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MESTO DO ŠKÔLOK PRINÁŠA
HRAVÚ FORMU ANGLIČTINY
Breznianska samospráva zavádza do svojich materských škôl zaujímavú novinku. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa v nich deti budú postupne oboznamovať so základmi anglického jazyka.
Nový projekt sa týka
všetkých materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno.
Súčasť výučby
Angličtina je bezpochyby jeden z najpoužívanejších svetových jazykov
vôbec a dnes už predstavuje nevyhnutnú súčasť základného vzdelania. S jeho
povinnou formou sa stretávajú žiaci už na prvom
stupni základných škôl,
s dobrovoľnou aj o niečo
skôr v podobe samostatných kurzov. Inovatívnu

myšlienku pred časom priniesol do Brezna primátor
mesta Tomáš Abel, ktorý sa
často stretával s požiadavkou rodičov na zaradenie
cudzieho jazyka do vyučovacieho procesu priamo v
materských školách.
„Navštívil som škôlky v
rámci iných miest a obcí,
kde takýto systém funguje a deťom to prináša do
ich životov veľký benefit.
Rozhodol som sa, že takýto projekt zavedieme a
verím, že sa stretne s pozitívnymi ohlasmi. Budeme
jedným z mála miest na

jom území od septembra
umožnilo ich pedagogickým pracovníkom dobrovoľne sa zúčastňovať na
intenzívnom vzdelávacom
kurze anglického jazyka,
ktorého závery následne
môžu aplikovať priamo do
štandardného vyučovacieho procesu. „Je úlohou
nás ako rodičov, ale aj úlohou nás ako samosprávy
vytvárať také podmienky,
aby naše deti boli konkurencieschopné a aby boli
Cestou vlastných
pripravené na život.
kapacít
Mesto ako zriaďovateľ
(Pokračovanie
materských škôl na svona 2. strane)
Slovensku,“ uviedol primátor. Ako ďalej pokračoval, doteraz sa angličtinu v rámci škôlky učili
iba predškoláci. „Rozdiel
je v tom, že deti sa začnú
hravou formou vzdelávať
už od štvrtého roku a v
zmiešaných triedach od
nástupu do škôlky. Berieme to ako prospešnú aktivitu pre lepší život našich
detí,“ dodal Abel.
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Martina Rázusa
STRANA 2

Mesto chce zriadiť
Múzeum komunizmu
STRANA 2

Samospráva investične
napredovala aj počas leta
STRANA 3

Tibor Gilla pre lásku k športu
obetoval tisícky hodín
STRANA 5

Horehronské slávnosti
zborového spevu sa blížia

Najbližšie číslo Brezňana vyjde o dva týždne
5. OKTÓBRA 2017

STRANA 7

SPRAVODAJSTVO

2

Mesto do škôlok prináša
hravú formu angličtiny
(Dokončenie z 1. strany)
Povedali sme si, že sa pokúsime jednu z požiadaviek súčasnej doby, ktorou je ovládanie anglického jazyka, zakomponovať aj do vzdelávacieho
procesu našich detí. Rozhodli
sme sa, že pôjdeme cestou
vlastných kapacít, zaškolíme
si na to naše panie učiteľky,
ktoré umožnia deťom oboznámiť sa s angličtinou už v útlom
veku,“ vysvetľuje zámer mesta
prednosta mestského úradu
Martin Juhaniak.

Hravou formou
Organizačno-technické zabezpečenie projektu vzdelávania škôlkarov si zobrala pod
patronát viceprimátorka Petra
Dzurmanová. „Nešli sme formou záujmového útvaru, ale
chceli sme angličtinu implementovať priamo do výchovného procesu. Toto sa páčilo
aj zástupkyniam pre materské
školy, s ktorými sme mali niekoľkokrát sedenie, a spoločne
s nimi sme hľadali najoptimálnejšiu podobu vzdelávania,“
povedala zástupkyňa primá-

tora Petra Dzurmanová, ktorá v tejto súvislosti vyzdvihla
predovšetkým odbornú spoluprácu so školskou inšpektorkou Melániu Dubínyovou.
Samotná výučba bude realizovaná hravou nenásilnou
formou, deťom bude anglický
jazyk predstavovaný v podobe bežných aktivít ako napríklad umývanie rúk, jedenie či hry pri pobyte vonku.
Prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti im budú
sprostredkovávané informácie o farbách, tvaroch, predmetoch alebo členoch rodiny,
pričom všetko bude prebiehať
v súlade s učebnými osnovami. „My ako samospráva máme záujem napredovať aj v tejto oblasti. Vieme, že angličtina
je jazyk, ktorý je na základnej
škole povinný, takže chceme
s ním deti oboznamovať už
v materskej škole prirodzenou hravou formou. Pokiaľ
budeme vidieť, že to deti chcú,
budeme uvažovať aj o ďalšom
rozširovaní,“ uzavrel primátor
Tomáš Abel.
(eš)

Mesto spúšťa pilotný projekt.
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Ako správne jazdiť
v kruhovom objazde
V Brezne pribudli dva
kruhové objazdy, ktoré majú
zlepšiť plynulosť cestnej premávky. Mnoho vodičov má
s touto novinkou problém,
preto si treba zapamätať niekoľko zásad.
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značky alebo dopravného zariadenia

 Vodič vchádzajúci do
kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou
značkou je povinný dodržať
smer na kruhovom objazde
Ako správne jazdiť v kru- vyznačený šípkami
hovom objazde, vysvetlil
 Vodič, ktorý prichádza
dopravný inžinier oddelenia
bezpečnosti cestnej premávky do križovatky po vedľajšej
Okresného dopravného in- ceste označenej dopravnou
špektorátu Okresného riadi- značkou Daj prednosť v jazde
teľstva PZ v Brezne Erik Baláž: je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účast Účastník cestnej premáv- níkom cestnej premávky priky je povinný poslúchnuť po- chádzajúcim po hlavnej ceste
(md)
kyn vyplývajúci z dopravnej

Jeden z nových kruhových objazdov v Brezne.
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V Brezne si pripomenuli
osobnosť Martina Rázusa

Utorok 12. septembra bol
venovaný spomienke na Martina Rázusa, ktorý v Brezne
žil a pôsobil sedem rokov.
Jeho životný odkaz a diela si
pripomenuli prednáškami
na odbornej konferencii ako
aj kultúrnym programom v
evanjelickom kostole.
Martin Rázus spojil s Breznom významnú časť svojho
života a podľa vlastných slov tu
prežil svoje literárne najplodnejšie obdobie.

Prednášali učitelia, ktorí
sa zaoberajú výskumom
tvorby a života velikána
Miestny odbor Matice slovenskej, Klub Martina Rázusa
v Brezne v spolupráci s UKF
Nitra, Fakultou stredourópskych štúdií, Evanjelickou
cirkvou, a. v., a mestom Brezno usporiadali podujatie pri
príležitosti 80. výročia úmrtia
Martina Rázusa, evanjelického
kňaza pôsobiaceho v Brezne.
V prvej časti v hoteli Ďumbier
na odbornej konferencii pod
vedením predsedníčky MO MS
Ivany Kružliakovej odznelo
niekoľko prednášok vysokoškolských učiteľov z UKF Nitra
a Slovanského ústavu AV ČR
Praha, ktorí sa zaoberali výskumom jeho diel, tvorby a života. Ich prednášky budú spracované formou zborníka. Významnú osobnosť slovenských
dejín priblížili premietnutím
ukážky z videodokumentu
dvaja absolventi UKF Nitra,
ktorí odovzdali organizátorom
a prednášajúcim drevoryt ako
poďakovanie za účasť na realizácii projektu.
Hodnotové dedičstvo
Brezno zachováva aj
pre ďalšie generácie
Životný odkaz a dielo Martina Rázusa, na ktorý Brezno
nezabudlo, vo svojom príhovore priblížil aj primátor Tomáš Abel: „Prostredníctvom

Odborná konferencia v hoteli Ďumbier.

FOTO: MILAN PIVOVARČI

činorodých miestnych spolkov a združení sa snažíme
zachovávať jeho myšlienkové
a hodnotové dedičstvo aj pre
nasledujúce generácie. Je potešiteľné, že popri historických
prameňoch a knižnej tvorbe sa
snažíme Rázusov životný príbeh, jeho prínos pre Brezno a
celý región priblížiť ostatným
aj trošku netradičnou formou.
Dôkazom toho je fakt, že sa v
breznianskom parku už niekoľko rokov stretávame na
športovo-spoločenskom podujatí Cykloturistický maratón
po stopách Martina Rázusa,
ktorý sa teší veľkému záujmu
verejnosti.“
Na záver sa primátor poďakoval organizátorom za to, že
na breznianskej pôde pripravili podnetné a príjemné stretnutie, „Som rád, že spolupodieľať
sa mohlo aj mesto Brezno.“

máj 1930, kedy Martin Rázus
prekročil prah chrámu. Brezňania sú hrdí, že v ich meste žil
a pracoval, veď na fare pôsobil
7 rokov, 3 mesiace a 7 dní. Jednu z najvýznamnejších osobností histórie mesta si uctili aj v
druhej časti programu. Po privítaní evanjelickým farárom
Štefanom Škorupom na fare,
účastníci podujatia položili
kvety k soche Martina Rázusa
a v evanjelickom kostole ich už
čakal kultúrny program.
Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci so svojím
kolektívnym členom Divadelným súborom Jána Chalupku,
vypracoval projekt s cieľom
nacvičiť literárno-dramatické
pásmo pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa.
Keďže bol úspešný, finančne
ho podporila aj Matica v Martine, a výsledkom bolo predstavenie členov Štúdia mladých,
ktorí ponúkli prierez tvorbou
Štúdio mladých sa
slovenského mysliteľa so sympredstavilo s pásmom
bolickým názvom Bombura
Bombura na cestách
Pre breznianskych evanjeli- na cestách. Podujatie ukončila
kov bol veľkým sviatkom prvý v priestoroch evanjelickej fary

prehliadka literárnej expozície
Martin Rázus a ďalšie osobnosti mesta Brezna s odborným sprievodným slovom.
Na podujatie prijala
pozvanie aj vnučka
M. Rázusa
Vzácnosťou podujatia bola
i prítomnosť rodiny M. Rázusa,
a to jeho vnučky Viery Lichardovej s rodinou. O to väčšiu
zodpovednosť pri príprave
a celom zabezpečení cítila aj
predsedníčka MO MS v Brezne
Ivana Kružliaková. „Myslím
a verím tomu, že každý z prítomných si atmosféru podujatia, niektorú z myšlienok či
spomienku na túto osobnosť
pôsobiacu v našom meste odniesol vo svojom srdci. Verím,
že podobných podujatí, ktoré kultúrne obohatia dianie
v našom meste, sa nám podarí
zorganizovať ešte viac. Veď ako
sám Martin Rázus povedal:
„Život je sám o sebe najnapínavejší román,“ uzavrela Ivana
Kružliaková.
(md)

Mesto chce zriadiť Múzeum komunizmu
V rámci podpory cestovného ruchu by už čoskoro mohla pribudnúť v Brezne ďalšia
z atrakcií. Múzeum komunizmu by chcela samospráva
otvoriť začiatkom budúceho
roka. A k realizácii tohto projektu môžete pomôcť aj vy!
Brezno sa v tomto prípade
inšpirovalo zahraničím, kde sú
podobné múzeá vyhľadávanými miestami nielen zo strany
turistov. Ako objekt vhodný
na túto budovu bola vybraná
bývalá cukráreň pod bránou
vedľa mestského úradu, kde už
v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce. Zamestnanci
investičného oddelenia veria,
že sa ich podarí dokončiť ešte
v tomto kalendárnom roku.
Potom prichádza druhá dôležitá úloha a to naplniť priestory
zbierkovými predmetmi súvisiacimi s obdobím komunizmu



a socializmu. Samospráva sa
preto rozhodla osloviť širokú
verejnosť. Ak by ste do vznikajúceho múzea mali záujem venovať akýkoľvek predmet (od
zariadenia bytu až po drobné
mince či známky) viažuci sa
k obdobiu od začiatku 50. do
konca 80. rokov, môžete tak
urobiť každý pracovný deň po-
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čas úradných hodín mestského
úradu. Zbierkové predmety
vyzdvihne a zapíše mestský informátor, ktorí sa nachádza pri
pulte s nápisom „informácie“,
po vstupe do vestibulu budovy.
V prípade záujmu budú vystavené predmety v dohodnutom
čase vrátené majiteľovi. Termín otvorenia atrakcie teda

závisí aj od ochoty obyvateľov
zariadiť objekt zaujímavými
predmetmi. K myšlienke sa
vyjadril aj jeden z jej autorov,
primátor mesta Brezno Tomáš
Abel: „Múzeum po dokončení
môže splniť hneď niekoľko pozitívnych úloh. Tí starší, ktorí
toto obdobie zažili, si určite
radi zaspomínajú a mladší sa
o našej nedávnej minulosti
môžu niečo nové naučiť. Pre
nich všetkých, ako aj pre návštevníkov mesta naviac priamo
v centre pribudne nová zaujímavosť.“ Ostáva už len veriť, že
záujem verejnosti bude rovnako veľký ako v ostatných mestách a že výzva na venovanie
alebo zapožičanie zbierkových
predmetov nájde u ľudí patričnú odozvu. K článku pripájame aj vizualizáciu toho, ako by
múzeum malo po dokončení
vyzerať.
(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.
Chcem sa opýtať na možnosť zavedenia mestského
rozhlasu na Kukučínovej
ulici. Správy tohto rozhlasu nám veľmi chýbajú,

nakoľko dochádza k situáciám, že nie sme informovaní o dôležitých veciach.
Naposledy myslím, že aj
odstavenie elektrickej

energie bolo oznámené,
no na ulici nikto o tom nevedel. Nie vždy sa stane,
že to uškodí, no nastali
skutočnosti, ktoré nám
vážne ovplyvnili práce v
domácnosti.
- Podľa mojich informácií Technické služby Brezno 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.
Čiastočnou alebo úplnou
rekonštrukciou postupne
prešli všetky základné školy v Brezne. Príde rad aj na
materské školy? Mám malého škôlkara a skutočne
by som tento krok uvítala.
Zatiaľ sme úspešní takmer
vo všetkých žiadostiach o
európske fondy v rôznych
operačných programoch. Príprava nás stojí veľa energie a
času, avšak výsledky sú veľmi
dobré vďaka výbornej práci

všetkých zainteresovaných.
Brezno dostane na škôlky
takmer 800 tisíc eur. Materské
školy na Clemntisovej a Nálepkovej ulici čaká komplexná
interiérová a exteriérová obnova. Doteraz sme realizovali
a máme schválené žiadosti za
viac ako 10 miliónov eur, čo
je viac než úspech. Sú to realizácie, ktoré pre nedostatok
zdrojov nie je možné realizovať z našich príjmov. Ďakujem
zamestnancom za doterajšiu
skvelú robotu, ktorú sme urobili, a poslancom za podporu
projektov.
Cez prázdniny bolo kino
Mostár pre výmenu sedačiek zatvorené. Nové sedenie vyzerá výborne, len
sa chcem opýtať, prečo je
menej miest?
Z 386 klesol počet sedadiel
na 315 a to z dôvodu zlepšenia komfortu sedenia, ktoré je
vďaka širším stupňom, väčšiemu priestoru na nohy a lepšej
viditeľnosti oveľa pohodlnejšie. V poslednom rade je po
bokoch nainštalovaných deväť sedadiel, pričom priestor

Mesto Brezno investične
napredovalo aj počas leta

Vraj si dlžníci môžu postupne odpracovať svoj
dlh voči mestu. Je to
pravda?
Áno, je to pravda, dlžníci
si môžu svoje nedoplatky za
komunálny odpad odpracovať v prospech mesta. Počas
desiatich hodín týždenne
vykonávajú pomocné práce
pod dohľadom zamestnancov

Vaše podnety a otázky, ktoré priamo súvisia s dianím v Brezne,
môžete adresovať primátorovi Tomášovi Abelovi, ktorý každé dva
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.

Zástupcovia mesta, ktorí
prejavili vôľu a mohli prísť,
sa zúčastnili na ďalšej prospešnej aktivite. Tento raz
robili generálne upratovanie
v mestskom dome kultúry,
ktorý prechádza rekonštrukciou.
Primátor a niektorí poslanci sa v rámci týždňa dobrovoľníctva stretli na pracovnej
brigáde. V poradí išlo o tretiu
brigádu, pričom s nápadom
usporadúvať ich, neformálne sa stretávať, prediskutovať
rôzne témy a zároveň urobiť
niečo prospešné pre mesto,
prišiel ešte pred dvoma rokmi primátor Tomáš Abel.
Spoločnými silami tak dali už

Rekonštrukcia kinosály bola najväčšia letná investícia realizovaná mestom.

by sa mal v Brezne zvyšovať i
naďalej. Do kolektívu mestského úradu totiž prišiel nový
zamestnanec, ktorý bude mať
na starosti špeciálne verejnú zeleň. Dobrá správa prišla
v závere leta aj pre občanov
Starého Mazorníka. Podarilo
sa tam totiž zrealizovať dlhoočakávané chodníkové prepojenie ulíc Dolná a Potočná.
Dokončenie kinosály
a dopravného ihriska
Za najväčšiu letnú investíciu
realizovanú mestom ale treba
považovať komplexnú rekonštrukciu kinosály v budove
kultúrneho domu. Dlhodobo
na nej pracovalo aj najviac
zamestnancov technických
služieb a spoločne s vedením
mesta veria, že výsledný efekt
stojí za to. Následne sa uvoľnia
personálne kapacity aj na ďal-

šie akcie. Mesto napríklad plánuje pokračovať s výstavbou
kontajnerových stojísk a do
konca roka by ich malo pribudnúť presne desať. V úzadí
nezostáva ani rozvoj cestovného ruchu a s tým súvisiaca
úprava kultúrnych pamiatok.
Samospráva má do budúcna
smelé plány s budovou zvonice a približovať sa k nim začne
obnovou jednotlivých podlaží a schodísk tejto mestskej
dominanty. Už počas letných
prázdnin si návštevníci nábrežia Hrona mohli všimnúť, že
areál dopravného ihriska postupne ožíva a aj vďaka ďalším
atrakciám sa znovu stáva obľúbeným miestom pre rodiny
s deťmi. Po doplnení dopravného značenia by v najbližšom čase mala prebehnúť aj
montáž semafory, po ktorej
už nič nebráni tomu, aby bolo

Technických služieb Brezno,
ako je napríklad zametanie,
hrabanie, uhadzovanie konárov, upratovanie po kosení a podobne. K takémuto
opatreniu sme pristúpili 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 dlžníci
súhlasia s tým, že 50 % zarobenej mzdy pôjde na splátku
dlhu voči mestu. V prípade,
že dlžníci nebudú pracovať
tak, ako sa zaviazali, dohodu
s nimi ukončíme a dlh sa bude
vymáhať cestou súdneho exekútora.
Tomáš Abel
primátor Brezna

Primátor a poslanci
opäť brigádovali

Pre mnohých sú mesiace
júl a august najmä chvíľami
oddychu a letných dovoleniek. V našom meste sa však
nezaháľalo ani v tomto období a výsledkom je realizácia
viacerých zaujímavých investícií.

Cesty, chodníky,
aj výsadba zelene
Po ostatných školských zariadeniach sa rekonštrukcie
dočkala aj Základná umelecká
škola, ktorá začne nový školský rok už aj v nových krajších
priestoroch. V rámci budovania mestskej infraštruktúry obyvateľov určite potešili
nové stojisko na komunálny
odpad na ŠLN a pribudli tiež
odstavné plochy na Hradbách.
Veľkých zmien sa v letnom
období dočkali motoristi. Popri oprave cesty na Ulici Fraňa Kráľa im najväčšiu radosť
určite priniesla rekonštrukcia
dlhšieho úseku frekventovanej
cesty s križovatkou k predajniam obchodných reťazcov.
Z Brezna sa pomaly stáva aj
mesto kruhových objazdov.
Na ten prvý si síce obyvatelia
museli počkať poriadne dlho,
no v priebehu augusta potom
boli dobudované hneď dva.
A keď už sme pri kruhových
križovatkách, treba určite spomenúť aj výstavbu a otvorenie
nového obchodného centra.
Hoci nejde o mestskú investíciu, do prehľadu najdôležitejších letných zmien v našom
meste nepochybne patrí. Menej viditeľná, no nemenej podstatná je aj zintenzívnené výsadba zelene a estetická úprava viacerých menších plôch
v rôznych častiach mesta.
Počet okrasných drevín, skaliek a pestrofarebných kvetov

v strede slúži osvetľovačovi
a zvukárovi. Návštevníkov
tiež určite potešia podsvietené schody vedúce k javisku,
ale hlavne moderné sedadlá
s výklopnou doskou. Pod každou druhou sedačkou sa navyše nachádza výklopná dvojzásuvka určená na napájanie
externých zariadení.

do poriadku detské ihriská,
vymaľovali detské hojdačky
a preliezačky v meste, pričom sa všetci zhodli v tom, že
radosť najmenších bola pre
nich tou najväčšou odmenou.
Vymaľovali tiež zábradlie na
Čipkovom nábreží a na Mazorníku pri pošte. Ľudia, ktorí
prechádzali okolo, boli milo
prekvapení a prospešné aktivity ocenili.
Brigáda sa už stala tradíciou
a zástupcovia mesta v nej pokračujú. V utorok 12. septembra sa venovali pomocným
prácam a celkovo generálnemu upratovaniu v mestskom
dome kultúry, kde mesto pomaly finišovalo s rekonštrukciou kinosály.
(md)
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ihrisko opäť pravidelne využívané žiakmi v rámci dopravnej
výchovy. Na záver stručného
prehľadu sa opäť vrátime ku
školám. Základnú školu Karola Rapoša totiž čaká potrebná rekonštrukcia telocvične,
zahŕňajúca výmenu okien,
dverí a zateplenie. A čo hovorí
na aktuálne investičné tempo
v meste primátor Tomáš Abel?
„Sme radi vždy, keď sa nám
prostredníctvom úspešne zrealizovaného projektu podarí
zlepšiť podmienky pre našich
obyvateľov. Čakajú nás ďalšie
významné investície vrátane,
rekonštrukcie ciest a chodníkov, vybudovania cyklotrasy,
či dobudovania technickej infraštruktúry v mestských častiach Bujakovo a Rohozná. Už
teraz môžem prezradiť, že aj
rok 2018 bude proinvestičný.“
(sp)

Zástupcovia mesta na brigáde v mestskom dome kultúry.
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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)
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Brezňania sa rozlúčili s letom
Tradičné podujatie, ktoré
uzatvára prázdninové a dovolenkové obdobie v Brezne,
je za nami. Rozlúčku s letom
navštívilo viac ako 700 detí a
prialo jej aj počasie.

Druhý septembrový piatok
opäť priniesol na lúku nad
breznianskou nemocnicou mimoriadne obľúbené podujatie
pre verejnosť.
Rozlúčka ako sa patrí
Koniec prázdnin sa v metropole Horehronia neodmysliteľne spája so športovo – náučnou akciou Rozlúčka s letom,
ktorú pravidelne organizujú
Lesy mesta Brezno. Tá tohtoročná sa uskutočnila v piatok
8. septembra a uzavrela nielen
leto v meste, ale aj prvý školský
týždeň. Zúčastnili sa na nej
žiaci 3. až 6. ročníkov všetkých
breznianskych základných
škôl, ale aj špeciálnych škôl
z Mazorníkova a Valaskej.
Pre všetky deti bolo pripravených dovedna jedenásť
stanovíšť. Hneď v prvom na
ne čakali seniori z denného
centra Prameň, zamestnanci
Okresného úradu v Brezne im
sprostredkovali základy civilnej ochrany, poznávať a ochraňovať prírodu učili ochranári
z Národného parku Nízke
Tatry a v športových disciplínach zas deti vyskúšali mladí
animátori zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie
EBG Brezno, ktorí zároveň po-
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máhali aj s technicko-organizačným zabezpečením celého
podujatia.
Koľko úsilia musia denne
vynaložiť lesníci, aby vznikol
nový zdravý les, sa detváky
mohli presvedčiť pri vlastnoručnom sadení stromčekov,
správne dýchať sa naučili na
stanovišti Slovenského Červeného kríža, bylinkár Vladimír
Libič ich oboznámil s liečivými
bylinkami, pomocou lesných
pedagógov z odštepných závodov Čierny Balog, Beňuš a Lesov mesta Brezno spoznávali
les a jeho funkcie, kynológovia
predstavili poľovné plemená
psíkov a na záver si už tradične
mohlo každé dieťa pod dohľa-
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dom lesníkov z OZ Revúca vy- čensko-kultúrnom programe
robiť vlastnú vtáčiu búdku.
postupne predstavili seniori
z denného centra Prameň, folZábava až do večera
klórne súbory Mostár a Šťastné
Počas celého dňa bol na lú- detstvo a ako čerešnička na torke nad nemocnicou k dispo- te hudobné skupiny Los Babrazícii konský záprah s kočom, cos a Divozel. „Všetkým, ktorí
nafukovacie a skákacie atrak- priložili ruku k dielu a pripravicie, ukážky svojej činnosti li pre deti krásny deň plný nezapredviedli dobrovoľní hasiči, budnuteľných zážitkov, úprimbreznianski futbalisti, strelci ne ďakujeme. Sme radi, že vyšlo
aj biatlonisti, nechýbali sokolia- počasie a že mnoho ľudí sa priri, lukostrelci ani Martina Hrn- šlo s nami niečo naučiť, aktívne
čiariková s výrobou magnetiek sa zabaviť v prírode, no i kultúra príveskov z dreva. Voňavé ne zrelaxovať a dať týmto skvelú
špekáčiky a výborný guláš sa bodku za tohtoročným letom.
zase postaral o to, aby nikto ne- Tešíme sa opäť o rok,“ povedal
odišiel s prázdnym žalúdkom. po podujatí riaditeľ mestských
Zábava napokon pokračova- lesov Ján Lukáč.
la až do večera, keď sa v spolo(eš)
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Najväčší záujem o Deň pre vaše zdravie
na Slovensku bol práve v Brezne
Na breznianskom námestí
sa v stredu 6. septembra uskutočnil Deň pre vaše zdravie.
Návštevníci mali možnosť
oboznámiť sa s obrovskou
maketou hrubého čreva, s rôznymi diagnózami tráviaceho
traktu a dozvedeli sa množstvo užitočných informácií.

vine, záujem o akciu v Brezne
bol veľký. „Navštevujeme aj
iné mestá na Slovensku, no zo
strany verejnosti sme zatiaľ
najväčší počet ľudí zaevidovali
práve u vás v Brezne. Milo nás
to prekvapilo.“

Zážitkové podujatie prináša osvetu o prevencii rakoviny hrubého čreva, konečníka
a tráviaceho traktu v 25 mestách Slovenska, medzi nimi sa
uskutočnilo aj v Brezne.

Aj biela pastelka má svoj zmysel
Ako s bielou pastelkou pí- né stánky Únie nevidiacich
sať či kresliť? Jednoducho – a slabozrakých Slovenska,
kde vám to všetko ukážu.
na farebný papier.
Čaká vás meranie zrakových
A ako bez zraku študovať, parametrov vám, dospelým,
starať sa o domácnosť či sa- aj vašim škôlkarom, ale aj
mostatne chodiť po meste? možnosť odfotiť sa s maketou
Takisto jednoducho – s počí- ambasádora Bielej pastelky
tačom s hlasovým výstupom, 2017, niekoľkonásobným
sem-tam použiť nejakú kom- futbalistom roka Marekom
penzačnú pomôcku a pár jed- Hamšíkom.
Pomôcť môžete do 31.12.,
noduchých grífov a absolvovať kurz samostatnej chôdze a to príspevkom na účet
s bielou palicou. Na tmavej SK23 1111 0000 0014 3025
ceste preto kreslí čiaru práve 8006, zaslaním SMS na 820
v hodnote 2 € alebo on-libiela pastelka.
Vo štvrtok 21.9. ho na ne na www.bielapastelka.sk.
chvíľu môžete zažiť na vlast- Stretneme sa v uliciach 22. a
nej koži. Medzi 10.00 a 17.00 23. septembra. Za akúkoľvek
budú v Europa SC v Banskej podporu ďakujeme.
(bp)
Bystrici rozložené informač-

Mesto podporuje aktivity
na zefektívnenie zdravia
O Deň zdravia v Brezne bol veľký záujem. 
svojich obyvateľov
Jedným z cieľov Programu rozvoja mesta Brezna na roky
2016 – 2022 je aj zefektívnenie
prevencie v oblasti zdravia u
obyvateľov mesta. Podľa slov
vedúcej odboru starostlivosti
o obyvateľa mestského úradu
Janky Lemberkovej, z tohto
dôvodu zrealizovali už viaceré
aktivity zamerané na naplnenie tohto cieľa. Vlani sa uskutočnilo vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti zdravia pod
názvom Za zdravšie Brezno.
„Tohto roku sme v kampani
pokračovali a v spolupráci
s organizáciou Europacolon
Slovensko sme zrealizovali
preventívnu aktivitu pod názvom Povedzte nie rakovine
hrubého čreva a tráviaceho
FOTO: MSÚ
traktu.

FOTO: MSÚ

Najväčší počet
návštevníkov zaevidovali
v Brezne
V stredu 6. septembra počas
šiestich hodín mali návštevníci možnosť oboznámiť sa
s obrovskou maketou hrubého čreva, ktorou sa dalo prejsť
ako tunelom. Uvideli aj to, ako
vyzerá vo vnútri, dozvedeli
sa 10 príznakov, ktoré môžu
poukazovať na vyvíjajúcu sa
zhubnú diagnózu čreva a pankreasu. Endoskopické obrázky
rôznych diagnóz, ako aj informačné texty spolu s výkladom
školených edukátorov, boli
výnimočným vzdelávacím nástrojom pre všetkých návštevníkov i divákov. Ako povedal
Tomáš Nagy z OZ Nie rako-

Návštevníci dostali
zadarmo test
Počas Dňa zdravia v Brezne
atraktívnou a netradičnou
zážitkovou formou predstavili dôležité fakty o zdravom
trávení a vylučovaní, o prevencii a príznakoch dvoch
najvážnejších onkologických
diagnóz – karcinóme hrubého
čreva a karcinóme pankreasu.
„Návštevníkov sme sa pýtali, či chodia na preventívne
prehliadky, ktoré v predstihu
odhalia rakovinu konečníka
a hrubého čreva. Väčšina ich
neabsolvovala, a to napriek
tomu, že po štyridsiatke má
každý z nás na to nárok raz
za dva roky. Ponúkli sme im
preto zadarmo test na okultné krvácanie do stolice, ktoré dokáže odhaliť nežiaduce
zmeny v čreve, a k nemu poskytli výklad, ako si ho majú
správne vykonať. Odozva bola
kladná, ľudia o naše rady a test
prejavili záujem. Dokonca nás
navštívili aj učitelia so žiakmi
a študentmi, ktorí testy zobrali
rodičom,“ dodal na záver Tomáš Nagy.
(md)
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Pre lásku k športu obetoval tisícky hodín
Po niekoľkoročnej pauze
opäť komentujete domáce zápasy Futbalového klubu Brezno. Prečo?
- Stretol som sa s pánom
primátorom aj s niektorými
funkcionármi a oni ma oslovili,
či by som to ešte bol ochotný
robiť. Tak som im povedal, že
keď oni mali chuť založiť futbal
v Brezne, tak prečo by som ich
mal sklamať. Pokiaľ mi dovolí zdravotný stav a pokiaľ oni
budú chcieť, tak to budem robiť. Samozrejme zadarmo, ako
vždy, nikdy som nehľadel, čo za
to. Sú to tisícky hodín len z lásky k športu.

Bol pri tom, keď Brezno hralo najvyššiu slovenskú futbalovú
súťaž. Nespočetné množstvo zápasov sa stalo nezabudnuteľným
zážitkom nielen pre výkon samotných športovcov, ale aj pre spôsob, akým ich komentoval. Žijúca legenda breznianskeho futbalu Tibor Gilla.

Brezňania vás vnímajú
predovšetkým ako zanieteného športového hlásateľa.
V tejto funkcii ste pôsobili
neuveriteľných 47 rokov. Ako
ste si našli cestu na štadión?
- V šesťdesiatych rokoch
prešla telovýchova z mesta
pod Mostáreň, kde vytvorili
výbor a mňa urobili tajomníkom. Raz sme sedeli v sobotu, lebo soboty sa ešte robili,
a preberali sme program na
nedeľu, či sme na niečo nezabudli, a mne napadlo, že ešte
potrebujeme hlásateľa. Tak
sme chvíľu sedeli a dumali a
ja potom hovorím: na zajtrajší
deň to zoberiem, ale robiť to
nechcem, treba hľadať. A hľadajú dodnes. (úsmev)
Vaša pôvodná profesia bola ale úplne iná... Kde to celé
vlastne začalo?
- Pochádzam z Michalovej,
kde som bol aj v kultúrnej
komisii obecného zastupiteľstva. Vtedy sme robili rozvod
miestneho rozhlasu - kopali
sme jamy, osádzali stĺpy, naťahovali drôty, spustili ústredňu a napokon nemal kto čítať
správy, tak som to robil ja. Za
niekdajšieho kamoša Jána
Šaláta som počas prestávok

v Mostárni tiež robil spravodajskú reláciu, keď on nebol vo
fabrike.
Nadviažem na spomínanú
Mostáreň Brezno. V súvislosti
s ňou ste sa údajne veľa naštudovali.
- Áno, mám veľa škôl, ale bez
titulu. Meštianky som urobil
štyri, potom som išiel za učňa k Baťovi a dva týždne pred
skončením učňovskej doby ma
stiahli do Partizánskeho. Tam
som robil dva roky. Mal som
na starosti detskú obuv, vybavoval som objednávky a po roku som prešiel na zásobovača.
Potom prišla veľká akcia, keď
robotníkov posielali do Ostravy a tak som napísal otcovi, aká
je situácia doma. Vtedy otvorili
Mostáreň tak som sa vrátil do
Brezna. Tu som najskôr robil
pomocného údržbára v elektrickej dielni, počas niekoľkých
rokov som si urobil výučný list
prevádzkového elektrikára. Potom ma kamaráti nahovorili na
večernú strojárenskú priemyslovku s maturitou. Neskôr som
robil revízneho technika žeriavov a výťahov, kvôli čomu som
musel absolvovať dvojročný
diaľkový kurz na Slovenskej odborovej škole v Sládkovičove.

Tohto roku oslávil krásne životné jubileum.

To ale zďaleka nie je všetko...
- To teda nie. Bezpečnostný technik z Mostárne dostal
okamžitú výpoveď a preto, že
sme spolu sedeli v jednej kancelárii, mi prischla aj jeho robota. Strana, vláda zaúradovala
a poďho na dva roky do ďalšej
školy. Bezpečnostného technika som robil 14 rokov a potom
ma prehodili na energetiku. Ja
som argumentoval, že nemám
vzdelanie a že to robiť nemôžem, ale nebožtík námestník
mi hovorí: pôjdeš na dva roky

TIBOR GILLA
športový hlásateľ
• narodil sa 30. júna 1932 v Michalovej
• po štúdiách a práci v Partizánskom sa vrátil na rodné Horehronie a zamestnal sa v Mostárni Brezno,
kde odpracoval dlhých 41 rokov v rôznych funkciách
• svoj rečnícky talent uplatňoval nielen v oblasti športu, ale aj na rôznych kultúrno-spoločenských
podujatiach, ktoré dokázal odkonferovať neopakovateľným spôsobom
• atmosféru zo športovísk sprostredkovával aj čitateľom, a to ako spravodajca a dopisovateľ miestnych
či celoslovenských periodík
• od roku 1992 pôsobil v základnej organizácii Jednoty dôchodcov v Brezne, v Okresnej a Krajskej
organizácii Jednoty dôchodcov v Banskej Bystrici, v ktorej šesť rokov vykonával funkciu predsedu
• vo februári 2002 mu vtedajší primátor Vladimír Faško odovzdal ocenenie Cena primátora mesta Brezna
a vlani získal aj Cenu mesta Brezna za rozvoj športu v Brezne a za verejno-prospešnú činnosť pre
obyvateľov mesta

na pokračovanie

Drotár liečiteľ

(pokračovanie z minulého čísla)

Keď sa drotár Oliver po chvíli
prebudil, nevedel, či to bol sen,
alebo skutočnosť. Rozhliadal sa
nesmelo na všetky strany, ale po
škriatkoch nebolo ani stopy.
„Neviem, či to bol sen, čo som
videl a počul, ale stojí to za to, aby
som ten dar vyskúšal. Zájdem
do najbližšieho mesta a oprobujem,“ povedal si, obrátil sa na
druhý bok a spokojne odfukoval
až do bieleho rána.
Do mesta prišiel ešte pred
obedom a v bruchu mu od hladu
rezko vyhrávalo najmenej desať
muzikantov.
„Musím niečo vykonať, lebo
od hladu sa mi začínajú nohy
podlamovať,“ rečie si nahlas a na
jarmočníkov na trhu vykrikuje
svoju ošúchanú veršovačku:

„Hrnce plácem, drôtujem, za
peniažtek pomôžem!“
Mal šťastie, lebo uvidel, ako sa
k nemu pomedzi dav ľudí pretláča postaršia pani, držiac v rukách
veľký hrniec.
„Nesiem tento deravý hrniec
na opravu,“ hovorí a podáva ho
Oliverovi.
Drotár si hrniec poriadne prezrel. „Zdá sa, že dosluhuje. Pozrime len, koľko má dierok. Ak
dobre počítam, tak šesť.“
„Vari som k vám merala cestu
zbytočne?“ smutne sa pýta chudobná pani.
„Len sa netrápte, pani, o hodinku si poň príďte,“ upokojuje
ju drotár.
Oliver svoj sľub dodržal. Keď
si prišla pani po hrniec, dno bolo
celé polátané, bez jedinej dierky.
„Aj som ho vyskúšal, netečie,“
vraví a podáva jej ho.
Pani mu vyplatila grošík za
dobrú prácu, poďakovala sa
a spokojná sa pobrala vo svoju
stranu.
„Ja veru takto pri hrncoch nikdy nezbohatnem. Mal by som
sa poobzerať po niečom inom,“

šomre si Oliver popod
nos.
Zrazu zbadal, že okolo neho kráča pekne oblečený pánko, s veľkým
klobúkom na hlave a
s dlhým nosom až po
bradu. Už na pohľad
bolo vidieť, že je zámožný. Oliver ani nevedel
prečo, pána oslovil.
„Pekného dňa vinšujem, pane. Môžem vám
nejako pomôcť?“ prihovára sa mu, rázne ukladajúc drotárske náradie
do kapsy.
„Ako by si mi chcel
pomôcť? Veď ja žiadne
deravé hrnce nemám,“
odpovedá zámožný
pánko.
„Pane, myslím na tú
vašu prednosť,“ dodá
drotár a nenápadne
ukazuje na jeho predĺžený nos, to
aby ho neurazil.
„Zdá sa mi, že ukazuješ na môj
nos,“ pokojne a bez výčitky odpovedá pánko.
„Uhádli ste,“ pritakáva drotár.

do školy a to ti nahradí aj inžiniera. No a z dvoch rokov bolo
skoro päť. Dostal som diplom
o úspešnom absolvovaní štúdia
na Pražskom energetickom inštitúte, v ktorom okrem iného
stojí: ste oprávnený používat
titul průmyslový energetik
specialista, a za tým v zátvorke
PES. (smiech)

FOTO: MSÚ

školenia okolo rozhlasu, a neskôr som aj sám prednášal.
Okrem iných nás učili aj herci.
Ondrík Jariabek nám vždy hovoril: vy hlásatelia máte obrovskú moc, vládnete nad tisícami
divákov. Ďuro Sarvaš, ten zas
dával veľký dôraz na bezchybnú slovenčinu a správne vyjadrovanie.

Nedávno ste oslávili 85 rokov a ku gratulantom sa pridal aj primátor Tomáš Abel.
Ako to vnímate a aký je váš
vzájomný vzťah?
- Keď nastúpil na úrad, tak
som prišiel do jeho kancelárie
so slovami: s číslom desať nastupuje Tomáš Abel. A on mi
na to: pán Gilla, vy si ešte pamätáte moje číslo? Tak sme si
hneď potykali a máme naozaj
veľmi dobrý vzťah. O to viac si
cením, že si spolu s priateľmi
spomenuli na moje životné jubileum, za čo im ďakujem.
(eš)

Aj ho používate?
- Ale no. Aby ľudia po mne
havkali? (smiech)
Vaša srdcovka je futbal, ale
komentovali ste aj iné športy.
Aké?
- Čo sa týka komentovania
futbalu, začínal som na starom
ihrisku. Tam som ešte nosil
aparatúru na pleci, ručne som
prekladal čísla na ukazovateli
skóre, dohliadal na časomieru
a až potom sa začalo hrať na
štadióne. Popri futbale to bola
aj atletika, box na Mazorníkove a hokej pri Hrone. Robil
som hlásateľa a zvukára aj na
iných podujatiach, preto som
absolvoval mnohé prednášky a

„Ale ako mi môžeš pomôcť?
Vyskúšal som už všetko, všakovaké bylinky, mastičky, ba
i rôzne čary, ale ako vidíš, nič mi
nepomohlo. Veľa peňazí som už
pomíňal, ale stále som na tom

Tibor Gilla robil športového hlásateľa neuveriteľných 47 rokov.

istom. Nuž ma nezavádzaj,“ rečie pánko a chce
sa pobrať preč.
„Vydržte, pane, pomôžem vám, len zájdime na nejaké odľahlé
miesto, kde by sme sa
pokojne, bez svedkov,
porozprávali,“ nedá sa
odbiť drotár.
„Nuž nedbám, skúsiť
to môžem, ale dúfam, že
na mňa niečo nešiješ!“
upozorňuje ho pánko
a už sa spolu poberajú za
mestečko.
Ako spolu kráčali,
celou cestou ich sprevádzalo veľké čierne psisko, ktoré neustále poskakovalo okolo nich.
„To je váš pes?“ pýta
sa Oliver.
„Áno, volám ho Astor. Je veľmi počúvny,
ale vie byť aj zúrivý,“ vysvetľuje
pánko.
Drotár len tak stuhol, keď videl chlpaté psisko motať sa okolo
svojich nôh.
„Drotára nechaj na pokoji,

FOTO: MSÚ

chce mi pomôcť!“ káže pán psovi.
Ak tomuto pánovi nepomôžem, môžem sa rozlúčiť so svojou kožou. Určite si na mne psisko pochutí, dumá smutne Oliver.
„Drotár, začni, už sme celkom
sami,“ rečie pán, keď prešli za
brány mesta. „Ak sa ti to podarí, bohatá odmena ťa neminie.
Ale ak si ma iba zavádzal, potom
budeš mať do činenia s mojím
Astorom. Ten by tvoje kosti s radosťou poobhrýzal.“ Bohatý pán
netrpezlivo očakával drotárove
rady.
„Skôr ako začnem s liečbou,
mali by ste mi dopodrobna vyrozprávať všetky vaše klamstvá,
za ktoré vám narástol nos,“ hovorí drotár. Sám sa čuduje, ako
mu to vôbec napadlo.
Aj keď sa pánkovi tento návrh
veľmi nepáčil, predsa len privolil.
„Súhlasím, ale všetko ti rozpoviem až v mojom príbytku. Pozývam ťa ku mne, bývam neďaleko,“ vraví a poberá sa ako prvý.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

KULTÚRA / OZNAMY
21. 9. 2017

Ministerstvo
vnútra SR
a
Mesto Brezno

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
21. – 24. 9. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
25. 9. – 1. 10. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
2. – 5. 10. 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.

VÍŤAZSTVÁ,
POMÁHA J
KTORÉ POMÁHAJÚ
Marek Hamšík

FUTBALISTA ROKA

EDUKÁCIOU
PROTI
KRIMINALITE
projekt je určený seniorom a žiakom základných škôl v meste Brezno
Srdečne Vás pozývame
na prednášku určenú žiakom základných škôl na tému:

„Kriminalita mládeže v našom meste, jej príčiny, dôsledky, riešenie“
ktorá sa uskutoční dňa 26. 9. a 27. 9. 2017 od 9.00 hod.
v Základnej škole s materskou školou MPČĽ
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

POMÔŽTE NEVIDIACIM
A SLABOZRAKÝM. POŠLITE SMS
V HODNOTE 2 € NA ČÍSLO 820
ALEBO PRISPEJTE V ULICIACH
22. a 23. SEPTEMBRA.
www.bielapastelka.sk

„Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality“.

Kontakt:
Ing. Katarína Pacigová
mail: katarinapacigova@centrum.sk

Ministerstvo
vnútra SR
a
Mesto Brezno

EDUKÁCIOU
PROTI
KRIMINALITE
projekt je určený seniorom a žiakom základných škôl v meste Brezno

Srdečne Vás pozývame na prednášku určenú seniorom na tému:
„Podomový predaj - ako sa mu brániť“
ktorá sa uskutoční dňa 26. 9. 2017 od 13.00 hod.
v priestoroch Denného centra PRAMEŇ
Rázusova 2, Brezno
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

„Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality“.

Kontakt:
Katarína Kokavcová, tel.: 0486114056,
mail: katarina.kokavcova@brezno.sk

Ministerstvo
vnútra SR
a
Mesto Brezno

EDUKÁCIOU
PROTI
KRIMINALITE
projekt je určený seniorom a žiakom základných škôl v meste Brezno
Srdečne Vás pozývame
na prednášku určenú žiakom základných škôl na tému:

„Čo robím, keď ma nikto nevidí“

ktorá sa uskutoční dňa 27. 9. a 28. 9. 2017 o 9.00 hod.
v Základnej škole s materskou školou Pionierska 4
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

„Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality“.

Kontakt:
Žaneta Žitňaková
mail: zitnakova.z@gmail.com

B
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Horehronské slávnosti zborového spevu
v Brezne sa uskutočnia už budúci týždeň
SPEVÁCKYZBOR
ZBORMESTA
MESTABREZNA
BREZNAVÁS
VÁSPOZÝVA
POZÝVANA
NA
SPEVÁCKY
ZBOR
MESTA
BREZNA
VÁS
POZÝVA
NA
SPEVÁCKY
XIII.
HOREHRONSKÉ
SLÁVNOSTI
ZBOROVÉHO
XIII. HOREHRONSKÉ
HOREHRONSKÉ SLÁVNOSTI
SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO
ZBOROVÉHO
XIII.
SPEVU SSS MEDZINÁRODNOU
MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
ÚČASŤOU
SPEVU
MEDZINÁRODNOU
ÚČASŤOU
SPEVU
28.septembra
septembra---1.
1.októbra
októbra2017
2017
28.
septembra
1.
októbra
2017
28.
Program
Program
Program

28.septembra
septembra2017
2017(štvrtok)
(štvrtok)
28.
septembra
2017
(štvrtok)
28.

FESTIVALOVÝKONCERT
KONCERT---SYNAGÓGA
SYNAGÓGABREZNO
BREZNO 18.00
18.00hod.
hod.
FESTIVALOVÝ
KONCERT
SYNAGÓGA
BREZNO
18.00
hod.
I.I.I.FESTIVALOVÝ
účinkujú:
účinkujú:
účinkujú:

SPEVÁCKY ZBOR
ZBOR MESTA
MESTABREZNA,
BREZNA, DETSKÝ
DETSKÝ SPEVÁCKY
SPEVÁCKY ZBOR
ZBOR ÚSMEV
ÚSMEV ––– BREZNO,
BREZNO,
SPEVÁCKY
ZBOR
MESTA
BREZNA,
DETSKÝ
SPEVÁCKY
ZBOR
ÚSMEV
BREZNO,
SPEVÁCKY
DETSKÝ SPEVÁCKY
SPEVÁCKY ZBOR
ZBOR FELIX
FELIX ––– HEĽPA,
HEĽPA, MIEŠANÝ
MIEŠANÝ SPEVÁCKY
SPEVÁCKY ZBOR
ZBOR LIPKA
LIPKA –––
DETSKÝ
SPEVÁCKY
ZBOR
FELIX
HEĽPA,
MIEŠANÝ
SPEVÁCKY
ZBOR
LIPKA
DETSKÝ
VALASKÁ,
MUŽSKÝ
SPEVÁCKY
ZBOR
KALKALPEN
Mannag´sang
GROßRAMING,
VALASKÁ, MUŽSKÝ
MUŽSKÝ SPEVÁCKY
SPEVÁCKY ZBOR
ZBOR KALKALPEN
KALKALPEN Mannag´sang
Mannag´sang -- GROßRAMING,
GROßRAMING,
VALASKÁ,
Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
29.septembra
septembra2017
2017(piatok)
(piatok)
29.
septembra
2017
(piatok)
29.

FESTIVALOVÝKONCERT
KONCERT---RÍMSKO-KATOLÍCKY
RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL
KOSTOL BREZNO
BREZNO
FESTIVALOVÝ
KONCERT
RÍMSKO-KATOLÍCKY
KOSTOL
BREZNO
II.II.II.FESTIVALOVÝ
18.00hod.
hod.
18.00
hod.
18.00
FOTO: ARCHÍV M. PIVOVARČI

Každý druhý rok sa v Brezne
koná festival zborového spevu s medzinárodnou účasťou.
Nenechajte si ujsť skvelé podujatie od 28. septembra do 1.
októbra.
Mesto Brezno, Spevácky zbor
mesta Brezna, Hotelová akadémia Brezno, Hudobný odbor
Matice slovenskej Martin pod
záštitou primátora Brezna Tomáša Ábela pozývajú na 13.

Autor:
PK

patriaci Sasovi

stávaj sa
chlpatým

ročník Horehronských slávností zborového spevu. Myšlienka
organizovať festival speváckych
zborov s medzinárodnou účasťou sa zrodila u dirigenta Speváckeho zboru mesta Brezna
Milana Pazúrika a organizačného vedúceho Daniela Rakytu a dozrievala niekoľko rokov.
Podarilo sa a od uskutočnenia
prvého podujatia už uplynulo
23 rokov.
Ide o nesúťažnú prehliadku

znovu

darovať

domácich i zahraničných speváckych zborov, ktoré prezentujú svoje vokálne umenie v troch
samostatných koncertoch, a tak
tomu bude aj tentokrát.
V mestskom dome kultúry,
v synagóge a rímskokatolíckom
kostole v Brezne v dňoch od
28. septembra do 1. októbra sa
predstaví niekoľko kolektívov,
medzi nimi detský spevácky
zbor Úsmev – Brezno, detský
spevácky zbor Felix – Heľpa,

stavať (nem.)

a po anglicky

test stieraním

chrámový spevácky zbor Juventus – Brezno, miešaný spevácky
zbor Lipka – Valaská, Spevácky
zbor mesta Brezna, miešaný
spevácky zbor Sursum Corda –
Rosina, Žilina, katedrálny spevácky zbor Kyrillomethodeon
– Bratislava, děčínský pěvecký
sbor – Děčín – Česká republika,
mužský zbor Kalkalpen Mannag`sang – Rakúsko, komorný
zbor Sine nomine – Ciechanów
– Poľsko.
(md)

vyťahuj meč z
pošvy

Čína po rusky

účinkujú:
účinkujú:
účinkujú:

CHRÁMOVÝZBOR
ZBORJUVENTUS
JUVENTUS–––BREZNO,
BREZNO,MIEŠANÝ
MIEŠANÝSPEVÁCKY
SPEVÁCKYZBOR
ZBORSURSUM
SURSUM
CHRÁMOVÝ
ZBOR
JUVENTUS
BREZNO,
MIEŠANÝ
SPEVÁCKY
ZBOR
SURSUM
CHRÁMOVÝ
CORDA --- ROSINA,
ROSINA, ŽILINA,
ŽILINA, DĚČÍNSKÝ
DĚČÍNSKÝ PĚVECKÝ
PĚVECKÝ SBOR
SBOR --- DĚČÍN,
DĚČÍN, Česká
Česká republika,
republika,
CORDA
ROSINA,
ŽILINA,
DĚČÍNSKÝ
PĚVECKÝ
SBOR
DĚČÍN,
Česká
republika,
CORDA
MUŽSKÝ SPEVÁCKY
SPEVÁCKY ZBOR
ZBOR KALKALPEN
KALKALPEN Mannag´sang
Mannag´sang --- GROßRAMING,
GROßRAMING, Rakúsko,
Rakúsko,
MUŽSKÝ
SPEVÁCKY
ZBOR
KALKALPEN
Mannag´sang
GROßRAMING,
Rakúsko,
MUŽSKÝ
KOMORNÝ SPEVÁCKY
SPEVÁCKY ZBOR
ZBOR SINE
SINE NOMINE
NOMINE --- CIECHANÒW,
CIECHANÒW, Poľsko,
Poľsko, KATEDRÁLNY
KATEDRÁLNY
KOMORNÝ
SPEVÁCKY
ZBOR
SINE
NOMINE
CIECHANÒW,
Poľsko,
KATEDRÁLNY
KOMORNÝ
SPEVÁCKYZBOR
ZBORKYRILLOMETHODEON
KYRILLOMETHODEON---BRATISLAVA
BRATISLAVA
SPEVÁCKY
ZBOR
KYRILLOMETHODEON
BRATISLAVA
SPEVÁCKY
30.septembra
septembra2017
2017(sobota)
(sobota)
30.
septembra
2017
(sobota)
30.

III.FESTIVALOVÝGALAKONCERT
GALAKONCERT---MESTSKÝ
MESTSKÝ DOM
DOM KULTÚRY
KULTÚRY BREZNO
BREZNO
III.FESTIVALOVÝ
GALAKONCERT
MESTSKÝ
DOM
KULTÚRY
BREZNO
III.FESTIVALOVÝ
18.00hod.
hod.
18.00
hod.
18.00
účinkujú:
účinkujú:
účinkujú:

MIEŠANÝ SPEVÁCKY
SPEVÁCKY ZBOR
ZBOR SURSUM
SURSUM CORDA
CORDA --- ROSINA
ROSINA ––– ŽILINA,
ŽILINA, KATEDRÁLNY
KATEDRÁLNY
MIEŠANÝ
SPEVÁCKY
ZBOR
SURSUM
CORDA
ROSINA
ŽILINA,
KATEDRÁLNY
MIEŠANÝ
SPEVÁCKYZBOR
ZBORKYRLLOMETHODEON
KYRLLOMETHODEON–––BRATISLAVA,
BRATISLAVA,KOMORNÝ
KOMORNÝSPEVÁCKY
SPEVÁCKYZBOR
ZBOR
SPEVÁCKY
ZBOR
KYRLLOMETHODEON
BRATISLAVA,
KOMORNÝ
SPEVÁCKY
ZBOR
SPEVÁCKY
SINE NOMINE
NOMINE --- CIECHANÒW,
CIECHANÒW, Poľsko,
Poľsko, DĚČÍNSKÝ
DĚČÍNSKÝ PĚVECKÝ
PĚVECKÝ SBOR
SBOR --- DĚČÍN,
DĚČÍN, Česká
Česká
SINE
NOMINE
CIECHANÒW,
Poľsko,
DĚČÍNSKÝ
PĚVECKÝ
SBOR
DĚČÍN,
Česká
SINE
republika
republika
republika

abakus

kočovníci v
púšti

pretože, preto

pliesť

stupeň

obyvateľ
Baskicka

obrnené vozidlo

rebriniak

francovka

predopna (proti)
chybný tovar,
nepodarok

historický kraj
na Slovensku
raj

len
vápnik (chem.)

T1
rhénium
(chem.)
potreba
hokejistu

pichľavá časť
rastliny

prsník (bás.)

Nová scéna
prebehol
naookolo

strelná zbraň
riečny živočích

501 v Ríme
Bajkalsko Amurská
Magistrála

ŠPZ Českých
Budějovíc
doktor (skr.)

jedenkrát

telocvičný úkon
odvod štátu

kód Slovenska

hektoliter

psovitá šelma
slovenský kraj

časť oceánu
obyvateľ Itálie

malá dedinka

zasekol

Odborový zväz
otravný hmyz

kartársky výraz
označenie žel.
vagónov

hádam, vari
čmud, kúdoľ

temnota

ročné obdobie
hnisavý
pupenec

solmizačná
slabika
poloha v jóge

základná
číslovka
nadutosť

citoslovce
jedenia

na to miesto
nedobre

vlož náboj do
komory
kočovník

česká rieka
zničiť (angl.)

gumipuška

EČV Žiliny

heat treatment
Turisticko
informačná
kancelária

štiepa, rúbe
kosil

malý
hmyzožeavec
nasrdenie (bás.)

oslovenie ženy
kopanica

voltampér

Pomôcky:
ORA, RIV,
BAUEN

zástup
obyvateľ Indie

ruská rieka

bodavý hmyz
hranica (lek.)

T2

EČV Revúcej

zábava

umelecké dielo

naivný (nem.)

ústna pomoc

samica jeleňa

nenasýtenosť

meno Edisona

Aralské jazero

Žite dobrý a čestný život. Až zostarnete a pozriete sa... (dokončenie v tajničke). Správne riešenie krížovky zašlite na adresu Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo vhoďte do schránky
vo vestibule mestského úradu do piatka 29. septembra. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Etelu Daxnerovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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FK BREZNO INFORMUJE

Brezňania deklasovali
mužstvo Pohorelej
I. trieda
7. kolo 17. septembra
Brezno – Pohorelá 8:0
(2:0), góly Brezna: Boháčik,
Krajči, Vojtko, Ľuptovčiak,
Pribula 3, Náther, rozhodca:
Maroš Krupík, 250 divákov.
Kvalitatívny rozdiel sa ukazoval od začiatku. Hralo prakticky iba Brezno a už v polčase
mohlo dať viac gólov než dva.
Šance začalo vo veľkom premieňať až v druhom polčase
a svojmu derby súperovi nadelilo poriadny debakel. Zaujal
aj výkon Pribulu, ktorý prišiel na trávnik až v 74. minúte
a napriek tomu dal tri góly.
(vh)
FOTO: HKB

Prvé tri body pre rytierov
z Brezna v novej sezóne
naskočili do kolotoča majstrovských zápolení v 2. hokejovej
lige. Na domácej pôde sme v
prvom kole privítali gelnických rebellov. Úvodná tretina
bola v podaní našich chalanov
veľmi ľahkovážna. Mať v prvých dvanástich minútach piatich vylúčených je na mužstvo,
ktoré pomýšľa na trojbodový
zisk, veľmi nezodpovedné. Toto disciplinárne hazardovanie
2. HOKEJOVÁ LIGA
sa nám aj vypomstilo. Po akcii
HK BREZNO - HC REBELLION Laškody, Habdavný, nám Lapšanský ukázal, že ak sa naša hra
GELNICA 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Góly BR: LAUBERT, KOŠ- nezlepší, budeme za to tvrdo
pykať. V dvanástej minúte sme
TIAĽ, GUTTMANN, VAIS.
Po dlhej letnej pauze rytieri tak prehrávali 0:1. Po tvrdých

slovách trénera v šatni, sa v
ďalšej fáze stretnutia náš obraz
hry rapídne zmenil. Aj keď sa
Huszárikovi podarilo prekonať nášho Cpina druhykrát,
na tento gól sme dokázali veľmi rýchlo odpovedať. Po akcii
Koštiaľ, Srnka, Laubert, sme do
tretej tretiny odchádzali iba s
jednogólovým mankom. Tretia
tretina bola v počte vylúčených
čistou kópiou tej prvej, akurát
na strane hostí. Po góloch Koštiaľa a Gutmana sme sa dostali
do vedenia. Keď sa v 59. minúte
po faule vydal na trestnú lavicu
domáci Znak, hostia si zobrali
time-out, po ktorom už nastú-

pili do hry bez brankára. Táto
snaha o vyrovnanie však netrvala dlho, pretože hneď po vhodenom buly v našom obrannom pásme, vsietil do prázdnej
bránky štvrtý gól Vais a rozhodol tak o prvých troch bodoch v
novej sezóne.

LIGA KADETI
HK BREZNO - MHC 46 BARDEJOV 12:0 (5:0, 3:0, 4:0)
Góly BR: BÁLINT, ZUBÁK, LUKAČOVIČ, MALECKÝ, BÁLINT, ZUBÁK, BÁLINT, ZUBÁK, GÉRER,
GÉRER, TURŇA, BÁLINT.
(hkb)

Poznáme víťazov cezpoľného behu
V stredu 13. septembra sa
v Brezne uskutočnilo Okresného kolo SASŠ v cezpoľnom behu
a 45. ročník Okolo Mostárne.
Výsledky (prvé tri miesta):
žiačky ZŠ (1200 m): 1. Dunajská Viktória (ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno) 3:41, 2. Kobelová
Hana (ZŠ Mazorníkovo Brezno) 3:53, 3. Pacerová Sára (ZŠ

Valaská) 3:54; súťaž družstiev:
1. ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, 2. ZŠ Čierny Balog – Jánošovka, 3. ZŠ Valaská A; žiaci
ZŠ (1800 m): 1. Zubák Adrián
(ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno)
5:15, 2. Morong Matej (ZŠ Valaská) 5:16, 3. Nosáľ Jakub (ZŠ
K. Rapoša Brezno) 5:17; súťaž
družstiev: 1. ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno A, 2. ZŠ Čierny

Balog – Jánošovka A, 3. ZŠ Valaská; študentky SŠ (1800 m):
1. Remeňová Mária (Súkromné
gymnázium ŽP) 5:52, 2. Remeňová Zuzana 5:52, 3. Smarkoňová Anežka 5:54; súťaž družstiev: 1. Súkromné gymnázium
ŽP Podbrezová, 2. Hotelová
a Obchodná akadémia Brezno A, 3. Hotelová a Obchodná
akadémia Brezno B; študenti

SŠ (2400 m): 1. Ottinger Lukáš
(Súkromné gymnázium ŽP)
6:54, 2. Kňaze Gabriel (Gymnázium J. Chalupku) 7:04, 3.
Riapoš Adam 7:05; súťaž družstiev: 1. Gymnázium J. Chalupku Brezno A, 2. Súkromné
gymnázium ŽP Podbrezová A,
3. Súkromné gymnázium ŽP
Podbrezová B.
(mč)

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

6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1

0
1
0
1
1
0
0
2
1
1
0
2
1
0

1
1
2
1
2
3
4
3
4
4
4
3
5
5

27:9
24:10
16:9
18:5
15:11
18:12
8:14
15:17
14:21
9:16
10:13
5:11
16:23
8:32

18
16
15
13
13
12
9
8
7
7
6
5
4
3

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

IV. liga
Dorast U19 sk. C
7. kolo 16. septembra
Šalková – Brezno 0:9 (0:2),
góly Brezna: Balco, Betka,
Molčan, Trnka, I. Bartoš, T.
Bartoš 2, Hoška 2, rozhodca:
Rastislav Kuba, 50 divákov.
Napriek tomu, že súper
nebol taký jednoduchý ako

vyzerá výsledok, chlapci podali disciplinovaný výkon.
Domáci dokázali v prvom
polčase klásť nášmu družstvu
odpor, v druhom polčase však
po strelení dvoch gólov už nedokázali ustrážiť našich dobre
hrajúcich futbalistov a to ešte
Komora zahodil pokutový kop
za stavu 6:0. Veríme hráčom,
že budú pokračovať v nastolenom trende.
(vk)
1. FK BREZNO
7
2. TJ - Prestavlky
7
3. MFK ŽARNOVICA
7
4. ŠKF Kremnica
7
5. ŠK Prameň Kováčová 7
6. FK - 34 Brusno - Ondrej 7
7. FK Šalková
7
8. TJ Slovan Dudince
7
9. TJ Družstevník Očová 7
10. TJ Tatran VLM Pliešovce 7
11. ŠK Heľpa
6
12. FK Sitno B. Štiavnica 7
13. ŠK Hrochoť
6
14. OŠK Stožok
7

7
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
0
0

0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
2
2
0

0
1
0
2
3
3
2
3
5
5
4
4
4
7

47:3 21
51:9 18
30:4 17
23:9 13
16:20
18:25
15:20
23:16
14:17
10:23
10:24
9:22 5
5:31 2
6:54 0

14
13
12
11
12
12
11
10
6
6
6
3
2
1

9
6
8
1
10
9
8
7
6
5
4
-4
-7
-9

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
FK BREZNO
I. trieda
24. 9. o 15.00
Čierny Balog – Brezno
1. 10. o 14.30
Brezno – Valaská
IV. liga
Dorast U19 sk. C
23. 9. o 15.00
Brezno – Dudince
1. 10. o 10.30
Banská Štiavnica – Brezno

Viktória Forster
majsterkou Slovenska
V Nových Zámkoch sa
v dňoch 16. – 17. septembra
uskutočnili Majstrovstvá SR
v atletike v kategórii staršieho
žiactva.
Medailové umiestnenia
pretekárov AK Mostáreň
MŠK Brezno: 1. Viktória Forster (60 m) 7,95 s, 2. Viktória
Forster (150 m) 19,28 s, 3. Michal Medveď (oštep) 38,32 m.
(mč)

Strelcom sa na majstrovstvách Slovenska darilo

V dňoch 8. - 10. septembra sa
v Domaniži pri Považskej Bystrici uskutočnili Majstrovstvá
SR v streľbe z guľových zbraní
pre rok 2017. Z breznianskeho
klubu sa seriálu postupových
pretekov Extraligy, Prvej Slovenskej streleckej ligy a Ligy
talentovanej mládeže zúčastnili
štyria členovia.

V puškových disciplínach
Brezno reprezentovali Sliačan,
Kortán, Kupec, Medveďová
a v disciplíne ľubovoľná pištoľ

na 60 výstrelov Turňa. Tento
rok športovo-technická komisia SSZ stanovila veľmi prísne
kritéria pre výber účastníkov
MSR a vysoké postupové limity. Postup na MSR si z brezninskeho klubu vybojovali traja
členovia: Dušan Sliačan v kategórii muži, v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3x40
výstrelov - polohové preteky
(kľak, ľah a stoj), Alex Kortán
(nar. 2005) a Šimon Kupec
(nar. 2003), v kategórii dorastenci do 16 rokov, v disciplíne

športová malokalibrovka 60
výstrelov v ľahu. Potešila nás
hlavne nominácia dvoch mladých strelcov.
Preteky sa konali za veľmi nepriaznivého počasia na
strieľanie, nárazový premenlivý vietor urobil svoje a preveril schopnosti strelcov. Bolo
veľmi náročné dobre mieriť,
sledovať pred výstrelom smer
a silu vetra a ešte udržať tempo
streľby tak, aby bol dodržaný
stanovený čas. Breznianski
strelci sa s ťažkými podmien-

kami vysporiadali veľmi dob- v zložení: Kortán, Kupec - Brezre, o čom svedčí ich umiestne- no, Pavlík - Zv. Slatina, výkon
nie.
1653 bodov; 2. družstvo Dukla Banská Bystrica B, muži, ĽM
Výsledky: jednotlivci: 4. Du- 3x40 v zložení: Medveď, Sliašan Sliačan, ĽM 3x40 muži, vý- čan, Šulek, výkon 3368 bodov.
kon v kvalifikácii 1126 bodov
Alex počas preteku urobil tri
a konečné 4. miesto vo finále
výkonom 384,1 bodu; 6. Alex chyby, ktoré ho obrali o cenné
Kortán, ŠpMa 60 dorastenci, body a lepšie umiestnenie. Šivýkon 568 bodov; 15. Šimon mon sa musí ešte naučiť zvládKupec, ŠpMa 60 dorastenci, nuť stres. Prílišná snaha a zodvýkon 542 bodov; družstvá: povednosť mu zväzovala ruky
2. družstvo Banskobystrické- a kalila zrak, aj keď jeho účasť
ho kraja, dorastenci, ŠpMa 60 na MSR je úspech, lebo s malo-

kalibrovkou sa stretol prvý raz
v júni tohto roku a hneď prvý
rok postúpil medzi najlepších
20 strelcov Slovenska. Dušan
zvládol situáciu dobre, veď
presadiť sa medzi mužmi je
veľmi ťažké, väčšina z nich sú
súčasní alebo bývalí reprezentanti SR.
Všetkým trom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho klubu, prajeme
veľa úspechov do nastávajúcej
vzduchovkovej sezóny 20172018.
(jm)
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