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NÁMESTIE POČAS DNÍ MESTA
PRASKALO VO ŠVÍKOCH
Od folklóru až po rap. Mimoriadna žánrová rozmanitosť zdobila aj tohtoročné Kráľovské dni Horehronia. Piatkový
hudobný večer ovládlo slovo a hip-hopová subkultúra, v sobotu zas dokonale zafungovala kombinácia Mašková Hammel – Desmod. Ľudia sa bavili a to bolo to najdôležitejšie.
Dni mesta zavŕšili atraktívne kon- zároveň živou pozvánkou na ich nový
certy popredných slovenských inter- spoločný projekt s vysokoškolskými
tanečníkmi Od Šťastného detstva až
pretov.
po univerzitnú Mladosť. So svojím
repertoárom sa publiku na námestí
Pravda je len jedna
Program mestských osláv počas po- predstavil aj Detský dychový orchessledného májového popoludnia otvo- ter ZUŠ, ktorý pri príležitosti desiaterilo vystúpenie detského folklórneho ho výročia založenia získal ocenenie
súboru Šťastné detstvo, ktoré bolo od primátora mesta.

Podvečer ho na pódiu vystriedala
zvolenská kapela M&J Soul so známymi hitmi Amy Winehouse, The Cranberries či Eda Sheerena a nielen svojou Horúcou láskou si postupne zapĺňajúce námestie podmanil populárny
slovenský spevák Lukáš Adamec.
Po jeho vystúpení už Brezno patrilo
hlavnej hviezde večera - rešpektova-

nému raperovi súčasnej hip-hopovej
scény a jeho dvornému dídžejovi. Kali
& Peter Pann dostali do varu hlavne
mladšiu generáciu, no všetkým bez
rozdielu pripomenuli napríklad aj to,
že Pravda je len jedna. Tanečná hudba
potom znela centrom mesta až do skorých ranných hodín a postaral sa o ňu
DJ Aqua. (Pokračovanie na 2. strane)

V Kaviarni pod vežou
to poriadne roztočili

Deti oslávili
svoj deň

Futbalový klub Brezno
postúpil do V. ligy
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Kuli s kapelou Desmod.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

Praskajúce námestie.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

Breznianske námestie počas
Dní mesta praskalo vo švíkoch
(Dokončenie z 1. strany)
Kaliho vystriedal Kuli
Sobotný večer odštartovala aktuálna víťazka Česko
Slovenskej SuperStar Tereza
Mašková, ktorá do svojho repertoáru zaradila aj skladby
od Michaela Jacksona, Věry
Špinarovej či Sie. Zahanbiť sa

nenechala ani slovenská hudobná legenda a čerstvý sedemdesiatnik Pavol Hammel,
ktorý svojimi piesňami rozprúdil spomienky predovšetkým u tých skôr narodených.
Zatiaľ čo v piatok na
breznianskom hlavnom pódiu exceloval Kali, v sobotu
ho vystriedal Kuli. Dni mesta

Legenda Pavol Hammel.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

Brezna 2019 totiž vygradovali
koncertom populárnej rockovej kapely Desmod. Známe
hity pôvodne metalovej formácie z Nitry diváci odmenili neutíchajúcim potleskom,
ktorý napokon ukončil až veľkolepý ohňostroj a záverečná
zábava pod taktovkou domácej skupiny Retro.

Hostiteľ mestských osláv,
primátor Tomáš Abel, poďakoval všetkým návštevníkom
za vynikajúcu atmosféru,
účinkujúcim za výbornú zábavu a zamestnancom mestského úradu, Technických
služieb a mestskej polície za
zvládnutú prípravu a organizáciu. Zároveň vyzdvihol

Lukáš Adamec.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

miestnych podnikateľov, ktorí
prispeli sponzorskými darmi, bez ktorých by Dni mesta nemohli mať taký kvalitný
program. Poďakovanie rovnako adresoval všetkým občianskym združeniam a štátnej
správe, ktoré tiež prispeli svojou troškou.
(eš)

Víťazka Česko Slovenskej SuperStar Tereza
Mašková.
FOTO: STANISLAV SPÁČ
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Spevácke hviezdy to v Kaviarni
pod vežou poriadne roztočili
Vo štvrtok popoludní
námestie ožilo vďaka repeťáckym hitom v podaní
speváckych hviezd. Zábava
pod holým nebom pod taktovkou Otta Weitera si opäť
získala srdcia všetkých divákov.
Podujatie otvorila vystúpením na námornícku tému
divadelno-tanečná skupina
Studnička pri dennom centre Prameň, ktorého členovia
z kreatívneho krúžku v stánku prezentovali svoju prácu.
Na pódium vystúpil obľúbený spevák Otto Weiter, ktorý
na akciu do Brezna zavítal už

Tančiareň pod holým nebom s Jadrankou.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

po ôsmykrát. „Vo vašom meste sa mi veľmi páči, s mnohými z vás sa už poznám osobne
a stali sme sa priateľmi. Verím, že aj tento rok nesklamete a budete sa spontánne
zabávať.“ A veru mal pravdu.
Námestie sa zmenilo na veľkú
tančiareň pod holým nebom,
v ktorej návštevníci spievali
a tancovali na obľúbené evergeeny takmer do polnoci.
V Kaviarni pod mestskou
vežou hostiteľ hudobno-zábavného programu Otto
Weiter a Andrea Fisher postupne privítali svojich hostí.

Krst cédečka.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

Gizka Oňová.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

O veselie sa postarali Gizka
Oňová, Jadranka, imitátor
Elvis Presley, hudobná skupina Galaktik a duo Lapaji
s najznámejšími ľudovými
piesňami. K úžasnej nálade
neodmysliteľne prispelo aj
domáce spevácke duo Mirka
a Ondrej, ktoré vydalo ďalšie
CD s názvom Rande s morom a pred publikom ho pokrstil primátor.
(md)

Sviatok horehronskej metropoly prišli
osláviť aj delegácie z partnerských miest
dzinárodnej spolupráce a ako
jeden z prvých hovoril o tom,
že musí vzniknúť medzinárodná ustanovizeň, predchádzajúca vojnovým konfliktom, ktorých dovtedy bolo
v Európe veľmi veľa.
„Som rád, že aj naše mesto
malým kúskom vypomáha
medzinárodnej spolupráci
a v tom, aby sa národy zbližovali, nie naopak, aby proti sebe
bojovali.“

Dni mesta Brezno 2019
opäť ponúkli pestrý a lákavý
program. Osobitné postavenie v plejáde podujatí má už
tradične uvítanie delegácií
z partnerských miest a pietny akt pri soche gen. M. R.
Štefánika.
Zahraniční hostia docestovali do Brezna vo štvrtok
a hneď na druhý deň ráno
absolvovali otváraciu jazdu
Horehronským expresom na
Zbojskú.
Brezno vypomáha v tom,
aby sa národy zbližovali
Sviatok horehronskej metropoly prišli osláviť aj delegácie z partnerských miest, a to
poľského Ciechanówa, ru-

Pietny akt.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

munského Nadlaku, srbského Čačaku a českého Nového
Bydžova. Hostia z Francúzska sa ospravedlnili, no pred
časom sa delegácia z Brezna
zúčastnila v Meudone na spo-

mienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej
smrti gen. M. R. Štefánika.
Ako v príhovore povedal primátor Tomáš Abel, generál
Štefánik bol symbolom me-

Poklonili sa osobnosti
celoeurópskeho významu
Brezňanom sa zároveň prihovorili všetci zástupcovia
družobných miest, ktoré patria k neodmysliteľnej súčasti
Dní mesta, pretože im dodávajú medzinárodný význam

a vážnosť. Podľa slov primátora, Brezno sa dlhodobo zapája
do medzinárodných projektov, či je to už v oblasti kultúry,
športu, na úrovni investícií,
či mnohých ďalších. Jedným
z nich je Erasmus plus. „Zmyslom je, aby sa naše mestá, samosprávy posúvali dopredu,
a to v prospech našich obyvateľov.“ Po slávnostných príhovoroch na pódiu sa zástupcovia Brezna spoločne so zahraničnými hosťami v sprievode
hudby v podaní Detského dychového orchestra pri Základnej umeleckej škole v Brezne
presunuli k soche gen. M. R.
Štefánika, kde sa poklonili tejto osobnosti celoeurópskeho
významu.
(md)
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Aj v Brezne oslávili
deň venovaný deťom
Počas Dní mesta oslávili
MDD v Brezne s Tárajkom
a Popletajkou, ako aj na Ceste
rozprávkovým lesom. Odmenou pre všetkých bol úsmev
a radosť na tvárach detí.
Mesto Brezno na MDD deťom venovalo darček v podobe
vystúpenia obľúbenej dvojice
Tárajko a Popletajka. Na námestie zavítali dvaja nerozluční priatelia z krajiny Rozprávkovo, ktorí precestovali celý
svet, a veru prišli aj do Brezna.
Predstavenie plné zábavných
situácií, pesničiek, tancov,
ale najmä nových kamarátov
z rozprávok potešilo nielen deti, ale aj dospelých.
Jedným z najobľúbenejších
podujatí rodín s deťmi je Cesta rozprávkovým lesom cez
brezniansku Skalku. Zorganizovať ju nie je jednoduché,
vyžaduje si niekoľkotýždňovú
prípravu. Opäť sa však vyda-

Boki v Brezne.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Medzi školákov
zavítal aj raper Boki
Obľúbená dvojica Tárajko a Popletajka.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

rila na výbornú. V rámci Dní
mesta sa 39. ročník uskutočnil v nedeľu 2. júna a aj tentokrát ho zorganizoval OZ Klub
slovenských turistov TOMO
Brezno v spolupráci s mestom,
Technickými službami, Lesmi mesta Brezno. Už tradične
pripravili pestrú paletu atrakcií, pričom najväčšiu radosť

prežívali najmenší účastníci,
ktorých na stanovištiach vítali
rozprávkové postavičky. Deti
prechádzkou po trase si vyskúšali šikovnosť pri splnení rôznych disciplín. Okrem nezabudnuteľných zážitkov a sladkých odmien dostali chlebík
a špekáčik, ktorý si vlastnoručne opiekli na ohníku.
(md)

Vďaka žiakom a študentom námestie ožilo aj
v piatok dopoludnia. Súťažili v rôznych netradičných
disciplínach, k uvoľnenej
atmosfére prispeli aj ich
pestré vystúpenia a na záver
medzi nich zavítal známy
raper Boki.
Námestie pre mladých
– to je názov podujatia,
v rámci ktorého škola bavila školu. Ujsť si ho nenechali breznianske základné
a stredné školy, práve ktorým bol program venovaný.
Pomocnú ruku pri organizovaní aj tento rok podal Mestský mládežnícky parlament.
Žiaci zo Základnej školy
Karola Rapoša, Pionierskej
2 ako aj MPČĽ, a študenti

gymnázia pripravili pestré
vystúpenia, počas ktorých
spievali, tancovali, recitovali, ako aj zmerali si sily v rôznych netradičných disciplínach. Jednou z nich bol aj
metlobalový turnaj, prekážková dráha či maľovanie na
tvár. Na záver akcie ich zabavil obľúbený raper Boki,
ktorý je známy vďaka šou
Česko Slovensko má talent.
Chytľavé texty, rytmická
hudba a veľa pozitívnej energie sú jeho hlavné tromfy,
ktorými si získal tisícky fanúšikov, a z jeho vystúpenia
sa tešili aj v Brezne. V rámci
akcie počas Dní mesta mladí ľudia mali opäť výbornú
príležitosť lepšie sa spoznať
či získať nových kamarátov.
(md)

Metlobalový turnaj.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Rozprávkový les.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Koncert ZUŠ si opäť získal srdcia divákov
Jednému z prvých sprievodných podujatí Dní mesta síce neprialo počasie, no
na jeho kvalite to neubralo.
Koncert v Základnej umeleckej škole opäť zožal úspech.
V stredu 29. mája Základná umelecká škola v Brezne
usporiadala v poradí šiesty
záhradný koncert, ktorý však
pre nepriaznivé počasie presunuli do sály. Na podujatí
privítali medzi sebou aj viceprimátora Martina Juhaniaka,

Záhradný koncert pre nepriaznivé počasie presunuli do sály.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

ktorý všetkým zaželal úspešný priebeh koncertu. Počas
programu, v ktorom dominovala hudba 21. storočia, ale aj
romantická a ľudová, vládla
príjemná atmosféra. „Nechýbala ani skladba od nášho
priateľa, nemeckého hudobného skladateľa Joachima Johowa. Predstavili sa všetky hudobné telesá školy – spevácky
zbor Úsmev, tri ľudové hudby,
vrátane folklórnej skupiny
Hronka, kapela Rusty Cat,
akordeónovo-keyboardo-

vý súbor, dychový orchester,
vystúpili tanečníci, súčasťou
boli aj sólové čísla,“ povedala
riaditeľky ZUŠ Gabriela Pravotiaková. Podujatie spestrila
aj výstava prác žiakov výtvarného odboru. Hostia si z koncertu odniesli krásny kultúrny
a umelecký zážitok, dokonca
im neprekážala ani preplnená
sála. Ostáva už len veriť, že počasie o rok nesklame a umožní
milé podujatie usporiadať vo
vonkajšom areáli školy.
(md)
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V parku na námestí
rozvoniavali guláše
Príprava kotlíkových gulášov podľa tradičných a
často tajných receptúr, ktoré
im dodávajú osobitú chuť,
sa stala už neoddeliteľnou
súčasťou mestských osláv.
Nebolo to inak ani v ich aktuálnom ročníku.
Vôňa hektolitrov hustej a
výdatnej polievky plnej variabilných ingrediencií sa šírila
mestským parkom už od skorého sobotného dopoludnia.
Svoje kulinárske umenie tu
predvádzali členovia Divadelného súboru Jána Chalupku,
Folklórneho súboru Mostár,
Dychového orchestra Brezno,
Skupiny historického šermu

Oceňovanie.
FOTO: JURAJ VEVERKA

Berezun, Speváckeho zboru
mesta Brezna, Dobrovoľného hasičského zboru Brezno, Klubu vojenskej histórie
Anthropoid, Lesov mesta
Brezno, štátnej polície a rovnako aj primátor Tomáš Abel.
Ich gurmánske výtvory
nasýtili nielen hladné žalúdky okoloidúcich, ale zároveň
pomohli zdravotne hendikepovanej Magdaléne Čunderlíkovej, ktorej bol venovaný
výťažok z predaja. Vyzbierané
finančné prostriedky použije
na zaplatenie liečebného pobytu v niektorom z rehabilitačných centier na Slovensku,
čo by malo pomôcť stabilizovať jej zdravotný stav.
(eš)

Zlatá Bomburova
šabľa do Indonézie
V breznianskej synagóge
bolo v prvý júnový deň slávnostne vyhodnotenie 24. ročníka medzinárodnej súťaže
kresleného humoru a satiry
O Bomburovu šabľu na tému
Robot – moderná doba.
Do súťaže prišlo 353 kresieb
od 176 autorov z 22 krajín sveta – z Austrálie, Brazílie, Číny,
Indonézie, Indie, Iránu, Mexika, Ruska, Srbska, Ukrajiny
a ďalších štátov. Karikaturisti
súťažili o zlatú, striebornú
a bronzovú šabľu a autori nad
15 rokov aj o finančné odmeny. Každý mohol do súťaže
poslať najviac päť svojich prác,
ktoré mohli byť realizované
ľubovoľnou technikou. Porota už tradične vyberala z veľkého množstva kresieb, lebo
moderná doba umožňuje, aby

Najúspešnejší autori.
FOTO: JURAJ VEVERKA

práce prišli aj elektronicky,
a teda z celého sveta.
V kategórii do 15 rokov
(prišlo 114 kresieb od 101 autorov) odborná porota prvé
miesto udelila Martinovi Babinčákovi z Prešova, druhé
miesto Laure Amalii Lopez
z Heľpy a tretie Sofii Soškovej
z Prešova. Okrem toho čestné
uznanie získali Ognjen Gaurilovic a Ognjen Stojanovic zo
Srbska, Lukáš Galbavý zo Senice a Chiara Šuhajdová zo ZŠ
s MŠ K. Rapoša v Brezne.
V hlavnej kategórii nad 15
rokov (prišlo 239 kresieb od
75 autorov) zlatú Bomburovu šabľu získal Jitet Kustana
z Indonézie, striebornú Konstantin Kazanchev z Ukrajiny
a bronzovú Henryk Cebula
z Poľska. Držiteľmi čestného
uznania sa stali František Boj-

ničan z Hlohovca, Jan Tomaschoff z Nemecka, Mileta Miloradovič zo Srbska a Dariusz
Dobrowski z Poľska.
Ocenenia najúspešnejším
autorom odovzdal viceprimátor mesta Brezna Ján Králik a predseda poroty Peter
Zifčák. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bola aj vernisáž
výstavy najúspešnejších prác,
na ktorej boli prítomné tiež
delegácie partnerských miest
z Poľska, Srbska, Rumunska
a Českej republiky. Na podujatí, ktoré bolo súčasťou Dní
mesta Brezna, vystúpili žiaci
a učitelia Základnej umeleckej
školy v Brezne a skupina historického šermu Berezun. Výstava najúspešnejších kresieb
24. ročníka Bombrovej šable
v synagóge potrvá do 28. júna.
(dr)

Príprava kotlíkových gulášov
v parku. FOTO: JURAJ VEVERKA

Letný jarmok už po ôsmykrát
Ku Kráľovským dňom
Horehronia patrí aj letný
jarmok, ktorý návštevníkom
ponúka široké spektrum ľudových výrobkov, spotrebného tovaru, ale aj zábavy
a dobrého jedla.
Drevené, ľanové, prútené
a kožené výrobky cez hračky,
keramiku, bižutériu až po maľované obrazy či textil od viac
ako tridsiatky remeselníkov
ponúkol 8. ročník breznianskeho letného jarmoku. Široké spektrum ľudových
výrobkov doplnil spotrebný
tovar, ale aj kolotoče a pravé
jarmočné špeciality. Nechýbali grilované jedlá, medovníky, cukrovinky, trdelníky

párance, zemiakové špirály
a placky ani tradičné halušky
či návštevníkmi mimoriadne
obľúbené poplamúchy. Medovina tiekla potokom a výčap
piva priamo pred mestským
úradom samozrejme v ničom
nezaostával. Prvýkrát tu stál aj
informačný stánok Oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Región Horehronie, v ktorom
pracovníčky Turisticko-informačnej kancelárie propagovali jednak program samotných
Dní mesta, no predovšetkým
nový regionálny produkt cestovného ruchu – historický
vláčik Horehronský expres,
ktorý v posledný májový
deň zahájil svoju prvú jazdu
z Brezna na Zbojskú.
(eš)

Letný jarmok už po ôsmykrát.
FOTO: PETER BERČÍK
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Ocenili najlepších športovcov za rok 2018
Piatok podvečer patril nielen vystúpeniu hudobných
skupín, ale aj uznaniam. Vyhlásili najlepších športovcov
mesta Brezno za rok 2018.
Kráľovské dni Horehronia
sa niesli aj v duchu oceňovaní
úspešných športovcov. Mesto
sa im tak verejne poďakovalo
za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu doma, ako aj za
hranicami regiónu i Slovenska.
Ocenenia im odovzdal primátor Tomáš Abel, ktorý im poprial, aby sa im naďalej darilo
v ďalšom športovom pôsobení.
Ocenenia získali: najlepší športovec – Lenka Ťažká
(Karate klub Milana Piliara).
Dosiahla mnoho úspechov,
vyhrala juniorské majstrovstvá SR (MSR) a na seniorských skončila druhá; najlepší

Najlepší športovci za rok 2018.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

Úspešní futbalisti FK Brezno.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

športový kolektív – Štafeta
ŠK Flipper Brezno (Timea
Mecková, Sascha Jirmerová, Ema Valachová a Hanna
Bubelínyová). Vlani na MSR
mladších žiakov obsadili 5.
miesto; najlepší športový tréner – Monika Jenčová (Karate
klub Milana Piliara). V jej kolektíve pôsobia dvaja majstri
Slovenska, víťazka Slovenského pohára (SP), pretekárka,
ktorá sa zúčastnila na ME. Jej
zverenci vlani získali dovedna
216 medailí; najlepší športovci klubu – Ice Skating Team

Brezno – Emma Štulajterová.
Na podujatiach SP obsadila
dve prvé a štyri druhé miesta;
ŠK Flipper Brezno – Veronika Slivková. Vlani na MSR
juniorov získala 4. miesto, dve
6. miesta; Športový strelecký
klub Brezno – Alex Kortán.
V roku 2018 sa zúčastňoval
na podujatiach národnej ligy mládeže, kde v konečnom
poradí obsadil 4. a 6. miesto;
Klub biatlonu Brezno – Barbora Horniaková. Medzi jej
najvýraznejšie úspechy patrí
17. miesto na IBU pohári vo

Francúzsku a 8. miesto na
Európskom zimnom olympijskom festivale mládeže v Sarajeve. Freeride lyžovanie – Ján
Tajboš. Na svoje konto si pripísal 5. miesto vo Francúzsku
a 7. v Andorre; Atletický klub
Mostáreň Brezno – Michal
Medveď. Na halových MSR
dorastencov obsadil v guli 9.
miesto, v hode oštepom siedme. Primátor zároveň ocenil
futbalistov FK Brezna, a to pri
príležitosti ich veľkého úspechu, postupu do V. ligy.
(md)

Jubilujúcim kolektívom poďakovali za ich činnosť
Podobnej pocty ako športovcom v piatok, sa na druhý
deň dostalo aj jubilujúcim
umeleckým kolektívom.
Za všetku radosť a potešenie,
ktoré pravidelne rozdávajú, si
zaslúžili aplauz pred zaplneným námestím.
Ocenenie pre Detský
dychový orchester
Pred hlavným večerným
programom primátor Tomáš
Abel a viceprimátor Ján Králik
tohtoročným jubilantom poďakoval za dlhoročnú činnosť
a ich prínos nielen pre mesto
Brezno. Pamätný list pri príležitosti 10. výročia založenia
odovzdali Detskému dychového orchestru pri ZUŠ v Brezne,
ktorý funguje pod pedagogickým vedením Mariána Švoňavu, Mateja Krellu, Kataríny
Krellovej a Mariany Faško-Rudášovej, samozrejme jeho

Skupina historického šermu Berezun oslávila dvadsiatku.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

čestným členom je aj zakladateľ
Ivan Sýkorka. Veľkým úspechom bol na jeseň 2013 spoločný projekt prvého profilového
CD všetkých dychových telies
Brezna, kde orchester nahral
štyri skladby, ako aj reprezentovanie kraja po prvýkrát na
Celoštátnej súťažnej prehliadke detských a mládežníckych
dychových hudieb v Dolnej Súči 2016, odkiaľ si odniesol zlaté

pásmo. Vlani na celoštátnej súťaži detských a mládežníckych
dychových hudieb sa umiestnil
v zlatom pásme a získal titul
majster Slovenska.
Berezun si zapísal
dvadsiatku
Pamätný list si prevzala aj
skupina historického šermu
Berezun, a to pri príležitosti 20.
výročia založenia. Spomínaný

Ocenenie získal aj Detský dychový
orchester ZUŠ. FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

názov sa nachádza v najstaršej
písomnej zmienke o Brezne.
Listina Štefana V. zo 17. augusta 1270 obsahuje prepis a potvrdenie privilégia listiny Bela
IV. z 11. augusta 1265. Sú to tzv.
Turčiansko-liptovské privilégiá, kde panovník uvádza hranice územia, na ktorom môžu
osadníci z Liptova slobodne
poľovať. Jedna z týchto hraníc
je pomenovaná ako Terra Be-

rezun. Skupina sa venuje obdobiu neskorého stredoveku
(15. st.) a v rámci možností sa
čo najvernejšie snaží vyobraziť
život človeka vo všetkých vrstvách feudálnej spoločnosti. Jej
scénky sú humorne motivované, momentálne už dva roky
pracujú na výrobe všetkých
typov palných zbraní a rekonštrukcii ťažkoodenej pechoty
západného typu.
(md)
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FK Brezno.
FOTO: PETER BERČÍK

Prezident FK Brezno: Nad ničím iným,
ako nad postupom, sme nerozmýšľali
Po troch rokoch od „zmŕtvychvstania“ breznianskeho
futbalu sa zverencom trénera Martina Auxta podarilo naplniť ich postupové
ambície. O veľkom úspechu
pre breznianske farby sme
sa porozprávali s prezidentom klubu Miroslavom Baranom.
Ako mužstvo rozchodilo
víťazné oslavy?
- Víťazné oslavy vypukli
na ihrisku prvýkrát v 93. minúte zápasu so Slovenskou
Ľupčou, keď sa nám podarilo skórovať na 2:1, a vzápätí druhýkrát, keď hlavný
rozhodca ukončil futbalový
zápas. Vedeli sme, že pre nás
to znamená, že sme si už štyri kolá pred koncom súťaže
zabezpečili postup. Víťazné
oslavy pokračovali do neskorých večerných hodín...
V 93. minúte rozhodnúť
o definitívnom postupe do
vyššej ligy je výkon à la Manchester. Zrejme stúpol nielen adrenalín, ale aj sebavedomie. Čo to pre brezniansky futbal znamená?
- Pre brezniansky futbal to
znamená určite veľa. V 93.
minúte zápasu nám určite
všetkým padol veľký kameň
zo srdca. Na jednej strane
to znamená veľkú radosť, že
sme dosiahli veľký úspech od
znovuzaloženia klubu v roku 2016, a na druhej strane
aj záväzok, že už sa musíme
obzerať, čo nám nasledujúci
ročník prinesie a pomaly sa
naňho pripraviť. Už v najbližších dňoch máme stretnutie

vedenie klubu - Marek Makuša, Martin Auxt a Michal
Daxner, aby sme sa pozreli
smerom do ďalšieho ročníka.
Bude to odvážny pohľad?
- Určite áno. Už samotná príprava nám ukáže, ako
sme na tom. Plánujeme náš
klub prihlásiť aj do Slovenského pohára, kde budeme
hrať s najväčšou pravdepodobnosťou s klubom z vyššej
súťaže, takže verím, že to bude kvalitná príprava na ligu.
Času nie je veľa, lebo prvé
kolo je už naplánované na
prvý augustový víkend, takže
priestoru na oddych, ale aj na
tréning nie je veľa.
Niekoľko rokov sa futbalový tím Brezna na ihrisku
skôr trápil, ako vyhrával.
Čomu sa dá pripísať tohtosezónne zmobilizovanie síl?
- Nedá sa vyslovene povedať, že sme sa trápili. V prvom roku sme skončili po
jesennej časti na druhom
mieste, a veľa ľudí nám vtedy ani neverilo, že sa podarí
FK Brezno poskladať. Treba
pripomenúť, že prvý domáci zápas od znovuzaloženia
klubu proti Slovenskej Ľupči
21. 8. 2016 sledovalo 1400 divákov. Pre nás bolo najťažšie
obdobie v prvom roku v súťažnom ročníku 2016/2017,
kde sme jarnú časť dohrávali
veľmi ťažko, častokrát, kto
mohol, ten prišiel. Druhý rok
sa situácia zastabilizovala, zostalo zdravé jadro, ktoré bolo
doplnené novými chlapcami
a dorastencami a začali sme
si dávať čiastkové ciele. Nový

tréner Martin Auxt priniesol
do kabíny nový vietor, začalo
sa s pravidelnými tréningami,
čo prinieslo v treťom roku pôsobenia svoje ovocie a to vytúžený postup. Ale určite, čo
zdobí momentálne FK Brezno, je súdržnosť, výborný kolektív, čo sa prenieslo zo šatne
na ihrisko.
Komu teda budeme ďakovať?
- Chcel by som poďakovať
všetkým, ktorí sa akokoľvek
pričinili o to, že FK Brezno
vzniklo a že funguje. Poďakovanie patrí vedeniu mesta
Brezno na čele s primátorom
Tomášom Abelom, ktorý
našiel spoločnú reč s vedením Železiarní Podbrezová
a mal snahu po desiatich
rokoch opäť znovuzaložiť
futbal v Brezne a neustále
ho podporovať. Chlapcom,
ktorí stáli pri založení klubu
Marekovi Makušovi, Milanovi Belkovi, Martinovi Boháčikovi, Martinovi Auxtovi,
Danielovi Kleskeňovi. Hráčom, ktorí neváhali a prišli do
novovzniknutého klubu a ostali nám verní - Jozef Vozár,
Peter Kupec, Matej Ondík,
Michal Náther, Jozef Turňa
a aj chlapcom, ktorí postupne
prišli do FK Brezno a posilnili
naše hráčske, ako aj funkcionárske rady - Michal Banik,
Ondrej Pribula, Oliver Trajteľ, Ivan Sojak, Jakub Kučera,
Peter Mucha, Dávid Marko,
Ivan Krajči, Peter Giertl, Ján
Gajdošík, Michal Daxner. Takisto chlapci z dorastu Dominik Molčan, Dominik Trnka,
Jakub Nosáľ, Branislav Ska-

loš, Tomáš Komora a Samuel dobre našliapnuté z prvého
Belko.
miesta tabuľky. Je teda kde
loviť pri dopĺňaní kádra na
Pred tromi rokmi to bolo nasledujúcu sezónu?
len zbožné želanie, dnes rea- S dorastom to vyzerá veľlita. Piata liga je istá. Aké sú mi dobre, lebo už teraz môďalšie ambície FK Brezno?
žeme povedať, že bol správny
- Už od prvého okamihu, krok, keď sme zakladali FK
keď sa zrodila myšlienka zno- Brezno, že sme začali pracovuzaloženia klubu v Brezne, vať aj s mládežou. Už teraz
sme nad ničím iným, ako to prináša svoje ovocie. Veď
nad postupom nerozmýšľali. v jarnej časti sa na hraciu
Avšak až realita nám ukázala, plochu v mužskej kategórii
že to také jednoduché nebu- pozrelo už sedem dorasde. Spomeniem, že prvýkrát tencov a z toho minimálne
sme sa stretli na pôde mesta traja pravidelne hrávali v zákoncom roku 2015 v zostave kladnej zostave. Preto je na
Tomáš Abel, Marek Makuša, čom stavať aj do budúcna.
Milan Belko, Martin Bohá- Verím, že aj v ďalšej sezóne
čik, Martin Auxt a ja. Tu sme nám v doraste opäť vyskosi povedali svoje predstavy čia chlapci, ktorých si tréner
a museli sme riešiť prvú ná- mužov postupne vytiahne
ročnú úlohu a to snažiť sa
a vyskúša v mužskej kategórii.
presvedčiť všetky kluby v I.
Poďakovať musíme trénerotriede, aby nám dali súhlas
vi Vladovi Koštiaľovi a jeho
a aby sme mohli rovno začať
v tejto triede a nemuseli ísť vedúcemu Jožovi Benkovi.
od úplného konca. Prvý po- Skoro na dennej báze s chlapstup sa nám teda už podaril cami trénujú a to sa prejavuje
v marci 2016, keď na výkon- na ich fyzickej kondícii a tým
nom výbore bolo schválené, pádom nemajú problém odože FK Brezno môže začať v I. hrať aj dva zápasy za víkend.
triede OBFZ BB. Po aktuál- Jeden za dorast a jeden za
nom postupe je však už istá mužov.
piata liga a vieme, že nemôAktuálna sezóna ešte nežeme zaspať a už teraz začať
pracovať na tom, aby nás nič skončila. Môžu sa diváci
v lige neprekvapilo. Ambície tešiť na plnokrvný futbal zo
sú jasné, udržať tento výbor- strany FK Brezno aj naďalej,
ný kolektív pokope, doplniť alebo sa bude už len dohráho vhodnými hráčmi a prilá- vať?
- Nič sa dohrávať nebude.
kať na breznianske tribúny, čo
Jedným z našich cieľov v tejto
najväčší počet divákov.
sezóne bolo, že neprehráme
Pozitívne to vyzerá aj ani jeden zápas a preto nas dorastencami. Chlapci už ši chlapci určite pôjdu aj vo
vlani postúpili do tretej ligy zvyšných zápasoch naplno.
a aktuálne to tiež majú veľmi
(eš)
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www.kino.brezno.sk
6. JÚN, ŠTVRTOK O 19.00
GODZILLA 2: KRÁĽ
MONŠTIER
Akčný/Sci-fi/Triler, USA, 132
min, české titulky, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

7. JÚN, PIATOK O 19.00
(3D), 12. JÚN, STREDA
O 19.00 (2D)
X-MEN: DARK PHOENIX
Akčný/Dobrodružný/Fantasy,
USA, 114 min, český dabing,
MP12, vstupné: 3D/6 €, 2D/5,50
€.

8. JÚN, SOBOTA O 16.00,
16. JÚN, NEDEĽA O 16.00
PSIA DUŠA 2
Rodinný, USA, 108 min, český
dabing, MP12, 2D, vstupné: 5,50
€.

8. JÚN, SOBOTA O 19.00
TED BUNDY: DIABOL
S ĽUDSKOU TVÁROU
Dráma/Životopisný/Krimi, USA,
108 min, české titulky, MP15, 2D,
vstupné: 5,50 €.

9. JÚN, NEDEĽA O 16.00
BLESKOVÝ MANU
Rodinný/Animovaný, DEU, 88
min, slovenský dabing, MP, 2D,

vstupné: 5,50 €.

9. JÚN, NEDEĽA O 19.00
MÔJ DEDO SPADOL
Z MARSU
Animovaný/Rodinný, HR/LU/
NO/CZE/SI/SK/BA, 75 min, slovenský dabing, MP7, 2D, vstupné: 5,50 €.

13. JÚN, ŠTVRTOK
O 19.00
MUŽI V ČIERNOM:
GLOBÁLNA HROZBA
Sci-fi/Akčný/Komédia, USA, 120
min, slovenské titulky, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

15. JÚN, SOBOTA O 16.00
ALADIN
Dobrodružný/Rodinný/Akčný,
USA, 120 min, slovenský dabing,
MP7, 2D, vstupné: 5,50 €.

15. JÚN, SOBOTA O 19.00
RODIČIA POD PAROU
Komédia, USA, 97 min, české titulky, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

16. JÚN, NEDEĽA O 19.00
UZLY A POMARANČE
Romantický/Dráma, NR/SK/
CZE, 90 min, originálna verzia,
MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

Rezervačný systém Sociálnej poisťovne vám uľahčí
návštevu pobočky a ušetrí čas
Poistenci Sociálnej poisťovne si môžu
rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne
a vyhnúť sa zbytočnému čakaniu.
Rezervačný systém sa nachádza na
webovej stránke Sociálnej poisťovne
www.socpoist.sk a práca s ním je
veľmi jednoduchá. Pre prístup netreba žiadne heslo. Pri objednávaní
termínu nemôžete zablúdiť, ani sa
pomýliť – systém vám vždy povie, čo

urobiť: vyberiete si, čo vybavujete,
bydlisko s pobočkou, určíte si dátum
a čas návštevy. Potvrdenie s termínom
a menom zamestnanca Sociálnej
poisťovne, ktorý vás vybaví, obratom
dostanete na e-mailovú adresu. Ak ste
prišli do pobočky Sociálnej poisťovne
bez objednania a až tam ste sa rozhodli
nečakať, termín si môžete rezervovať
priamo na mieste – počítač v kiosku
pobočky je vám k dispozícii.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV

Kirby je ďalšie nechcené šteniatko, pre ktoré hľadáme
milujúcu rodinku. Má približne dva mesiace, v dospelosti
predpokladáme menší vzrast.
Je vhodný do bytu alebo rodinného domu s prístupom
dovnútra. Pred adopciou bude veterinárne ošetrený a čipovaný.

Pitty je štvormesačný originálny kríženček, v dospelosti predpokladáme stredný
vzrast. Ako každé šteniatko,
vyžaduje veľa pozornosti a výchovu. Je vhodný do bytu alebo rodinného domu s prístupom dovnútra. Pred adopciou
bude veterinárne ošetrený
a čipovaný

 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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časť tváre

T4

skonzumujeme

Národný podnik

zviera

značka kvalitnej
múky

T2

ucelené
spojenie slov

títo (rus.)

mestské noviny

knižné
vydavateľstvo

kartársky výraz

strana (skr.)

T3

predložka (7.p.)

International
Space Station
nevyučuj

stará strelná
zbraň

Ťažký priemysel

argón (chem.)
nemecká
automobilka

blázon (nem.)

ucho (angl.)
osobné zámeno
nasilu prikrmuj

T5

žiari, osvetľuje

predchodca
hov. dobytka
Terézia (dom.)

ženské meno
belgické sídlo

amer. herec
(Richard)

ohorok
zostreľ, traf

trávnatá rovina
montovaný dom

krúť, vrť
existovali

atletická
disciplína
značka
margarínu

žlč (maďar.)

nákup

okraj, obruba
(zried.)
škriepka, zvada

hlas kravy
vojenské
vozidlo

predpoveď
budúcnosti
okrasný sad

EČV Nitry

strieľaj
hudobná
skupina

pulz
Jaroslav (dom.)

T6
solmizačná
slabika
umenie (franc.)

snáď, hádam
otvorený (angl.)

ženské meno
Pavol (dom.)

oslovenie dámy
prepravná
podložka

vzduch (angl.)
spolu, spoločne

česká rieka

tanečný priestor
skupenstvo
vody

skôr
staršia značka
autosviečok

hokejové
náčinie

stratég

EČV Krupiny
pracuj s pluhom

ponáralo
vtĺkol

Eduard (dom.)

Oddelenie
technickej
kontroly
pozri, aha

kosili
červená
tekutina

krstné meno
Djokoviča

Pomôcky:
okno
GENK,
osobné zámeno
IRRE, PAL

solmizačná
slabika
dvojhláska

orgány zraku

T1

africký veľtok

prvá žena

špicatý koniec
nástroja
Extraliga

titán (chem.)

vedecký názov
krídla

koncovka
zdrobnenín

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 14. júna. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Jozefa Pribylinu z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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DNI MESTA BREZNA 2019

Škôlkari podali olympijské výkony
športovú akciu otvoril jeho
zástupca Martin Juhaniak,
ktorý malým pretekárom poprial veľa úspechov.
Do rokmi overeného projektu sa zapojila stovka detí,
ktoré súťažili v skoku do diaľky, behu na 30 metrov, hode
loptičkou a v štafete. Nechýbala ani praktická zdravotnícka príprava pod záštitou
Breznianska Aréna v po- Slovenského Červeného kríslednú májovú stredu hostila ža, ale ani detská zumba či
malých olympionikov, ktorí skákací hrad.
tu súťažili o putovný pohár
Putovný pohár putuje
primátora.
do Valaskej
V aktuálnom ročníku
Keď sa deti bavia športom
Do Okresnej športovej Okresnej športovej olympiolympiády materských škôl, ády materských škôl si najktoré v rámci sprievodných lepšie počínali škôlkari z Vapodujatí Kráľovských dní laskej, na delenom druhom
Horehronia organizuje mesto mieste skončili malí športovci
Brezno, sa tentokrát zapoji- z Braväcova a Mazorníkova,
li štvorčlenné družstvá z 25 a z bronzovej priečky sa tešili
škôlok z celého regiónu. Tím predškoláci z Hradieb. V sadrobcov, ktorý najlepšie zvlá- mostatnej kategórii zdravotdol štyri súťažné disciplíny, nícka príprava vedeli najlepsa na celý jeden rok stal dr- šie poskytnúť prvú pomoc
žiteľom putovného pohára deti z materskej školy v Heľprimátora mesta. Populárnu pe pred svojimi rovesníkmi
Už 22. pokračovanie si
zapísalo obľúbené športové
podujatie určené pre predškolákov z celého Horehronia. Veľký záujem o olympiádu materských škôl, ktorá
je pravidelnou súčasťou Dní
mesta, potešil aj organizátorov. Zapojili sa totiž takmer
všetky škôlky z okresu.

Zdravotnícka príprava.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

z Braväcova a Dolnej Lehoty.
„Sme radi, že o športovú
olympiádu materských škôl
majú škôlky stále veľký záujem, o čom svedčí narastajúci
počet účastníkov. Veríme, že
udržíme vysokú kvalitu podujatia a budeme mať len pozitívne odozvy,“ uzavrel Miroslav Baran, vedúci odboru
kultúry a športu v Brezne.
(eš)

Malí atléti.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
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Cyklistov odštartovali
už po štvrtýkrát
Už tradičnou akciou
v rámci sprievodných podujatí Dní mesta sa stala aj
Cyklojazda verejnosti. Po
prvýkrát pred štyrmi rokmi mesto zorganizovalo pre
cyklistických nadšencov akciu Kilometre pre zdravie,
ktorá sa stretla s pozitívnym
ohlasom, preto sa v nej roz-

hodlo spoločne s CK Route
66 pokračovať a urobiť pevnú súčasť osláv. Cyklistov
v sobotu ráno z námestia odštartoval primátor a vydali sa
na trasu cez sv. Ján v Hronci,
Sihlu a späť. Na záver podujatia všetkým účastníkom
odovzdali pamätné listy.
(md)
Na podujatí sa podarilo vyzbierať krásnych 750 eur. FOTO: ŠTEFAN NÉMETH

Streetbalistom sa podarilo
vyzbierať krásnych 750 eur

FOTO: JURAJ VEVERKA

Starí páni nesklamali
Už počas prvých dní
mestských osláv patrili
breznianske športoviská
všetkým generáciám. Zatiaľ
čo v Aréne bojovali o pohár
primátora škôlkari, na futbalovom štadióne si to v exhibičnom zápase rozdali
možno aj ich dedovia.
V stredu 29. mája sa
v rámci sprievodných podujatí Dní mesta na futbalovom štadióne v Brezne odohral exhibičný zápas medzi
starými pánmi z Čierneho
Balogu a domáceho Brezna.

finále a tešili sa z ich premiérového titulu v tomto turnaji.
V individuálnych súťažiach
si zmerali sily resp. presnosť
takmer všetci zúčastnení hráči. V súťaži o najlepšieho trojkára turnaja dominoval Tibor
Jány z víťazného tímu Okolo
pol 2ej. V súťaži o najlepšieho strelca trestných hodov si
najlepšie počínal Michal Bulla
z domáceho tímu BoRdel B.
Najväčší víťaz bol už tradičHralo sa v štyroch skupinách každý s každým a prvé ne človek, ktorému bolo celé
dva tímy z každej skupiny ná- podujatie venované. Vyzbiesledne postúpili do štvrťfinále.
Tu sa hralo vyraďovacím spôsobom a do semifinále sa napokon dostala štvorica družstiev BoRdel A, Kolenami do
kolien, Okolo pol 2ej a Ballers.
Menej úspešní v semifinálových bojoch sa stretli v zápase
o bronz, kde si napokon lepšie
počínal domáci tím BoRdel
oproti zvolenskému Kolenami do kolien. Vo finále na seba narazili martinský Ballers
a suverénny Okolo pol 2ej. Tí
svoju suverenitu naprieč celým turnajom potvrdili i vo Charitatívny turnaj Streetball ľuďom.
Na štvrtom ročníku charitatívneho turnaja Streetball
ľuďom, ktorého výťažok bol
venovaný zdravotne ťažko postihnutej Magdaléne
Čunderlíkovej, sa zúčastnilo 15 družstiev. Išlo prevažne o Horehroncov, ale do
Brezna zavítali aj hráči zo
Zvolena, Žiaru nad Hronom,
Martina či Ružomberka.

Cestu na tribúny si našla
približne stovka skalných,
ktorá si napriek daždivému počasiu nenechala ujsť
stretnutie odvekých rivalov.
Tí svojej povesti neostali nič
dlžní a pôvodnú exhibíciu
poňali po svojom, teda ako
finálový súboj o majstrovský titul. O poznanie mladší Baločania predviedli na
breznianskom trávniku kvalitný výkon a šiestimi gólmi
proti jednému domácemu
napokon spečatili svoje jednoznačné víťazstvo.
(eš)

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

FOTO: JURAJ VEVERKA

Kondíciu si preverili žiaci aj študenti
Organizátori Dní mesta
pri zostavovaní programu
mysleli aj na mladšie ročníky. Vo štvrtok pre ne pripravili aktívne dopoludnie plné zaujímavých športových
disciplín.

Starí páni na breznianskom trávniku.

raná suma z turnaja sa napokon zastavila na hodnote 750
eur, ktoré priamo v dejisku
turnaja na ihrisku Súkromnej strednej odbornej školy
pedagogickej EBG odovzdali
do rúk Magdalény Čunderlíkovej. Táto suma bude ešte
navýšená o čiastky z primátorského guláša a gulášov ďalších
organizácií, ktoré mala možnosť verejnosť ochutnať počas
Dní mesta na breznianskom
námestí.
Miroslav Koralka

Horehronské športové
hry. Takýto názov zvolili
usporiadatelia súťaží pre žiakov miestnych základných
a stredných škôl, ktoré sa

v rámci druhého dňa mestských osláv uskutočnili na
viacerých miestach súčasne.
Družstvá z prvého stupňa si
v telocvični na Pionierskej
2 zmerali sily v detskej atletike, v Aréne zas starší žiaci
odohrali trochu netradičné
turnaje vo florbale a futbale
na malé bránky bez brankára, streetball stredoškolákov
síce museli kvôli nepriazni
počasia presunúť z ulice pod

strechu Strednej odbornej
školy techniky a služieb, ale
súťažná atmosféra tým nijako neutrpela, a samozrejme nechýbalo ani obľúbené
veslovanie na trenažéroch
v priestoroch Hotelovej akadémie. Všetkým školám patrí
za pomoc pri organizovaní
podujatia, na ktorom sa zúčastnilo viac ako sto súťažiacich, veľké poďakovanie.
(eš)
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