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KONCERT VENOVANÝ SENIOROM
PONÚKOL JEDINEČNÝ UMELECKÝ ZÁŽITOK
Október sa už zapísal do nášho povedomia ako Mesiac úcty k starším. Za všetko, čo seniori počas svojho aktívneho
života urobili, sa im verejne poďakovalo aj vedenie mesta kultúrnym programom v mestskom dome kultúry.
Nadišlo obdobie, v ktorom vyjad- tóbra o 16.30 aj o 19.00 bolo skvelou
rujeme svoju vďaku, úctu a obdiv skôr príležitosťou zaspomínať si na pekné
chvíle a pookriať pri piesňach mladosnarodeným.
ti. Program otvorili hostitelia večera
spevácke Duo Mirka a Ondrej a priPookriali pri piesňach svojej
mátor Tomáš Abel, pre ktorého bolo
mladosti
Pri príležitosti Mesiaca úcty k star- cťou a potešením, že seniorov mohol
ším sa uskutočnil koncert, ktorý sa privítať a pozdraviť, zároveň im potradične pre veľký záujem opäť konal prial pevné zdravie, radosť a životný
dvakrát. Podujatie v piatok 4. ok- optimizmus.

Poslali pozdrav Karlovi Gottovi
Od samotného začiatku v kinosále
vládla výborná nálada. Divákov zabávali Duo Mirka a Ondrej, ktorí na pódiu
postupne privítali i svojich hostí. Veľký
aplauz si vyslúžil jedinečný Komorný
sláčikový orchester zo Sliača, sprevádzajúci muzikálového speváka Martina
Vetráka. Úvod vystúpenia venovali piesňam Karla Gotta, pri ktorých maestrovi

poslali pozdrav do hudobného neba.
Z Prahy do Brezna pricestoval aj známy
český spevák, hudobník a textár Marcel
Zmožek s manželkou Petrou, ktorí sa
breznianskemu publiku veľmi páčili. Už
teraz sa všetci tešia na ďalšie stretnutie
v mestskom dome kultúry na jednom
z koncertov, venovaných mestom Brezno. Na hodnotný umelecký zážitok budú ešte dlho spomínať.
(md)
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Červený kríž ocenil
jednotlivcov aj mesto

V Brezne opravujú najviac
poškodené komunikácie

V posledný septembrový štvrtok sa pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského Červeného kríža konala slávnostná akadémia v Cikkerovej
sieni na Radnici v Banskej
Bystrici.
Prítomným sa prihovorili viacerí predstavitelia tejto
organizácie a tiež zástupca
primátora Banskej Bystrice,
ktorí pripomenuli históriu
Slovenského Červeného
kríža, súčasné aktivity a vyzdvihli jeho celosvetový
význam, princípy a ďalšie
smerovanie.
V rámci podujatia ocenili
viaceré kolektívy aj jednot-

livcov. Z Brezna dlhoročných členov a spolupracovníkov Máriu Parobekovú
a Vasila Kubíka, ako aj
predsedu územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici
Jána Mačkina. Ocenenie za
podporu a spoluprácu získalo aj mesto Brezno, ktoré
je dlhoročným spolupracovníkom tejto organizácie, a to najmä v sociálnej
oblasti. Ocenenie mesto
veľmi potešilo a v zmysle
motta Sto rokov spolu pomáhame, spoluprácu so
SČK bude naďalej rozvíjať
a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
(jl)

Ocenenie pre mesto.
FOTO: FERDINAND HRABLAY

Renovujú kruhový objazd
Kruhová križovatka
pred nákupným centrom
S1 prechádza renováciou.
Breznianskej radnici sa ju
podarilo získať do svojej
správy.
S cieľom oživiť a skrášliť
vjazd do Brezna prebralo
mesto iniciatívu a požiadalo Slovenskú správu ciest
o správu kruhového objazdu na Ulici ČSA. „Rozhodli sme sa zrekonštru-

Skrášľujú vjazd do Brezna.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

ovať stred kruhového objazdu pri obchodnom centre a urobiť naše mesto zase
o niečo krajším. V rámci
zemných prác bude presadená pôvodná zeleň, terén
upravený do roviny a daný
úsek rozdelený na časti so
zeleňou a štrkovou plochou,“ vysvetľuje primátor
Tomáš Abel a dodáva, že
v strede plánujú umiestniť
aj symbol mesta.

(r)
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V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry samospráva rozbehla projekt
Oprava miestnych komunikácií 2019. Počas realizácie mesto žiada občanov
o nevyhnutnú spoluprácu
pri parkovaní motorových
vozidiel.
Mesto Brezno realizuje
opravu miestnych komunikácií, najmä najviac poškodených chodníkov. Ako
uviedol vedúci odboru investícií, životného prostredia
a stavebného poriadku mestského úradu Ivan Kamenský,
s prípravnými prácami – frézovaním už začali na parkoviskách na Ulici MPČĽ, na
prepojení ulíc Vránskeho
a Moyzesovej, na parkovisku a ceste pred bytovkou na
Nálepkovej ulici, na sídlisku
ŠLN a na uliciach Sekurisova,
Sládkovičova, Fučíkova, Rázusova a ČSA.
Na všetkých miestach nasledovala ručná úprava a asfaltovanie, ktoré by malo byť
hotové do troch maximálne
štyroch týždňov. Všetko totiž

Oprava poškodených komunikácií.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

závisí od počasia.
Z dôvodu náročnej logistiky týchto prác mesto žiada občanov o nevyhnutnú
súčinnosť. „Upozorňujeme
všetkých obyvateľov, hlavne
na ŠLN, ktorí s nami nespolupracujú, aby v čase realizácie na jednotlivých uliciach
preparkovali svoje motorové
vozidlá na miesta mimo prác
(vozovky), venovali pozornosť oznamom v poštových
schránkach, na vchodoch bytových domov, za stieračmi
zaparkovaných automobilov

a dodržiavali pokyny hliadok
mestskej polície a občianskych hliadok. V prípade,
že napriek výzvam majitelia automobily ponechajú
na miestach realizácie prác,
odtiahneme ich na náklady
vlastníka správcom miestnych komunikácií, Technickými službami,“ povedal
Ivan Kamenský. Ako dodal,
realizáciou predmetných
prác dôjde k skvalitneniu dopravy pre všetkých užívateľov
opravovaných miestnych komunikácií.(md)

Počet spevnených plôch
v meste výrazne stúpa
V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry samospráva naďalej pokračuje
v rozširovaní parkovacích
kapacít. K spevneným plochám na Sládkovičovej ulici, Mazorníkove, ešte ďalšie
pribudnú v tejto mestskej
časti, ako aj na ŠLN.
Počet vozidiel pred obytnými domami pribúda, preto je dôležité, aby parkovanie
v meste bolo systematické,
a to nielen z dôvodu plynulosti premávky, ale aj z hľatovanie komunikácie, osadiska bezpečnosti.
denie obrubníkov a zatrávňovacej dlažby či následnú
Na 9. mája finišujú
úpravu terénu. V prvej etape
s výstavbou 20 miest
Technické služby Brezno prác tak vzniklo 18 nových
na jar budovali spevnené miest a ďalších 20 ešte doplochy na Ulici 9. mája na končujú.
Mazorníkove oproti potravinám a pokračujú vo výstav- Počet parkovacích miest
be ďalších. Ako uviedol šéf stúpa
Dve parkoviská Technické
techničiarov Lukáš Jeremiáš,
výstavba zahŕňala prípra- služby dokončili aj na Sládvu terénu, oddrenážovanie kovičovej ulici, a to s počtom
a spevnenie podložia, asfal- 8 + 8 miest. „Po ukončení

Výstavba spevnených plôch napreduje.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

prác plánujeme parkovacie
kapacity rozširovať v ďalších častiach mesta. Na Ulici
9. mája pri kostole ich vznikne 13, na ŠLN pri otočke 60
a pri garážach na Mazornikove 42. Výstavbu na Ulici
Fraňa Kráľa z kapacitných
dôvodov presúvame na budúci rok,“ uviedol vedúci
odboru investícií, životného prostredia a stavebného
poriadku mestského úradu
Ivan Kamenský. (md)
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MESTSKÁ POLÍCIA
BREZNO ZASAHUJE
Príslušníci mestskej polície
dohliadajú na verejný poriadok v uliciach mesta, v školských areáloch, parkoch, na
dopravnom ihrisku, železničnej stanici aj v okolí nákupných centier, kontrolujú
zákaz fajčenia a riešia dopravné priestupky či neoprávnené
parkovanie. To ale zďaleka nie
je všetko a my vás o tom budeme pravidelne informovať.

Horehronské slávnosti zborového
spevu. FOTO: STANISLAV SPÁČ

Spevácke zbory opäť potvrdili, že
hudba má v sebe nevyčerpateľnú silu
Mesto Brezno bolo dejiskom diania 14. ročníka festivalu Horehronské slávnosti zborového spevu, ktoré sa konajú každé dva roky. Počas
štyroch dní sa predstavilo dvanásť
speváckych zborov, medzi nimi aj
zo zahraničia.
Na festivale zbory prezentujú svoje vokálne umenie v troch samostatných koncertoch (chrámovom, svetskom, galakoncerte) a na sv. omšiach
v miestnych kostoloch a farnostiach
v Brezne a blízkom okolí.
Nesúťažná prehliadka
speváckych zborov
Myšlienka o vzniku tohto regionálneho festivalu s medzinárodnou
účasťou dozrievala niekoľko rokov.
Autormi boli dirigent Speváckeho
zboru mesta Brezna Milan Pazúrik
a vtedajší organizačný vedúci zboru Daniel Rakyta. Prvé podujatie sa
uskutočnilo v roku 1994.
Organizátori mesto Brezno, Spevácky zbor mesta Brezna, Hudobný
odbor Matice slovenskej v Martine
a Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Brezne opäť ponúkli kvalitný program. Festival pod záštitou
primátora Tomáša Abela, ktorý sa
uskutočnil s finančnou podporou
mesta Brezno a Banskobystrického
samosprávneho kraja, je nesúťažnou
prehliadkou domácich a zahraničných zborov.
Tentoraz v dňoch 3. až 6. októbra
návštevníci mohli vidieť a započúvať
sa do krásy tónov dvanástich speváckych zborov, pričom festival bol rozdelený do troch koncertov so začiatkom vždy o 18.00. Podujatie v synagóge otvoril domáci Spevácky zbor
mesta Brezna, spevokol Lipka pri
Miestnom odbore Matice slovenskej
vo Valaskej, detský spevácky zbor
Úsmev pri ZUŠ Brezno, chrámový
zbor Juventus Brezno, spevácky zbor
Quirin z Revúcej.

Na druhý deň počas sakrálneho
koncertu v rímskokatolíckom kostole sa predstavili Cantus Carponensis
z Krupiny, Pěvecké sdružení pražských učitelek z Prahy, Trenčiansky
spevácky zbor z Trenčína, Ars Vocalis z Banskej Bystrice, Bel canto
a Collegium vocale z Olomouca a na
záver Singfonia zo španielskej Barcelony.
Vystúpenie hostí si návštevníci
mohli vychutnať aj v mestskom dome kultúry a v nedeľu predviedlo
svoje umenie Pěvecké sdružení pražských učitelek z Prahy na evanjelických službách Božích v drevenom
artikulárnom kostole v Hronseku,
zapísanom do Zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO.
Potvrdili, že hudba je nesmrteľná
Účastníkom a organizátorom príjemné chvíle, dobrú náladu a veľa
zážitkov poprial aj primátor Tomáš
Abel prostredníctvom programového bulletinu, ktorý vydal organi-

začný výbor 15. ročníka festivalu
Horehronských slávností zborového
spevu a mesto Brezno. Zástupcov
speváckych zborov na pôde radnice
privítal viceprimátor Ján Králik, ktorý slovami potvrdil, že festival sa už
stal neodmysliteľnou súčasťou nášho regiónu a vyzdvihol jeho vysokú
úroveň.
Všetky spevácke zbory ukázali,
že hudba je nesmrteľná a schopná
prežiť tisícročia, v sebe má čosi nesmierne vzácne. Každý z nich ponúkol niečo iné, no navzájom boli
prepojené spoločným fenoménom,
ktorým je hudba.
Vystúpenia sa páčili aj divákom,
čo ocenili potleskom, ktorý potvrdil,
že ten, kto hudbu cíti a vníma celým
srdcom, je veľmi bohatý a zároveň
šťastný.
Dozneli posledné tóny skladieb,
ktoré všetkých naplnili úctou, obdivom nad majstrovským umením
zborov a úctou pred dirigentskou
zručnosťou ich zbormajstrov.
(md)

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

V sobotu 21. septembra
v skorých ranných hodinách
nahlásil záhradkár zo záhradkárskej osady Kuľbová, že
v susednej chatke sa nachádza
podozrivý muž a žiadal o jeho
preverenie. Mestskí policajti mu odporučili kontaktovať
štátnu políciu, ktorá disponuje
touto právomocou. Na druhý
deň tesne po polnoci museli
dohovoriť dievčine na Sládkovičovej ulici, ktorá rušila nočný
pokoj tým, že si príliš hlasno
púšťala hudbu. Počas pondelka 23. septembra sa mestská
polícia zamerala na kontrolu
parkovania v zákaze zastavenia
na Rázusovej ulici, no vo večerných hodinách ju privolali do
Arény Brezno, kde sa mal pred
oknom ženskej toalety ukájať
neznámy muž. Hliadka vykonala kontrolu okolia štadióna,
no nikoho nenašla.
O deň neskôr riešili príslušníci MsP susedský spor na
Mazorníkove, kde sused susede rozrezal linoleum, za čo sa
neskôr ospravedlnil a prisľúbil
náhradu škody. Vo štvrtok 26.
septembra vykázali z blízkosti
materskej školy na Hradbách
bezdomovca, ktorý tu prespával, a miesto musel po sebe aj
vyčistiť. V ten istý deň poskytli
Technickým službám súčinnosť pri oprave cesty smerom
k nemocnici, keď počas plnej
premávky riadili dopravu,
a riešili aj podnapitú ženu,
ktorá svojím správaním obťažovala obyvateľov Ulice ČSA.
K podobnému prípadu ich zavolali aj na Rázusovu ulicu, kde
na ceste ležal muž pod vplyvom
alkoholu. Hliadka s ním z bezpečnostných dôvodov zotrvala
na mieste až do príchodu pravidelnej autobusovej linky, ktorá
ho odviezla domov do Čierneho Balogu. V prvé októbrové
dni okrem kontrolnej činnosti
hľadali stratené psy z Mýta
pod Ďumbierom, ktoré medzičasom majiteľka našla medzi
Breznom a Valaskou, a takisto
riešili bezdomovcov, ktorí pri
bývalej priemyslovke popíjali
alkohol.
(eš)
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Na CT pracovisku, ako jednom z mála,
vyšetrujú aj koronárne cievy srdca
Prinášame sériu článkov,
v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Pokračujeme rádiodiagnostickým, kde na
štyroch pracoviskách ročne
vyšetria viac ako 46 tisíc pacientov.

1500 a sonografiu 8800.
Na oddelení pod vedením
primára Richarda Mihálika,
ktorý má bohaté dlhoročné
skúsenosti s prácou na školiacom pracovisku v NFDR
Banská Bystrica a iných pracoviskách, pracujú aktuálne
štyria lekári.

Rádiodiagnostika je samostatným medicínskym
odborom zaoberajúcim sa
využitím ionizačného žiarenia a iných druhov energií na
zobrazovanie ľudského tela
a jeho chorobných zmien.

Dôležité je zvýšiť počet
lekárov
A aké sú vízie oddelenia do
budúcnosti? „Najpotrebnejšie
je zvýšiť počet a stabilizáciu
lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu, pretože
momentálny počet, hlavne
lekárov je hraničný až nedostatočný. Nie sú vytvorené
rezervy pre prípadné personálne výpadky, pre udržanie
uvedených počtov vyšetrovaných pacientov je rozšírenie personálu kľúčové. Preto
vízia oddelenia tkvie v jeho
dobudovaní po personálnej
a technickej stránke,“ povedal primár Mihálik. Ako dodal na záver, CT, USG a RTG
sú kvalitou a šírkou vyšetrení
poskytované na štandardnej
svetovej úrovni.
„MR vyšetrenia sú pre veľkú
časť obyvateľstva v našej spádovej oblasti ťažko dostupné,
preto je v blízkej budúcnosti
potrebné a žiadané vybudovanie MR pracoviska v lokalite
Brezno s eventuálnym využitím mojich dlhoročných skúseností s prácou na viacerých
MR pracoviskách.“ Nemocnica už na zdravotné poisťovne
podala žiadosť o predbežný
súhlas na uzatvorenie zmluvného vzťahu na vybudovanie
MR pracoviska.
(md)

V roku 2008 došlo
k významnej prestavbe
oddelenia
História oddelenia sa datuje od nástupu prvého primára samostatného RDG
oddelenia v roku 1977. Až do
roku 1982 bol ním Miloš Kelemen, po ňom do roku 2001
zastal funkciu Vojtech Pitroň.
„V tomto období sa zakúpili
zosilňovače obrazu, angiografické pracovisko, ako aj prvý
USG prístroj, v roku 1991 zasa
prvý farebný celotelový USG
prístroj, ktorý slúžil až do roku 2000. Viac ako dvadsať rokov je v prevádzke nový celotelový USG prístroj či prvý CT
prístroj. V roku 2005 k nim
pribudol nový celotelový farebný USG prístroj,“ uviedol
Richard Mihálik, ktorý je primárom od roku 2014, pred
Vojtechom Pitroňom a Jozefom Báčikom. Podľa jeho slov,
začínalo sa s malým počtom
pracovníkov na troch pracoviskách klasickej skiagrafie,
no postupom času, s rastom
počtu požadovaných vyšetrení silnela aj požiadavka
na rozšírenie kapacity RDG
oddelenia, zvyšovanie počtu
kvalifikovaných RDG laborantov a lekárov. „V roku 2008
došlo k významnej prestavbe
celého oddelenia a vybaveniu
modernými RDG prístrojmi. Prešlo sa na vyvolávanie
a snímkovanie pomocou digitalizácie – prenos elektronickou cestou.“
Úzko spolupracujú s inými
pracoviskami
Na oddelení podľa primára
Mihálika fungujú tieto druhy
pracovísk: klasické rádiografické: RTG skeletu, pľúc,
brucha, mäkké časti tela, vylučovacie urografie; USG: ultrasonografické vyšetrenia ce-

CT pracovisko.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

kých mesiacov, a to vzhľadom
na kapacitu USG pracoviska
a rozsiahlu spádovú oblasť.“

Primár Richard Mihálik.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

lého tela, hlavne USG brucha,
panvy, krku a štítnej žľazy,
mäkkých tkanív celého tela,
Doppler vyšetrenia cievneho
systému; CT: vyšetrenia celého tela, hlavne mozgu, chrbtice, hrudníka, brucha, panvy,
vrátane špeciálneho vyšetrenia čreva, veľkých ciev, akútne
polytraumatické vyšetrenia.
Ako jedno z mála pracovísk
okresnej úrovne vyšetrujú aj
koronárne cievy srdca.
„Od zakúpenia najnovšieho
CT prístroja a celej infraštruktúry spracovania CT obrazov
v roku 2015 je vytvorená úzka spolupráca nielen medzi
RDG oddelením, jednotlivými oddeleniami a ambulanciami nemocnice, výborná je
spolupráca aj s vyššími spádovými aj nespádovými pracoviskami, hlavne Fakultnou
nemocnicou v Banskej Bystrici, SÚSCH v Banskej Bystrici.
Priamo na účely neodkladnej
konzultácie sme cez internet
ihneď prepojení so stovkami
pracovísk hlavne na Slovensku, Čechách, čiastočne s os-

tatnými okolitými krajinami,
čiže je možná okamžitá spolupráca so špičkovými centrami
hlavne pri náhlych mozgových a srdcových príhodách,
u komplikovaných pacientov,“ uviedol Richard Mihálik.
Akútne prípady vyšetrujú
neodkladne
Na prístrojoch vyšetrujú
pacientov rýchlo a kvalitne,
pričom sa skrátili čakacie doby na vyšetrenie, tvrdí primár
oddelenia. Uvedené štandardné čakacie doby sú pre ústavných ambulantných a všetkých mimoústavných neakútnych pacientov. „Pacientov
s akútnymi ochoreniami
podľa možnosti vyšetrujeme
ihneď, ako aj objednaných
lôžkových, maximálne do 2
až 3 dní. Na RTG vyšetrenie
čakacie doby nie sú a na USG
pracovisku akútne prípady
vyšetrujeme neodkladne, ostatné radíme do poradovníka
podľa závažnosti. Čakacie
doby odkladných vyšetrení sú
od niekoľkých dní do niekoľ-

Na CT je čakacia doba
do 7 dní
Najväčší deficit pociťujú na
USG pracovisku, kde jediným
prístrojom obsluhujú spádovú oblasť asi pre 80 000 obyvateľov. „Z eurofondov kúpime
ďalší špičkový USG prístroj,
pri vybudovaní druhého USG
pracoviska sme však limitovaní počtom lekárov a ostatného
obslužného personálu. Na CT
pracovisku máme prevažne
krátke čakacie doby, maximálne do 7 dní,“ vysvetľuje
primár.
Na oddelení ročne vyšetria viac ako 46 000 pacientov,
z toho na RDG pracovisku 27
905, CT vyšetrenia absolvuje
8125 pacientov, mamografiu

Z technických príčin až do odvolania sa v NsP Brezno,
n.o. nevykonávajú mamografické vyšetrenia. NsP Brezno,
n.o. táto situácia mrzí, ale súčasný mamograf sa pokazil
a vzhľadom na jeho vek a opotrebovanie je už neopraviteľný. V rámci projektu IROP bude popri iných zdravotníckych prístrojoch zakúpený aj nový mamograf. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie k jeho zakúpeniu.
Predpoklad zakúpenia a spustenia nového mamografu je
začiatok roka 2020.
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Brezno bolo Eko aj Agro. V srdci
Horehronia sa stretli dva festivaly
Snímky, ktoré menia
pohľad na svet a motivujú
k zmene. Ekotopfilm a Agrofilm. Tematicky rozdielne, ale významovo blízke.
V oboch prípadoch sa totiž
organizátori zamerali na
fenomén doby – nadmernú
spotrebu a jej nezvratné následky. Možnosť zamyslieť
sa nad dopadmi ľudského
konzumu mali tentokrát aj
Brezňania.
V prvý októbrový deň centrum Horehronia hostilo dve Deti si odniesli cenné informácie.
putovné prehliadky - Agro- FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
film v synagóge a Ekotopfilm
v mestskom dome kultúry. spotreby na životné prostreIch spoločným menovateľom die a verím, že ľudia si uvedobola trvalá udržateľnosť.
mia, že Zem máme len jednu
a musíme sa o ňu starať,“ poNajstarší environmentálny vedal primátor Tomáš Abel.
festival na svete
Filmový festival Ekotop- Zmeníme planétu alebo
film – Envirofilm na Slo- seba?
Program s takýmto podvensko každoročne prináša
široký výber celosvetovo titulom čakal na divákov
oceňovaných dokumentár- a diskutérov v breznianskom
nych filmov zahraničnej i dome kultúry. Dopoludnia to
domácej produkcie. V rámci bol Junior festival určený pre
celoročnej tour je snahou or- žiakov základných a stredganizátorov prostredníctvom ných škôl s krátkymi filmami
dokumentárnych snímok a a interaktívnymi cvičeniasprievodných aktivít zvyšo- mi. „Deti si odniesli cenné
vať v regiónoch Slovenska informácie, o ktorých sa až
environmentálne povedo- tak často v školách nehovorí
a dúfame, že na základe nich
mie.
Aj napriek tomu, že patrí sa budú nad stavom životnémedzi najstaršie envirofes- ho prostredia viac zamýšľať,“
tivaly na svete, do Brezna uviedol jeden z organizátozavítal po prvýkrát až jeho rov festivalu Andrej Krbyla
46. ročník. „Som rád, že aj v a zároveň poďakoval mestu,
našom meste sme odvysielali že nemalou mierou prispelo
filmy, ktoré zobrazujú dopad k jeho realizácii.

Popoludní nasledovala
projekcia piatich dokumentárnych filmov, ktorú doplnila prednáška Branislava
Moňoka z OZ Priatelia Zeme
na tému Domácnosť bez odpadov. V rámci diskusného
bloku vystúpili aj viceprimátor Ján Králik a riaditeľ
Technických služieb Brezno
Lukáš Jeremiáš, ktorí predstavili systém odpadového
hospodárstva v meste. Podľa
ich vyjadrení Brezno v blízkej budúcnosti počíta s vybudovaním novej mestskej
kompostárne, nákupom polopodzemných kontajnerov
a takisto je otvorené diskusii
o komunitných kompostoviskách. „Takýmto spôsobom sa snažíme vplývať na
verejnosť, aby sa začala trochu lepšie a šetrnejšie správať
k životnému prostrediu,“ povedal koordinátor festivalu
Tomáš Bielovič a dodal, že by

bol rád, keby sa Ekotopfilm, skej, ale aj zahraničnej propodobne ako v ďalších 50 dukcie.
mestách na Slovensku, stal
Diváci okrem dokumentu
tradíciou aj v Brezne.
Krajina s vôňou medu, ktorý otvoril tému rapídneho
Agrofilm s bohatou
úbytku včiel, mohli spoznať
úrodou
Hranice v sude o vinárskej
V ten istý deň sa v cen- tradícii na česko-slovenskom
tre Horehronia uskutočnila pomedzí, ale aj to, že šťastie
ďalšia projekcia, tentokrát možno nájsť aj ďaleko od cinajúspešnejších filmov me- vilizácie, vo zvieratách, prídzinárodného filmového rode a predovšetkým V hofestivalu Agrofilm, ktorého rách. Posledný film v pocieľom je šíriť poznatky ve- nuke Agrofilmu s názvom
dy, výskumu, vývoja a praxe Slabá úroda zobrazil príbeh
v oblasti poľnohospodárstva, nórskeho farmára, ktorý sa
potravinárstva, výživy, eko- rozhodol učiť od Afričanov
lógie, ako aj problematiky bojujúcich s dopadmi zmevidieka a života jeho obyva- ny klímy už viac ako desať
teľov. Do 35. ročníka súťažnej rokov. Aj keď záujem o obe
prehliadky prihlásili auto- filmové prehliadky bol zo
ri 102 dokumentárnych fil- strany verejnosti skôr vlažmov z 28 krajín. Organizátori ný, niekde začať určite treba.
pre premietanie v breznian- Najlepšie od seba. Veď aj moskej synagóge vybrali štyri re je iba veľa kvapiek vody.
zaujímavé snímky zo sloven(eš)

Prednáška Domácnosť bez odpadov.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Cez leto zrekonštruovali telocvičňu na Pionierskej 2
Na zlepšenie kvality
a funkčnosti športoviska
pri Základnej škole na Pionierskej 2 v Brezne získalo
mesto od ministerstva školstva viac ako 20 tisíc eur.
Vďaka nim obnovilo hygienické zariadenia, elektroinštaláciu a šatne.
Školskú telocvičňu na Pionierskej 2 vybudovali ešte
v roku 1989. Vzhľadom na
športové zameranie školy
a vysokú naplnenosť tried
je využívaná neustále v priebehu celého dňa. Dopoludnia žiakmi školy, popoludní športovými krúžkami
a klubmi, ale aj verejnosťou.
„V telocvični sa konajú pra-

videlné okresné a regionálne súťaže, pri ktorých škola
spolupracuje hlavne so Slovenskou asociáciou športu
na školách. Patria sem súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej a taktiež súťaže
detskej atletiky pod názvom
Horehronské talenty, ktoré
sú podporované aj mestom
Brezno a Slovenským atletickým zväzom,“ vysvetľuje
Viera Medveďová z odboru
riadenia projektov.
Od sprevádzkovania telocvične však prešlo už tridsať rokov a počas nich sa
jej technický stav postupne
zhoršoval. „Sociálne zariadenia a priľahlé šatne boli
z dôvodu zastaranej elek-

Zrekonštruované priestory.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

troinštalácie nevyhovujúce.
Počas prívalových dažďov
do nich zatekalo, pretože odpadové potrubie bolo taktiež
v zlom technickom stave,“

priblížila Medveďová. Pre
ďalšiu prevádzku športoviska bolo teda nevyhnutné
vytvoriť také podmienky,
ktoré by spĺňali požiadavky

zodpovedajúce súčasným
štandardom z hľadiska kvality, hygieny aj bezpečnosti.
Práve na tento účel, teda
na rekonštrukciu sociálneho
zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v ZŠ
s MŠ Pionierska 2 sa mestu
podarilo získať dotáciu vo
výške 20 175 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Práce na projekte prebiehali počas letných prázdnin,
takže nebol narušený vzdelávací proces v oblasti telesnej
výchovy a žiaci aj športujúca
verejnosť sa po dovolenkovom období mohli vrátiť do
vynovených priestorov.
(eš)
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Ľudia s hendikepom opäť ukázali, čo všetko dokážu
Breznianska synagóga
opäť ožila. Mesto nielen pre
zdravotne postihnutých
zorganizovalo jedinečné podujatie so zaujímavým hudobno-tanečným
programom a pozvanými
hosťami.
Tradičná akcia mesta, ktorá spája ľudí so zdravotným
postihnutím, je úspešne za
nami.
Hudobník, tanečník,
fotograf v jednej osobe
Dnešok patrí nám – kultúrno-spoločenské podujatie
realizované v rámci projektu
Kultúra nás spája, s podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja a pod
záštitou primátora mesta Tomáša Abela sa uskutočnilo
v stredu 2. októbra v synagóge. Určené bolo nielen pre
slabozrakých a nevidiacich,
ale pre všetkých, ktorí mali čas a chuť sa prísť pozrieť,
čo všetko ľudia s hendikepom dokážu. Prvým hosťom
programu pod moderátorskou taktovkou Júliusa Obernauera bol 28-ročný úplne
nevidiaci Jaroslav Bohovič
z Banskej Bystrice. Nielenže
sa aktívne venuje hre na klavír, navštevuje tanečnú školu, ale ako prvý nevidiaci na
Slovensku začal fotografovať,
dokonca sa vo fotografickej
súťaži viackrát umiestnil
na prvých troch priečkach.
Okrem toho športuje, vyrába sviečky a šperky. Jedným
z jeho najväčších pomocníkov je vodiaci psík Kristian,
s ktorým krátku ukážku
predviedla asistentka p. Jaroslava – Vladimíra Erz. Pod-

Dnešok patrí nám.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

ujatie tiež spestril hrou na
klávesoch, ako aj moderným
tancom s lektorkou Simonou
Abrahámovou. „Nepoznám
žiadneho nevidiaceho, ktorý sa venuje toľkým veciam
a s takou radosťou a nasadením. Som rada, že práve ja
môžem byť súčasťou jeho ži-

Jaroslav Bohovič.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

vota a deliť sa s ním o nejaký v ňom všetci, ktorí chcú plúspech a radosť,“ povedala nohodnotne stráviť voľný čas
Vladimíra Ezr.
a pracovať na svojom rozvoji.
Takto spontánne vznikla aj
skupinka mladých dospelých
Predstavil sa Pramienok
Nie je tajomstvom, že s hendikepom a ich rodičov
denné centrum Prameň s názvom Pramienok. Na
v Brezne už dávno neslúži podujatí tiež ukázali ostatlen seniorom. Stretávajú sa ným, čo dokážu, a to vďaka
dobrovoľníkom Ľubici Štugnerovej a Vladimírovi Šajgalíkovi. Predstavili sa s krátkym programom, s ktorým
premiérovo vystúpili aj na
prehliadke záujmovo-umeleckej tvorivosti zdravotne
postihnutých v Dolnej Lehote.
Slovo patrilo nevidiacemu
lyžiarovi
V synagóge privítali ďalšieho vzácneho hosťa, reprezentanta Slovenska v lyžovaní Mareka Kubačku, ktorý
súťaží ako jediný úplne nevi-

diaci. Porozprával o svojich
úspechoch, zážitkoch, ale aj
o problémoch, ktoré ho životom sprevádzajú. Ocenenia
hodné tiež je, že so svojou
navádzačkou Máriou Zaťovičovou získali zlaté medaily v obrovskom slalome na
majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní zdravotne
znevýhodnených športovcov.
To je prvý najcennejší kov
z podujatia svetového rangu.
Jeho doterajším maximom
zo zimných paralympijských
hier bolo 5. miesto v obrovskom slalome z Pjongčangu
2018.
Napriek nepriazni osudu
sú inšpiráciou
Úspešnú akciu s názvom
Dnešok patrí nám ocenil aj viceprimátor Martin Juhaniak.
„Úprimne ďakujem všetkým,
ktorí napriek nepriazni osudu
dokážu byť pre druhých oporou, inšpiráciou, za prípravu
podujatia zamestnancom odboru starostlivosti o obyvateľa, spoločnosti HLP grafik,
Strednej odbornej škole techniky a služieb, ako aj dobrovoľníkom, ktorí sa na organizovaní podieľali. Ďakujem za
plnohodnotne prežité chvíle
so vzácnymi ľuďmi a teším sa
na ďalšie príjemné stretnutia.“
Počas podujatia si návštevníci
mohli pozrieť výstavu fotografií nevidiaceho Jaroslava
Bohoviča, ako aj výtvarné diela mladej talentovanej výtvarníčky Nikoly Hľadajovej, poslucháčky 3. ročníka Fakulty
výtvarných umení Akadémie
umení v Banskej Bystrici v odbore maľba, ktorá v minulosti
ako dobrovoľníčka so zdravotne postihnutými pracovala. (md)

Chalupkovo Brezno pedagógov opätovne naštartuje v ich práci
Tradičné Chalupkovo
Brezno, ktoré si pred dvoma rokmi zapísalo päťdesiatku, sa tentokrát bude
konať v zmenenej podobe.
Napriek tomu, že sa po
prvýkrát v jeho histórii
uskutoční nesúťažný ročník, program bude bohatý.
Na 52. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej tvorivosti učiteľov je srdečne pozvaná aj
verejnosť.
Stretnutie pokračuje
nesúťažne
Z organizačných dôvodov
sa Chalupkovo Brezno bude
konať v osobitnom režime.
Ako informovala tajom-

níčka Veronika Giertlová,
v komunikácii medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako hlavným organizátorom podujatia a mestom Brezno došlo k vzájomnej dohode, že
podujatie bude pokračovať
v roku 2020 a vyčlenia naň
finančné prostriedky, ktoré
pokryjú narastajúce náklady
spojené s organizáciou celoslovenského podujatia s medzinárodnou účasťou.
„Napriek tomuto stanovisku sme sa rozhodli uskutočniť „nesúťažný ročník“.
Učiteľom ponúkame možnosť opäť sa stretnúť v našom
malebnom meste, odovzdať
si skúsenosti a pripraviť sa na
ďalší ročník nášho podujatia

v plnej sile,“ dodala Veroni- workshopy pre učiteľov a žiaka Giertlová.
kov Breznianskeho okresu
na pôde hotelovej akadémie
a gymnázia. Popoludní po
V ponuke je zaujímavý
prijatí pedagógov u primátoprogram
Organizátori mesto Brez- ra v obradnej sieni mestskéno v spolupráci so Spolkom ho úradu sa pri soche Martislovenských spisovateľov, na Rázusa uskutoční pásmo
Fondom na podporu ume- Chalupkovci Brezňanom.
„V rámci neho sa predstania, PF UMB Banská Bystrica, Slovenským literárnym via študenti Katedry výtvarústavom Matice slovenskej, nej kultúry PF UMB, ktorí
miestnym odborom Matice budú portrétovať záujemcov
slovenskej, hotelovou aka- z radov občanov a do svodémiou, gymnáziom a zá- jich výtvarných aktivít intekladnou umeleckou školou raktívne zapoja Brezňanov.
pripravili bohatý program, Počas pásma sa s hudobktorý pedagógov opätovne ným programom predstavia
naštartuje v ich náročnej pedagógovia breznianskej
práci. Chalupkovo Brezno ZUŠ, žiaci výtvarného odv piatok 11. októbra o 10.00 boru ZUŠ budú maľovať na
otvoria vzdelávacie a tvorivé tvár a deti z Materskej školy

Čierny Balog vystúpia s folklórnym pásmom,“ priblížila
Veronika Giertlová.
O 17.00 v synagóge začne
vernisáž výtvarných prác
študentov PF UMB a od
18.30 príde na rad program
v Horehronskom múzeu.
Počas Literárneho večera
vyhodnotia kategóriu v literárnej tvorbe, pokrstia knihu
Ľubomíra Pajtinku s názvom
Učiteľský otčenáš nemá
amen a zaujímavou novinkou bude aj literárne pásmo
slovenského spisovateľa,
dramaturga RTVS a porotcu
kategórie Literárna tvorba
Marcela Páleša, osviežené
o umelecký prednes laureátov Chalupkovho Brezna.
(md)
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Ako to vyzerá s Margitiným parkom,
zvonicou, materskými školami a kinom?
Breznianska samospráva
má v roku 2019 rozpracovaných približne 50 projektov.
My sa postupne pozrieme
na to, ako jednotlivé investičné akcie napredujú a ak
náhodou nie, opýtame sa,
prečo.
Začali s revitalizáciou
Margitinho parku
Jeden z najstarších vnútroblokov medzi panelákmi v Brezne tvorí takzvaný
Margitin park nachádzajúci
sa medzi cestou I/66 a bytovým domom na Krčulovej
ulici. Viac ako 12 tisíc metrov
štvorcových tohto verejného
priestranstva neprešlo od
svojho vzniku v 60. rokoch
20. storočia komplexnou
regeneráciou ani výraznejšou úpravou. Mesto sa preto
rozhodlo zapojiť do výzvy
ministerstva pôdohospodárstva a na obnovu parku sa mu
podarilo získať nenávratný
finančný príspevok. „Aktivita je zameraná na budovanie
prvkov zelenej infraštruktúry, na znižovanie prašnosti
a hluku, ako aj na zvyšovanie
vlhkosti vzduchu,“ povedal
primátor Tomáš Abel.
Projekt v celkovej hodnote
390 tisíc eur už začala realizovať vysúťažená firma, ktorá
najneskôr do mája budúceho
roka upraví terén a existujúce dreviny, vysadí novú zeleň
a záhony a vybuduje vodnú
plochu s tryskami. „Momentálne tam prebiehajú
základné úpravy, dodávateľ
vytýčil miesta, kadiaľ povedú
chodníky, dal dole ornicu,

Ako informoval na svojom
facebookovom profile primátor Abel, škôlky sa obnovujú
komplexne a to po dlhých
desaťročiach. „Chceli sme
začať logicky ešte pred letom,
no riadiaci orgán dostal viac
ako 400 žiadostí ku kontrole
v rovnakom období a z tohto
dôvodu nastalo zdržanie, čo
nás mrzí. Čakajú nás náročné realizácie za približne dva
milióny eur, ktorými sa zlepší
nielen technický stav materských škôl, ale rozšíri sa aj ich
kapacita.“
Ide o celkovú renováciu

Margitin park pred revitalizáciou.
FOTO: JURAJ VEVERKA

ktorú bude podsýpať štrkom
a následne ďalšími vrstvami,“
uzavrel vedúci odboru investícií, životného prostredia
a stavebného poriadku Ivan
Kamneský.
Musia splniť podmienky
pamiatkarov
Medzi veľké investičné
zámery mesta patrí aj komplexná obnova mestskej veže ako dominanty námestia
v Brezne. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku,
jej plánovaná rekonštrukcia
musí spĺňať prísne kritériá.
„V súčasnom období riešime technologické postupy
realizácie jednotlivých prác.
Krajský pamiatkový úrad
vydal rozhodnutie, v ktorom
pripustil obnovu mestskej
veže, ale len v prípade, že dodržíme 25 podmienok, ktoré
stanovil,“ uviedol Kamenský.
Tie napríklad vyžadujú obnovu poškodených omietok
jedine umelecko-remesel-

Mestská veža.
FOTO: EVA ŠIPOŠOVÁ

rekonštrukcia materských škôl.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

ným spôsobom, použitie
adekvátnych materiálov či
vypracovanie posudku príčin
vlhnutia murív s návrhom
opatrení, čo značne predĺži
čas realizácie a samozrejme
navýši rozpočet. Šéf investičného oddelenia však verí, že
všetky „papierovačky“ sa podarí uzavrieť do konca tohto
roka.
Zámerom breznianskej
radnice je komplexná rekonštrukcia zvonice pre kultúrno-spoločenské potreby
mesta, pričom na prvých
dvoch podlažiach má byť
umiestnená informačná kancelária a múzejná expozícia.
„Ako mesto sa snažíme zachovávať Štefánikov odkaz,
k čomu by malo dopomôcť aj
pripravované zriadenie Štefánikovej izby v priestoroch
zvonice,“ dodal primátor.
Obnova materských škôl
pokračuje
Rekonštrukcia dvoch materských škôl na uliciach
Clementisova a Nálepkova
v Brezne je v plnom prúde.

stavebné práce do konca tohto roka. Deti sú zatiaľ umiestnené v dočasných priestoroch na Základnej škole Karola Rapoša.
V kine nainštalovali
klimatizáciu
Kinosála breznianskeho
mestského domu kultúry sa
za posledné roky zmenila na
polyfunkčnú. Okrem digitalizácie kina, ktorá priniesla
novú technológiu v oblasti obrazu a zvuku, došlo
k výmene sedačiek, obnove
vstupov aj javiska. „Priestory sme zmodernizovali a zatraktívnili tak, aby sa zvýšila
funkčnosť, estetickosť filmových a divadelných predstavení, koncertov a ostatných
kultúrnych akcií,“ povedal
vtedy primátor Brezna. Vďaka tomuto kroku je kinosála
vhodná nielen na filmové
projekcie a spoločenské podujatia, ale aj na organizovanie
firemných akcií, školení, seminárov, worshopov či konferencií.
Aby bol návštevníkom poskytnutý ešte vyšší komfort,
breznianska samospráva sa
počas leta rozhodla investo-

kinosála domu kultúry.
ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

objektov, ktorá zahŕňa zateplenie stien a strechy, výmenu
okien, nové omietky, stierky
a obklady, podlahové krytiny, výmenu rozvodov vody,
kanalizácie a kúrenia a pribudnú aj bezbariérové vstupy
a toalety. Existujúce otvorené
terasy sa zmenia na nové triedy, pričom dôjde k navýšeniu
kapacít v Materskej škole
na Clementisovej ulici o 16
miest a na Nálepkovej o 14.
V prípade priaznivého počasia mesto plánuje ukončiť

vať do ďalšej, dnes už priam
nevyhnutnej technológie.
„Koncom augusta sme v kinosále nainštalovali a spustili
do prevádzky klimatizáciu,
konkrétne štyri jednotky,
ktoré zabezpečia výmenu
vzduchu a v horúcich dňoch
aj príjemnejšie teploty. Hodnota investície je 4400 eur
a bola realizovaná špecializovanou firmou,“ priblížil
riaditeľ Technických služieb
Brezno Lukáš Jeremiáš.
(eš)
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www.kino.brezno.sk
10. OKTÓBER,
ŠTVRTOK O 19.00
CEZ PRSTY

2D, vstupné: 5,50 €.

Komédia/Športový, CZE,
101 min, originálna verzia,
MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

11. OKTÓBER, PIATOK
O 19.00
VIEŠ UDRŽAŤ
TAJOMSTVO?

12. OKTÓBER,
SOBOTA O 19.00
ZLATOKOPKY

Komédia/Dráma, USA, 109
min, slovenské titulky, MP15,
2D, vstupné: 5,50 €.

17. OKTÓBER,
ŠTVRTOK O 19.00
Romantický/Komédia, USA, PRAŽSKÉ ORGIE
94 min, české titulky, MP12,
2D, vstupné: 5,50 €.

12. OKTÓBER,
SOBOTA O 16.00
PÁN MAZNÁČIK

Triler/Dráma, CZE, 112 min,
originálna verzia, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

19. OKTÓBER,
SOBOTA O 16.00, 20.
Rodinný/Komédia, CAN, 87 OKTÓBER, SOBOTA
min, slovenský dabing, MP, O 16.00

OVEČKA SHAUN
VO FILME:
FARMAGEDDON

Animovaný, FRA/GBR/USA,
87 min, slovenský dabing,
MP, 2D, vstupné: 5,50 €.

19. OKTÓBER,
SOBOTA O 19.00
JOKER

Triler/Dráma/Krimi, USA,
122 min, slovenské titulky,
MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

mestské noviny

“Kultúra nás spája”

Horehronský
bašavel
Kultúrno – spoločenské podujatie

- 16. 10. 2019 o 9, 30 hod.
– Mestský dom kultúry, Brezno

20. OKTÓBER,
SOBOTA O 19.00
BLÍŽENEC

Triler/Scifi, USA, 120 min,
slovenské titulky, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Gery je päťročný kríženec nemeckého a československého ovčiaka,
ktorého sa vzdali jeho majitelia. je to poslušný, priateľský, rozumný pes,
vhodný k aktívnej rodine, ideálne bez detí, ktorá Gerymu dopraje presne to, čo takýto pes potrebuje. Nový domov hľadá v rodinnom dome so
záhradou, s dobre oploteným pozemkom. pred adopciou bude veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.
Kontakt:
oZ tuláčik Brezno, utuloktulacik@gmail.com, 0918 888 411
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy
a zaplatení adopčného poplatku.

YOUMOBIL
PODPORA MLÁDEŽE A MLADÝCH DOSPELÝCH VO VIDIECKYCH OBLASTIACH
PROSTREDNÍCTVOM LEPŠIEHO PRÍSTUPU DO EURÓPSKYCH
A VNÚTROŠTÁTNYCH DOPRAVNÝCH SIETÍ PRE CESTUJÚCICH
Tento projekt je podporovaný programom Interreg
CENTRAL EUROPE , financovaný z Európskeho fondu
regionálneho
Regionálneho rozvoja
Fund.
www.interreg-central.eu/youmobil
1.836.718,70
1.512.538,64
04.2019 – 12.2021

Contact
Ministry for Regional Development and Transport of the Federal State of Saxony-Anhalt
Arne Ehritt | arne.ehritt@mlv.sachsen-anhalt.de

Učinkujúci:
folklórny súbor Šťastné detstvo, folklórny súbor Kýčera, ľudová hudba Nátura,
Súkromná základná umelecká škola Stanislavy Skladanej – Talentárium a čestný hosť
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta JUDr. Tomáša Abela, PhD.
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Brezňan / 9. 10. 2019
mestské noviny

servis

9

9. 10. 2019 / Brezňan

krížovka

10

Autor:
PK

opojil

prasa

obruba

futbalový klub v
vzala do väzby
Miláne

vo svojom dome
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výrobca elektrofrancúzsky člen
techniky

mier (čes.)

Emil (dom.)

T3

mäkká stupnica

existujeme
slov.
počítačová
firma

kanón
skupenstvo
vody

umelecké dielo

zimná biela
pokrývka

obviaže rany

T2
diera v zemi
peňažná
sústava

ja som (angl.)

s.r.o. (hov.)
suchá tráva

Mária (dom.)
hodnota v
peniazoch

55 v Ríme

švík
časť tváre

väzenie, kobka
optické umenie

T1

voltmeter
dopravný
prostriedok

satan
vlastnila

prostriedok na
umývanie okien

Výrobno
technický odbor
mlsania (hov.)

premieňa
Jaroslav (dom.)

bralo do väzby
modlitba

povrch piva

rozomieľal
kráča

kosilo
nedovolený
zákrok

Andrea (dom.)

Riadiaca
jednotka

zima
nie veľká

farský úrad
predložka

africký komár
ochotne

slovné pomoci
býv. výrobca
oblekov

búchalo srdce

Pomôcky:
KEIN,
DURST

mračno

alkoholický
nápoj
želá

osobné zámeno
osamotenosť

na toto miesto
smäd (nem.)

neveľkí
čert, diabol

klesá
Slov. akadémia
vied

nemecký
automobil

Bundes
Republik
Deutschland

ruský súhlas
býv. ŠPZ
Trutnova

časť pánskeho
obleku
skutok

oviať (čes.)

býv. výrobca
práčiek

nádor
akoby

kruto
Štátny podnik

mágia
existuj

popevok

na toto miesto

T4
žiadny (nem.)

časť atlasu

otec (dom.)

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 18. októbra. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Danielu Mattošovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Rytieri v zápase s Kubínom ukázali dve tváre

2. HOKEJOVÁ LIGA
MHK DOLNÝ KUBÍN - HK
BREZNO 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
Góly Br: ŠeBest (koŠtiaL
Martin), BaUer Martin (kovÁČik peter, GUttMaNN tomáš)
Od úvodu stretnutia sme sa
pustili do súpera a nátlakovou
hrou ho chceli nútiť k chybám.
Po jednej z nich sme strelili gól
a ďalší visel na vlásku v následných presilovkách. Domáci
našu aktivitu len s námahou
dokázali eliminovať. Nepridali sme však ďalšie góly po
dobrých šanciach a domáci sa
chytili. Strelili nám gól a hra sa
vyrovnala. Aj v druhej tretine
sme hýrili aktivitou a zatlačili sme súpera do defenzívy.
V presilovke sme strelili druhý
gól, no rozhodca mal iný názor a v hre sa pokračovalo bez
zmeny skóre. Tento moment
mal drvivý dopad na náš prejav po psychickej stránke. Vytratili sme sa z ľadu a domáci
nám poľahky dali dva góly.
V tretej tretine sme zmobilizovali sily a snaha o zvrat
v zápase nám vydržala do
chvíle, kým sme opäť neinkasovali v oslabení. Upadli sme
herne aj fyzicky. Dosiahnutý
gól v záverečnej presilovke
už pokazený dojem z nášho
výkonu nenapravil. V zápase
sme ukázali dve tváre, tá prvá bojovná s poctivou defenzívou
a ofenzívnou chuťou nám dávala možnosť hrať hokej a ísť za
víťazstvom. Tá druhá - rezignovaná s dotknutým osobným
egom nám stavala do cesty
náročné prekážky a znemožnila úspech. V sobotu 12. 10.
hráme doma v Aréne Brezno,
naše družstvo stojí pred výzvou ukázať fanúšikom rýchly,
disciplinovaný, kvalitný hokej.
S vašou podporou sa nám to
podarí.
K-CLASSIC
1. LIGA DORAST
HKM ZVOLEN - HK BREZNO 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Gól Br: ĎÖrdík jakub (BÁLiNt Marek, ŠveC dominik)
Zápas sa od začiatku vyvíjal podľa očakávania, Zvolen
útočil a hostia umnou hrou
hrozili z nebezpečných pro-

Zápas proti dolnému kubínu.
FOTO: HKB

tiútokov. Domáci predsa išli
do vedenia po ojedinelej chybe hostí. Brezňania po slabšej
prvej tretine ukázali, že vedia
hrať vyrovnanú partiu. Škoda len nepremenených šancí,
ktoré by viac zdramatizovali
zápas. Nakoniec Zvolen zvýšil
náskok na konečných 4:1.

dených šanciach. Domáci to
umne využili vo svoj prospech
a postupne zvýšili náskok na
tri góly, ktorý si udržali do
konca.

li“ a už sme do konca tretiny
neinkasovali. Druhá časť bola
lepšia, viac sme dávali pozor
na predbránkový priestor.
Napriek tomu sme dve dôrazné akcie hostí neubránili
a inkasovali dva góly. V útoku
sme si síce dokázali vytvoriť
niekoľko gólových príležitostí,
tam nám ale chýbala ochota
urobiť „čiernu“ prácu pred
veľkým a dobre chytajúcim
brankárom Zvolena, aby sme
sa presadili viackrát gólovo.
Jediný úspešný bol Multán,
ktorý dôraznou strelou od tyče dosiahol náš jediný gól. Do
tretej tretiny sme išli s cieľom
korigovať výsledok, ale hneď
v prvej minúte sme dvoma inkasovanými gólmi ukázali, že
to nemyslíme vážne. Tretina sa
už len dohrávala. Chlapci musia postupne uveriť, že aj ich
druhý brankár ich môže priviesť k bodom, to mu ale musia
v poli viac pomáhať.

1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV
8. ROČNÍK
MŠHKM PRIEVIDZA - HK
BREZNO 3:3 (1:0, 0:2, 2:1)
MŠHKM PRIEVIDZA - HK Góly Br: kvietok jakub (BÁBREZNO 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
LiNt alex), kUBiNa jakub
Góly Br: ŠveC dominik (No- (doNovaL Michal), piLiar
vYsedLÁk samuel, petriNeC samuel (FÁk Matúš)
teodor), GÉrer jakub (reNdek Šimon)
7. ROČNÍK
Stretnutie bolo zo strany HK BREZNO - HKM ZVOrytierov skôr o bojovnosti, LEN 1:10 (0:3, 1:2, 0:5)
ako o peknom hokeji. Viazla Gól Br: MULtÁN Matej (Bermyšlienka, ale aj kombinácia. Čík ivan, ĎUriŠ patrik)
Domáci premenili všetky vyZápas siedmakov sa hral
ložené šance, z ktorých vyťažili v dobrom tempe. V prvej trevedenie 2:1. Do tretej časti hry tine sa dostal súper do vedenia
tak išli hostia s mankom jed- po našich hrubých chybách
ného gólu. Brezňania sa počas v obrane, ako keby sme zabudcelej záverečnej tretiny snažili li na základné veci v defenzíve,
otočiť zápas vo svoj prospech, nechávali sme nepokrytých
no nemali kľud na hokejkách hráčov pred naším bránkovisa chýbal im aj pokoj v mysle- kom, s čím si náš brankár ne1. LIGA MLADŠÍCH
ní. Veľmi zbrklo riešili aj jed- mohol poradiť. Reagovali sme
ŽIAKOV
noduché herné situácie, čo sa oddychovým časom, aby sme
6. ROČNÍK
prejavilo aj na ďalších zaho- hráčov „mentálne reštartova- MŠHKM PRIEVIDZA - HK

BREZNO 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)
Do Prievidze sme pricestovali v skvelej atmosfére a už
rozcvička na “suchu” predznamenala nadšený tímový
výkon. Domáci síce začali veľmi aktívne a v prvej päťminútovke nás nepustili za červenú
čiaru. Rytieti však mali v bráne
spoľahlivú oporu v podobe
Makušu a to nám dávalo istotu. Z úvodného tlaku sme sa
otriasli, podarilo sa nám využiť presilovú hru a v druhej
časti pridať gól na 2:0. Domáci
zo svojej aktivity vyťažili len
jeden gól, ale zvýšená bojovnosť rytierov dostala misky
váh na našu stranu. Strelili
sme tri veľmi pekné góly, keď
Kaniarik zužitkoval nezištné prihrávky spoluhráčov
a zavŕšil čistý hetrik. Po ňom
pridal dve presné strely Hoda. V tretej časti domáci vrhli
všetky sily do útoku, no skvelý
Makuša pustil za svoj chrbát
už len jeden puk. V závere sme
nevyužili niekoľko brejkových
situácií a tak si rytieri odniesli
z Prievidze víťazstvo 2:5.
5. ROČNÍK
HK BREZNO - HKM ZVOLEN 2:9 (0:4, 1:2, 1:3)
Piatakov čakal ťažký zápas.
Preto sme sa v zadných radoch
vystužili brankárom Cibuľom
a v obrane Turňovou, ktorí
pravidelne hrávajú za šiesty
ročník. Ukázalo sa, že nám to
pomohlo. Síce sme ani jednu
z tretín nedokázali vyhrať,
ale vďaka relatívne dobrému
výsledku v obrane sme odohrali 60 minút dobrý zápas
bez toho, aby sa deti psychicky
zložili, ako tomu bolo v predchádzajúcich zápasoch s Bystricou a Mikulášom. Druhá
tretina skončila 1:2, tretia 1:3,
čo sú už hokejovejšie výsledky.
(hkb)
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FK BREZNO INFORMUJE

Remízový víkend pre FK Brezno
V. liga sk. C
10. kolo 6. októbra
Brezno – Priechod 0:0 (0:0), rozhodca: Milan
Legíň, 200 divákov.
V prvom polčase to bol medzišestnástkový zápas, kde Priechod aj Brezno mali po jednej šanci, ktoré nevyužili. Zápas sa odohrával najmä v
strednom pásme a brankári tak veľa práce nemali. Do druhého dejstva Brezno pridalo a vypracovalo si niekoľko sľubných šancí, no žiadnu z nich
nedokázalo premeniť. Išlo o vyrovnaný zápas, v
ktorom mohli vyhrať obe mužstvá, konečná deľba bodov je tak spravodlivá pre obe strany.
(pat)
1. FK 09 Bacúch
2. OTJ Hontianske Nemce
3. OFK 1950 Priechod
4. ŠK Hrochoť
5. OŠK Lieskovec
6. FK BREZNO
7. FK FILJO L. VIESKA
8. FK Selce
9. TJ ŠK Sokol Jakub
10. MFK Strojár Krupina

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
6
6
5
4
4
4
4
3

2
0
1
0
2
4
4
2
0
2

0
2
3
4
3
2
2
4
6
5

23:9
27:12
22:19
19:18
22:11
28:16
17:14
23:21
23:35
18:21

26
24
19
18
17
16
16
14
12
11

11. FK Sitno Banská Štiavnica
12. TJ Lovča
13. ŠK SÁSOVÁ
14. OŠK Dobrá Niva

10
10
10
10

2
2
0
0

3
1
5
2

5
7
5
8

24:22
17:27
5:16
8:35

9
7
5
2

III. liga SD U19
10. kolo 5. októbra
Brezno - Poltár 1:1 (0:0), gól Brezna: skaloš,
rozhodca: ivan Čutka, 50 divákov.
Chlapcom nevyšiel víkendový zápas podľa
predstáv, no pozitívne je, že aj napriek tomu vedú
súťaž. Veríme, že sa čoskoro dostanú do svojej
predošlej hernej formy a nedajú súperom žiadnu
šancu.
(vk)
1. FK BREZNO
2. MŠK NOVOHRAD Lučenec
3. MFK Dolný Kubín
4. FK Čadca
5. TJ Sklotatran Poltár
6. TJ Tatran Krásno nad Kysucou
7. MŠK Tisovec
8. MFK Detva
9. FK Slovan Kúpele Sliač
10. FK Rakytovce
11. MFK Nová Baňa(odstúpené)

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0

6
5
4
4
3
3
2
2
2
0
0

2
1
3
3
2
2
2
1
1
1
0

0
2
1
1
3
3
4
5
5
7
0

32:3
24:10
23:15
12:7
22:18
16:15
7:28
15:19
11:25
2:24
0:0

20
16
15
15
11
11
8
7
7
1
0

FOTO: M. M.

Sezóna na dráhe ukončená
V prvú októbrovú stredu
sa na banskobystrických
Štiavničkách uskutočnil 59.
ročník Horehronských hier
v atletike žiakov ZŠ a SŠ.
Medailisti z Horehronia:
1. miesto Páleník Matúš
GJCH Brezno 1500 m st.
žiaci 4:46,72 min; 1. miesto
Barnáková Lenka SG Podbrezová 800 m dorastenky
2:42,50 min, 3. miesto 100 m

dorastenky 13,82 s; 1. miesto
Hanzlovič Samuel ZŠ s MŠ
Pionierska 2 Brezno 60 m ml.
žiaci 8,26 s; 1. miesto Pindeš
Peter OA Brezno diaľka st.
žiaci 542 cm; 1. miesto Katona Michal ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno výška ml. žiaci
135 cm; 1. miesto Jančová Bibiana ZŠ Beňuš 1 km chôdza
ml. žiačky 4:53,48 min; 1.
miesto Štulrajterová Janka
GJCH Brezno 800 m doras-

tenky 2:44,58 min; 2. miesto
Miklušák Erik SSOŠH Podbrezová výška dorastenci
175 cm; 2. miesto Gašperík
Jakub ZŠ K. Rapoša Brezno
výška mladší žiaci 135 cm; 3.
miesto Kupcová Karin ZŠ K.
Rapoša Brezno 60 m mladšie
žiačky 8,68 s; 3. miesto Vozárová Klára ZŠ Jánošovka Č.
Balog 600 m mladšie žiačky
1:56,44 min.
(mč)

Atletický zlatokop Havaš
a šesť medailí do Brezna
V sobotu 28. septembra
vycestovali atléti AK Mostáreň Brezno do Dubnice nad
Váhom, kde sa zúčastnili na
Majstrovstvách kraja dvoch
najmladších kategórií.
Dominantné výkony predviedol Matúš Havaš, ktorý
deklasoval súperov v diaľke,
v behu na 60 m a behu na
150 m. Domov viezol tri zla-

té medaily a je prísľubom do
ďalších rokov breznianskej
atletiky. Medaily na svoj krk
zavesili aj Michal Katona
(bronz - výška), Šimon Šajgalík (striebro - guľa) a Klára
Vozárová (striebro - 1500 m).
Dráhová sezóna pre atletický
klub končí úspešnejšie ako
pred rokom, tešíme sa na výkony v cezpoľných behoch.
(mm)

Na dopravnom ihrisku
pripravujú Deň motoršportu
Do Brezna si to čoskoro namieria vyšpičkované
štvorkolesové tátoše, ktoré
majú pripomenúť úspešnú históriu motoristických
pretekov v regióne. Nebudú
chýbať exhibičné jazdy ani
populárny automobilový reportér Rasťo Chvála.
Mesto Brezno a Siládi Motoršport team sa rozhodli
nadviazať na úspechy pretekov automobilov do vrchu,
ktoré sa konali v Čiernom
Balogu, ale aj na zašlú slávu Rally Mostáreň Brezno
a na 19. októbra naplánovali
podujatie, ktoré má návštevníkom priblížiť v minulosti
tak populárny automobilový

šport v Brezne. „Pôjde o prvý
ročník Dňa motoršportu, na
ktorom si bude môcť široká
verejnosť prezrieť špeciálne
upravené autá, ktoré súťažia
v rally pohároch a v pretekoch automobilov do vrchu.
V priebehu podujatia sa uskutočnia aj exibičné jazdy, aby
sa pokochali nielen oči, ale aj
uši,“ povedal Michal Martiník z odboru kultúry a športu,
ktorý podujatie spoluorganizuje. Exkluzívnym hosťom
bude naslovovzatý odborník
a jeden z najkvalitnejších
motoristických novinárov na
Slovensku Rasťo Chvála. Začíname 19. októbra o 11.00 na
dopravnom ihrisku v Brezne.
Všetci ste srdečne vítaní. (eš)
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