraničnú lásku.
Pred oficiálnym Dňom matiek sa v sobotu 11. mája na
námestí uskutočnil 9. ročník
Míle pre mamu, ktorú organizovalo mesto Brezno.
Míľu obohatil pestrý
program
Za jedinečnú a nenahraditeľnú úlohy matku sa v Brezne
poďakovalo množstvo návštevníkov, ktorí v jeden deň
povýšili materstvo na najvyššiu hodnotu v spoločnosti.
Podujatie slávnostným prestrihnutím pásky odštartoval
primátor Tomáš Abel, ktorý
prešiel míľu spolu s rodičmi.
Všetkým mamám zaželal veľa
lásky, zdravia a šťastia v živote. Návštevníci si vychutnali
pekne pripravený program
pod moderátorskou taktovkou Mareka Poliaka a jeho
pomocníčky z mestského
mládežníckeho parlamentu
Natálie Letkovej. Vystúpením

Preteky batoliat.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

potešila speváčka Beata Dubasová, finalista prvej série
Slovensko hľadá Superstar
Tomáš Bezdeda pre chorobu
neprišiel, Zumba Kids z Pohronskej Polhory, detský spevácky zbor Úsmev pri Základnej umeleckej škole v Brezne,
Fáber Dance Team Slovakia,
veľký humor priniesol Šaško
Fjodor, a to aj na chodúľoch.
Výťažok z tomboly mesto
venuje Ondrejovi
Tradične nechýbali sprievodné podujatia, ako preteky batoliat, skákací hrad
pre deti či ukážky dobrovoľných hasičov, dámy sa zasa
mohli nechať skrášliť. Kto

si za symbolickú cenu kúpil
tombolový lístok, mohol od
štedrých sponzorov získať zaujímavú cenu. Výťažok z tomboly mesto tento rok venuje
14-ročnému Ondrejovi Golianovi, ktorý po ťažkom úraze zostal imobilný. Vyžaduje
si celodennú starostlivosť,
ktorú mu zabezpečuje najmä
rodina. Zlepšeniu jeho stavu
významne pomáha rehabilitácia pod odborným vedením
v špecializovaných rehabilitačných zariadeniach, ktorá
je finančne mimoriadne náročná. Dar zo zbierky rodina
použije na zabezpečenie ďalších rehabilitačných pobytov.
(md)
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Autorka novej publikácie o Brezne Danuša Ďurčíková:

V Brezne sa vždy nabijem energiou, tu som doma!
Slovenský knižný trh sa
môže pýšiť novou publikáciou O Brezne trochu inak ...
po našom, po hugánsky. Cieľom autorky Danuše Ďurčíkovej bolo zrozumiteľne čitateľovi priblížiť „hugánske“
nárečie, ktoré je ojedinelé
a dnes už patrí minulosti.
Slovná zásoba pokrýva obdobie troch pokolení, t. j. od
autorkiných starých rodičov
narodených po roku 1860
a jej rodičov, ktorí odovzdali
svoj slovník tretej generácii.
Pani Ďurčíková, napriek
tomu, že ste sa narodili
z druhej strany Čertovice,
väčšinu života ste prežili
v Brezne. K nášmu mestu
máte veľmi blízky vzťah,
o čom svedčí aj publikácia,
ktorú ste napísali z hĺbky
svojho srdca. Môžete trochu
oživiť spomienky na roky
strávené v Brezne?
– V Brezne som síce neuzrela svetlo sveta, ale ja tvrdím, že človek nie je doma
tam, kde sa narodí, ale tam,
kde sa cíti byť doma. Celá
moja rodina sme Brezňania
ako vyšití. V Uličke bývalo päť
našich rodín po mame a otcovi. Ja som sa narodila v Ružomberku, ale v Brezne som
prežila veľkú časť zo svojho života, celé detstvo, prázdniny,
dovolenky a tu som mala vždy
strechu nad hlavou. V Brezne
mám svojich starých dobrých
kamarátov, na druhej strane aj
cintorín plný hrobov... Každý
kút mesta mi niečo pripomína. Niekoľko rokov už žijem
v Čechách, ale nič ma k nim
nepúta. Naopak, v Brezne sa
vždy nabijem energiou, tu
som doma. V živote som mala
aj možnosť trochu cestovať,
videla som kus sveta, ale po
návrate domov som si vždy
povedala, že by som nechcela
žiť nikde inde. Som šťastná,
že som sa narodila na Slovensku, mojim rodičom a že som
zakorenená práve v našom
Brezne.
Čo vás inšpirovalo k napísaniu knihy s názvom
O Brezne trochu inak, ktorá
obsahuje okolo 3500 nárečových výrazov, slovných
spojení, prísloví, pranostík,
vinšov, okrem toho aj pasáže týkajúce sa miestnych
názvov, rôznych zvyklostí,
starých receptov a objektov,
pretkané vašimi spomienkami aj s dávkou svojského
humoru?
– Zo začiatku som o vydaní

Danuša Ďurčíková s breznianskym
primátorom.
FOTO: MSÚ

knihy vôbec nerozmýšľala,
ten motív prišiel až potom.
V jeseni roku 2016 som sedela
na námestí, počúvala zvuky
mesta a v hlave mi zaznievali
hlasy a reč ľudí z minulosti, a tak si hovorím, že idem
spísať pár slov, veď Hugáni
tak krásne rozprávali. Najprv
som uvažovala spísať si ich
len tak pre seba. Slovenčina
je krásny jazyk, ktorý nemá
konkurenciu a nedám na ňu
dopustiť. Prišla som do Čiech
a pustila sa do práce. Odrazu
sa to spustilo, ako keď otvoríte
kohútik. Naraz som mala päťdesiat, sto, tisíc hesiel. Začala
som sa zamýšľať nad tým, vydať ich ako slovníček. Veď ten
majú už aj okolité dediny, tak
prečo by ho nemohlo mať aj
Brezno? Poradila som sa aj so
známymi z Brezna, ktorí mi to
schválili. Nápadu bol naklonený aj MVDr. Dušan Gajdošík, rodený Brezňan (1928
– 2019), ktorý bol mojím konzultantom, bohužiaľ, pred pár
dňami nás už navždy opustil
a knihu už nestihol dočítať.
Ako mi sám napísal: „Vaša
správa ma potešila, dúfam,
že Vám to vyjde a reč starých
Brezňanov sa zachová v písanej forme. Tak aj Vaša snaha
uchovať pamäť na reč starých
Brezňanov má veľký význam,
pretože dnes už v Brezne niet
ľudí, ktorí si pamätajú reč
svojich rodičov. Nárečia treba zachovať, je to kultúrne
dedičstvo“. Nakoniec som si
povedala, že koho bude baviť
čítať slovník, ten je skôr pre
jazykárov, lingvistov. Odhodlala som sa preto vydať knihu.
Podľa akého kľúča ste sa
rozhodli, ktorým výrazom
sa chcete venovať?
– Odhadom je zhruba de-

väťdesiat percent výrazov
z mojej hlavy a aj keď som žila
mimo Brezna, stále som s ním
spojená sťaby pupočnou šnúrou. U nás doma sa rozprávalo
len po hugánsky. Publikácia je
memoárová, nie je to odborný
nárečový slovník, a vynechala
som v nej všetky gramatické
kvalifikátory. Rozhodla som
sa, že starý výraz treba nielen
„preložiť“, ale ho aj vysvetliť.
Začalo to slovom svätojánsky
chlieb, na ktorý sa spomínalo
u nás doma v súvislosti s Vianocami. Keď som robila malý
prieskum, oslovení respondenti nevedeli, čo to je, alebo
len tápali. Podobne tak bolo
aj s výrazmi kašmír, harnódľa a podobne. Pri niektorých
som sa pozastavila viac. Zamerala som sa tiež na slovíčko
meru, čo je číslovka 40. Pri
sčítaní oviec sa pri počte 40
hovorilo: meru:,.. 38, 39, meru, meru jedna, meru dve...
atď. Zaujímavé, že od meru sa
prešlo až k slovu meter. Slovko meru mi akosi nedalo spávať, a tak som sa rozhodla, že
si naň trochu posvietim. Jeho
história je naozaj veľmi bohatá na udalosti. Táto číslovka
nás zavedie až k egyptským

V Uličke pri ujovi D. Ďurčíkovej.
FOTO: ARCHÍV D. Ď.

pyramídam a vo svojom jazykovom vývoji nás z ďalekej
minulosti dovedie do 19. storočia k slovu meter.
Pri niektorých slovných
spojeniach ste použili aj fotografie, ktoré hlavne mladšia generácia už skutočne
vidí len na obrázku...
– V knihe je zobrazená
asi stovka fotografií, autorom obálkovej je Ferdinand
Hrablay, pečať čistiarne je od
Petra Berčíka, zábery vpredu
a vzadu vo vnútri knihy sú
od Anny Nociarovej. Použila
som fotografie z môjho „archívu“ a tiež z iných zdrojov
– pri niektorých výrazoch sa
mi priam žiadali. Ponúkam
ich hlavne mladšej generácii,
aby si vedeli vybaviť, ako napríklad vyzeral sekretár, puferlík – taburetka či puff rukávy, ktoré boli niekedy veľkým
hitom. Mnohí si isto spomenú
na príbeh Anny zo Zeleného
domu, ktorá po nich tak nesmierne túžila. Výraz „puf “ sa
ujal i pri úprave vlasov. Išlo
o účes 18. storočia vo Francúzsku, pri ktorom boli vlasy
vyčesané dohora, do formy
vysokej prilby. Pozastavila
som sa aj pri telefonovaní.

Ktože už dnes vo svete mobilných telefónov na ulici vidí
telefónnu búdku? Fotografie
nájdete aj pri starých receptoch, ktoré patria do onej
doby a ide o jedlá, ktoré boli
časté nielen na našom stole.
V neposlednom rade je
veľmi dôležitá aj grafická
úprava knihy. Komu ste zverili do rúk túto úlohu?
– Grafiku robila spoločnosť
v Prahe, no určitú koncepciu
som navrhla sama a veľká časť
úpravy je moja vízia. Nehrám
sa však na to, že mám patent
na rozum, preto sa vždy radím, pýtam. Ak má niekto
päť otázok, ja ich mám dvadsať. V tlačiarni mi urobili
aj maketu knihy, preto som
mala konkrétnu predstavu,
ako bude vyzerať. Publikáciu
som prezentovala aj na jednej
dialektologickej konferencii
v Prahe, čo mi odporučil PhD.
Tomáš Bánik, ktorý napísal
záverečný komentár ku knihe.
Na začiatku publikácie si môžete prečítať báseň od Brezňana Ladislava Kukulu, ktorú
som našla u tety, a bola písaná
jej rukou. Hovorí o Brezne,
ako meste, ktoré nemá vo svete páru.
Plánujete jedinečnú publikáciu o Brezne slávnostne
uviesť do života?
– O krste som ani neuvažovala, nie som začínajúci autor, ktorý si potrebuje urobiť
dobré meno, alebo sa sama
prezentovať. Kniha je pre ľudí, ktorí majú vzťah k Breznu
a k tomuto jazyku. Dúfam, že
osloví aj ďalších čitateľov, ktorí sa s Breznom a s Hugáňmi
možno bližšie stretnú prvý
raz. Kto má záujem, môže si ju
kúpiť v breznianskych kníhkupectvách či v internetovom
kníhkupectve Martinus.
Na záver rozhovoru mi
dovoľte poďakovať pánovi
primátorovi Tomášovi Abelovi, ktorého prístup si veľmi
cením. Prijal ma, pozrel si
môj materiál a odovzdal ho na
posúdenie vtedajšej viceprimátorke Petre Dzurmanovej,
ktorá mi napísala, že o knihu
má mesto záujem. Veľmi ma
to potešilo a ďakujem za to, že
mesto Brezno prispelo na jej
vydanie. Ďakujem tiež aj ostatným žičlivým Brezňanom,
ktorí mi na knihu prispeli. Vydať knihu nie je jednoduché,
veru som musela načrieť aj do
svojich osobných úspor. Najviac ma poteší, ak moja kniha
prinesie čitateľom radosť.
(md)
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TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV

www.kino.brezno.sk
23. MÁJ, ŠTVRTOK
O 19.00
VŠETCI TO VEDIA
Triler/Dráma/Psychologický,
ESP/FRA/ITA, 132 min, české titulky, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

24. MÁJ, PIATOK O 19.00
JOHN WICK 3
Triler, USA, 142 min, slovenské
titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50
€.

26. MÁJ, NEDEĽA O 16.00
UGLY DOLLS
Animovaný, USA/CN/CAN, slovenský dabing, MP, 2D, vstupné:
5,50 €.

26. MÁJ, NEDEĽA O 19.00
BRIGHTBURN
Horor, USA, 85 min, slovenské titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

2. JÚN, NEDEĽA O 16.00
BLESKOVÝ MANU

25. MÁJ, SOBOTA O 16.00 Rodinný/Animovaný, DEU, 88
min, slovenský dabing, MP, 2D,
HĽADÁ SA YETI
Animovaný, USA, 95 min, slovenský dabing, MP7, 2D, vstupné: 5,50 €.

vstupné: 5,50 €.

2. JÚN, NEDEĽA O 19.00
ROCKETMAN

25. MÁJ, SOBOTA O 19.00 Hudobný/Dráma/Životopisný,
GBR/USA, 120 min, slovenské tiBOLESŤ A SLÁVA
Dráma, ESP, 113 min, české titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

tulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

ÚRADNÉ HODINY
Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Pondelok
7.30 – 11.30
Utorok
7.30 – 11.30
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
– okrem klientskeho centra a pokladne
Streda
7.30–11.30
Štvrtok
7.30 – 11.30
NESTRÁNKOVÝ DEŇ – okrem podateľne
Piatok
7.30 – 11.30

12.30 – 16.00
12.30 – 15.00

12.30–16.30*/**
12.30 – 15.00
12.30 – 15.00

V čase obedňajšej prestávky od 11.30 do 12.30 hod. je úrad zatvorený.
* Overovanie podpisov a listín do 16.00 hod. ** Pokladňa do 16.00 hod.

Riky je malý strapatý kríženček,
ktorý sa našiel na ulici. Nikto
sa k nemu nehlásil a tak hľadá
novú rodinku. Riky má približne dva roky, je to kontaktný,
hravý, priateľský, nekonfliktný
psík. Je vhodný do bytu alebo
rodinného domu s prístupom
dovnútra. Pred adopciou bude
veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

Dylan je ďalšie nechcené šteniatko, pre ktoré hľadáme milujúcu rodinku. Má približne tri
mesiace, v dospelosti predpokladáme stredný vzrast. Dylan
je typické veselé, hravé, priateľské šteniatko vyžadujúce
pozornosť, je vhodný k ľuďom,
ktorí budú mať na neho čas.
Pred adopciou bude veterinárne ošetrený a čipovaný.

Kelly je ďalšie nechcené šteniatko zachránené z nevhodných podmienok v rómskej
osade. Táto mladá slečna má
približne päť mesiacov, v dospelosti predpokladáme stredný vzrast. Je vhodná k ľuďom,
ktorí majú čas a chuť sa šteniatku naplno venovať a vychovať
ho. Pred adopciou bude veterinárne ošetrená a čipovaná.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno, utuloktulacik@gmail.com, 0918 888 411
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy a zaplatení
adopčného poplatku.
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Ministerstvo vnútra SR
a Mesto Brezno
pripravili projekt
určený žiakom 9. ročníka základných škôl
v meste Brezno

CHCEM A BUDEM
PRACOVAŤ
Srdečne vás pozývame na prednášku s témou:

UKONČENIE ŠTÚDIA
A ČO MA ČAKÁ POTOM...
ktorá sa uskutoční dňa 28. 5. 2019 o 8.00 hod.
v Základnej škole s materskou školou, Pionierska 2, Brezno

WƌŽũĞŬƚďŽůĮŶĂŶēŶĞƉŽĚƉŽƌĞŶǉDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽŵǀŶƷƚƌĂ^Z
ƐŐĞƐĐŝŽƵ^ƉůŶŽŵŽĐŶĞŶĐĂǀůĄĚǇ^ZƉƌĞZſŵƐŬĞŬŽŵƵŶŝƚǇ

<ŽŶƚĂŬƚ͗DŐƌ͘/ǀĞƚĂĞƌŽǀƐŬĄ͕ϬϰϴϲϯϬϲϮϰϮ͕ŝǀĞƚĂ͘ĐĞƌŽǀƐŬĂΛďƌĞǌŶŽ͘ƐŬ

Horehronské múzeum v Brezne
kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja

Vás pozýva na výstavu
tradičnej židovskej výtvarnej techniky
autorky Esther Shilo z Izraela

Z papiera vystrihované

18. máj 2019 – 14. jún 2019
Horehronské múzeum v Brezne,
Nám. gen. M. R. Štefánika 13
(Meštiansky dom)

HOREHRONSKÉ MÚZEUM BREZNO

^&/EEEKhWKWKZKh
E^<Kz^dZ/<,K
^DK^WZsE,K<Z:
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Autor:
PK

Centrum výroby
materiálu

veľká sova

menšia os

pichalo rohami

Liečebný dom

skratka náradia
na batérie

mestské noviny

existovalo

výrobca huslí

zvieracia tlapa
ženské meno

hlupák, blázon

mĺkvi

poomývaj

driek

T4

patriaca
svokrovi

špina,
usadenina

október (skr.)

otep, zväzok
slamy

T3

T1

polyuretánové
vlákno
výbežok do
mora
slovenský
spevák

uchyť, uchop
preškrtnutie

žmurkal

zastavili ma
(hov.)

české mužské
meno

zatupí
jeden z rodičov

T2

samárium
(chem.)

Írska rep.
armáda
výrobca lyží

Ondrej (dom.)
príslušníčka

umenie po
taliansky
ženské meno

žrď

EČV Banskej
Štiavnice
ibaže, iba

pôsobenie
základná
číslovka

telesná
schránka
astát (chem.)

somári

Peter (dom.)
vyhrážaj sa

trojzložkové
hnojivo
vkladaj
zanáraním

hotovosť (angl.)
planul
plameňom

plienka

časť nervovej
sústavy
zátka do suda

dĺžka (angl.)

titul vládcu
Inkov

zátoka
získaval
majetok po
rodičoch

električka
(angl.)
predložka

prepadnutie,
útok
odmena za
prácu

ad acta

polovica

pracuj s pluhom
americký štát

malé
kniežatstvo
výkonní
pracovníci
(slang. hov. )

vyvaľuj oči
trápna situácia

meno herečky
Farrow

Pomôcky:
AMATI,
TRAM, ARTE

cín (chem.)

pomoc (zast.)
Benjamín
(dom.)

rýchle
občerstvenie
druh zeleniny

čistil vo vode
orgán zraku

hocijako
Letecké
opravovne

pooliepaj

ruská rieka

T5

olejnatá plodina

poľské aerolínie

pridávalo soľ

ženský hlas

Správne riešenie krížovky zašlite na adresu Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo vhoďte do schránky
vo vestibule mestského úradu do piatka 31. mája. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Máriu Szoradovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Brezno sa opätovne stalo dejiskom významného
medzinárodného motocyklového podujatia
V Brezne si zmerali sily
motocyklisti zo štrnástich
krajín, súčasná európska enduro špička, medzi nimi aj
slovenskí jazdci. Majstrovstvá Európy 2019.

Na súťaži sa zúčastnilo 115 pretekárov zo 14 krajín, súčasná
európska enduro špička, medzi
nimi aj slovenskí jazdci.

Šampionát organizovala
Medzinárodná motocyklová
federácia FIM, Slovenská motocyklová federácia SMF, motocyklový klub Brezno BMT
v spolupráci s mestom pod
záštitou predsedu Národnej
rady SR a primátora mesta.
Na súťaži sa zúčastnilo 115
pretekárov zo 14 krajín
Enduro má na Slovensku
bohatú históriu a tradíciu,
obzvlášť v Brezne, ktoré bolo
v minulosti strediskom vrcholového motoristického športu
v endure. Po úspešných vla-

Majstrovstvá Európy 2019
slávnostne otvorili na námestí.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

ňajších medzinárodných majstrovstvách SR a ČR Brezno od
piatka do nedele hostilo tímy
v seriáli majstrovstiev Európy.
Štart a cieľ sa odohrávali na
námestí, ako i depo a bivakovanie jazdcov a ich technických
sprievodov. Ako informoval
spoluorganizátor Milan Petrla,

v rámci ME sa uskutočnilo aj
podujatie seriálu medzinárodných majstrovstiev Slovenska
a Slovenského pohára. „Trať
bola situovaná v horskom prostredí v okolí Brezna a Čierneho Balogu. Jazdcov čakal
takmer 50 km dlhý okruh,
celkovo tri okruhy a 150 km

jazdy v ťažkom teréne každého
súťažného dňa, ktorý bol rozdelený medzi tri merané testy.
V rámci každého kola pretekári
absolvovali cross test priamo
v priestore BMT areálu, Brezno
- Lúčky, Enduro test v Brezne
- Podkoreňovej a Extrém test
v Čiernom Balogu – Komove.“

Otvárací ceremoniál
spestril ohňostroj
Podujatie v piatok večer
slávnostne otvorili na námestí, kde sa návštevníkom prihovoril prezident FIM Heiko
Junge, prezident SMF Peter
Lazar, primátor Tomáš Abel
a poslanec NR SR Jaroslav
Paška. O kultúrny program
sa postarala domáca skupina
Miki Rurka Band, rocková
kapela Marlett a folklórny súbor Mostár, ktorého členovia
sa na čas stali aj vlajkonosičmi jednotlivých krajín. Záverečnú bodku za otváracím
ceremoniálom dal ohňostroj.
(md)

Breznianski streetbalisti aj tento rok
pokračujú v ušľachtilej myšlienke
Presne na Deň detí budú
pod deravými košmi hrať za
lepší život veľké deti. Odkaz
tradičného charitatívneho
turnaja Streetball ľuďom je
jasný. Pomôcť ľuďom v neľahkej životnej situácii môže
každý.
Ihrisko Súkromnej strednej
odbornej školy pedagogickej
EBG v Brezne sa počas Dní
mesta už po štvrtýkrát stane
dejiskom športovo – dobročinnej akcie s názvom Streetball ľuďom. Prvého júna sa tu
zídu pouliční basketbalisti,
aby svojou hrou spojenou
s charitatívnou zbierkou pomohli zlepšiť život ďalšieho

osudom skúšaného človeka.
Tá tohtoročná bude venovaná Magdaléne Čunderlíkovej z Brezna, ktorej lekári v 32
rokoch diagnostikovali neurodegeneratívne ochorenie
mozgu spôsobujúce poruchu
reči a zníženie hybnosti. Jej
stav sa postupne zhoršoval natoľko, že musela opustiť svoje
zamestnanie a v súčasnosti
je na invalidnom dôchodku.
Palice sú jej nevyhnutnou
pomôckou pri každodennom
pohybe, čo značným spôsobom znížilo kvalitu jej života.
Pomocnú ruku sa preto spoločne s mestom rozhodli podať miestni streetbalisti. „Každý ročník turnaja nám ukázal,

že to, čo robíme, má zmysel, a aj keď len troškou, ale
predsa vieme pomôcť ľuďom
v neľahkej životnej situácii,“
povedal predseda organizačného výboru Streetball ľuďom
Miroslav Koralka. Výťažok
z turnaja poputuje práve na
špeciálny rehabilitačný pobyt
pani Magdalény v Piešťanoch.
Trojčlenné tímy sa do súťaže môžu prihlásiť najneskôr
do 30. mája prostredníctvom
e-mailu streetball.ludom@
gmail.com, no príležitosť pomôcť bude mať aj verejnosť
a to dobrovoľným príspevkom
v rámci turnaja, ako aj kúpou
primátorského guláša počas
Dní mesta.
(eš)

Atléti majú za sebou prvé kolá
v súťažiach družstiev
Začiatkom mája sa opäť
začalo súperiť na tartanových ováloch po celom Slovensku. Sezónu odštartoval
v rýchlom tempe aj stredoslovenský atletický zväz,
konkrétne súťažami družstiev. V priebehu týždňa sa
vystriedali v Dubnici nad
Váhom a Banskej Bystrici
všetky vekové kategórie.
Úspešný vstup do sezóny
zaznamenali aj atléti z Brezna.
Najvýraznejšie sa presadili
v kategórii dorasteniek, kde
sa nestratili ani staršie žiačky,
a v náročnej konkurencii obsadili medzi družstvami tretie
miesto. Rýchle časy a krásne
umiestnenia ozdobili mená
z Atletického klubu Mostáreň
Brezno:
5. Šarlota Tamásiová - 800 m - 1.
kolo SsAZ družstiev staršieho žiactva,
1. Andrea Tokárová a 3. Klára Vozárová

- 2000 m - 1. kolo SsAZ družstiev staršieho žiactva, 1. Matúš Páleník - 3000
m - 1. kolo SsAZ družstiev staršieho
žiactva, 5. Ivor Páleník - 150 m - 1. kolo
SsAZ družstiev najmladšieho žiactva
Juh, 1. Ivor Páleník - 600 m - 1. kolo
SsAZ družstiev najmladšieho žiactva
Juh, 5. Vivien Dunajská - 1000 m - 1.
kolo SsAZ družstiev najmladšieho žiactva Juh, 4. Šimon Šajgalík - 60 m - 1.
kolo SsAZ družstiev mladšieho žiactva,
1. Šimon Šajgalík - guľa - 1. kolo SsAZ
družstiev mladšieho žiactva, 5. Matúš
Páleník - 800 m - 1. kolo SsAZ družstiev
dorastu, 1. Andrea Tokárová - 800
m - 1. kolo SsAZ družstiev dorastu, 2.
Klára Vozárová - 1500 m - 1. kolo SsAZ
družstiev mladšieho žiactva, 2. Šarlota Tamásiová - 3000 m - 1. kolo SsAZ
družstiev dorastu, 1. Andrea Tokárová
- 300 m cez prekážky - 1. kolo SsAZ
družstiev dorastu, 1. štafeta 4x100 m
(Barnáková, Nepšinská, Tamásiová,
Tokárová) - 1. kolo SsAZ družstiev dorastu, 2. Gorazd Tomčík - oštep - 1. kolo
(mm)
SsAZ družstiev dorastu.
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FK BREZNO INFORMUJE

Muži postúpili do piatej ligy,
dorast deklasoval Hnúšťu
I. trieda
22. kolo 19. mája
Brezno – Slovenská Ľupča 2:1 (1:0), góly
Brezna: Boháčik, Pribula, rozhodca: Tomáš
Páleš, 200 divákov.
Domáce Brezno mohlo doma proti
Ľupči definitívne potvrdiť víťazstvo v súťaži. Po bezgólovej prvej polhodine urobil k tomu prvý krok ako správny kapitán
Martin Boháčik a otvoril skóre 1:0. Avšak
na začiatku druhého polčasu sa hosťujúcej
omladine podarilo vyrovnať gólom stredopoliara Ternuščáka na 1:1. Líder súťaže
sa však nevzdával, preukázal bojovnosť a
neúnavnú schopnosť rozhodovať zápasy
v posledných minútach. To sa im podarilo aj tentokrát, keď v 90. minúte rozhodol
o víťazstve Brezna 2:1 Ondrej Pribula. V
Brezne tak mohli vypuknúť víťazné oslavy,
pretože bez ohľadu na zostávajúce zápasy
sa s definitívnou platnosťou stávajú víťazmi I. triedy sezóny 2018/2019.
(pat)
1. FK BREZNO
2. OFK 1950 Priechod
3. OFK Slovan Valaská
4. FK Sokol Braväcovo
5. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
6. ŠK OPL Poniky
7. OFK Slovenská Ľupča
8. TJ Tatran Čierny Balog
9. FK - 34 Brusno - Ondrej
10. TJ Mladosť Lučatín
11. FK 1928 Jasenie

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
15
13
12
11
10
8
8
8
8
5

2
5
2
5
3
3
6
6
6
3
4

0 89:19
2 89:21
7 62:35
5 49:33
8 37:27
9 48:47
8 45:35
8 34:37
8 30:50
11 38:53
13 29:57

62
50
41
41
36
33
30
30
30
27
19

14 29
13 17
12 8
11 8
10 3
9 0
8 -3
7 -3
6 -3
5 -6
4 -14

158.4
161.8
154.4
167.6
184
166.4
180.8
145
172.2
161
158

Zlato pre Cerovskú
V sobotu 18. mája sa v Handlovej
uskutočnili celoslovenské preteky
v športovej gymnastike – Slovenský pohár v kategórii C, do ktorého sa pretekárky prebojovali z oblastných kôl.
Celkovo sa v súťaži predstavilo 105 pretekárok v piatich vekových kategóriách.
Všetky súťažiace predviedli veľmi kvalitné výkony, mnohé z nich svojou kvalitou
zodpovedali výkonom v kategórii B. Na
súťaži sa zúčastnili aj dievčatá z Gymnas-

12. TJ ŠK Hronec
22 5 3 14 30:63 18 3 -15 176.2
13. FK SOKOL NEMECKÁ 22 3 1 18 21:63 10 2 -23 148.6
14. TJ - Družstevník Strelníky 22 3 1 18 21:82 10 1 -23 122.4

III. liga
Dorast U19 sk. JUH
22. kolo 18. mája
Brezno – Hnúšťa 13:0 (6:0), góly Brezna:
Nosáľ 3, Auxt 3, Molčan 3, Motyka, Trnka,
Švantner, Oravec, rozhodca: Pavol Turňa,
20 divákov.
Brezňania po domácom víťazstve s Novou Baňou potvrdili aj v zápase s Hnúšťou
svoje zaslúžené miesto na čele tabuľky.
Podali asi najlepší výkon v jarnej časti súťaže, keď počas oboch polčasov predstihli
svojho súpera po všetkých stránkach.
Výsledok bol odrazom výborného kolektívneho výkonu, preto treba veriť, že si ho
udržia aj v zostávajúcich štyroch zápasoch.
(vk)
1. FK BREZNO
2. FTC Fiľakovo
3. FK Slovan Kúpele Sliač
4. MFK Strojár Krupina
5. TJ Tatran Čierny Balog
6. MFK Baník Veľký Krtíš
7. FK Iskra Hnúšťa
8. MFK Detva
9. MFK Spartak Hriňová
10. MŠK Tisovec
11. FK Mesta Tornaľa
12. FK Sokol Braväcovo
13. MFK Nová Baňa
14. MFK Jelšava(odstúpené)

20
20
20
21
21
21
20
20
21
20
20
20
20
0

15
14
14
14
13
10
7
7
6
6
5
5
4
0

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

298:25 48
449:21 44
551:19 43
744:24 42
677:28 41
968:52 32
924:65 25
1038:57 24
1343:59 20
1332:61 19
1323:49 17
1338:75 17
1631:81 12
0 0:0 0

14 18
13 14
12 13
11 12
10 11
9 -1
8 -5
7 -6
6 -13
5 -11
4 -13
3 -13
2 -18
1 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

tického klubu Brezno. Najcennejšiu zlatú
medailu si z pretekov priniesla Alžbeta
Cerovská, ktorá súťažila v kategórii ženy. Juniorka Nikol Koreňová obsadila
4. miesto, staršia žiačka Grétka Kováčiková skončila na 26. mieste a na 26. mieste
sa umiestnila aj najmladšia žiačka Silvia
Skladaná. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu
klubu i mesta. Veľké poďakovanie patrí
trénerkám – Eve Koreňovej, Yevhenii
Ostapenko, Anne Košiarovej Kámenovej
a Monike Jenčovej, za kvalitnú prípravu
pretekárok.
(vc)

Stupne víťazov.
ARCHÍV V. C.
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