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KULTÚRNE LETO UZAVRÚ
BOMBUROVE SLÁVNOSTI

Vlaňajší úspech prvého ročníka Bomburových dní presvedčil organizátorov, že dvojdňové
podujatie zamerané na popularizáciu histórie sa dočká svojho pokračovania.

Stredoveké Bomburove slávnosti, ktoré sa
v Brezne uskutočnia 25. –
26. augusta, opäť nebudú
len o inscenovaných bojoch, ale aj o historických
remeslách, hudbe a pochúťkach.
Na počesť
legendárneho hrdinu
Posledné dni kultúrneho
leta budú patriť oslavám
legendárneho breznianskeho hrdinu so všetkým,
čo k tomu patrí. Stredoveké
Bomburove slávnosti, ktoré zorganizovalo kráľovské
mesto Brezno v spolupráci
so skupinou historického

šermu Berezun, vlani prilákali do mestského parku
množstvo návštevníkov
a zrejme to nebude inak
ani tento rok. Podujatie
začne už v piatok 25. augusta o 15.00 historickým
sprievodom, ktorý otvorí
dvojdňové oslavy plné rytierskych súbojov o česť
a slávu, ale aj srdcia dvorných dám.
„V rámci piatkového
programu sa predstaví domáca skupina historického
šermu Berezun so svojimi
hosťami. Zaujímavosťou
bude vystúpenie šaša Fjodora, takisto sú pripravení
sokoliari zo skupiny Biatec

a nebude chýbať ani hudobná skupina Spod Budína a Ľudová hudba Petra
Pančíka,“ povedal Július
Obernauer z odboru kultúry a športu Mestského
úradu Brezno.
Hrdza aj ohňová šou
Na druhý deň sa v bohatom sobotnom programe
okrem stredovekých hudieb Stromyrad a Quanti
Minoris predstavia aj sokoliari Kráľa Svätopluka, deti
si budú môcť pozrieť rozprávku Ako išlo vajce na
vandrovku v podaní divadla ZkuFraVon a vystúpi aj
skupina historického šer-

mu Grál s domácim Berezunom. „Bonbónikom bude koncert prešovskej kapely Hrdza a samozrejme
nebude chýbať ani ohňová
šou v neskorých večerných
hodinách. Zaujímavosťou
tiež bude streľba z repliky
stredovekého dela,“ upresňuje pozvánku do stredoveku Július Obernauer.
Ako ďalej pokračoval, nebude chýbať šachový turnaj
ani zábavné stredoveké hry
a súťaže pre deti aj dospelých, ktoré pripravil Berezun, takže určite to nebude
len o pasívnom konzume.
(Pokračovanie
na 2. strane)
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Kultúrne leto uzavrú
Bomburove slávnosti
(Dokončenie z 1. strany)

Špeciality á la stredovek
Počas oboch dní si určite prídu na svoje aj milovníci dobrého jedla, pripravené totiž budú
ochutnávky pokrmov z čias
dávno minulých. „Salaš Zbojská bude na svojom dobovo
ladenom prenosnom stánku
pripravovať rôzne špeciality
ako grilované jahňa, prasiatko, pečenú baraninku, jahňací
šašlik, halušky s bryndzou i kapustou, držky po zbojnícky, baraní perkelt a syrové aj mäsové
výrobky zo salaša. Ponuku pre
gastronómov doplní gazdovský dvor Stodola, ktorý sa tohto
roku bude orientovať prevažne
na kvalitné víno.“ Okrem toho

Brezňan
mestské noviny

24. 8. 2017

bude k dispozícii aj primátorský guláš, z ktorého výťažok
poputuje na pomoc ťažko zdravotne postihnutému Tomášovi
Kováčikovi.
Súčasťou Bomburových slávností bude aj stredoveký jarmok, na ktorom si návštevníci
budú môcť tradičné produkty
nielen kúpiť, ale si ich náročnú
výrobu aj vyskúšať. A čo v prípade nepriaznivého počasia?
„My budeme pripravení aj na
mokrý variant, takže ja verím,
že ľudia majú doma dáždniky
alebo pršiplášte, ak by náhodou pršalo, a na Stredoveké
Bomburove slávnosti prídu.
Je to jedinečná šanca, ktorá sa
už v tomto roku nezopakuje,“
uzavrel Obernauer.
(eš)

V Brezne pribudli ďalšie
opravené komunikácie
Brezňania sa môžu tešiť na
ďalšie opravené komunikácie.
V rámci výstavby obchvatu
Brezna sa primátorovi Tomášovi Abelovi a jeho zástupcovi Jánovi Králikovi podarilo
dohodnúť opravu ciest, ktoré
patria Slovenskej správe ciest.
Vďaka ich iniciatíve má nový
povrch aj Ulica Fraňa Kráľa.
Nie všetky cesty na území
Brezna sú mestské. Do tejto kategórie patria napríklad
účelové komunikácie vedúce
k objektom vo vlastníctve fyzických a právnických osôb,
ktoré si ich zjazdnosť zabezpečujú vo vlastnej réžii a rovnako Vedenie mesta dohodlo aj opravu cesty I. triedy pri Tescu.
aj cesty I., II. a III. triedy, ktoré
ty. „Mesto má vo vlastníctve
sú v správe Slovenskej správy Na rad príde aj oprava
miestnu komunikáciu Mosciest a Regionálnej správy ciest. úsekov na uliciach
tárenská ulica a Banisko. ObMostárenská a Železničná
Tešiť sa môžeme na
Podľa slov viceprimátora Já- jekty, ktoré boli na uvedených
opravenú cestu pri Tescu
na Králika, v rámci budovania uliciach rekonštruované, ako
V Brezne pribudli ďalšie zre- obchvatu realizátor prác za- sú oporné múry, prameň uja
konštruované komunikácie. bezpečí rekonštrukciu cesty na Libiča na Banisku, verejné
Vedenie mesta dohodlo opravu Mostárenskej ulici v úseku od osvetlenie križovatiek, peší
cesty I. triedy pri Tescu, ktorá polície až po budovu bývalého most a ďalšie, už boli prevzabola čiastočne poškodená aj pri odboru investícií v mostárni, té do majetku mesta a správy
výstavbe prvej etapy obchvatu. ktorá bola poškodená ťažkými technických služieb. VÚC sa
bude starať o svoju cestu II/529
„Sme radi, že dodávateľ prác mechanizmami.
„Počas výstavby spoločnosť (Cesta osloboditeľov), ktorá
spoločnosť Alpine Slovakia,
ako aj investor Slovenská sprá- tiež využívala mestskú cestu vedie na Čierny Balog, a vlastva ciest našej žiadosti vyhoveli, na Železničnej ulici, ktorá sa níkom najväčšieho úseku kokeďže cesta to už dávno potre- pri prácach poškodila. Od sa- munikácií v rámci obchvatu je
bovala, a splnili sme tak po- motného začiatku však bolo SSC.“
žiadavku našich obyvateľov,“ dohodnuté, že SSC ju na záver
uviedol primátor. Cestu I/66 dá do pôvodného stavu a po- Nový povrch má už aj cesta
v úseku od kruhového objazdu zdĺž celej komunikácie urobí na Fraňa Kráľa a chodník
pred kasárňami až po čerpaciu vysprávky.“
na ČSA
Ako dodal Ján Králik, správstanicu Octan vyfrézovali a poTento týždeň už uzrel svetlo
cami obchvatu sú tri subjek- sveta aj päťramenný kruhový
ložili na ňu nový asfalt.
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objazd s vnútorným priemerom okruhu 40 metrov, ktorý
vznikol ako nová križovatka
Ulice ČSA a Fraňa Kráľa, čím
sa vytvoril vjazd do nového
areálu v bývalých kasárňach.
„V rámci projektu investor Europrojekt Gamma 3SK, k. s.,
ešte zrealizuje rekonštrukciu
chodníka na Ulici ČSA, ktorý
sa pri výstavbe nového obchodného centra poškodil, a to
v celom úseku pozdĺž „kasární“
až po prechod k Lidlu.“
Vďaka dohode primátora
Brezna s dodávateľom prác
kruhovej križovatky pred obchodným centrom je už sponzorsky realizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie na
Ulici Fraňa Kráľa až po križovatku pri Bille.
(md)

Mestskí poslanci schválili budúcu kúpu
bytového domu Predné Halny 10
Jedna z najviac neslávne
známych stavieb v Brezne by
sa už čoskoro mohla stať minulosťou. Významný krok
k tomu minulý týždeň urobilo svojím rozhodnutím
breznianske mestské zastupiteľstvo.

Pomôžte dvojičkám
V čase problémov a ťažkých životných situácií ľudia najviac prejavujú spolupatričnosť a solidaritu tým,
ktorí sa do takejto situácie
dostali. Či sa jedná o živelné
pohromy, alebo životné tragédie.
V meste Brezno sa do takejto situácie dostali dvojičky
Lucka a Zuzanka, ku ktorým
bol osud mimoriadne nežičlivý. Pri ich narodení odišiel
človek, ktorí je najdôležitejším v živote – ich mamička.
Táto udalosť zmenila zásadne
život celej rodine. Otec detí
a živiteľ rodiny prišiel nielen
o partnerku, ale musí zabezpečiť starostlivosť svojim deťom, ktoré sa narodili v júni
2017. Starostlivosť o dvojičky
je náročná aj v úplnej rodine
a ešte náročnejšia, keď majú
deti aj zdravotné problémy,

čo je prípad Lucky a Zuzanky,
ktoré prišli na svet predčasne.
Okrem náročných vyšetrení,
ktoré v týchto mesiacoch musia absolvovať, musia dostávať
aj špeciálnu výživu. Pomáhajú
staré mamy, pomáha mesto.
Preto chceme vyzvať aj vás,
občanov mesta a regiónu,
o prejav solidarity a spolupatričnosti.
Ak máte záujem pomôcť
Lucke a Zuzanke môžete finančne prispieť na číslo účtu:
2910605526/1100, číslo účtu
v tvare IBAN: SK79 1100 0000
0029 1060 5526. Ak máte záujem o iný spôsob pomoci, môžete sa informovať v redakcii.
Peniaze matku deťom nenahradia, ale rodine a deťom
uľahčia situáciu v čase, keď sa
musí vyrovnať so stratou blízkej osoby a ostatnými problémami. Všetkým darcom vopred ďakujeme!

Podmienky budúcej kúpy
Bytový dom na adrese Predné Halny 10 s okolím, pre väčšinu obyvateľov známejší ako
Dom hrôzy patrí dlhodobo
k najodpudzujúcejším a najproblémovejším lokalitám
okresného mesta. Vedenie
samosprávy hľadalo spôsob,
ako zdanlivo beznádejnú situáciu riešiť a vhodný postup
sa napokon našiel. Do vzťahu
s vlastníkmi bytov vstúpila súkromná spoločnosť, ktorá tieto
byty postupne vykúpila. Zároveň vyrovnala dlhy, ktorými
boli nehnuteľnosti zaťažené a
následne mestu predložila ponuku na ich odkúpenie. K takejto možnosti sa z hľadiska
budúceho využitia územia
vyjadrila aj architektka mesta
Brezno Barbora Halásová. Vo
svojom stanovisku zhodnotila
súlad s ÚPN mesta a na záver
skonštatovala, že zámer odkúpenia považuje za vhodný.
Predpokladom budúcej kúpy
zo strany samosprávy je však

Neslávne známy Dom hrôzy v Brezne by sa už čoskoro mohol stať minulosťou.
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splnenie niekoľkých podmienok. V prvom rade predávajúci
musí byť vlastníkom všetkých
nehnuteľností v bytovom dome a tieto nesmú byť zaťažené
žiadnymi ťarchami. Zároveň je
nevyhnutné, aby bytový dom
ako celok bol právne i fyzicky
čistý, čo znamená, že mesto
Brezno po nadobudnutí vlastníctva bude môcť s objektom
nakladať okamžite a bez akýchkoľvek obmedzení. Na základe
jednaní, ktoré medzi samosprávou a súkromnou spoločnosťou prebiehali približne od
apríla, sa navrhovanú kúpnu
cenu podarilo znížiť zo 180 na
170 tisíc eur.

Verejný záujem investície
Výška kúpnej ceny bola
predmetom hlavnej polemiky
aj na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré zasadalo minulý štvrtok 17. augusta. Niektorým mestským poslancom
sa cena s ohľadom na reálny
stav budovy zdala privysoká.
Viacerí ich kolegovia však oponovali, že znalecká cena bytov
nemôže byť jediným kritériom
pri posudzovaní tohto návrhu
a je potrebné vnímať ho v podstatne širšom kontexte. Tento
pohľad zdôvodňovali najmä
faktom, že v susedstve tohto
bytového domu roky žijú ľudia,

ktorých dlhodobé útrapy nie
je možné finančne vyčísliť ani
spätne napraviť. V rozprave zaznel aj argument o tom, že v tejto mestskej časti sa v porovnaní
s inými nezrealizovalo toľko
investičných akcií a tento krok
mohol byť dôležitým impulzom jej budúceho napredovania. Do diskusie sa viackrát zapojil aj primátor mesta Brezna
Tomáš Abel, ktorý zdôraznil
najmä verejný záujem navrhovanej investície: „Cena v tomto
prípade podľa mňa nie je prvoradá. Prvoradá je skutočnosť,
že obyvatelia Predných Halán
si zaslúžia, aby mesto investovalo do kvality ich života aj
takýmto spôsobom. Nemali
by sme tiež zabúdať na zvýšenie atraktivity jedného zo
vstupov do nášho mesta, ktoré
je významné v rámci ambície
budúceho rozvoja cestovného
ruchu.“ Mestské zastupiteľstvo
sa napokon priklonilo na stranu argumentov za odkúpenie,
keď z 21 prítomných návrh
schválilo 18 poslancov a len
traja sa zdržali. Očakáva sa, že
k vysporiadaniu posledných
problémových bytov by malo
dôjsť už v najbližšom období.
Mesto je následne pripravené
podniknúť kroky potrebné na
prevod vlastníctva v zmysle
schváleného uznesenia. (sp)
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA

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.
Ako to vyzerá s cyklotrasami? Pred časom ste sľubovali trasu z Brezna do Valaskej a zatiaľ sa nič nedeje.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v de-

cembri 2016 spustilo cez Integrovaný regionálny operačný
program výzvu na zvyšovanie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej predovšetkým cyklistickej dopravy. Keď-

že bola zameraná na obnovu a
rekonštrukciu už existujúcich
a budovanie nových cyklistických komunikácií, zapojili sme sa už do prvého kola.
Ministerstvo práve minulý
týždeň vyhodnotilo prvú sériu
žiadostí o nenávratné finančné
prostriedky z fondov Európskej únie. Spoločne so zamestnancami úradu sme urobili
kus práce a preto som sa veľmi
potešil, keď pani ministerka
Matečná oznámila úspešné
projekty. Bola nám schválená
cyklotrasa Brezno - Valaská až
po nový závod v ŽP a. s. Cyklotrasa pôjde celým nábrežím
Hrona a atrakciou bude lávka
na pilieroch v dĺžke 650 metrov cez Banisko. Tiež ma teší,
že v Banskobystrickom kraji
sú úspešné len tri projekty a
Čierny Balog bol tiež úspešný,
čo sme s pánom starostom s
očakávaním sledovali. Aj takéto projekty pozdvihnú náš región. Pokračujeme v nich, ale
príprava nie je ani technicky
a ani časovo jednoduchá. Samotný podpis zmlúv na získanie nenávratných finančných
príspevkov na cyklodopravu

z prvého kola je naplánovaný bude super, len škoda, že sa sa chodník nevybudoval už
skôr, bola hlavne byrokracia s
to nerobilo skôr.
na september tohto roka.
Chodníkové prepojenie ulíc vlastníckymi vzťahmi, ale po
Dolná – Potočná bolo pláno- dlhých rokoch sa to predsa len
Ako je možné, že po x rované už pri výstavbe nového podarilo. Obyvatelia starého
koch sa podarilo dať do
poriadku tú hroznú cestu a Mazorníka v 80-tych rokoch Mazorníka sa konečne dočkaprostredníctvom komunikácie li, keď im bol minulý týždeň
križovatku pri Tescu? Kloso starým Mazorníkom v časti odovzdaný do užívania nový
búk dole, pán primátor.
So zástupcom Jankom Krá- MPČĽ. Stavba sa však nikdy 133-metrový chodník zo zámlikom sme dohodli so spoloč- nezrealizovala, čím sa sťažil kovej dlažby, ktorý v mieste
nosťou Alpine, ktorá realizuje prístup obyvateľov sídliska križovania s drobným vodobchvat, že v rámci balíka za občianskou vybavenosťou. ným tokom obsahuje lávku. Tá
opráv ciest poškodených rea- Napriek tomu, že žiadna spo- je osadená asi pol metra nad
lizáciou obchvatu nám z našej jovacia komunikácia v podobe úrovňou hladiny 100-ročnej
iniciatívy opravia cestu pri chodníka nebola zrealizovaná, vody. Z dôvodu prekonania
Tescu. Uvedené sme ešte do- trasou každý deň prechádzalo výškového rozdielu terénu sú
hodli na Slovenskej správe ciest množstvo obyvateľov zo staré- na trase chodníka aj schody,
v Banskej Bystrici s pánom ria- ho Mazorníka do školy, k leká- o čo je jeho sklon miernejší.
diteľom Petrom Polešenským, rovi, na spoje MHD, z nového Verím, že táto stavba mnohým
ktorý opravu schválil. Sme ra- Mazorníka na plaváreň, te- ľuďom uľahčí každodenný žiTomáš Abel
di, že spoločnosť Alpine aj SSC nisové kurty či za oddychom vot.
primátor Brezna
našej žiadosti vyhoveli, keďže na Lúčky. Problémom, prečo
cesta to už dávno potrebovala
a splnili sme tak požiadavku Vaše podnety a otázky, ktoré priamo súvisia s dianím v Brezne,
môžete adresovať primátorovi Tomášovi Abelovi, ktorý každé dva
našich obyvateľov. Ďakujeme.
Päť rokov som zo starého
Mazorníka chodila do roboty po vode, blate, snehu,
klzisku a musela som sa
prebrodiť. Teraz, keď je
chodník medzi Dolnou
a Potočnou hotový, to už

týždne odpovie na niekoľko z nich. Stačí, ak ich doručíte mailom na
novinybreznan@brezno.sk, alebo osobne prípadne poštou na adresu Redakcia Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s označením K správe nášho mesta. Možností
je samozrejme viacero. Okrem pravidelnej relácie v TV Hronka Na
slovíčko pán primátor s ním môžete komunikovať osobne počas
Dňa otvorených dverí, ktorý sa koná vo štvrtok od 13.00 do 15.30
v jeho kancelárii, alebo prostredníctvom facebooku.

V uliciach Brezna to v sobotu žilo športom
Futbal, workout, joga,
jumping, Hugo Bike Mini, ale
aj Beh mestským parkom pre
rodiny s deťmi či piaty ročník
Behu nočným Breznom. To
všetko tvorilo pestrú ponuku
aktivít, ktorá v predposlednú
augustovú sobotu prilákala
do centra Horehronia stovky
športovcov aj divákov.
Aj keď počasie organizátorov trochu vytrápilo, Veľký
športový deň splnil svoj účel.
Rozhýbal ľudí a to doslova.
Pohár primátora
zostal doma
Celodenné breznianske
športovanie zahájil druhý
ročník futbalového turnaja
O pohár primátora, ktorý sa
odohral na multifunkčnom
ihrisku na Mazorníkove. Zúčastnilo sa na ňom sedem
mužstiev, z ktorých vzišli dvaja finalisti. Domáci tím Sport
Pub napokon porazil futbalistov zo Stars a získal prestížnu
putovnú trofej. Zápas o tretie
miesto vyhralo mužstvo Polená nad Kofča Boys. Priebeh
turnaja pozitívne hodnotili
nielen hráči, ale aj diváci, ktorí
si sem našli cestu. „Vyzeralo to,
ako za dávnych čias, keď sa tu
hrávala mestská liga v malom
futbale. Vtedy sem tiež chodilo
veľa ľudí, takže to bol taký prí-
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jemný návrat do minulosti,“
neskrýval spokojnosť nad vydarenou akciou vedúci odboru
kultúry a športu v Brezne Miroslav Baran.
Veľký športový deň však pokračoval aj pod Baldovským
mostom, kde sa uskutočnil
premiérový ročník silovej súťaže v zhyboch a kľukoch na
bradlách pod názvom Street
workout. Zápolilo sa v ženskej
aj mužskej kategórii v troch
kolách: maximálny počet opakovaní, duely a so záťažou.
Spomedzi 16 prihlásených
mužov si najlepšie počínal
Marcel Sirota, druhý skončil
Denis Kurek a bronz si odniesol Matej Ťažký. Z dvoch
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súťažiacich v kategórii žien sa v porovnaní s vlaňajškom opäť
víťazkou stala Romana Dianiš- o niečo viac.
ková pred Nikolou Kováčikovou.
Nočný beh potrápilo
počasie
Vyvrcholením večera bol
Námestie ožilo športom
Ani sprievodné podujatia, piaty ročník Behu nočným
ktoré pre širokú verejnosť pri- Breznom, ktorý ako posledné
pravilo mesto Brezno, občian- bežecké podujatie kalendára
ske združenie ZaBeR, Klaster Marathon BB Tour pred preHorehronie a OOCR Nízke stížnym Banskobystrickým
Tatry Juh, v ničom nezaostá- maratónom preveril kondíciu
vali. Návštevníci si v rámci 209 mužov a 109 žien. Priebeh
podujatia Horehronie Fit Day pretekov poznačilo daždivé
2017 mohli zacvičiť jogu gra- počasie, ktoré organizátorom
vid, pilates, jogu power, dee- spravilo škrt cez rozpočet hlavpwor, ale aj piloxing, jumping, ne kvôli viacerým plánovaným
jumping kids či zumbu. Pre aktivitám ako priamy prenos
deti bola navyše pripravená zo súťažného zápolenia či záprekážková cyklojazda Hugo bery z dronu. Ani nepriazniBike Mini 2017, do ktorej sa vé poveternostné podmienky
zapojilo dovedna 16 drobcov ale nezabránili viac ako trom
na bicykloch, kolobežkách aj stovkám súťažiacich z celého
odrážadlách. Víťazmi sa stali Slovenska zabojovať o najlepší
všetci, ktorí absolvovali celú výsledok v behu na 7,5-kilotrasu pod pódiom na námestí, metrovej trati nočnými ulicakaždý z nich si totiž odniesol mi Brezna. Spomedzi registromedailu a malú pozornosť. vaných bežcov sa najviac daNabitý športový program rilo Petrovi Stillovi z Trian ŠK
neskôr pokračoval Behom UMB (00:24:34), druhý skončil
mestským parkom pre rodi- Tomáš Kubej z ŠK Muránska
ny s deťmi. O jeho vzrastajú- Dlhá Lúka (00:24:40) a stupeň
cej popularite svedčí fakt, že víťazov uzatváral Michal Moj660-metrový okruh tento rok žiš z MAC Redox Lučenec s čaabsolvovalo 19 rodín, čo bolo som 00:25:45. V kategórii žien
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si prvé miesto vybojovala Jana
Martinská z Apatieka Rovňany
(00:28:08), druhú priečku obsadila Jana Kleskeňová z AKV
Bratislava (00:30:06) a tretia
skončila Nikola Berčíková
z TJ Slavia Zvolen (00:30:20).
Kompletné výsledky nájdete
na stránke sportsofttiming.sk.
A ako sú spokojní s nočným behom jeho organizátori?
„Sprievodný program poobede prebehol podľa plánu a aj
počas behu zázračne „nelialo“,
možno len mraky odstrašili
od účasti viac divákov, ale napriek uvedeným skutočnostiam sme spokojní s počtom
bežcov a celkovým priebehom

podujatia. Bola to skúška našej
pripravenosti, v ktorej sme,
vďaka pomoci dobrovoľníkov,
celkom obstáli. Aj touto cestou
im chcem všetkým poďakovať.
Niektorí z nás premokli do nitky, ale stálo to za to. Už teraz sa
tešíme na ďalší ročník,“ zhodnotil preteky Pavel Ambros
z OZ ZaBeR.
Počas Veľkého športového
dňa v Brezne si teda naozaj bolo z čoho vyberať. Organizátori preto veria, že aj na budúci
rok sa im podarí zopakovať
podobný komplex športových
podujatí, ktoré opäť rozhýbu
všetky vekové kategórie.
(eš)
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Odstavné plochy na parkovanie
pribudnú už aj na Hradbách
Mesto pokračuje v budovaní spevnených plôch. Tentoraz nové miesta určené na
parkovanie vyrastajú na Ulici
Hradby v Brezne.
V rámci rozvoja dopravnej
infraštruktúry mesto pokračuje v rozširovaní odstavných parkovacích kapacít,
pričom budovanie spevnených plôch je financované
z rozpočtu mesta. Ako povedal primátor Tomáš Abel, za
dva roky v Brezne pribudlo
viac ako 200 parkovacích
miest, a to na uliciach Sekurisovej, Krčulovej, Fraňa
Kráľa, Sládkovičovej, ako aj
na najväčšom breznianskom
sídlisku Mazorníkove, kde
ich vzniklo viac ako 40, čím
chcelo mesto vyriešiť problém s parkovaním vo vnútrobloku, ako aj ranné prob-

lémy s odstavením áut pri
príchode rodičov s deťmi do
materskej školy.
Začiatkom augusta sa
techničiari pustili do budovania spevnených plôch na
Hradbách, pričom ukončenie prác predpokladajú do
konca letných prázdnin.
Podľa slov vedúcej investičného odboru Mestského
úradu v Brezne Zuzany Ďurišovej, na Hradbách vznikne
19 odstavných plôch.
„V tomto roku ešte plánujeme v meste vybudovať
dovedna 74 miest na parkovanie, a to vo vnútroblokoch vymedzených ulicami
Malinovského, Fučíkova,
Švermova, Krčulova a Sládkovičova, ako aj 42 miest pri
garážach na Mazorníkove,“
dodala na záver Zuzana Ďurišová. (md)

Ukončenie prác mesto predpokladá do konca letných prázdnin.
FOTO: MSÚ

Dupni do pedálov
s nepoznanou silou
Tohtoročnou letnou novinkou, ktorú si pre vás
pripravilo mesto Brezno
v spolupráci s Oblastnou organizáciou Nízke Tatry Juh
a Klastrom Horehronie, sú
elektrobicykle.

Región Horehronie v sebe
ukrýva množstvo jedinečných cyklistických trás, ktoré
vás dostanú nádhernými výhľadmi, lesnými cestičkami,
ale aj horským terénom. Tú
najlepšiu trasu si na Horehroní nájde jednoducho každý.
Elektrobicykle prinášajú jedinečnú príležitosť, ako ušetriť
veľa síl i času a zároveň spoznať ešte viac miest v regióne Horehronie. Horehronie,
Bike & E-bike región vďaka

Brezňan
mestské noviny
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svojmu členitému terénu a
rozmanitej prírode ponúka
76 značených cyklotrás s dĺžkou viac ako 750 km rôznej
náročnosti, ktoré zaručujú
aktívny odpočinok pre náročných i rodiny s deťmi.
Otvorili sme požičovňu
elektrobicyklov v Brezne
(Nám gen. M. R. Štefánika 3,
Brezno), kde si elektrobicykle
môžete požičať počas pracovných dní, ale aj cez víkendy.
Mnohí z vás už elektrobicykle
otestovali v teréne či na testovacích jazdách, ktoré sa
konali počas Breznianskeho
kultúrneho leta. Neváhajte
a príďte vyskúšať tohtoročnú
novinku a stráviť príjemné
poobedie či aktívny víkendový relax.(pr)

Kino sa zmení na polyfunčknú
sálu s atraktívnym interiérom
Rekonštrukcia kina je v plnom prúde. Brány do novej už
polyfunkčnej sály sa otvoria
20. septembra, kedy v Brezne
odštartujú 13. ročník festivalu Divadelná Chalupka.
Návštevníci sa môžu tešiť na
atraktívny interiér s novým
hľadiskom aj javiskom.
Počas letných prázdnin je
breznianske kino z dôvodu rekonštrukčných prác zatvorené.
Na pódium položia
veľkoformátové dosky, čím
vznikne jedna plocha
S renováciou interiéru domu
kultúry začalo mesto Brezno
12. júna. Prvé práce spočívali
v odstránení starých sedačiek
a ich ukotvenia či betónových
konštrukcií pri vstupných dverách. „Na komplet sme prerobili priestor pred javiskom,
upravili oceľovú konštrukciu,
pričom ostali iba nosné časti,
a urobili nové stupňovanie jednotlivých radov na sedenie. Pri
rozobratí pódia sme dokonca
zistili jednu skutočnosť, že roky pred nami všetky práce riešili zvláštnym spôsobom. Nič
spod javiska neodstraňovali,
len pridávali nové vrstvy, čo
by sa dalo riešiť aj iným spôsobom. Tie sme však už dali preč
a na plochu položíme veľkoformátové dosky, čím vznikne
jedna veľká plocha,“ informoval Karol Ličko ml. z investič-

ného odboru mestského úra- vymaľovanom foyere, kde sa
budú nachádzať hliníkové so
du.
sklenenou výplňou. „Odstránili sme tiež akustické panely,
Chodiť sa už bude
ktoré boli viac zničené, a obpo koberci
Rekonštrukciou sa zlepší klad z preglejky vymenili za
nielen komfort sedenia, ale aj nový. Kinosálu spestrí aj tmavý
vizuálneho zážitku či celkový koberec v dvoch odtieňoch nadojem z predstavenia. Všetky tiahnutý po celej podlahe.“
práce vykonávajú technické
služby a v prípade, že ich ne- Sedadlá budú mať aj
dokážu odborne pokryť, spo- výklopné dosky a na
lupracujú s dodávateľskými podlahe zásuvky
Návštevníci sa môžu tešiť aj
firmami. Podľa slov Karola
Lička ml., interiér zatraktív- na podsvietené schody vedúce
nia aj vymenené dvere, vráta- k javisku, a hlavne na sedadlá
ne na bočných vstupoch, či vo červenej farby s výklopnou
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doskou. Pod každou druhou
sedačkou sa bude tiež nachádzať výklopná dvojzásuvka.
„Ich počet sa síce zníži o 71,
čiže klesne z 386 na 315, no
sedenie bude pohodlnejšie –
širšie stupne, viacej priestoru
na nohy a zlepší sa viditeľnosť.
V poslednom rade bude po bokoch nainštalovaných 9 sedadiel, pričom priestor v strede
poslúži osvetľovačovi a zvukárovi. Kabína premietača ostane
v pôvodnom stave. Na záver
príde na rad obnova elektroinštalácie.“
(md)

Neplatiči si dlh za komunálny odpad
v Brezne môžu odpracovať
Od minulého týždňa si dlžníci môžu svoje nedoplatky za
komunálny odpad odpracovať. Mesto chce týmto spôsobom znížiť od neplatičov svoje
pohľadávky za smeti, ktoré sú
vo výške 299 217 eur.

Radnica urobila aktívny krok
a do mestskej pokladnice chce
získať aspoň časť z peňazí, ktoré
inak ostanú visieť medzi dlhmi.
Zo štyridsiatich dlžníkov
ponuku prijali traja
Mesto neplatičom zaslalo
list do vlastných rúk, v ktorom im ponúklo možnosť
dlh si odpracovať. Ako informoval vedúci ekonomického
oddelenia mestského úradu
Vladimír Grlický, upovedomili tak 40 dlžníkov poplatku
za komunálny odpad, ktorí

Dlžníci poplatku za komunálny odpad robia pomocné práce.

mestu dlhujú viac ako 500 eur.
„Zo štyridsiatich obyvateľov
zareagovali na našu ponuku
len traja, s ktorými sme spísali

FOTO: MSÚ

dohody o pracovnej činnosti. U dlžníkov, ktorí ponuku
neprijali, budeme postupovať v zmysle našej vnútornej

smernice a dlh postúpime súdnemu exekútorovi.“
Odrobia 10 hodín týždenne
Dlžníci budú vykonávať pomocné práce pod dohľadom
technických služieb, ako zametanie, hrabanie, uhadzovanie konárov, upratovanie po
kosení. Odrobia tak 10 hodín
týždenne. Radnica k takémuto opatreniu pristúpila na
základe skúseností z iných
miest. „Všetko funguje na báze
dobrovoľnosti, ako z pohľadu
uzavretia dohody o pracovnej
činnosti, tak aj z pohľadu splácania dlhu, kde súhlasia s tým,
že 50 % zarobenej mzdy pôjde
na splátku dlhu voči mestu,“
povedal Vladimír Grlický.
Podľa jeho slov, v prípade, že
dlžníci nebudú pracovať tak,
ako sa zaviazali, dohodu s nimi
mesto ukončí a dlh sa bude vy-

Technické služby vyčistili fontánu
Neodmysliteľnou súčasťou
Brezna sú fontány, ktoré svojím vzhľadom mesto zveľaďujú a dotvárajú v ňom príjemnú
atmosféru.
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Rekonštrukcia kinosály je v plnom prúde, znovu ju otvoria 20. septembra. 

O prevádzku sa starajú technické služby, ktoré ich čistia
niekoľkokrát ročne. Fontány
hlavne v letnom období radi
vyhľadávajú turisti. Sú nielen
krásnymi prvkami, ale plnia
aj dôležitú osviežujúcu úlohu

v horúcich dňoch. V Brezne
sa nachádzajú dve priamo
pred mestskou radnicou (múzeom), dominantou južnej
strany námestia je kruhová
na platni v strede spevnenej
plochy a ešte sú dve, ktoré
slúžia na pitie. Minulý týždeň
technické služby vyčistili od
rôznych usadenín kruhovú
fontánu na námestí, kde tiež
vymenili vodu.
(md)
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Ján Filc: Hokej sa prispôsobil tomu, ako
funguje naša spoločnosť. Stratil systém
Škola hokejového brankára si 25 rokov svojej činnosti pripomenula práve v metropole Horehronia. Využili sme túto príležitosť a porozprávali sa so zlatým hokejovým trénerom Jánom
Filcom.

Hokej je fenomén, ktorý dokáže spájať, ale aj rozdeľovať
celý národ. Vy ste boli a stále
ste jeho významnou súčasťou.
Vstúpili by ste ešte raz do tej
istej rieky?
- Asi áno. Neviem, či by som
si vybral to, čo som si vybral na
začiatku, teda pozíciu brankára,
ale v čase, kedy som sa rozhodoval o štúdiu a o svojej budúcnosti v oblasti pedagogického
pôsobenia, boli trošku ináč nastavené podmienky. Spoločnosť
mala v minulosti veľa chýb, ale
jednou z jej predností bolo, že
celý náš výchovno-vzdelávací
systém vrátane športu mal nejaký systém, mal nejaký zmysel.
Postavenie učiteľa nebolo síce
ideálne, ale bolo to predsa v trošičku inej polohe, ako je to dnes,
kedy vplyv peňazí a vstupy rôznych inštitúcií vrátane inštitúcie rodiča dosť výrazne menia
toto prostredie a krivia ho. Nezávidím mojim kolegom, ktorí
sa živia touto prácou, pretože je
to veľmi, veľmi zložitá oblasť.
Prečo si myslíte, že je to tak?
- Spoločenské zmeny priniesli zmeny v hodnotovom
systéme. Dnes ľudia, ktorí majú v rukách trošku viac peňazí,
chcú krútiť svetom a myslia si,
že všetci budú slúžiť tomu ich
záujmu a veľakrát to je zlé práve
z toho dôvodu, že akoby zaniká potreba odbornosti v tomto
systéme. Stále viac a viac vniká
do toho vplyv peňazí a mocenského postavenia, čím sa to prostredie dostáva do pomaličky až
takej korupčnej podoby, protekcionizmu, lobizmu, to všetko tam funguje. A to je v rozpore s mojím presvedčením a mojím spôsobom existencie.
Médiá vás právom označujú
za najúspešnejšieho slovenského hokejového trénera v
histórii, keď sa vám za štyri
roky, počas ktorých ste viedli
reprezentáciu, podarilo získať
dve medaily z majstrovstiev
sveta - striebornú a zlatú. Čo
ale vy sám považujete za svoj
najväčší úspech?
- Nikdy som si nemyslel, že
budem robiť trénera vo vrcholovom hokeji, skôr som cítil
moju pozíciu vždy spojenú
s mládežou, o čom svedčí aj

V breznianskej Aréne po štvrtýkrát.

projekt Školy hokejového brankára. Tam som sa cítil dobre,
tam som nejakým spôsobom
cítil, že práca, ktorú robím, má
zmysel, že sa viem podieľať na
hokejovom a osobnostnom
raste mladých ľudí a tak ma to
aj bavilo. Problém bol v tom,
že po ekonomických zmenách
sa s tým nedalo uživiť rodinu,
hlavne keď deti športovali, tak
som hľadal pôsobenie, kde by
som si vedel aj finančne trochu
prilepšiť. Dva roky som pôsobil okolo hokeja v Rakúsku
a neskôr som sa pustil do obchodnej oblasti. Celkom som
odišiel z pedagogickej sféry
a vrátil som sa až v čase, keď
už som mal nejakú ekonomickú základňu. A vrátil som sa
k niečomu, čo som mal rád, čo
som považoval v mojom živote
za veľmi dôležité. A asi to bolo
celkom dobré rozhodnutie. Či
najúspešnejší tréner... No ono
sa to ráta od nejakých tých medailí, ale ja som mal v prvom
rade šťastie, že som mal výborné vzory, učiteľov, či už to bol
rodák z Brezna docent Horský,
ktorý vtedy pôsobil na fakulte, alebo neskôr docent Starší,
ktorý bol mojím vedúcim učiteľom a dodnes máme veľmi
dobrý vzťah. To boli osoby,
ktoré dosť významne ovplyvnili moje vnímanie hokeja a hľadanie spôsobu nielen v praxi,
ale aj hokejovej teórii, ako veci
robiť lepšie.

HISTORICKÉ
ZRKADLO MESTA

Ján Filc na tlačovej besede pri príležitosti 25. výročia Školy hokejového brankára.

či som to bol ja, alebo ľudia,
ktorí boli nejakým spôsobom
súčasťou toho diania. Vlastne
som mal taký pocit, že všetko sa
musí robiť nejako inak a že my
sme nevedeli nič robiť tak, ako
by bolo potrebné. Dnešný stav
ale nenasvedčuje tomu, že by to
tak naozaj malo byť.

Ako sa to dá zvrátiť?
- V prvom rade sa musí zmeniť to, čo v spoločnosti nefunguje a potom sa aj šport môže
nejakým spôsobom k tomu
pripojiť. Šport je tak veľmi previazaný na všetky spoločenské
fenomény, že veľmi ťažko sa
dajú len v ňom samotnom robiť
zmeny. Ja som sa o to pokúšal
vtedy, keď som kandidoval za
šéfa Slovenského olympijského
Ako tie veci teda robiť lep- výboru a zistil som, že to nie je
šie? Čo sa stalo so slovenským možné a stalo sa mi dobre, že
hokejom?
som nebol zvolený.
- Prispôsobil sa tomu, ako
funguje naša spoločnosť. StraPrečo?
til systém. Bol som v podstate
- Lebo by som sa asi dostal
vo svojej funkcii pomerne dl- do veľmi konfliktných situácií
ho v období, kedy hokej u nás práve s tými ľuďmi, ktorí majú
išiel dobre a išiel dobre hlavne rozhodovať o športe, či je to mivďaka tomu, že hráči, ktorí pri- nisterstvo školstva, či už sú to
chádzali do prostredia repre- inštitúcie, ktoré majú za úlohu
zentácie, vyrastali v období, vytvárať podmienky pre šport
kedy tie hodnoty boli postave- na úrovni miestnej samosprávy
né inak. Hráči boli nositeľmi alebo na úrovni vyšších inštantých hodnôt a preto sa s nimi cií. Nič nefunguje tak, ako sa
v reprezentácii pracovalo veľmi o tom hovorí, že by to malo byť
dobre a prenášalo sa to aj do ce- a všetci sa tvária, že je to dobré
lého prostredia práce na zväze. a že je to len na športovcoch.
Ako tá generácia začala starnúť Ale nie je to tak. Je to v systéme
a odchádzať, začalo sa to po- ako takom.
stupne meniť až do takej miery,
že už nás zväz vôbec nepotreV jednom rozhovore ste
boval, či už to bol Peter Bondra, sa vyjadrili, že podmienky
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Na tréningu.

na športovanie mládeže zostávajú nedostatočné. Stále si
to myslíte?
- V prvom rade by som povedal jedno. Keby veci fungovali
tak, ako už štvrtý rok fungujú v Brezne pre to, aby sme tu
mohli robiť prácu s mládežou
aspoň tieto dva týždne, tak asi
by sme mohli byť všetci spokojní. Všetci, ktorí sú oslovení, vychádzajú v ústrety, chcú
byť súčasťou projektu, ktorý
ich oslovuje a my sa tu cítime
skvele. Tak by sa mali cítiť všetci
ľudia, ktorí robia okolo mládežníckeho športu všade na Slovensku a potom by bolo všetko
v poriadku. Nemôže to tak fungovať z toho dôvodu, že neexistuje nastavený systém, ktorý by
zaväzoval ľudí, ktorí to majú
robiť na úrovni mládežníckych
kolektívnych alebo individuálnych športov. Sem tam sa ukáže
nejaká perlička, že niekto dosiahne pekný výsledok, ale to je
dielo rodičov, nie systému.
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to, aby sme vedeli nájsť budúceho štátneho reprezentanta,
to je len dôsledok toho, že systém funguje. Cieľ je samotný
proces športovej prípravy, ktorý formuje osobnosť a pozitívne
charakterové črty človeka, aby
vedel žiť v kolektíve, aby rešpektoval pravidlá, cítil sa spokojný
a vedel žiť plnohodnotný život.
A toto sa úplne odignorovalo.
Spomínali ste, že v Brezne
to zatiaľ funguje. Chcete sa
sem so svojou školou vrátiť aj
o rok?
- V každom prípade, pokiaľ
budeme nejakým spôsobom
pokračovať, pretože sme si povedali, že 25 rokov je fajn a že
je to v tejto podobe asi taký
vrchol. Dnes prichádza mladšia generácia brankárov, ktorí
vyrastali s nami a ktorí dosiahli
veľké úspechy ako Rasťo Staňa
alebo Jano Lašák. Títo chlapci
sa budú zrejme venovať hokeju
a brankárskemu trénerstvu, čiže chceme, aby oni pomaličky
prevzali štafetu a spoločne s nami našli spôsob a formu, ktorá
by vyhovovala nielen tomuto
dvojtýždňovému obdobiu,
ktoré trávime v Brezne, ale aj
celoročnému procesu, ktorý by
mladým brankárom pomáhal
rásť. Ukazuje sa totiž, že post
brankára bude v hokeji stále
dôležitejší.

V akomkoľvek športe...
- V akomkoľvek športe. Bol
tu teraz nedávno pokus – zákon
o športe, ktorý v podstate zmenil len jednu vec. Zvýšila sa náročnosť kontrolného systému.
Dobre, aj to treba, ale v zásade
to, ako urobiť veci v prospech
detí, aby sme ich čo najviac dostali na športoviská, tak toto sa
nikde v tom zákone neobjavuje.
Viete si predstaviť, že by sa
A základný problém, ktorý vidím, je v tom, že tvorcovia zá- v breznianskej Aréne odohral
kona zabudli na jeden moment. prípravný zápas na úrovni reCieľom športu ako fenoménu prezentácie?
- Všetko má nejakú postupnie je vytvoriť podmienky pre
nosť. Ukázalo sa napríklad počas majstrovstiev sveta osemnásťročných, že ľudia majú o
šport, keď je robený na kvalitnej
úrovni, záujem. To znamená, že
možno by bolo potrebné sústrediť sa na reprezentačnú osemnástku, dvadsiatku, aby zápasy
s lukratívnymi súpermi nehrali
v prázdnej hale v Bratislave alebo v Košiciach, ale aby sa tomu
urobil priestor tu. Myslím si, že
ľudia by si na štadión cestu našli a určite by to bola aj trošku
iná atmosféra. Takže možno
by som išiel tadiaľ a potom by
si postupom času určite vedelo
FOTO: STANISLAV SPÁČ
nájsť cestu sem aj to áčko. (eš)

Hrdelné tresty (obesenie,
lámanie na kolese, sťatie),
boli vo feudálnom trestnom
práve bežnou sankciou za
priestupky voči vtedajšiemu poriadku. Zvlášť prísne
sa klasifikovalo „zbojníčenie“, ktoré bolo jednou z foriem protestu jednotlivcov
voči nespravodlivostiam
a sociálnej nerovnosti feudálnej spoločnosti. Aj Brezno malo svojho „Jánošíka“,
ktorý zobral spravodlivosť
do svojich rúk. Jakub, syn
Ondreja Surovca, komorského poddaného z Tisovca, sa narodil okolo r. 1715.
Vyrastal v Tisovci, kde spočiatku slúžil na okolitých salašoch. Tu prišiel prvýkrát
do konfliktu so zákonom.
Trest za ukradnuté dve ovce
si odpykával v rimavskosobotskej väznici. Po tejto
skúsenosti si odišiel hľadať
prácu na vzdialenejšie salaše. Život valacha sa mu
páčil. Osudným sa mu stalo stretnutie so skúseným
zbojníkom Martinom Poliakom pri Cinobani v roku
1739. Ten ho odviezol pod
zámienkou, „že budú spolu
poľovati a že i tak pri ovciach ništ nevyslúži“. Takto
sa ich nazbieralo celkom
deväť valachov zo salašov
v Klenovci, Valaskej, Brezne
a Tisovci. Jakub Surovec sa
stal vodcom zbojníckej
družiny. Všetkých členov
zaväzovala prísaha: „Prisahám večnému Bohu, svätej
Trojici i všetkým božím
svätým, že nikdy svojich
tovarišov nezjavím, neoklamem, nezanechám v šťastí a nešťastí...“ Na otázku:
„Kde sa najviac zdržiavali“,
odpovedal Surovec počas
výsluchu 1. októbra 1740, že
na salašoch na Handľoch,
pri krčmárke u Komov i na
Dobroči, kde väčšinou zapíjali svoju šikovnosť. Za korisťou sa odvážili na Oravu
aj do Novohradu. Koncom
roku 1740 mienili členovia
zbojníckej družiny zavesiť svoje remeslo na klinec.
Chýr o ich skutkoch sa už
niesol priďaleko. Skôr, ako
sa to podarilo uskutočniť,
chytili Jakuba Surovca a Tomáša Greguša v krčme na
Kráme. 11. októbra 1740
súd v Brezne vyriekol rozsudok: „Kubo Surovec aby
byl na místo popravné vyveden a tam skrze popravného mistra – počínajíce
od hlavy a od prsí kolesom
lámaný a hlava jeho sťatá na
špic kolesa pribitá, telo jeho
aby bylo do kolesa popletené a vedle šibenice vyložené...“ „Tomáš pak Greguš
aby byl na šibenicu za hrdlo
zavesený...“
(hmb)

KULTÚRA / OZNAMY
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TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Maxík je 8-ročný psík rasy Shih tzu, ktorému
zomrela panička a on ostal sám. Je zvyknutý cez deň behať po dvore a strážiť a v noci
spinkať dnu. Je to bezkonfliktný a nenáročný psík, ktorý je veľmi smutný, keďže ostal
sám. Má hygienické návyky. Psíkovi hľadáme súrne domov.

POZVÁNKA
Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne
POZVÁNKA
Vás srdečne pozýva na oslavy

Miestny odbor Matice
slovenskej
v Brezne
DŇA ÚSTAVY
SR,
Vás srdečne pozýva na oslavy

ktoré sa uskutočnia 1. septembra 2017
o 15.00 h naDŇA
Nám. ÚSTAVY
gen. M. R. Štefánika
SR, „pri Lipke ústavy“.

ktoré sa uskutočnia
1. septembra
2017
V programe vystúpia
kolektívni členovia:
Rapoša Brezno
o 15.00 h na Nám. gen.ZŠ
M.s MŠ
R. K.
Štefánika
„pri Lipke ústavy“.

Black je mladý, približne 1,5-ročný psík kokeršpaniela stredného vzrastu. Je priateľský,
nekonfliktný, poslušný a prítulný, znáša sa
aj s ostatnými psíkmi. Bol zvyknutý na život
vnútri, takže nový domov hľadá v byte alebo rodinnom dome s prístupom dovnútra.
Je veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný. Nachádza sa v Brezne.
Arika je 3-ročná sučka malého vzrastu, ktorá sa našla spolu s jej šteniatkami a psíkom
Azorom pri opustenom družstve. Ich odchyt
bol náročný, nepoznali ľudský dotyk, veľmi
sa báli a so strachom v očiach čakali, čo s
nimi bude. No v útulku sa našťastie rýchlo
osmeľujú, zisťujú, že im nikto neublíži a už sa
tešia z ľudskej spoločnosti. Arika je pokojná,
bezproblémová, nenáročná, milá, nekonfliktná fenka, vďačná za každé pohladenie.
Nový domov hľadá v byte alebo rodinnom
dome s celoročným prístupom dovnútra.
Je veterinárne ošetrená, čipovaná a kastrovaná.
Tara je mladá, 7-mesačná psia slečna, v dospelosti predpokladáme, že bude väčšieho
vzrastu. Pritúlala sa k jednej rodine, kde
bohužiaľ ostať nemohla a tak pre ňu hľadáme nový domov. Tara je ešte len odrastené
šteniatko, aktívna, plná energie, priateľská,
zbožňuje ľudí aj iných psíkov, je úplne nekonfliktná a znášanlivá. Nový domov hľadá
v dome so záhradou, prípadne v byte u
aktívnych ľudí, ktorí jej doprajú dostatok
pohybu. Je veterinárne ošetrená, čipovaná
a pred adopciou bude kastrovaná.
Kontakt: OZ Tuláčik Brezno, utuloktulacik@gmail.com, 0918 888 411, 0915 048 612.
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy a zaplatení adopčného poplatku.

MSS Krnohári

V programe vystúpia kolektívni členovia:
Kružliaková,
PhD.
ZŠ PhDr.
s MŠIng.
K.Ivana
Rapoša
Brezno
predsedníčka MOMS
MSS Krnohári

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
predsedníčka MOMS

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ
SLUŽBY V BREZNE
24. – 27. 8. Lekáreň Dr.Max OD
Kaufland, Banisko 2969/2A
28. 8. Lekáreň Dr.Max OC TESCO,
ČSA 59
29. 8. AURUM BB, Malinovského
2/A
30. – 31. 8. Lekáreň Dr.Max OC
TESCO, ČSA 59
1. 9. OC POINT, ČSA 67/19
2. – 3. 9. Lekáreň Dr.Max OC
TESCO, ČSA 59
4. – 7. 9. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 18.00 20.00, soboty, nedele a sviatky od
8.00 - 20.00.

B
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Povedzte nie rakovine hrubého
čreva, konečníka a tráviaceho traktu
Slovensko je na prvom mieste svetového rebríčka výskytu
a úmrtnosti na zhubné nádory hrubého čreva a na druhom
mieste vo výskyte nádorov pankreasu. Ak máte záujem dozvedieť sa, ako ste na tom s rizikovými faktormi práve vy, a akú
prevenciu môžete využiť, príďte 6.9.2017 o 10.00 na Námestie
gen. M. R. Štefánika, kde sa bude konať DEŇ PRE VAŠE
ZDRAVIE, ktoré pre vás pripravili aliancia NIE RAKOVINE,
s pacientskym združením Europacolon Slovensko v spolupráci s mestom Brezno.
Budete mať možnosť oboznámiť sa s obrovskou maketou
hrubého čreva, ktorou sa dá
prejsť ako tunelom. Jedná sa
o netradičnú zážitkovú formu predstavenia dôležitých
faktov o zdravom trávení a vylučovaní, o prevencii a príznakoch dvoch najvážnejších

onkologických diagnóz – karcinóme hrubého čreva a karcinóme pankreasu.
Návštevníci podujatia, ktorí patria do rizikovej skupiny
najmä dedičnou záťažou, počas prechádzky črevom dostanú zdarma test na okultné
krvácanie do stolice, ktoré do-

káže odhaliť nežiaduce zmeny
v čreve, a k nemu výklad od
školených edukátorov občianskeho združenia, ako si ho
majú správne vykonať. V najväčšom čreve na svete uvidíte
aj to, ako vlastne vyzerá hrubé
črevo vo vnútri, dozviete sa,
akých 10 príznakov môže
poukazovať na vyvíjajúcu sa
zhubnú diagnózu čreva a pankreasu. Môžete sa tu oboznámiť rôznymi diagnózami tráviaceho traktu, vidieť ako sa
vyvíja z polypu kolorektálny
karcinóm a čo môžete urobiť
preto, aby ste ho včas odhalili,
alebo mu predišli. Endoskopické obrázky rôznych diag-

nóz, ako aj informačné texty
spolu s výkladom školených
edukátorov, sú výnimočným
vzdelávacím nástrojom pre
všetkých návštevníkov i divákov.
Zistite aj vy, čo môžeme
každý z nás urobiť sám pre
seba, aby sme si uchránili svoje zdravie. Pre návštevníkov
podujatia, ktorí bojujú s onkologickou diagnózou, sme
pripravili darčeky - balíčky
voňavej pozitívnej energie
s povzbudením a prejavom
spolupatričnosti od dobrovoľníkov, ktorí už dlhodobo participujú na týchto projektoch.
(mb)

Okrem vzdelávania verejnosti o onkologickej prevencii, poskytujeme onkopacientom, ich príbuzným
a blízkym, ktorí potrebujú kvalifikované informácie, nasledovné služby:
 Bezplatná infolinka pacientskeho združenia o.z. Europacolon Slovensko – NIE RAKOVINE: 0800 800183 Pondelok - Piatok 8.00 - 16.00

ho pavilónu NOU Bratislava, Vo VOÚ Košice - streda od 9.00
-12.00 Poradenský box je na mínus prvom poschodí pri mamografii

 Osobné poradenstvo vyškolených spolupacientov - členov o.z.: V pacientskych poradniach a kluboch NIE RAKOVINE a Europacolon poskytuje osobné rozhovory, psycho-sociálnu oporu i odpovede o praktických stránkach liečby
- v NOÚ Bratislava, Klenová 1, - pondelok a streda od 9.00
– 12.00 1. Poradenský box je 1. poschodí rádioterapeutické-

 Poradňa odborníkov na webe www.europacolon.sk
a www.nierakovine.sk. Tu pacienti môžu položiť online otázku odborníkovi a dostať odpoveď na mail od nasledujúcich
odborníkov: lekár - onkológ, MUDr Radovan Barilla, onko-psychologička, Mgr. Monika Dušová a pacientska poradkyňa zameraná na výživu Mgr. Anka Chudíková.

Autor:
PK

patriaci rakovi

ťažký kov

čokoládová
tyčinka

pokolenie,
dynastia

nový (maď.)

dôveruj

medonosný
hmyz
vynálezca
telefónu

51 v Ríme

praobyvateľ
Peru

takto

T4

hudobné dielo

T1

tyč na voze

dobre v
partitúre

EČV Kežmarku
Armádny
operatívny útvar

lotyšský
výrobca
čokolády
popevok

morský živočích
kód Estónska

esovite (zried.)
histor. kraj na
Slovensku

vrúcne, úprimne
veľká drevená
nádoba

jasne svieť

T3

náš
snoubordista
rozchod,
rozdelenie

Okresný úrad
životného
prostredia
ekonomická
jednotka

produkt sopky
hliník (chem.)

ochrana tovaru
vbije, zarazí

prací prášok

ty (nem.)
cudzie ženské
meno

vzácne drevo
vyučuje ťa

vrýpal
pasta, mazadlo

Armádne
združenie
reprezentantov

americký
kozmonaut

T5
T9
ochotne
obchodný
reťazec

Lodon Olympic
Association
Right

súvisiace s
orlom

plastická hmota

T2

predložka

rímska bohyňa
úrody a
plodnosti zeme

meno (maď.)

Oblastné noviny
slovenské
pohorie

ovanul

výbežok
pevniny do
mora
tadiaľ

utíš, uchláchoľ
ázijský štát

patriaci Ičovi
atlet. preteky
(PravdaTelevíziaSlovnaft)

skrývať
český súhlas

mongolský
pastier
Živnostenský
list

telúr (chem.)
prispôsob

získaj peniaze
prácou
výrobné normy

prvé husle
predložka

T7

T8
ulomí

osobné zámeno

kuchynská
nádoba

strelná zbraň

EČV Rožňavy

podrv, rozdrv

začiatok

T6

Pomôcky:
ROALIT,
alramo (špan.)
LAIMA, BEN,
ALARMO

omakanie

malý hriadeľ, os

nie iba, nielenže

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 štvrtka 31. augusta.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Evu Bullovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Na hokejovom turnaji sa darilo
obom breznianskym celkom

LIGA KADETI
streda 16. 8. 2017 - prípravné
stretnutie
HK BREZNO - HK LEVICE 3:3 (0:2,
3:0, 0:1)
utorok 15. 8. 2017 - prípravné stretnutie
HK BREZNO - HK ISKRA PARTIZÁNSKE 3:9 (1:1, 1:2, 1:6)
sobota, nedeľa 11. - 13. 08.
2017 – hokejový turnaj
HK BREZNO - HK BROCENI (LAT)
1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
HK BREZNO - HKM ZVOLEN
1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
HK BREZNO - BRATISLAVA SELECT
7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
HK BREZNO - WTT SELECT ”white”
2:6 (1:3, 1:3, 0:0)
HK BREZNO - WTT SELECT ”blue”
2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Konečné poradie tímov: 1.
WTT Select Bieli (13 b.), 2. WTT
Select Modrí (8 b.), 3. HK Broceni (LAT) (8 b.), 4. HKM Zvolen
(6 b.), 5. HK BREZNO (6.b.),6.
Bratislava Select (3 b.)

FOTO: HKB

Kadeti odohrali kvalitne obsadený turnaj na domácom ľade.
Herný prejav bol dobrý, chlapcov však zrádzala koncovka,
a tak prvé dva zápasy prehrali
1:5 a 1:4. V treťom sa dokázali
presadiť aj gólovo a na ich sebavedomí to bolo cítiť, odniesol si
to Bratislavský výber, 7:0. Štvrtý
zápas s konečným víťazom turnaja naopak nezačal dobre, po
ôsmich minútach bolo 0:3, neskôr sme sa dostali na 2:4, ale po
ďalšom góle súpera sme už nevedeli vzdorovať. V záverečnom
vystúpení sme bojovali o česť
a sebavedomie do ďalšej prípravy. Po dramatickom priebehu
sme vyhrali 2:1, ale v konečnom
poradí nám to už nepomohlo.
Vyrovnanosť tímov potvrdzu-

je dvojbodový rozdiel štyroch
tímov umiestnených na 2. až 5.
mieste.

6. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
pondelok 14. 8. 2017 prípravné stretnutie
HK BREZNO - HK LEVICE 4:4 (2:0,
1:2, 1:2)

5. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
HK BREZNO - HK LEVICE 4:7 (2:0,
2:4, 0:3)

4. ROČNÍK

sobota, nedeľa 19. - 20. 8.
2017 – hokejový turnaj
1. zápas
HK BREZNO ”modrí” - WOLVES
SLOVAKIA 3:8 (0:4, 3:4)
HK BREZNO ”bieli” - SLOVAKIA TALENTS 9:2 (3:2, 6:0)
2. zápas
HK BREZNO ”modrí” - HK BREZNO
”bieli” 4:2 (0:2, 4:0)
3. zápas
HK BREZNO ”modrí” - BE THE BEST
”white” 5:3 (3:2, 2:1)
HK BREZNO ”bieli” - BE THE BEST
”blue” 7:1 (2:1, 5:0)
4. zápas
HK BREZNO ”modrí” - HK LEVICE
7:4 (4:2, 3:2)
HK BREZNO ”bieli” - WOLVES SLOVAKIA 6:5 (5:2, 1:3)
5. zápas
HK BREZNO ”modrí” - SLOVAK TALENTS 8:3 (4:2, 4:1)
HK BREZNO ”bieli” - BE THE BEST
”white” 6:0 (1:0, 5:0)
6. zápas
HK BREZNO ”modrí” - BE THE BEST
”blue” 10:1 (5:1, 5:0)
HK BREZNO ”bieli” - HK LEVICE 11:1
(3:0, 8:1)
Konečné poradie v turnaji: 1.
Wolves Slovakia 2. HK BREZNO
«bieli» 3. HK BREZNO «modrí» 4. Slovakia Talents 5.HK Levice 6. Be the Best White 7. Be
the Best Blue.
Oba breznianske celky odohrali dobrý turnaj, keď zo šiestich zápasov zhodne po päť
vyhrali a iba raz okúsili trpkosť
prehry. Systém turnaja bol však
neoblomný a tabuľka „troch”
naše mužstvá odsunuli na druhé
a tretie miesto. Tieto umiestnenia sú v danej konkurencii
dobrým úspechom a zároveň,
nás stále držia pri zemi a ukazujú nám, že úvod turnaja je
nesmierne dôležitý. Všetko to
je však len začiatkom snaženia v
našom hokejovom napredovaní.

Počas dvojdňového turnaja sa
v Aréne Brezno predstavili hneď
dve družstvá HK Brezno v zložení 1 brankár + 9 hráčov. Okrem
našich družstiev sa na turnaji
predstavili aj hráči HK Levice, a
ďalej výbery ”Be the Best” blue a
white, ”Talenty Slovakia”, ako aj
”Wolfs Slovakia”. Zaujímavosťou
výberov bolo obsadenie hráčmi z celého Slovenska. Turnaj
sa odohral systémom každý s
každým, hral sa minihokej 2x15
minút s letmými striedaniami.
streda 16. 8. 2017 - prípravHneď v prvom zápase nastúpili
obe družstvá HK Brezno modrí né stretnutie
proti Wolves Slovakia a bieli pro- HK BREZNO - HK LEVICE 26:10 (8:2,
ti Slovak Talents.
6:5, 12:3)
(hkb)

Horehronský rytier v kanadskej
western Hockey League
Odchovanec Horehronských
Rytierov Martin Faško-Rudáš,
podpísal zmluvu s klubom
zámorskej juniorskej súťaže
WHL Everett Silvertips. Klub si
ho vybral v doplňovacom drafte v 1. kole z 58. miesta.

rokov. WHL je rozdelená na východnú a západnú konferenciu.
Tvorí ju 20 družstiev z kanadských provincií Britská Kolumbia, Alberta, Saskatchewan a
Manitoba a amerických štátov
Washington a Oregon.

Reprezentačný kapitán U18
tak bude vo svojej hokejovej
kariére pokračovať za „veľkou
mlákou”. Maťovi držíme palce
a želáme mu veľa veľa zdravia a
športového šťastíčka.
Western Hockey League
(WHL), Západná hokejová liga, je jedna z troch hlavných
kanadských juniorských súťaží
pre hráčov vo veku od 15 do 20

Ivan Hlinka Memorial
Cup 2017

V záverečnej nominácii na
Ivan Hlinka Memorial Cup
2017 boli aj dvaja Horehronskí
Rytieri. Kapitán tímu Martin
Faško-Rudáš a Ján Sarvaš. Mať
v národnom tíme U18 až dvoch
svojich hráčov je pre tak malinký
klub ako HK Brezno niečo nádherné.
(pš)

FK BREZNO INFORMUJE

Futbalisti Brezna
na víťaznej vlne
I. trieda
3. kolo 20. augusta
Brezno – Hronec 2:0 (0:0),
góly Brezna: Vojtko, Pustaj,
rozhodca: Peter Lakomčík,
250 divákov.
Brezňania odohrali na podbrezovskom ihrisku Skalica
zápas, v ktorom zahodili veľa
tutových šancí. Koncert ich nepremieňania prerušil roh, po
ktorom nasledovala skrumáž
a gól Vojtka. Päť minút nato sa
Brezno dostalo do brejku, na
ktorého konci bol zásah Pustaja, ktorý zmaril šance Hronca
na body.
(vh)
1. TJ Tatran Čierny Balog
2. FK Podkonice
3. OFK Slovenská Ľupča
4. FK Sokol Braväcovo
5. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
6. FK BREZNO
7. FK - 34 Brusno - Ondrej
8. FK SOKOL NEMECKÁ
9. TJ Mladosť Pohorelá
10. TJ ŠK Hronec
11. Družstevník Strelníky
12. OFK Slovan Valaská
13. ŠK OPL Poniky
14. FK Šalková B

330
330
330
320
320
320
310
310
210
310
310
200
300
300

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

16:3 9
14:4 9
6:2 9
8:6 6
6:4 6
4:2 6
3:5 3
8:11 3
3:6 3
3:6 3
5:9 3
1:4 0
2:7 0
5:15 0

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

IV. liga
Dorast U19 sk. C

3
6
6
0
3
0
0
-3
-3
0
0
-3
-6
-3

3. kolo 19. augusta
Prestavlky – Brezno 1:5
(1:2), góly Brezna: Balco 5,
rozhodca: Michal Považan,
80 divákov.
Napriek sklamaniu z nepostúpenia do tretej ligy z administratívnych dôvodov sa
chlapci spamätali. V prvom
majstrovskom zápase v Prestavlkoch po dobrom výkone
vyhrali 5:1, keď všetkých päť
gólov strelil Balco. Veríme, že
tento výsledok bude dobrou
vzpruhou pre ich účinkovanie
v štvrtej lige a napriek nespravodlivosti, ktorú chlapci cítili,
resp. cítia z nepostúpenia do
vyššej súťaže, sú odhodlaní bojovať o popredné umiestnenie.
(vk)
1. TJ Družstevník Očová
2. FK BREZNO
3. FK - 34 Brusno - Ondrej
4. ŠKF Kremnica
5. ŠK Heľpa
6. TJ Slovan Dudince
7. FK Šalková
8. MFK ŽARNOVICA
9. ŠK Prameň Kováčová
10. FK Sitno B. Štiavnica
11. TJ Tatran Pliešovce
12. ŠK Hrochoť
13. TJ - Prestavlky
14. OŠK Stožok

110
110
110
110
110
110
101
101
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

9:0
5:1
4:1
3:2
2:1
2:1
0:0
0:0
2:3
1:2
1:2
1:4
1:5
0:9

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

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

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

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY FK BREZNO
I. trieda
27. 8. o 16.00
Podkonice – Brezno
3. 9. o 15.30
Brezno – Osrblie
Martin Faško-Rudáš.

FOTO: HKB

IV. liga
Dorast U19 sk. C
26. 8. o 16.00
Brezno – Heľpa
29. 8. o 14.00
Brezno – Hrochoť
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