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CHODNÍKOVÉ PREPOJENIE MEDZI DOLNOU
A POTOČNOU V BREZNE JE DOKONČENÉ
Spojovacia komunikácia medzi ulicami Dolná – Potočná sa stala realitou. Prístup za
občianskou vybavenosťou už majú obyvatelia uľahčený.
Mnohé miesta v tejto lokalite boli veľakrát nepriechodné a hrozilo nebezpečenstvo
úrazu.
Obyvatelia už môžu
spokojne prechádzať
Chodníkové prepojenie
ulíc Dolná – Potočná dodávateľská firma začala budovať v
polovici júna a do užívania ju
odovzdala po necelých dvoch
mesiacoch. Prepoj bol plánovaný už pri výstavbe nového

Mazorníka v 80-tych rokoch
prostredníctvom komunikácie so starým Mazorníkom
v časti MPČĽ. Stavba sa však
nikdy neuskutočnila, čím
sa sťažil prístup obyvateľov
sídliska za občianskou vybavenosťou. Napriek tomu, že
žiadna spojovacia komunikácia v podobe chodníka nebola
zrealizovaná, trasou každý
deň prechádza množstvo obyvateľov zo starého Mazorníka
– do školy, k lekárovi, na spoje

MHD, z nového Mazorníka schody.
na plaváreň, tenisové kurty či
Ako informoval Vladimír
za oddychom na Lúčky.
Rozenberg z investičného
odboru mestského úradu,
Výstavbe prialo
najnáročnejšie na celej stavbe
bolo vybudovanie opôr lávky
aj počasie
Chodník zo zámkovej a spodnej stavby chodníka z
dlažby má šírku 1,5 metra a dôvodu, že sa dielo budovalo
dĺžku 133 metrov, pričom asi z väčšej časti v mieste drobnépol metra nad úrovňou hladi- ho vodného toku Mazorník.
ny 100-ročnej vody sa nachá- „Vďaka relatívne suchému ledza lávka. Z dôvodu prekona- tu však práce skomplikované
nia výškového rozdielu terénu neboli,“ dodal na záver.
sú v trase chodníka osadené aj
(md)

Príďte sa rozlúčiť s letom
do prírody
STRANA 2

Výročie SNP si pripomenuli
aj v Brezne
STRANA 3

Rozhovor s M. Krajčovičom
o Divadelnej Chalupke
STRANA 5

Breznianski rytieri skončili
na City Cupe tretí

Najbližšie číslo Brezňana vyjde o dva týždne
21. SEPTEMBRA 2017

STRANA 8

2

Brezňan

SPRAVODAJSTVO

mestské noviny

7. 9. 2017

Príďte sa rozlúčiť s letom do prírody
futbalisti.

Ani tento rok nebude na lúke nad breznianskou nemocnicou chýbať mimoriadne obľúbené športovo-poznávacie
podujatie, ktoré už pravidelne
organizujú Lesy mesta Brezno.

Asfaltovanie na Hradbách.
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Pri materskej škole na Hradbách
sú nové asfaltové plochy
Na začiatku školského roka rodičov a škôlkarov z Materskej
školy na Hradbách v Brezne po príchode do areálu čakali príjemné zmeny.

Počas letných prázdnin technické služby vo dvore vyasfaltovali plochy, pričom podľa slov Mariana Brečku ešte dokončia plochu s rozlohou 6 metrov štvorcových. „Vo dvore
sme dopĺňali a opravovali obrubníky, upravovali podklad
pod asfaltovú vrstvu, upravovali kanalizačné vpusty a opravovali časť chodníka v zadnej časti. Taktiež sme sanovali betónovú nakladaciu rampu a vybetónovali novú,“ dodal na
záver Marian Brečka.
(md)

Hudobný program
až do večera

S koncom prázdnin sa v
metropole Horehronia neodmysliteľne spája Rozlúčka s letom, ktorá sa tento rok uskutoční v piatok 8. septembra.
Všetci ste srdečne vítaní.
Koniec leta treba poriadne
osláviť

Rozlúčka s letom je tradičné podujatie, ktoré uzatvára
prázdninové a dovolenkové
obdobie v Brezne. „Krásne slnečné leto sa pomaly blíži ku
koncu a vždy, keď niečo pekné
končí, treba to poriadne osláviť, preto všetkých pozývame
na tradičnú akciu, ktorú organizujú Lesy mesta Brezno
s.r.o.,“ povedal riaditeľ mest-

Rozlúčka s letom.

ských lesov Ján Lukáč.
Pre malých, veľkých, seniorov aj celé rodiny je pripravený bohatý program,
vďaka ktorému opäť ožije lúka
pri breznianskej nemocnici. Všetci, ktorí sa rozhodnú
prísť, sa môžu tešiť na jedenásť stanovíšť so športovými a
náučnými aktivitami, nebude
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chýbať lesná pedagogika, sadenie stromčekov, poznávanie byliniek, vlastnoručná výroba vtáčích búdok, lukostreľba a mnoho iného. Ukážky
svojej činnosti predvedú dobrovoľní hasiči, členovia Slovenského Červeného kríža,
ochrancovia prírody, kynológovia, sokoliari aj breznianski

Počas celého dňa bude k
dispozícii konský záprah s
kočom, ale aj nafukovacie a
skákacie atrakcie pre deti. Na
záver je naplánovaná spoločná opekačka a guláš. Jednotlivé stanovištia budú môcť deti
zo základných škôl, ale aj široká verejnosť navštíviť od 8.30
do 14.00, pričom po nich už
bude až do neskorého večera
pokračovať spoločensko-kultúrny program a vystúpenie
hudobných skupín. Rozlúčiť
s letom sa prídu breznianski
seniori z denného centra Prameň, na ľudovú nôtu zahrajú
skvelé breznianske folklórne súbory Mostár a Šťastné
detstvo a v rámci kultúrneho
programu vystúpia aj hudobné skupiny Los Babracos a Divozel.
(eš)

Bomburove slávnosti vrátili Brezno v čase
Definitívnu bodku za
tohtoročným kultúrnym letom dal druhý ročník úspešného podujatia venovaného
legendárnemu breznianskemu rytierovi Bomburovi. V
predposledný prázdninový
víkend totiž park kráľovského mesta na Hrone ožil históriou.
FOTO: MSÚ

Budú opravovať priecestie
V dňoch 26. – 29. septembra bude prebiehať oprava železničného priecestia na Kuzmányho ulici v Brezne. Práce budú
trvať predbežne tri až štyri dni.

Počas prác bude zabezpečený prechod pre chodcov cez
dočasný priechod, motorové vozidlá budú odklonené na
obchádzkovú trasu, ktorá povedie z Námestia gen. M. R.
Štefánika cez Rázusovu ulicu (II/529) na novú okružnú križovatku za Baldovským mostom, Staničnú ulicu (III/2397),
Kuzmányho ulicu a späť v opačnom smere. Obchádzková
trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením.
Prosíme obyvateľov mesta o zvýšenú bezpečnosť a dodržiavanie prenosného dopravného značenia. V prípade zmeny
termínu vás budeme informovať.
(jm)

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!

Dva mesiace plné piatkových koncertov, sobotných
filmov a nedeľných divadielok
v Brezne ukončili stredoveké
oslavy.
Hrdí na históriu
Rinčanie zbraní, šermiarske
súboje, výstrely z diel, ale aj
remeselný jarmok, historická
hudba či tradičné pochúťky to všetko a ešte omnoho viac
si mohli vychutnať návštevní- Dobový sprievod ozbrojených rytierov s richtárom kráľovského mesta.
ci v poradí druhého ročníka FOTO: MSÚ
Stredovekých Bomburových
slávností, ktoré zorganizovalo
mesto Brezno v spolupráci so
skupinou historického šermu
Berezun.
Ako pri ich otvorení uviedol brezniansky richtár Tomáš
Abel, okrem zábavy a oddychu miestnym i návštevníkom
pripomenuli bohatú históriu
mesta, na ktorú môžeme byť
právom hrdí. „S ňou sú spojené aj mnohé dávne zvyky,
dobové kostýmy, stredoveká
hudba a tradičné recepty. Vďaka nim sa spoločne môžeme
preniesť v čase a predstaviť si,
ako asi vyzeralo centrum nášho mesta niekoľko storočí doFOTO: MSÚ
zadu. Hoci mnohé sa odvtedy Brezno sa nachvíľu vrátilo do stredoveku.
v Brezne zmenilo, účel týchto
šaša Fjodora a rovnako aj zo ši- bojový tábor, v ktorom predpodujatí ostáva rovnaký.“
kovnosti operených zverencov viedli tradične vynikajúce a
Na návštevníkov čakal
sokoliarskej skupiny Biatec oku lahodiace súboje, ale aj
pestrý program
z Banskej Bystrice. Piatkový svoje repliky kanónov a streDvojdňové oslavy odštar- program uzavreli koncerty hu- dovekých zbraní. Po koncertoval dobový sprievod ozbro- dobnej skupiny Spod Budína a te historickej hudby Quanti
jených rytierov z domácej Ľudovej hudby Petra Pančíka. Minoris sa o slovo prihlásili
skupiny historického šermu
Sobotné slávnosti svojím sokoliari Kráľa Svätopluka a
Berezun a ich hostí, ktorí príhovorom otvoril primátor herci z divadla ZkuFraVon
neskôr predviedli svoje šer- Brezna Tomáš Abel, po kto- ponúkli deťom rozprávkový
miarske a herecké umenie v rom nasledovalo vystúpenie príbeh Ako išlo vajce na vanmnohých svojich podobách. stredovekej hudby Stromyrad. drovku. Vyvrcholením večera
Nielen deti sa v piatok mohli Šermiarske skupiny Berezun bolo vystúpenie prešovskej
tešiť z úsmevného vystúpenia a Grál rozložili svoj historický skupiny Hrdza a nechýbala ani

Námestím rozvoniavala stredoveká kuchyňa.
FOTO: MSÚ

ohňová šou. Počas celého dňa
sa navyše hral šachový turnaj
a zábavné stredoveké hry pre
deti aj dospelých.
Námestie rozvoniavalo
špecialitami
Súčasťou Bomburových
slávností bol tiež stredoveký
jarmok, na ktorom si návštevníci mohli tradičné produkty
nielen kúpiť, ale si ich náročnú výrobu aj vyskúšať. Okrem
toho boli pre nich pripravené
tradičné jarmočné dobroty a
nechýbal ani primátorský guláš spojený s benefičnou zbierkou na pomoc ťažko zdravotne
postihnutému Tomášovi Kováčikovi, ktorý podával samotný richtár kráľovského mesta.
Počas oboch dní mohli
svojim chuťovým pohárikom
ulahodiť aj milovníci dobrého
jedla, celé námestie totiž rozvoniavalo grilovanými špecialitami, pečenou baraninou,
jahňacím šašlikom, haluškami, ale aj zbojníckymi držkami
či baraním perkeltom. Spokojnosť s úspešným podujatím
neskrýval ani primátor Tomáš
Abel: „Som veľmi rád, že už
druhýkrát po sebe sú nepísaným vyvrcholením Breznianskeho kultúrneho leta práve
Stredoveké Bomburove slávnosti. Už teraz sa teším na ich
budúcoročné pokračovanie a
verím, že si sem opäť nájdete
cestu aj vy.“
(eš)
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plánu opráv na rok 2018. Čo sa
týka mestského rozhlasu, máte
pravdu, v uvedenej časti nie je.
Podľa mojich informácií ale
technické služby požiadajú dodávateľskú firmu o spracovanie
cenovej ponuky, ktorú predložia na schválenie na rokovanie
mestského zastupiteľstva. To
na základe finančných možností rozhodne o zaradení tejto
investičnej akcie do plánu na
budúci rok.

Vážení
Vá
ení 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.
Chcela by som vás poprosiť, aby ste nezabúdali ani
na Predné Halny - konkrétne Lesnú ulicu a okolie. Cesta sa tu veľa rokov len pláta
štrkom a taktiež mestský
rozhlas nám tu ešte nikdy

3

nehral - neviem, či je tu aj
nejaká prípojka.
Technické služby Brezno plánujú ešte v tomto roku
vyspraviť spomínanú Lesnú
ulicu. Úprava komunikácie v
celom rozsahu je zaradená do

Dokedy budú obyvatelia
bývajúci v okolí útulku Tuláčik trpieť brechotom tam
umiestnených psov? Komisia pre verejný poriadok
odporučila jeho premiestnenie!
- Mesto Brezno prijalo celkovo dve petície proti útulku
Tuláčik z dôvodu nadmerného
hluku spôsobovaného psami z
tohto zariadenia. Obidve prerokovali poslanci na mestskom
zastupiteľstve. Na základe prvej
petície sme ešte v minulom
roku vykonali technické opatrenia vo forme zemného valu
a slamených bariér, ktoré mali
znížiť hlučnosť. Druhú petíciu
sme riešili na mestskom zastu-

piteľstve tento rok a rovnako
bola predložená aj komisii pre
verejný poriadok. Nielen jej
členovia, ale aj iní poslanci boli
na poslaneckom audite priamo
v tomto zariadení, kde sa oboznámili, ako funguje, v akých
podmienkach sú umiestnené
psy a aké opatrenia urobil samotný útulok za účelom zníženia hluku. Ďalší postup určíme
až na základe výsledkov meraní hlučnosti, ktoré tu v auguste
vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva z Banskej
Bystrice prostredníctvom na
to vyškolených pracovníkov a
príslušnej techniky, o čom bol
informovaný aj šéf petičného
výboru.

smiali, že aj tak nič nezmôže. mozrejme, žiadame dokladoMesto má možnosť kúpiť uve- vať. Pýtam sa však, že či tento
dený objekt a naložiť s ním problém chceme raz a navždy
podľa uváženia a prichádza vyriešiť, alebo budeme ďalších
do úvahy aj možnosť asanácie 20 rokov premýšľať, čo ďalej.
(zbúrania). K cene 170 tisíc Pýtam sa tiež, kde boli kritici,
eur uvádzam, že je adekvátna. ktorí teraz polemizuju o cene,
Právny stav bol pred získaním za dvadsať rokov, keď mnohí
vlastníctva nehnuteľností taký, boli pri tom, keď tento probže sa naň viazlo 62 exekúcií. lém vznikol a mali napríklad
Niektoré exekúcie na jeden byt v zastupiteľstve možnosť tento
boli vo výške aj viac ako 15 ti- problém riešiť. Čo sa týka efeksíc eur (bytov je 13). Vyplatenie tívneho vynaloženia verejných
kúpnej ceny bytov od 1500 do prostriedkov, mesto dalo spra5000 eur a mnohé iné. Ľudia covať právnu analýzu právneho
z tejto bytovky boli v podstate experta a teda uvedený postup
oddlžení (vyplatené ich exekú- buď bude právne zdôvodnený,
cie) a dostali za uvedené oveľa alebo nie. Som rád, že podstatviac, ako bola reálna hodnota ná väčšina poslancov zámer
týchto bytov. Priame dokla- schválila, keďže sa po rokoch
dovateľné náklady sú vo výške črtá konečne riešenie.
Súhlasím s tým, že s Do- viac ako 130 tisíc eur. Desiatky
Tomáš Abel
mom hrôzy treba niečo ro- právnych úkonov. Uvedené, saprimátor Brezna
biť, ale nie je jeho kúpa trochu predražená?
To, že ľudia túto hanbu nechcú, asi netreba nejako zvlášť
rozoberať. Roky hluk, zápach, novinybreznan@brezno.sk, alebo osobne prípadne poštou na adtúlavé psy, znehodnotenie vizuálu tejto časti mesta a mnohé iné. Stačí sa len opýtať pani
Ťažkej, ktorá ku mne pravidelne chodila so sťažnosťami
a obyvatelia sa podľa jej slov

V Brezne si uctili pamiatku padlých bojovníkov.
FOTO: MSÚ

FOTO: MSÚ

Výročie Slovenského národného povstania
si pripomenuli aj v Brezne

Mestá a obce na celom Slovensku každoročne koncom
augusta vzdávajú hold hrdinom jednej z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín. Brezno, ako
jedno z centier Slovenského
národného povstania, nebolo
výnimkou.

Mier a sloboda nie sú vo svete
samozrejmosťou, málokto z nás
si to však uvedomuje.
Statočnosť našich krajanov
V pondelok 28. augusta si
priami účastníci SNP, členovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia
mesta, štátnej správy a samosprávy spolu s desiatkami obyvateľov Brezna na Námestí gen.

M. R. Štefánika v Brezne uctili
pamiatku padlých bojovníkov, ktorí pred sedemdesiatimi
troma rokmi svojím konaním
povedali jasné nie nebezpečnej
ideológii, založenej na nenávisti, intolerancii, rasizme a xenofóbii.
Prítomným sa okrem iných
prihovoril aj primátor Brezna
Tomáš Abel, ktorý upriamil
pozornosť na statočnosť našich
krajanov. „Len zásluhou obdivuhodnej odvahy ľudí, ktorí sa
so zbraňou v ruke postavili proti nepriateľskej presile, si pripomíname výročie Slovenského
národného povstania. Tento
významný bod našej národnej
histórie by sme si mali strážiť
o to starostlivejšie, že aj dnes
môžeme byť svedkami snáh o

dezinterpretáciu historických
udalostí z obdobia vojnového
Slovenského štátu či druhej svetovej vojny ako takej. Nemali by
sme preto zabúdať, že obeťami
vojny neboli len anonymné a
vzdialené bytosti, ale ľudia z
regiónu Horehronia, ľudia, ktorí pred začiatkom bojov mali
mnohé sny, plány a celý život
pred sebou,“ uviedol brezniansky primátor.

Svedectvá majú
byť výstrahou
Brezno bolo jedným z povstaleckých centier a aj preto sa
útrapy a krutosti vojny nevyhli
ani jemu a okolitým obciam.
Okupačné vojská počas SNP
popravovali a vraždili zajatých
povstaleckých vojakov, partizá-

nov, členov revolučných národných výborov a ich rodinných
príslušníkov aj rasovo prenasledovaných občanov.
„Nech sú svedectvá tých,
ktorí vojnu pocítili na vlastnej
koži, výstrahou a varovaním,
že podobné vojenské besnenie
sa už nikdy v histórii nesmie
opakovať. Nech sú ich zážitky
a spomienky pre nás všetkých
dôležitým mementom o tom,
aký vzácny a krehký je mier.
Spoločným záujmom každého
z nás by preto malo byť trvalý mier a slobodu vo všetkých
sférach života ako najvyššie
hodnoty spoločnosti dlhodobo
chrániť a zachovávať aj pre našich potomkov,“ uzavrel Tomáš
Abel.
(eš)

FOTO: MSÚ
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Pri Lipke štátnosti v Brezne zaspomínali
aj na významnú osobnosť Ladislava Ťažkého
Prvého septembra sme si
štátnym sviatkom pripomenuli 25. výročie vzniku základného zákona nezávislého
suverénneho štátu Slovenskej
republiky.
Spomienka na Ústavu Slovenskej republiky je vyjadrením hrdosti, že na Slovensku
máme základný právny dokument obsahujúci najdôležitejšie pravidlá spolunažívania, činnosti štátnych inštitúcií a občianskej spoločnosti.

Na oslavách Dňa ústavy vystúpila aj mužská spevácka skupina Krnohári.
FOTO: MILAN PIVOVARČI

Pred 25 rokmi v Brezne
uzrela svetlo sveta aj Lipka
štátnosti
Prvý september 1992 sa
navždy zapísal do dejín Slovenska. V tento deň v Brezne
matičiari už tradične organizujú malú slávnosť pri Lipke
štátnosti, a tak tomu bolo aj
tohto roku.
Na samotné začiatky zaspomínala predsedníčka
miestneho odboru Matice

slovenskej Ivana Kružliaková. „Dňa 24. septembra 1992
sme v spolupráci s mestom
Brezno, Stredoslovenskou
odbočkou Spolku slovenských spisovateľov a Literárnym a hudobným múzeom
v Banskej Bystrici zorganizovali Deň Martina Rázusa
pri príležitosti 55. výročia
tejto osobnosti pôsobiacej aj
v Brezne. Jeho súčasťou bo-

„Nech naša lipka slovenská
lo zasadenie Lipky Ústavy či – ako symbol štátnosti – hlLipky štátnosti – ako ju me- boko zapustí korene do pohronskej zeme, nech z nej saje
dzi sebou voláme.“
silu i hronskú vodičku. Nech
Na pamiatku slov Ladislava sa rozkošatie koruna nášho
Ťažkého strom polievajú
stromu do všetkých strán
vodou spod Vepra
sveta, nech jej už nič necloní,
Slávnostnú atmosféru pred slnko a teplo neberie, nech sa
štvrťstoročím umocnil slo- rozvíja k veľkosti, kráse, hrvami aj významný slovenský dosti a cti a našej radosti...“
spisovateľ, rodák z ČierneAko dodala Ivana Kružliaho Balogu Ladislav Ťažký: ková, Klub Martina Rázusa,

Predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej Ivana Kružliaková.
FOTO: MILAN PIVOVARČI

pôsobiaci pri miestnom odbore Matice slovenskej, každoročne na pamiatku slov
Ladislava Ťažkého prináša
vodu priamo spod Klenovského Vepra, aby sa breznianskej Lipke štátnosti darilo.
Tak tomu bolo aj tento rok
a vodičkou z Jánošíkovskej
studničky ju poliali členovia

klubu Maroško.
Podujatie spríjemnil vystúpením fujarista Jaroslav Babic, ako aj kolektívni členovia
miestneho odboru Matice
slovenskej – mužská spevácka skupina Krnohári, ako aj
žiačky Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša.
(md)

Na dopravnom ihrisku pribudlo
nové dopravné značenie
Dopravné ihrisko už čoskoro bude slúžiť nielen na športové aktivity, relaxáciu, ale aj
na pôvodné zámery, výchovno-vzdelávacie účely detí
breznianskych materských a
základných škôl.

Mesto Brezno opäť ponúka
službu Rodinný asistent
Ak máte vo svojom okolí osamelo žijúceho seniora,
alebo osobu s nepriaznivým zdravotným stavom mesto
Brezno ponúka sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – Rodinný asistent, ktorá zabezpečí privolanie pomoci v prípade náhleho zhoršenia
zdravotného stavu, alebo v prípade nebezpečenstva. K
dispozícii má mesto dva voľné prístroje.
Informovať sa môžete osobne v Dennom centre Prameň v pracovných dňoch, telefonicky: 048/6114056,
048/6306 240 alebo mailom: katarina.kokavcova@brezno.sk, janka.lemberkova@brezno.sk
(mb)

ZDROJ: KRAJINA ZÁCHRANCOV

Deti tak budú môcť byť účastníkmi cestnej premávky aj bez
toho, aby sa rodičia museli obávať o ich bezpečnosť.
Minulý týždeň firma z Dolného Kubína urobila zvislé a

vodorovné dopravné značenie
a podľa slov Karola Lička ml. z
investičného odboru mestského
úradu, v druhej fáze, v polovici
septembra, pribudne semafor,
ku ktorému bude potrebné realizovať prípojku nízkeho napätia.
Mesto tiež kúpi 30 malých
bicyklov a kolobežiek pre školopovinné deti, a to v rámci výučby dopravnej výchovy v základných školách.
(md)

Dopravné ihrisko má nové značenie.

FOTO: MSÚ

Nevšedný zážitok v obradnej sieni
Členovia ZPOZ Človek
človeku pri Mestskom úrade
v Brezne s rodinou Berčíkovcov oslávili kamennú svadbu.
Rodina Berčíkovcov pripravila svojim hostiteľom v Mestskom úrade v Brezne krásne
prekvapenie, na ktoré nikdy
nezabudnú.
Manželia Pavol a Jolana
Berčíkovci, rodáci z Čierneho Balogu, žijúci v Brezne
– na Mazorníku, oslávili za
prítomnosti svojej najbližšej
rodiny a členov Zboru pre
občianske záležitosti, ktorí
pre nich pripravili slávnostné prijatie, nádherné sobotné
popoludnie. To, čo sa dialo v
obradnej sieni, ohúrilo aj samotných ZPOZ-árov. Keď sa
primátor mesta Brezno Tomáš
Abel prihovoril jubilantovi
Pavlovi a spomenul jeho lásku
k folklóru a pesničkám, začal
hrať na heligónke Jozef Pančík
(Šmičko) z Čierneho Balogu.
Spočiatku nesmelo, potíšku bolo počuť spev v obradnej sieni. Odrazu sa rodina
Berčíkovcov rozospievala na
plné hrdlo a všetci sa dívali

Gratulácie manželom Pavlovi a Jolane Berčíkovcom.
FOTO: PETER BERČÍK

na nádherný súzvuk sŕdc, na
súdržnosť a nesmiernu lásku,
ktorú bolo cítiť zo všetkých
prítomných. Päť synov a jedna
dcéra s rodinami, 14 vnúčat a
8 pravnúčat.
Čerešničkou na torte bolo,
keď Pavol Berčík po zápise do

pamätnej knihy vyzval hudobníka, aby zahral. Obradnou
sieňou zaznel zvučný hlas,
ktorý nestratil ani po rokoch
nič z krásy a sily. Pani Jolana
Berčíková tíško, s úsmevom
na perách, vnímala všetko,
čo sa okolo nej dialo. Tichá,

skromná, ale v jej očiach bolo
vidieť hrdosť na svoju rodinu.
Život jej doprial byť matkou
dvom synom – dvojčatám Petrovi a Pavlovi, synovi Jánovi a
dcére Aničke a neskôr to boli
opäť chlapci dvojičky Štefan a
Jozef.
My, ZPOZári spolu s primátorom mesta, sme stáli s
obdivom a dívali sme sa na to
nádherné predstavenie, ktoré
nám tak nečakane pripravila
rodina Berčíkovcov. Preto aj
touto formou chceme úprimne a z celého srdca poďakovať
pánovi Pavlovi Berčíkovi a
jeho manželke Jolane Berčíkovej, rodenej Pančíkovej za
všetko dobré, čo za 65 rokov
manželského života urobili
pre svoju rodinu, pre svojich
blízkych, priateľov a známych,
pre svojich spoluobčanov i pre
naše mesto. Želáme im, aby
prežili ďalšie roky spoločného
života ešte v dobrom zdraví,
láske a vzájomnom porozumení. Želáme im veľa síl, radosti, šťastia, spokojnosti a
dobrej pohody v kruhu tejto
krásnej rodiny.
(ip)
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13. ROČNÍK INŠPIRATÍVNEHO FESTIVALU DIVADELNÁ CHALUPKA V BREZNE

Jano Dobrík.

FOTO: MIROSLAV ZAŤKO

Strašidlá z planéty Bort.

ROSLAV ZAŤKO

Zápisky dôstojníka.

FOTO: MIROSLAV ZAŤKO

Maroš Krajčovič: Nečakaj, kým svet príde
za tebou. Vstaň a príď si užiť človečinu
Inšpiratívny festival s medzinárodnou účasťou Divadelná Chalupka 2017 sa bude
v tomto roku konať v dňoch
20. až 22. septembra. Treba
skonštatovať, že program bol
v každom ročníku veľmi zaujímavý a o trinástom, ale aj o
predošlých, sme sa porozprávali s dramaturgom festivalu
a metodikom pre divadlo v
Stredoslovenskom osvetovom
stredisku Marošom Krajčovičom.

Vagadayom zakladali, v žalúdkoch nám „poletovali motýliky“ (úsmev). A po prvom, teda
nultom ročníku sme si povedali, že to stálo za to a chceme
v tom pokračovať. Zorganizovaním festivalu sme naplnili
svoje sny. Samozrejme, že boli
aj ťažšie chvíle, ale to patrí k
veci a aj preto som rád, že sa to
všetko podarilo a darí sa ďalej.
Teší ma aj to, že z roka na rok sa
rozrastá aj počet našich podporovateľov, ale najviac, a nielen
mňa uspokojuje, že divadelné
Mnohí naši čitatelia si už súbory sa k nám radi vracajú a
september bez Divadelnej dokonca sa nám so svojimi inChalupky ani nevedia pred- scenáciami už ponúkajú.
staviť. Názov festivalu zľudovel a hovorí sa o ňom ako
„Chalupka“ má vo svojom
o „chalupke“. „Chalupka“ sa podtitule, že je inšpiratívna
stala už súčasťou kultúrne- a aj so zahraničnou účasťou.
ho života v Brezne. Aký je Čím nás bude tohoročná pováš pohľad, ako jeho zakla- nuka inšpirovať?
dateľa na začiatky festivalu?
– Myslím si, že toho bude
– Priznám sa, som rád, že viac. Aj zábavné, ale tradične
festival má už trinásť rokov. sme zaradili do programu aj
Keď sme ho s našou riaditeľkou „kusy“, ktoré divákovi otvoMáriou Palúchovou a Lacom ria priestor na premýšľanie.

Drotár liečiteľ
Na samom kraji sveta, v jeho najzabudnutejšom kúte, sa
rozprestierala čudná krajina, v
ktorej sa klamalo a vymýšľalo
na dennom poriadku. Táto krajina mala ešte jednu zvláštnosť,
a to, že nielen niektoré zvieratá, ako slony alebo mravčiare,
ale aj ľudia mali nosy o niečo
dlhšie, ako sa patrí. Ale boli
aj takí, ktorým visel nos až po
pás. Každému klamárovi za
jedno klamstvo narástol nos o
centimeter. Nuž ľudia, keď sa
stretávali, hneď vedeli podľa
dĺžky nosa, s akým klamárom
majú do činenia. Verte, klamári

tu nemali na ružiach ustlané a
tých najväčších bolo vidieť už z
diaľky, lebo nosy sa im hompáľali zboka nabok.
V tejto krajine žil drotár Oliver, ktorý sa celé roky potuloval
za prácou a obživou krajinou
sem a tam. Nezohrial sa dlho
ani v jednom mestečku, dedine, ani na jednom panstve, lebo
práce nikde nebolo nazvyš.
Drotár žil od malička celkom sám a veru si nepamätal,
že by bol mal niekedy čo len
akýchsi príbuzných. Aj keď sa
potuloval sám ako prst, nikdy
ste ho nepočuli ponosovať sa
alebo lamentovať. Keď mu bolo
smutno, vždy si zanôtil nejakú
z veselších pesničiek, lebo verte, že sa ich naučil po obchôdzkach svetom neúrekom. Dni
mu ubiehali veľmi rýchlo, lebo
vždy bol tam, kde potrebovali jeho pomoc. Raz bolo treba
deravý hrniec zaplátať, druhý
raz zasa prasknutý mliečnik

Inscenácie budú veľmi rôznorodé, a to platí pre všetky vekové kategórie. Napríklad dve
detské divadlá (MoDRé TraKy
z Vrábeľ a Hugo z Banskej Bystrice) prinesú veľmi zaujímavo
spracované témy o slobode a
zodpovednosti jednotlivca.
Naproti tomu deti zo Starého
Tekova prinesú veselšie hry,
ktoré sa budú krútiť o klamstve
a jeho krátkych nohách. No a
novinkou bude aj predstavenie tohoročného zahraničného
hosťa. Po prvýkrát predstavíme
aj divadelníkov z Poľska. Uvidíme veľmi kreatívnu inscenáciu
Mamina, čo je to za vtáča? (Mamusiu, coz to za ptaszek?) v podaní skvelej herečky Igy Jambor-Skupniewicz, zakladateľky
a vedúcej osobnosti divadla
Teatr Agrafka z Chmelna. A len
malá poznámočka: Netreba sa
obávať jazykovej bariéry. Text
je aj Slovákovi veľmi dobre zrozumiteľný, ale o Ige ešte určite
budeme vašich čitateľov informovať, pretože vzniká partner-

stvo spomínanej Agrafky a Štú- a iných. Chcel by som však
dia mladých pri DSJCH.
oznámiť, že na našom festivale
si budeme môcť vychutnať aj
V predošlých sezónach sa umenie Nového divadla z Nitna festivalových doskách ry, ktoré vzniklo nedávno odobjavovali aj populárne chodom z nitrianskeho Staréosobnosti slovenského di- ho divadla. Táto partia sa nám
vadla. Spomeňme naprí- predstaví oceňovaným titulom
klad Zuzanu Kronerovú, Anna Franková.
Božidaru Turzonovovú či
Kamilu Magálovú a ďalších.
A čo domáce, breznianske
Môžeme sa aj v tomto roku divadlo? Predstaví sa na festešiť na známe tváre?
tivale, ako bývalo dobrým
– Určite áno, i keď mená zvykom?
tohtoročných hviezd a hviez– No na našich priateľov a
dičiek sú na rozdiel od spo- spoluorganizátorov nemôžemínaných divadelných dív na me nikdy zabudnúť. Zaradili
začiatku svojej, aj keď už boha- sme ich do programu hneď na
tej kariéry. Určite k nim patrí úvod festivalu. Určite si vaši
herec Jano Dobrík. On však na čitatelia všimli, že v mestskom
našom festivale nebude účin- dome kultúry práve prebieha
kovať po prvýkrát. Tohto ban- rekonštrukcia sály. No a festival
skobystrického rodáka ste už dostal tú česť, že nová sála sa
mohli vidieť v hrách Mestského bude krstiť práve 20. septembra
divadla v Žiline Na skle maľo- a chalupkovci pri tom predsa
vané či Jánošík 007. Poznáte ho nesmú chýbať. Veď je to ich dovšak aj z televíznych projektov, movská scéna. A na otvorenie
ako napríklad: Prvé oddele- možno príde aj… Ale neprednie, Odsúdené, Divoké kone biehajme.

No a máte pre nás aj nejaké novinky?
– Áno, v tomto ročníku ich
bude viacero. Jednou z hlavných noviniek je rozšírenie
radov spoluorganizátorov.
Otvorili sme priestor mladým.
Novým spoluorganizátorom
bude kolektív obnoveného,
kedysi presláveného M-klubu
pod vedením režiséra Miša
Réckeho v úzkej spolupráci
s členmi Štúdia mladých pri
DSJCH. Predsa tu nebudeme
večne. Omladzuje sa však aj
partia hlavného spoluorganizátora DSJCH. Ďalšie novinky
sa budú týkať propagácie. Vaši
čitatelia si budú môcť pozrieť
bližšie informácie o festivale
a jeho programoch v Galérii z
histórie festivalu na našej novej webovej stránke s adresou:
www.divadelnachalupka.sk, no
a samozrejme aj na facebooku a
iných sociálnych sieťach. Takže
vás pozývame kliknúť si na naše stránky.
(r)

odrôtovať.
Oliver bol veľmi zručný drotár a kde sa objavil, tam si ľudí
získal svojou pracovitosťou a
skromnosťou. Kadiaľ prechádzal, všade stretával ľudí, ktorí klamali. V dedinkách i na
panstvách mali všetci, okrem
malých detí, nosy predĺžené.
Iba drotár mal nos normálny.
Každý, kto sa s ním stretol, sa
tomu čudoval, dokonca si ľudia

ako ty? To preto, lebo som v živote nikomu neklamal. Žijem
spravodlivo, so svojou prácou,
a ver mi, že klamať mi ani len
nenapadne,“ odpovie Oliver
zvedavému pastierovi.
„Určite? Nie sú v tom nejaké
čary?“ pýta sa neveriacky Tadeáš.
„Pravdaže nie,“ odvetí drotár.
Potom rezko vykročil do najbližšieho mestečka. Ako si tak
už za súmraku kráčal lesom,
zrazu zbadal pod vysokým bralom peknú čistinku. Zastavil
sa, lebo bol veľmi unavený. Najprv zhodil z pliec ťažkú nošu a
až potom sa uložil spať na zelený mach. Nestačil ani poriadne
oči privrieť, už sa na čistinke,
kde sa vzali, tu sa vzali, objavili dvaja malí mužíci s dlhými
čiapkami s veľkými farebnými
brmbolcami, ktoré im viseli až
po pás.
„Nemali by sme tomuto

junákovi pomôcť? Veď sa celý
život iba trmáca po svete z jedného konca na druhý a lopotí
sa, pričom nemá nič okrem
tohto plecniaka,“ vraví škriatok
s červenou čapicou.
„Máš pravdu. Podarujme
mu nejakú zázračnú vlastnosť.
Čo keby sme mu dali schopnosť pomáhať ľuďom v ich
trápení? Nech vie dávať nosy
do pôvodnej veľkosti. Určite
si potom bude lepšie nažívať,“
rečie druhý škriatok, naprávajúc si modrú čapicu, ktorá mu
neustále padala do očí.
„Nuž dobre, stane sa, ako si
povedal!“ vraví škriatok s červenou čapicou.
Potom pristúpil k spiacemu
Oliverovi, párkrát nad ním
zamával rukami a zamrmlal
popod špicatý nos niekoľko zaklínadiel.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

mysleli, že sú v tom čary.
Aj pastier oviec Tadeáš, ktorého stretol pred vstupom na
panstvo pána Hodruša, nebol
inakší.
„Ty si kto, keď máš nos menší, ako sa patrí na človeka?“ pýta sa ho pastier, pričom si šúcha
ten svoj, visiaci poniže brady.
„Kto by som mal byť? Som
človek z mäsa a kostí ako ty.
A prečo nemám taký dlhý nos
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TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Largo je mladý, približne ročný
originálny čierny kríženček stredného vzrastu. Meria cca 45 cm v kohútiku a váži 13 kg. Zachránili sme
ho spolu s ďalšími piatimi psíkmi z
rómskej osady v našom meste, kde
žil v nevhodných podmienkach
priviazaný na krátkom vodítku, bez
prístrešku. Largo je napriek tomu
veselý, milý psík, bude z neho skvelý rodinný spoločník. Je nekonfliktný, miluje ľudí, nemá problém ani s
inými psíkmi. Je veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.
Maylo je malý psík, ktorý sa našiel
vyhodený pri ceste. Je nenáročný,
priateľský, pokojný, poslušný, nekonfliktný, so svojou bezproblémovou povahou je vhodný aj do
rodiny s deťmi alebo k starším ľuďom. Nový domov hľadá v byte alebo rodinnom dome so záhradou.
Je veterinárne ošetrený, čipovaný
a pred adopciou bude kastrovaný.
Kayla je úžasná malá fenka s bezproblémovou povahou, je priateľská, zbožňuje ľudí, od človeka
sa nepohne, veľmi si užíva ľudskú
spoločnosť a hladkanie. Je nekonfliktná, poslušná, bude z nej skvelý
rodinný psík, je vhodná aj k deťom
či starším ľuďom. Nový domov hľadá v byte alebo rodinnom dome s
prístupom dovnútra. Je veterinárne ošetrená, čipovaná a pred adopciou bude kastrovaná.
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy a zaplatení
adopčného poplatku.
KONTAKT: OZ Tuláčik Brezno - utuloktulacik@gmail.com, tel.č. 0918 888 411, 0915 048 612

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
7. – 10. 9. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
11. – 14. 9. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
15. 9. Medicentrum Brezno, s.r.o.,ČSA 60/12
16. – 17. 9. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
18. – 21. 9. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko

Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 18.00 - 20.00, soboty, nedele
a sviatky od 8.00 - 20.00.
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Prázdniny si predĺžila viac
ako stovka účastníkov
V sviatočný piatkový deň
sa vo vnútrobloku pri novom
multifunkčnom ihrisku na
Mazorníku zišli priaznivci zábavného súťaženia. Kreatívne
disciplíny si pre nich pripravili OZ Florbalový klub Brezno
a Horehronské športové nádeje pod vedením Daniela Struhára a Slavomíra Pôbiša.
Podujatie s názvom Predĺžme
si prázdniny slávnostne otvoril
primátor mesta Brezno Tomáš
Abel. Súťažilo sa v kategóriách
jednotlivcov, rodinných dvojíc
a rodinných tímov. Na desiatich
pripravených stanovištiach si
mohli účastníci vyskúšať svoje
silové, rýchlostné a iné pohybové zručnosti. V špeciálnych
bonusových disciplínach čakalo na odvážlivcov rýchlostné
jedenie jogurtov, chodenie na
chodúľoch a pre najmenších
lezúňov lezenie po koberci. Súčasťou programu bol aj nácvik
lukostreľby na rôzne druhy
terčov a maľovanie na tvár.
Akciu k radosti prítomných i
početných divákov z okolitých
bytov spestrili policajné ukážky
v podaní psovodov štátnej polície a neskôr tiež ukážka výstro-
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je a výzbroje, ktorú pripravili
breznianski mestskí policajti.
O skvelú náladu sa počas
celého dňa staral moderátor
Marek Poliak. Tri hodinky v
znamení zábavy, hier a športovania ubehli naozaj rýchlo a
na všetkých, ktorí absolvovali

predpona
vonkajší, zhora, trajekt, prievoz
nad

kocka (lat.)

celý súťažný program čakala na
konci zaslúžená odmena v podobe sladkostí, medaile a účastníckeho diplomu. Na záver organizátori prisľúbili, že akciu s
trošku pozmenenými súťažami
a novými atrakciami radi znovu
zopakujú. Na prvom ročníku sa

skrývali,
zahmlievali

pracuj s pluhom

špina, múľ

totiž výborne bavila viac ako
stovka účastníkov. Spoločne
jasne ukázali, že deťom (ale aj
rodičom) sa pohyb na čerstvom
vzduchu páči a na posledný
prázdninový víkend budú snáď
aj vďaka tomuto podujatiu radi
spomínať.
(sp)
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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 14. septembra.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Máriu Haliarsku z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Breznianski rytieri skončili
na City Cupe na treťom mieste

FK BREZNO INFORMUJE

Futbalisti Brezna opäť
zdolali svojich súperov
I. trieda
5. kolo 3. septembra
Brezno – Osrblie 3:1 (1:1),
góly Brezna: Vojtko 2, Pribula, rozhodca: Vladimír Chládek, 349 divákov.
Súboj v Brezne začal dvomi
extrémne rýchlymi gólmi, po
ktorých bolo 1:1. Domáci následne zahodili dve či tri vyložené šance a svoje ofenzívne
chúťky sa im vyplnili až v druhom polčase. Pokračujúci tlak
využil na druhý gól Vojtko. Po
tomto zásahu sa Brezňania
definitívne upokojili a pridali
(vh)
aj tretí, poisťujúci gól.

2. HOKEJOVÁ LIGA
Zimný štadión
Ružomberok
HOKEJOVÝ TURNAJ CITY
CUP 2017
 MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - HK BREZNO 5:3
Góly BR: KOŠTIAĽ, TOMAŠKA, ŠMÁLIK.
 HK KROMĚŘÍŽ - HK
BREZNO 2:3
Góly BR: SRNKA 2, LAUBERT,
ŠTUBŇA.
 HK ISKRA PARTIZÁNSKE FOTO: HKB
- HK BREZNO 2:5
Góly BR: BAUER 2, TOMAŠ- Stúpajúca úroveň nášho hernéKA, LONGAUER, KOŠTIAĽ.
ho prejavu a chuť odčiniť smolnú prvozápasovú prehru nedaHokejový turnaj City Cup la Iskre žiadnu šancu uspieť a
2017, bol pre náš tím dobrou tak sme po parádnom výkone
skúsenosťou a vynikajúcou stretnutie vyhrali a skončili tak
zápasovou prípravou. Na tur- na peknom treťom mieste.
naji sme odohrali tri kvalitné
Týmto turnajom sa tak
stretnutia, v ktorých sme ani ukončila hlavná príprava naraz nenastúpili v rovnakej zo- šich rytierov. Posledné prístave. Tréner Sásik tak mal pravné stretnutie pred ostrým
výbornú príležitosť vyskúšať štartom ligy odohrajú na doa vidieť všetkých hráčov boju- mácej pôjde Arény Brezno
júcich o svoje miesto v zostave, už 9. septembra o 17.00 proti
vyskúšať si presilovky, osla- tímu, ktorý sa pripravuje na
bovky a vytvoriť si predstavu vstup do 2. HOKEJOVEJ LIGY
o jednotlivých formáciách, s a to VW SLOVAKIA WOLktorými by sme už nastúpili do VES.
majstrovských zápolení.
Priebeh turnaja ukázal, že
8. ŠHT
sa náš herný prejav každým
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
zápasom zlepšuje. V úvodnom
stretnutí sme nastúpili proti
HK BREZNO - MHA MARbéčku Liptovského Mikuláša. TIN 1:8 (0:1, 1:6, 0:1)
Aj keď sme zápas prehrali a v
Góly BR: TURŇA.
neskoršom dianí turnaja sa
tým posunuli „len“ do boja o
S priveľkým rešpektom voči
tretie miesto, tak nás môžu mr- súperovi sme nastúpili na prvý
zieť len tie nevyužité šance. V ligový zápas. Výsledok je zrdruhom stretnutí sme si tieto kadlom nedôraznej defenzívveci dokázali postrážiť a aj na- nej činnosti všetkých hráčov a
priek dvojnásobnému prehrá- bez ťahu na bránu sme tiež viac
vaniu, sme dokázali chalanov gólov nemohli streliť. Zlyhali
z Kroměříža poraziť a posunúť sme v taktickej disciplíne a ani
sa tak do bojov o tretie miesto. zlepšená hra v poslednej tretiKeďže domáci tím po nájaz- ne nemohla zakryť fakt, že súdoch vyradil Iskru Partizánske, per bol v tomto zápase silnejší.
do súboja o tretie miesto, sme
Hugo Lukačovič: V prvej
nastúpili proti „obuvníkom“. tretine sme hrali ustrácha-

Brezňan

ŠPORT

ne. Málo sme hrali do tela a
slabšie korčuľovali. V druhej
tretine sme nehrali na svojich
postoch, takže sme dostali
góly. Nevedeli sme sa dostať z
pásma. V tretej tretine sme sa
trošku zobudili, no bolo už neskoro.
Oliver Turňa: Prvú tretinu
sme hrali 0:1, vedeli sme súpera občas zavrieť, no v druhej
tretine nás zavreli a dostali sme
6 gólov, čo nás zlomilo. Nepomohol ani gól, ktorý sme dali.
Na začiatku tretej tretiny sme
na nich vybehli a zavreli sme
ich u nich v pásme, no gól sme
nedali. Bolo tam ešte pár šancí,
no nepremenili sme ich. Súper nám strelil ešte jeden gól
na konečných 1:8. Kvôli nedôraznosti v predbránkovom
priestore a nepokrývaní hráčov sme prehrali 1:8.

cestovali do Martina. Domáci
nám nič nedarovali a od úvodu
sa do nás zahryzli. Vďaka našej
skvelej brankárke sme prežili
počiatočný tlak a postupne sa
nám naskytli príležitosti na
nebezpečné protiútoky. V 20.
minúte pretlačil puk do brány
Tóth a šli sme do vedenia. Martinčania však stihli ešte pred
koncom 1. tretiny vyrovnať. V
druhej tretine sa nám podarilo
utlmiť nápor domácich a hra sa
vyrovnala. Úvod tretej tretiny
patril opäť domácim, už v prvom striedaní sme inkasovali
a tlak na našu bránu sa stupňoval. Rytieri však odolávali a
keď v 56. minúte poslal Bálint
do brejku Piliara, ten sa už do
tretice nemýlil a bolo 2:2. O
minútu na to dorazil Tóthovú strelu do brány Medveď
a rytierska nezlomnosť znovu slávila úspech. Záverečnú
7. ŠHT
power-play domáci nezvládli a
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
Kvietok rozhodol o našom víťazstve. Pochvala patrí celému
HK BREZNO - MHA MAR- družstvu za bojovnosť a kolekTIN 1:10 (1:5,0:3,0:2)
tívny výkon.
Góly BR: MURÍN.
5. ŠHT
Sme družstvo, ktoré to ne1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
bude mať v lige ľahké. Aj pri
jednoznačnom priebehu, sme
MHA MARTIN - HK BREZsa snažili o čo najlepšiu hru. NO 4:1 (2.1, 1:0, 1:0)
Je nám jasné, že jedine poctivá
Góly BR: BUDAI.
práca v tréningu a skúsenosti
Piatakov nezastihol úvod ligy
zo zápasov nás môžu posunúť
ďalej. Po zápase bolo vidieť, že v ideálnej forme. A možno to
chceme hrať hokej, že nás ne- bola nervozita, ktorá zväzovala
rytierom ruky i nohy. Martinzastaví neúspech.
Vladimír Vilmon: Málo sme čania mali lepší pohyb, dobre
strieľali, slabo blokovali streľbu kombinovali, boli aktívnejší, tlasúpera, potrebujeme zlepšiť čili sa pred našu bránu a nám sa
nedarilo takmer nič. Po samoobrannú činnosť.
statnej akcii Budai síce vyrovnal
na 1:1, no to bolo z našej strany
6. ŠHT
všetko. Len vďaka spoľahlivé1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
mu výkonu oboch brankárov
MHA MARTIN - HK BREZ- sme uhrali priaznivý výsledok.
Dnešným výkonom ďaleko sme
NO 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
Góly BR: TÓTH, PILIAR, zaostali za našimi možnosťami.
Veríme, že budúcu sobotu v doMEDVEĎ, KVIETOK.
mácej Aréne už rytieri naplno
(hkb)
Na prvý ligový zápas sme vy- ukážu, čo je v nich.

1. FK Podkonice
5 5 0 0 22:7 1514
2. TJ Tatran Čierny Balog 5 4 1 0 18:4 1313
3. FK Sokol Braväcovo 5 4 0 1 21:8 1212
4. OFK Slovenská Ľupča 5 4 0 1 11:5 1211
5. TJ PARTIZÁN OSRBLIE 5 3 0 2 10:7 9 10
6. FK BREZNO
5 3 0 2 8:8 9 9
7. FK SOKOL NEMECKÁ 5 2 0 3 12:14 6 8
8. FK - 34 Brusno - Ondrej 5 2 0 3 7:12 6 7
9. OFK Slovan Valaská 4 1 1 2 4:6 4 6
10. FK Šalková B
5 1 0 4 12:18 3 5
11. ŠK OPL Poniky
5 1 0 4 5:12 3 4
12. TJ ŠK Hronec
5 1 0 4 4:12 3 3
13. TJ. Družstevník Strelníky 5 1 0 4 7:16 3 2
14. TJ Mladosť Pohorelá 4 1 0 3 7:19 3 1

9 38.2
4 0
3 35
3 45.2
324.28
0 33
-3 28
0 18.8
-2 18.6
-3 27.8
-637.04
0 36.4
-3 35.4
-6 18.8

IV. liga
Dorast U19 sk. C

5. kolo 3. septembra
Kremnica – Brezno 1:2
(1:1), góly Brezna: Betka 2,
rozhodca: František Rendla,
20 divákov.
Po víťazstve 11:0 na domácej pôde s Hrochoťou chlapci
museli tvrdo bojovať o víťazstvo v Kremnici, keď obidva
góly strelil Betka. Hrali v
oklieštenej zostave, chýbalo
viacero hráčov z rôznych príčin, ktorí by určite boli hrali v
základnej zostave. Týmto víťazstvom však chlapci určite
urobili radosť svojmu trénerovi Vladislavovi Koštiaľovi,
ktorí nedávno oslávil krásne
životné jubileum. Blahoželáme.
(vk)
1. FK BREZNO
4 4 0 0 23:3 1214
2. FK Šalková
4 3 1 0 12:4 1013
3. TJ - Prestavlky
4 3 0 1 32:6 9 12
4. FK - 34 Brusno - Ondrej 4 3 0 1 13:13 9 11
5. ŠKF Kremnica
4 2 1 1 10:5 7 10
6. TJ Družstevník Očová 4 2 0 2 13:4 6 9
7. TJ Slovan Dudince 4 2 0 2 15:9 6 8
8. ŠK Heľpa
4 2 0 2 7:8 6 7
9. MFK ŽARNOVICA 3 1 2 0 3:1 5 6
10. ŠK Prameň Kováčová 4 1 0 3 5:16 3 5
11. TJ Tatran VLM Pliešovce 4 1 0 3 2:13 3 4
12. FK Sitno B. Štiavnica 3 0 1 2 3:6 1 3
13. ŠK Hrochoť
4 0 1 3 2:26 1 2
14. OŠK Stožok
4 0 0 4 3:29 0 1

6
1
0
0
-2
-3
0
-3
2
0
0
1
-2
-3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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NAJBLIŽŠIE ZÁPASY FK BREZNO
I. trieda
10. 9. o 15.30
17. 9. o 15.00

Strelníky – Brezno
Brezno – Pohorelá

IV. liga - Dorast U19 sk. C
6. 9. o 16.00
Brezno – Brusno
9. 9. o 15.30
Brezno – Očová

ROZPIS VEREJNÉHO KORČUĽOVANIA
V ARÉNE BREZNO

10.9. nedeľa
10.9. nedeľa

14.00 – 15.30 hod.
16.30 – 18.00 hod.
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