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OTVORILI DLHOOČAKÁVANÝ
BREZNIANSKY OBCHVAT
Motoristi jazdiaci cez Brezno môžu od 21. septembra využívať nový obchvat. Dopravu v meste
to odbremení približne o 30 percent, na dokončenie druhej etapy si ale obyvatelia Horehronia
budú musieť ešte počkať.
Celkové stavebné nákla- v kilometri 128,49 mimoúdy sa vyšplhali na viac ako rovňovou križovatkou ty21 miliónov eur.
pu ráštep, ktorá prepojuje
Ulicu Československej arI. etapa je hotová
mády s cestou I/66 a končí
V tretí septembrový štvr- v okružnej križovatke Matok Slovenská správa ciest zorníkovo, kde dochádza k
odovzdala do užívania napojeniu na štátnu cestu
a spustila premávku po dl- II/529 - Cesta osloboditehoočakávanom breznian- ľov, Mostárenskú ulicu a
skom obchvate. „Stavba cestu II/529 5,“ uviedla hoI/66 Brezno - obchvat, I. vorkyňa Slovenskej správy
etapa je riešený ako dvoj- ciest Lucia Karelová. Jeho
pruhová obojsmerná ko- súčasťou sú stavebné obmunikácia celkovej dĺžky jekty mostov, oporných
2,5 kilometra. Začína na a zárubných múrov, proceste I/66 smerujúcej od tihlukových stien a preložBanskej Bystrice do Brezna ky inžinierskych sietí.

Kamióny z mesta úplne
nezmiznú
Výstavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu
a príspevku z európskych
štrukturálnych fondov,
pričom celkové stavebné
náklady sa vyšplhali na
viac ako 21 miliónov eur.
Pôvodne mal byť obchvat
hotový už minulý rok na
jeseň, ale termín sa viackrát posúval. „Na jednej
strane sa určite tešíme, pretože očakávania obyvateľov už boli veľké, na druhej
strane ešte musia prebehnúť ďalšie procesy, aby bola

stavba riadne skolaudovaná,“ uviedol primátor Tomáš Abel.
Ako ďalej pokračoval,
prvá etapa, ktorá bola nedávno dokončená, odbremení dopravu v centre asi
na 30 percent. „Kamióny
z mesta úplne nezmiznú,
preto sa budeme snažiť
komunikovať s vládou Slovenskej republiky o druhej
etape, ktorá je veľmi dôležitá pre to, aby kamiónová
doprava z mesta odišla,“
uzavrel brezniansky primátor.
(eš)
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V Brezne obnovili
Námestíčko pod bránou
Mesto Brezno sa začiatkom roka zapojilo do projektu Nadácie Tesco Námestíčko pod bránou a vďaka občanom bolo úspešné.
Finančné prostriedky použilo na opravu priestorov na
Námestí gen. M. R. Štefánika 2, ktoré slávnostne otvorilo v utorok 26. septembra.
Priestor bude slúžiť na stretávanie a aktivity obyvateľov
mesta.
Brezno vďaka
obyvateľom získalo na
projekt 1300 eur
Projekt mesta Brezno bol
zaradený medzi tri najlepšie
v regióne, a tak postúpil do
tretieho kola, v ktorom o jeho
podpore už rozhodovali zákazníci hypermarketu Tesco.
Každý, kto od 8. marca do 4.
apríla nakúpil v ktoromkoľvek obchode tejto spoločnosti, dostal po zaplatení jeden
hlasovací žetón a vhodil ho
do hlasovacieho boxu A, B
alebo C projektu, ktorý chcel
podporiť.
Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov tak
mali možnosť v jednotlivých
regiónoch získať podporu vo
výške 1300 eur na realizáciu
aktivít v priebehu jari a leta
2017. V Brezne sa tak stalo
a získalo šek s touto sumou,
a to vďaka 18 858 hlasom obyvateľov.
Námestíčko pod bránou
opäť ožilo
Získané finančné prostriedky mesto použilo na
opravu schátralého priesto-
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ru v areáli Mestského úradu
v Brezne na Námestí gen. M.
R. Štefánika 2, kde sa v minulosti organizovali aktivity
najmä pre rodiny s deťmi
(divadielka, výstavy, koncerty). Vynovený areál otvorili
v utorok 26. septembra za
účasti viceprimátora Jána
Králika, riaditeľky Hypermarketu Brezno, spoločnosti
Tesco stores SR, a. s., Moniky
Molnárovej, vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa
Mestského úradu v Brezne
Janky Lemberkovej, ako aj
verejnosti.
Námestíčko pod bránou
opäť ožilo. Na malom vydláždenom pódiu vystúpili žiaci
2. B triedy Základnej školy
s materskou školou Pionierska 2 pod vedením učiteľky
Henriety Kuvikovej a zaspievala Emma Muriňáková.
Podujatiu prialo aj slnečné
počasie, ktoré si v zrekonštruovaných priestoroch
mnohí vychutnávali aj po
skončení programu. Rekonštrukciou areálu pod bránou
chce mesto aktivity v tomto
priestore obnoviť. „Ďakujem
všetkým, ktorí k otvoreniu
námestíčka prispeli – predovšetkým vedeniu mesta, Nadácii Tesco, ale aj tým, ktorí
pomohli pri príprave podujatia – firmám HLP grafik,
Kero Sound Light, pracovníkom odboru starostlivosti
o obyvateľa, dobrovoľníčkam
zo Súkromného gymnázia
v Lopeji a deťom Základnej
školy s materskou školou
Pionierska 2 v Brezne,“ dodala na záver Janka Lemberková
(md)

S Divadelnou Chalupkou otvorili
aj zrekonštruovanú kinosálu
Stredajší večer 20. septembra v sále mestského domu
kultúry bol výnimočný hneď
dvojnásobne. Jednak sa tu
otváral trinásty ročník festivalu Divadelná Chalupka a zároveň divadelným predstavením
pokrstili aj vynovenú kinosálu.
Moderný dizajn a pohodlie
Tí, ktorí v stredu večer 20.
septembra zavítali do sály kultúrneho domu na Švermovej
ulici si zrejme už len ťažko spomínali na jej pôvodný nevábny
vzhľad, ktorý sa až do tohto leta
nezmenil dlhé desaťročia. Čakal ich totiž útulný moderný
stánok so zrekonštruovaným
javiskom a viac ako tromi stovkami pohodlných kresiel na
sedenie. Na prvý pohľad bolo
jasné, že v breznianskom spoločensko-kultúrnom živote sa
začína nová éra, kedy kvalite
predvedených umeleckých výkonov bude zodpovedať už aj
úroveň priestorového vybavenia. Vynovený objekt uviedol
do života prestrihnutím pásky
primátor mesta Tomáš Abel.
Vo svojom príhovore vyzdvihol obetavú prácu zamestnancov mesta, ktorí sa podieľali na
realizácii projektu. Niekoľko
povzbudivých slov pri tejto
významnej udalosti venoval
divákom i účinkujúcim: „Pevne verím, že aj vďaka tejto investícii sa bude umelecký život
v Brezne všestranne rozvíjať
a že v tejto krásnej sále bude
prezentovať svoju činnosť čo
najviac činorodých kolektívov,
predovšetkým z nášho mesta a

Ako prví sa v zrekonštruovanom kultúrnom stánku predstavili miestni chalupkovci. 

okolia.“ V slávnostnom duchu
sa pokračovalo ďalej, keď prišlo na rad otvorenie 13. ročníka
inšpiratívneho divadelného
festivalu Divadelná Chalupka.
O to sa popri zástupcoch mesta a miestnej divadelnej obce
postarala i riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Mária
Palúchová. Po oficiálnej časti
programu sa plynule mohlo
prejsť k tej kultúrnej.
Sálu symbolicky pokrstili
chalupkovci
Práve na ňu netrpezlivo čakali všetci prítomní v zaplnenej
sále. Festival Divadelná Chalupka už viac ako jednu dekádu patrí k najvýznamnejším
kultúrnym podujatiam v regióne. S pribúdajúcimi ročníkmi
a rozšíreným programom získal

naviac aj výrazný spoločenský
rozmer. Vďaka tomu je dnes
trojdňovým maratónom divadelnej tvorby s medzinárodnou
účasťou, spestreným rôznymi
workshopmi a inými sprievodnými aktivitami. Nie je náhodou, že tento festival i miestny divadelný súbor nesú meno
velikána slovenskej (nielen)
dramatickej tvorby Jána Chalupku. Vo výraznej miere práve
zásluhou Divadelného súboru
Jána Chalupku a jeho členom
nebol Brezňanom divadelný
svet nikdy úplne cudzí. Nikoho
preto isto neprekvapí, že ako
prví sa v komplexne zrekonštruovanom kultúrnom stánku
predstavili práve naši chalupkovci. Sálu pokrstili tragikomédiou srbského dramatika
Dušana Kovačeviča Spálená večera, pod režisérskou taktovkou
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Ľubomíra Majeru. Hru, ktorá
okrem spálenej večere prináša
aj spálené city a vzťahy jej protagonistov predviedli chalupkovci tradične neopakovateľným
spôsobom. Vďaka ich hereckému majstrovstvu si z hry každý
z prítomných divákov mohol
odniesť svoje vlastné podnetné
posolstvo. Mohutný potlesk po
skončení predstavenia bol pre
divadelný kolektív akiste tou
najkrajšou odmenou za dlhé
chvíle strávené naštudovaním
predstavenia. Program divadelného festival pokračoval aj vo
štvrtok a piatok a i v nasledujúcich dňoch sa stretol s úprimným diváckym záujmom. Priebeh 13. ročníka Divadelnej
Chalupky tak opäť potvrdil, že
tento festival má v Brezne svoje
nezastupiteľné miesto.
(sp)

V meste sa konal trojdňový festival speváckych zborov
Mesto Brezno bolo dejiskom 13. ročníka festivalu Horehronské slávnosti zborového spevu, na ktorých sa predstavilo desať kolektívov, medzi nimi aj zo zahraničia. Aj
tentoraz potvrdili, že hudba
má v sebe nevyčerpateľnú silu.

Otvorenie Námestíčka pod bránou.
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Organizátori mesto Brezno,
Spevácky zbor mesta Brezna,
Hotelová a Obchodná akadémia Brezno a Hudobný odbor
Matice slovenskej Martin opäť
ponúkli kvalitný program.
Festival pod záštitou primá-

tora Tomáša Abela, ktorý sa
uskutočnil s finančnou podporou mesta Brezno a BBSK,
je nesúťažnou prehliadkou
domácich a zahraničných zborov.
V dňoch 28. septembra až
1. októbra sa návštevníci
mohli započuť do krásy tónov
desiatich speváckych zborov.
V piatok ich zástupcov privítal na pôde radnice primátor
Tomáš Abel. Všetkým účastníkom aj organizátorom poprial príjemné chvíle strávené
v Brezne na podujatí, ktoré

bolo opäť pravým kultúrnym
sviatkom.
O histórii prehliadky vokálneho majstrovstva speváckych
zborov sa návštevníci viac dozvedeli na prvom festivalovom
dni, ktorý v synagóge otvoril
primátor, ako aj domáci usporiadateľský kolektív Spevácky
zbor mesta Brezna. Predstavili sa aj ďalšie štyri kolektívy a
všetky očarili svojou jedinečnosťou. Na druhý deň dušu rozochveli tóny piesní, ktoré nádherne zneli v rímskokatolíckom
kostole. Vystúpenia sa páčili aj

divákom, čo ocenili potleskom,
ktorý potvrdil, že ten, kto hudbu cíti a vníma celým srdcom,
je veľmi bohatý a zároveň šťastný. Tretí festivalový koncert
bol zároveň záverečným galaprogramom vo vynovenej sále
mestského domu kultúry. Štyri
hosťujúce spevácke zbory dali
bodku za 13. ročníkom festivalu, dozneli posledné tóny skladieb, ktoré všetkých naplnili
úctou, obdivom nad majstrovským umením zborov a úctou
pred dirigentskou zručnosťou
ich zbormajstrov.(md)

Návštevníci plavárne sa už čoskoro môžu tešiť aj na parnú saunu
Od 25. septembra je plaváreň na Mazorníkove zatvorená. Dôvodom je, že Technické služby Brezno v nej budujú parnú saunu s kapacitou
pre desať osôb.
Breznianska plaváreň patrí
k najnavštevovanejším mestským športoviskám. Vedenie
mesta sa snaží záujem verejnosti ešte zvýšiť, a preto rozširuje ponuku poskytovaných
služieb.
Sauna sa bude nachádzať
v priestoroch šatní
Cieľom mesta je, aby plaváreň bola obľúbeným športoviskom pre všetkých občanov

pravnými prácami spojenými
s budovaním technickej miestnosti, v ktorej umiestnia vyvíjač pary.
Ako povedal Marian Brečka
zo strediska miestnych komunikácií a stavieb, pokračovať
budú búracími prácami, ako
aj odstránia keramickú dlažbu
a obklady v časti samotnej
sauny. „Následne osadíme
dvere spolu s oceľovou zárubňou a vymúrame priečky na
oddelenie technickej miestnosti od sauny.“ Súčasťou prác
je aj vybudovanie kanalizácie
a prívodu vody do priestorov
Súčasťou prác je aj
samotnej sauny ako i do techvybudovanie kanalizácie
Technické služby Brezno nickej miestnosti. „K vyvíjaču
od 25. septembra začali s prí- pary je potrebné taktiež pria špeciálne pre rodiny s deťmi.
Dopomôcť k tomu má aj ďalšia z pripravovaných noviniek,
ktorá určite poteší nejedného
z Brezňanov. Na sprevádzkovanie novej služby technické služby našli ako vhodné
priestory šatní, pričom oddelené ženské a mužské ako ich
poznáme dnes, sa zmenia na
spoločné šatne so skrinkami
pre všetkých návštevníkov.
Kabínky na prezliekanie budú
aj naďalej zachované v súčasnej podobe.

viesť elektrickú kabeláž,“ vysvetlil Marian Brečka.
Odstávka je plánovaná
zatiaľ na dva týždne
Na rad príde aj vylepšenie
bazénových priestorov. „Posilníme ich dvomi svietidlami,
v rámci odstávky vymeníme
elektromotor na ventilátore
vzduchotechniky, tiež vodu
v bazéne ako aj pieskové náplne filtrov na vodu v bazéne,
ktoré vyčistíme a vydezinfikujeme.“ Podľa slov Mariána
Brečku, odstávka je plánovaná
zatiaľ na dva týždne. „Všetko
 FOTO: MSÚ
však závisí na termíne dodávky technológie parnej sauny, robiť počas prevádzky plavár- zníženia komfortu návštevnípretože montáž nie je vhodné ne z dôvodov prašnosti a tiež kov,“ dodal na záver.(md)
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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.
Každý deň chodím do práce
a domov okolo informačných tabúľ, kde je zverejnená história a reálie nášho

mesta. Celé pekné dielo
špatia „spadnuté“ plagáty,
ktoré sú v takomto stave
už viac než rok a nikoho z

kompetentných to, zdá sa,
netrápi. Nechcem to komentovať, ale prosím o nápravu čím skôr, pretože paradoxne reklamy, ktoré sú
tiež toho súčasťou, sú čisté,
krásne, pričom tie o histórii
pôsobia ako výkričník nekultúrnosti a neprispievajú
tak k celkovému vzhľadu
zaujímavého diela.
Od mája tohto roka sú infopanely na námestí zverené do
správy Technických služieb
Brezno. Ich pracovníci vykonali kontrolu technického stavu panelov, pričom zistili, že
potrebujú väčšiu údržbu. V súčasnosti sú vymenené všetky
svetlá, postupne sa vymieňajú
všetky plexisklá vo vnútri infopanelov a aj bannery o histórii mesta, ktoré boli zničené
a zatopené. Podľa vyjadrenia
technických služieb by mali
byť opravené a sfunkčnené do
konca mesiaca október.
Prečo sa na starom Mazorníku zapaľuje verejné
osvetlenie až po 19.00, keď
je už veľká tma? Platíme

menšie dane, že nás nechávate po tme v oblasti, kde
je večer najväčší pohyb detí
na a z plavárne, nehovoriac o blízkosti rómskych
obydlí?
Verejné osvetlenie v uvedenej časti je ovládané súmrakovým spínačom, ktorý spína
a vypína osvetlenie na základe
vyhodnotenia svetelnej intenzity. Podľa mojich informácií
bol minulý týždeň v uvedenej
lokalite skontrolovať a prestaviť
súmrakový spínač verejného
osvetlenia elektrikár z našich
technických služieb, ktorý mal
zároveň vykonať kontrolu, či
nastavenie zabezpečí zopnutie
v správny čas. V prípade potreby vykoná korekciu.
Pri výstavbe obchvatu bola
ťažkými mechanizmami
a prácami zanesená krajnica
cesty, ktorá vedie na Mazorníkovo a ďalej na Čierny
Balog (Cesta osloboditeľov).
Nachádzajú sa tam odtokové kanály na dažďovú vodu
a bolo by ich treba vyčistiť.
Spomínaná cesta patrí VÚC,

Oprave problémových ciest
v Brezne svieti zelená
Poslanci na návrh primátora odsúhlasili realizáciu
projektu zameraného na
opravu ciest na území mesta.
Predpokladané náklady na
realizáciu všetkých činností
z rozpočtu mesta sú vyčíslené na viac ako dva milióny
eur.

Poslanci projekt schválili
jednohlasne
Na ostatnom mestskom zastupiteľstve z pätnástich prítomných poslancov všetci odsúhlasili realizáciu projektu

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.

Zrekonštruujú telocvičňu
pri škole na Mazorníkove
Poslanci na ostatnom
mestskom zastupiteľstve
schválili podanie žiadosti
o poskytnutie finančných
prostriedkov na dostavbu,
rekonštrukciu alebo výstavbu novej telocvične pri
Základnej škole s materskou školou na Mazorníkove.
Mesto ako zriaďovateľ základných škôl sa zapája do
výzvy Ministerstva školstva,
vedy a výskumu SR a podalo žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov na
projekt Rekonštrukcia telocvične pri Základnej škole
s materskou školou MPČĽ
35 Brezno. Zameraný je na
rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej

Cieľom projektu je zrekonštruovať, opraviť a upraviť
miestne komunikácie, ktoré
v blízkej budúcnosti nebudú
porušené inou investičnou
činnosťou.
Budúci rok mesto plánuje
opraviť asi 14 km ciest
Odbor investičný Mestského úradu v Brezne na základe
vykonaných obhliadok skutkového stavu na miestnych
komunikáciách v meste spracoval pasport miestnych komunikácií, návrh na ich opravu a asfaltovanie. Ako uviedol
primátor Tomáš Abel, dobré
hospodárenie mesta okrem desiatok iných investičných akcií
umožňuje aj opravu väčšiny
problémových ciest. „Doteraz
sme spolu opravili asi 7 km
ciest, čo je vzhľadom na naše
možnosti naozaj pekné číslo. Budúci rok ich plánujeme
opraviť asi 14 km.“
Na jednotlivých miestnych
komunikáciách mesto plánuje
vykonať činnosti v závislosti
od poškodenia: frézovanie,
odstránenie nadbytočného
asfaltu, vysprávky výtlkov, asfaltovanie.

dotáciu na vznik Občianskej
poriadkovej služby v Brezne.
Ministerstvo vnútra ako
sprostredkovateľský orgán
pre operačný program Ľudské
zdroje v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku
a dospel k záveru, že žiadosť
všetky tieto podmienky splnila tak, ako boli stanovené vo
výzve, na základe čoho nám
ju schválil. Výška nenávratného finančného príspevku je
143 647,69 eura. S novým kamerovým systémom a občianskymi hliadkami tak budeme
môcť opäť zvýšiť bezpečnosť v
Je pravda, že aj v Brezne
našom meste.
budú pôsobiť občianske
hliadky?
Tomáš Abel
Áno, uchádzali sme sa o
primátor Brezna
ale Slovenská správa ciest
po ukončení prác to mala
dať do pôvodného stavu.
Vo veci podnetu na čistenie
rigolov v súbehu s cestou od
kruhového objazdu na Baldovskom moste smerom na Čierny
Balog sme oslovili Slovenskú
správu ciest - Investičnú výstavbu a správu ciest s tým, že nás
odporučili na Banskobystrickú
regionálnu správu ciest, keďže SSCIVaSC stavbu ukončila.
Banskobystrická regionálna
správa ciest však potvrdila, že
na čistení rigolov už pracuje.

a športovej výchovy, pričom
cieľom je zlepšiť vybavenosť
telocvične ako aj výchovno-vzdelávací proces v oblasti
telesnej a športovej výchovy.
Celkový rozpočet projektu je ocenený na 53 625,65
eura s DPH, pričom minimálne 10 % z celkového
rozpočtu musí mesto zabezpečiť z vlastných zdrojov, čo
predstavuje sumu 5362,57
eura.
Ako dodal primátor Tomáš Abel, mesto sa snaží dať
do poriadku aj telocvične
v Brezne. „Najbližšie nás čaká obnova telocvične v Základnej škole Karola Rapoša
a tiež chceme zrekonštruovať aj iné športoviská, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.“
(md)

Mesto zbúralo ďalšiu nehnuteľnosť
pri vstupe do centra Horehronia

Oprava ciest v meste.

Oprava ciest na území mesta
– návrh na realizáciu v priebehu jedného roka s financovaním rozdeleným na tri splátky
počas 3 rokov. Zároveň schválili vyčlenenie finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta na realizáciu uvedeného
projektu z vlastných zdrojov
mesta vo výške 2 329 314 eur
s DPH.
Investičnú akciu bude realizovať externá firma, vybratá
na základe verejného obstarávania. Realizácia sa uskutoční
v roku 2018, podľa vopred stanoveného harmonogramu.

Zoznam najviac poškodených
ciest v Brezne
Na vypracovanom zozname sa
nachádzajú ulice s určením dĺžky
a plochy najviac poškodených
ciest.
Ide o veľké úseky, napríklad
na Podkoreňovej je to 2145 metrov či v Rohoznej – Kriváni 1190
metrov.
V roku 2018 sa na rekonštrukciu ciest môžu tešiť obyvatelia
týchto ulíc: Baštová, Vagnárska,
Cintorínska, Fraňa Kráľa, Fraňa
Kráľa 3, 5, 7, 9, 11, 13, Fučíkova,
Fučíkova (vnútroblok), Glianska, Kiepka, Krčulova, Krčulova

FOTO: MSÚ

(vnútroblok), Kozmonautov,
Kozmonautov (pri Moyzesovej),
Kukučínova, Lesná, Malinovského (vnútroblok), Lúčky, Cesta k nemocnici – od križovatky,
Krátka, Mliekarenská, MPČĽ
30 – 32, MPČĽ k škole, Okružná,
Padličkovo, Padličkovo za zákrutou, Podkoreňová, Sekurisova
(po Školskú), Sekurisova (poza
cintorín), Šoltésovej, Šramkova, Štúrova (Synagóga), Vrbová,
9. mája, prepoj Budovateľská –
Osloboditeľov, 9. mája – východ,
Jilemnického, MPČĽ – otočka,
Nálepkova 3, 5, 9, 2 – 12, 14 – 24,
26 – 36, Rohozná – Kriváň. (md)

Boj proti čiernym stav- prípade išlo o dlhodobých neplatičov. Nemôžeme dopustiť
bám v Brezne pokračuje.
obťažovanie slušných ľudí
Mesto zbúralo ďalšiu obdobnými nehnuteľnosnehnuteľnosť,
tentoraz ťami a správaním, a aj preto
v Predných Halnoch 5. „Po- sme rozhodli o zbúraní tejto
kračujeme v plnení sľubu nehnuteľnosti vo vlastníctve
o odstránení čiernych stavieb mesta. Z okolia domu bolo za
a chatrčí pri vstupe do mesta. minulý rok vyvezených 500
Búracie práce vykonali tech- ton odpadu,“ uviedol primá(md)
nické služby. V uvedenom tor Tomáš Abel.

Búranie chatrče.

FOTO: MSÚ
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Do Brezna prvýkrát zavíta medzinárodný filmový festival Agrofilm
Cieľom prehliadky je šíriť
poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva,
výživy obyvateľstva, lesníctva,
vodného hospodárstva, ekológie, ako aj problematiky vidieka a života jeho obyvateľov.

festivalu je predovšetkým
informovať a vzdelávať publikum v tejto oblasti a preto
sme sa rozhodli, že sa staneme
jedným z jeho premietacích
miest.“

Aktuálny 33. ročník festivalu prvýkrát ponúkne svoje filmy aj breznianskemu publiku.
Ambasádorom sa stal chodec
a propagátor zdravej výživy
Matej Tóth.
Nemá vo svete obdobu
Vo štvrtok 5. októbra sa
v synagóge v Brezne uskutoční projekcia najúspešnejších
filmov z medzinárodného filmového festivalu Agrofilm.
„Ide o festival, ktorý podľa
našich informácií nemá vo
svete obdobu a je venovaný
poľnohospodárstvu, potravinárstvu, výžive obyvateľstva,
problematike vidieka a životu
jeho obyvateľstva, ochrane prírodných zdrojov a zvyšovaniu
kvality života ľudí,“ vyjadril sa
spoluorganizátor Agrofilmu
Ján Škorňa.
Myšlienka podujatia venovaného agropotravinárskej
problematike vznikla z pardubického festivalu Technofilm a ostravského Ekofilmu,
na ktoré sa prihlasovalo stále
viac diel z oblasti poľnohospodárstva, výživy obyvateľstva
i potravinárstva. Usporiadatelia sa preto rozhodli zorgani-

zovať samostatný festival pod
názvom Agrofilm, ktorý v súčasnosti zastrešuje Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra.

tradične uskutočnia na piatich
univerzitách v Nitre, Zvolene,
Košiciach a Bratislave, ale laické publikum si výber filmov
môže prvýkrát pozrieť aj v
Brezne. „Veľmi nás teší, že fesChcú zdôrazniť význam
tival sa rozšíril aj o premietazdravých potravín
nie vo vašom meste. Iniciatíva
Jednotlivé premietania sa už vznikla na základe osobných

kontaktov a zážitkov z festivalového premietania predstaviteľov mesta a organizátorov festivalu. V spolupráci s mestom
Brezno chceme tento tematicky veľmi špecifický a jedinečný medzinárodný filmový festival odprezentovať aj publiku
u vás,“ povedal Škorňa.

Iniciátorkou premietania
v Brezne je viceprimátorka
Petra Dzurmanová, ktorá na
margo hosťovania Agrofilmu
povedala: „Chceli sme podporiť myslenie ľudí aj v tomto
regióne a zdôrazniť dôležitosť
a význam produkcie zdravých
domácich potravín. Cieľom

V Brezne uvidíte
osem filmov
Do 33. ročníka súťažnej prehliadky prihlásili autori 113
filmov z 23 krajín. Organizátori pre projekciu v Brezne
vybrali osem zaujímavých
snímok zo slovenskej, ale aj
zahraničnej produkcie. Diváci
okrem nórskeho filmu Založenie kozej farmy na Lofotoch, slovenského dokumentu
Zdravé a chutné mlieko a ruského Amerického sna, uvidia
aj francúzsky film Vyberte si
vidiecku alternatívu, dve krátkometrážne slovenské snímky
Potravinárstvo a Pôda, nasledovať bude český dokument
Geoderma – živý plášť planéty
Zem a projekciu uzavrie film
z domácej produkcie Život
v oblakoch.
Podľa slov Jána Škorňu je
festival určený pre všetkých,
ktorí majú blízko ku „chlebovému“ rezortu, ale aj pre tých,
ktorí uvažujú nad tým, čo jeme, kde žijeme a akú planétu odovzdáme našim deťom.
Všetci ste teda srdečne vítaní
vo štvrtok 5. októbra od 16.00
v breznianskej synagóge. Podrobný program nájdete na
www.agrofilm.sk. Vstup je voľný.
(eš)

Na breznianskom gymnáziu majú Záhradu, ktorá učí
Školský dvor Gymnázia
Jána Chalupku v Brezne sa
počas niekoľkých mesiacov
zmenil na nepoznanie. Vďaka úsiliu tunajších študentov
a pedagógov z neho vznikla
jedinečná živá učebňa.
Zážitkové učenie patrí medzi najefektívnejšiu formu
vyučovania, ktorého poznatky
žiaci využijú aj v praktickom
živote.
Iniciátormi boli študenti
Breznianske gymnázium
je jediné v regióne, ktoré projekt Záhrady, ktorá učí realizovalo. Práve študenti prišli
s iniciatívou zmeniť vonkajšie Slávnostné prestrihnutie pásky.
prostredie školy a stretli sa aj
s pochopením svojich učite- ky pred budovou a vo februári
ľov. V októbri 2016 sa spoločne 2017 sa zapojili do spomínanépustili do úpravy predzáhrad- ho projektového zámeru, ktorý
zastrešuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Živica.
„Snažíme sa podporovať
inovatívne prístupy vo zvyšovaní environmentálneho
povedomia a Záhrada, ktorá
učí je jeden z týchto projektov. Motivujeme v ňom školy,
aby sa snažili využívať školské
pozemky nielen na trávenie
voľného času, ale hlavne vo
výučbe, pretože si myslíme, že
žiaci si oveľa viac zapamätajú,
keď si to, čo sa učia, môžu aj sami vyskúšať,“ povedala Andrea
Uherková z Centra environmentálnej a etickej výchovy
Pri realizácii projektu výrazne pomohli
Živica, ktoré pozitívnu zmenu
Technické služby Brezno.
na breznianskom gymnáziu
FOTO: ARCHÍV ŠKOLY
podporilo grantom.

Postupne sa gymnazistom podarilo zazelenať viac ako 100 m2 nádvoria.
FOTO: MSÚ

Bylinková špirála aj dom
pre hmyz
Do samotnej realizácie projektu sa študenti spolu s pedagógmi pustili v apríli tohto
roka. Postupne sa im podarilo
zazelenať viac ako 100 m2 nádvoria, vybudovať bylinkovú
špirálu, mini sad z ovocných
kríkov, kvetinové záhony, dom
pre hmyz, jazierko, kompostovisko či zhotoviť paletové
sedenie. „Na našom školskom
dvore dominoval asfalt, preto
plnenie projektového zámeru nebolo a nie je jednoduché
ani finančne. Získali sme prostriedky od sponzorov, hlavne
bývalých absolventov, zberom
papiera a predajom vianočného pečiva vlastnej výroby,
Rada rodičov schválila tiež finančný príspevok. Materiálne
nám pomohli viaceré firmy na

FOTO: ARCHÍV ŠKOLY

Horehroní – dodali zeminu,
rastliny, materiál na paletové
sedenie, dobrovoľníckou prácou pomohli rodičia, starí rodičia a bývalí žiaci,“ uviedla koordinátorka projektu na gymnáziu Jana Chlebušová. Ako
ďalej pokračovala, ešte majú v
pláne vybudovať altánok - zelenú učebňu, zostrojiť slnečné
hodiny, osadiť meteostanicu a
informačné tabule o rastlinách
vo viacerých jazykoch.
Záhrada ako nástroj
pochopenia
Vďaka realizovanému projektu môžu študenti lepšie porozumieť prírodným vedám
a fungovaniu sveta okolo nás.
„Žiaci môžu monitorovať kvalitu vody v jazierku vplyvom
počasia, vodných rastlín, skúmať anomálie vody, pozorovať

na hladine vody ako sa šíria
vlny a pochopiť tiež šírenie zvukov. Pripravia voňavé esencie z
byliniek a použijú ich do mydiel
či sviečok, ktoré vyrobia v chemickom laboratóriu. Pomocou

výpočtov spotrebovanej zeminy či množstva vyklíčených
rastlín sa zdokonalia v matematike. Na slovenskom jazyku
budú tvoriť rozprávania, opisy a
eseje o záhrade a jej premenách,
stanú sa reportérmi,“ vysvetľuje
Chlebušová.
Záhradu, ktorá učí slávnostne otvorili minulý týždeň
v utorok za prítomnosti primátora a bývalého absolventa breznianskeho gymnázia
Tomáša Abela, predstaviteľov
a podporovateľov školy, študentov, ako aj hlavnej koordinátorky projektu Andrey Uherkovej,
ktorá žiakom popriala veľa zaujímavých hodín odučených
v novej živej učebni. „Rada vás
budem prezentovať ako inšpiratívnu školu, kde sa podarilo
niečo, čo sa možno na začiatku javilo skoro ako nemožné.
Som rada, že som mohla byť pri
tom,“ uzavrela Uherková.
(eš)

Bylinková špirála vznikla z iniciatívy samotných študentov.
FOTO: ARCHÍV ŠKOLY
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Základná škola Karola Rapoša vyhrala
bezplatnú Športovú akadémiu Mateja Tótha
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša v Brezne sa
zaradila medzi 24 škôl z celého Slovenska, ktorá získala grant na
športový program v réžii Mateja Tótha a jeho profesionálneho
tímu. Najvýraznejším benefitom je však prestíž školy a hlavne
hrdosť detí, že môžu trénovať v akadémii jedného z najlepších
športovcov Slovenska. Viac sme sa dozvedeli z rozhovoru s riaditeľkou Dankou Katonovou.

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša
bola ako jediná škola v okrese
Brezno vybraná do pilotného
projektu pre deti predškolského a mladšieho školského veku Športovej akadémie
Mateja Tótha. Ako ste dospeli
k tomuto prvotnému úspechu?
– Ešte na začiatku februára
nás oslovil Peter Mečiar, ktorý
trénoval olympijského víťaza
v chôdzi Mateja Tótha. Matej
po zisku titulu majstra sveta
a hlavne po víťazstve na olympijských hrách pociťoval spoločenskú zodpovednosť odovzdať svoje skúsenosti ďalším
generáciám a rozhodol sa podobne ako mnoho svetových
TOP športovcov založiť svoju
vlastnú akadémiu. Vytvoril
tím odborníkov z oblasti športového tréningu, fyzioterapie,
psychológie, ale aj marketingu
a reklamy. Jeho prvý tréner Peter Mečiar v tomto tíme pracuje ako oblastný riaditeľ a jeho
úlohou bolo vybrať školy, ktoré
by sa mohli zapojiť do tohto
významného projektu. Dôvod,
prečo nás vybrali, citujem z e-mailu Petra Mečiara: „O vašej
škole je známe, že sa zapája do
viacerých športových aktivít
v rámci vášho regiónu. Preto
sme sa rozhodli osloviť práve
vašu školu.“

Potom už bolo len nás, akým
spôsobom spropagujeme súťaž, aby sa zapojilo čo najviac
bežcov. Oslovili sme žiakov,
ich rodičov, športové kluby,
fitnes-centrá, verejnosť Brezna
a okresu – priamo i prostredníctvom webovej stránky a facebooku. Viackrát nás podporil aj pán primátor zdieľaním
našej prosby o zapojenie do
súťaže a povzbudením. Každá škola, teda aj my, sme mali
svoj kód a všetci podporovatelia prostredníctvom aplikácie
v mobile, ktorú poskytol mobilný operátor, posielali nachodené kilometre pre našu školu.
Súťažilo sa od konca marca až do 31. augusta. Takmer
pol roka ste mali možnosť na
stránke mobilného operátora
sledovať, ako pribúdajú bežci
za vašu školu a tiež body za
nabehané kilometre. V ktorých dňoch sa to už začalo javiť sľubne?
– Od začiatku do konca súťaže sme boli v prvej trojici súťažiacich, najčastejšie na druhom
mieste. Dňa 22. augusta bol náš
okres na prvom mieste v kraji.
O pár dní na to nám e-mailom
oznámili, že je viac než isté, že
skončíme na víťaznom mieste.
Ešte minútu pred polnocou 31.
augusta sme viedli! No popolnočné výsledky nám ukázali
druhé miesto. Rozdiel však
medzi prvými tromi víťaznými
školami nie je, všetky dostanú
ŠAMT v rovnakom rozsahu.
My sme šťastní, že sa nám to
podarilo, naše pocity sú úžasné.

Neváhali ste a zároveň ste
sa prihlásili do súťaže, ktorej
cieľom bolo pre svoju školu
„vybehať” čo najviac kilometrov a získať tak športovú akadémiu bezplatne...
– Bola to pre nás obrovská
Akým spôsobom bude
výzva. Športovú akadémiu sme
po podpise zmluvy už mali, ale športová akadémia prebiebola šanca získať ju zadarmo. hať?

na pokračovanie

Drotár liečiteľ

(pokračovanie z minulého čísla)

Niekoľko stoviek metrov
za mestečkom sa pred nimi rozprestrel veľký, skalnatým múrom obohnaný majetok, uprostred ktorého stál
priestranný poschodový dom.
Keď vošli cez bránu, komorník im už bežal oproti. Úctivo
ich privítal, pánovi odniesol
klobúk a drotárovi drotársku
kapsu.
„Tento drotár bude u nás
niekoľko dní bývať. Je mojím
hosťom,“ oznamuje pán komorníkovi.
„Rozumel som, pán Diviš,“
pokorne odvetí komorník
a nasleduje svojho pána a dro-

ďalších z prihlásených žiakov.
Ak majú o akadémiu záujem
žiaci z iných škôl okresu, môžu
sa u nás prihlásiť, možno sa aj
oni dostanú do výberu žiakov
športovej akadémie. Je možné
vytvoriť aj dve skupiny po 20
žiakov, avšak tá druhá skupina si bude musieť tréningový
proces zaplatiť. Alebo budeme
musieť nájsť pre ňu dobrého
sponzora.

tára do bohatého domu.
Na druhý deň ráno po výdatných raňajkách si pán a drotár
spolu sadli, nikým nerušení
za stôl na terasu, a pán Diviš
drotárovi podrobne vyrozprával všetky svoje klamstvá.
„Povedal som ti naozaj všetko
a verím, že to ostane iba medzi
nami,“ vraví pán.
„Dúfam, že ste na nič nezabudli, lebo aj jedno malé zabudnuté klamstvo by mohlo
narušiť liečbu. Teraz sa od vás
na tri dni odoberiem. Musím
si v hlave všetko usporiadať
a určiť správny postup liečby.“
Potom sa drotár rozlúčil s pánom Divišom s prísľubom, že
na tretí deň ráno sa vráti a začne s liečbou.
Musím tých dvoch škriatkov nájsť stoj čo stoj a požiadať
ich o pomoc, lebo inak prídem o svoju česť a stanem sa
tiež klamárom. Určite aj mne
môj malý nos podrastie, húta
nespokojný drotár. Ako si za-

Prevzatie certifikátu.

– Žiaci budú dvakrát do týždňa športovať pod vedením
vyškolených trénerov akadémie, pričom každý z nich sa
bude riadiť ročným časovo-tematickým plánom a využívať tréningové prostriedky.
Tréningový program sa bude
opierať o inovatívne metódy,
v ktorých tvorcovia programu
skĺbili najnovšie poznatky zo
športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej
psychológie. Nastavený je tak,
že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu
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Aké benefity ešte škola získala?
– Špeciálnu sadu pomôcok
v hodnote 1200 eur, ktorú môžeme využívať vo vyučovacom
procese, vyškolenie učiteľa
telesnej výchovy a jeho honorovanie akadémiou počas
celého roka, mediálnu propagáciu, tričká pre každého člena akadémie a mnohé ďalšie.
Samozrejme, ten najvýraznejší
benefit je prestíž školy a hlavne hrdosť našich detí, že môžu
trénovať v akadémii jedného
z najlepších športovcov Slovenska v súčasnosti.

mládeže, a tým dáva šancu deMáte informácie, kto za vás
ťom z každej základnej či materskej školy stať sa špičkovým súťažil a pomohol vám získať
túto výnimočnú cenu?
športovcom.
– Mnohých nepoznám, viem
Do programu sa budú o mojich kolegoch a žiakoch,
môcť zapojiť všetci žiaci ale- ktorí behali, poznám pár rodičov, dokonca bývalých žiakov,
bo len vybraní?
– Grant pre školu zahŕňa ktorí za školu behali. Do súťaže
celoročné tréningy pre jednu som sa zapojila aj ja a celá moja
tréningovú skupinu, a to pre 20 rodina (úsmev). Veľmi pekne
žiakov. Ide o skupinu mladších ďakujeme všetkým bežcom,
žiakov od 6 do 11 rokov. Výber sme šťastní, že sa nám s ich pobudeme robiť zo záujemcov, mocou podarilo vysúťažiť pre
kritériá zatiaľ ešte nepoznáme. našich žiakov športovú akadéŠkola má právo vybrať 10 žia- miu.
kov a tím Mateja Tótha zasa 10
(md)

Športová akadémia.

umienil, tak aj urobil. Pobral
sa pod bralo, tam, kde
sa mu o škriatkoch
snívalo.
„Páni mužíci, pomôžte!“ hlasno volá
na celú horu. „Chcem
vás požiadať o radu!“
„Čo ešte od nás chceš,
ty pozemská duša?“ pýta sa
škriatok s červenou čapicou,
ktorý sa zrazu zjavil na čistinke. „Veď sme ti dali do vienka
zázračnú vlastnosť, nuž sa ty
len pober späť a uvidíš, že všetko, čo vykonáš, dobre vykonáš.“ Mužík dohovoril a razom
sa stratil tak rýchlo, ako prišiel.
„Ďakujem veľmi pekne,“ rečie drotár.
Potom sa spokojne pobral
späť do mestečka, kde dva dni
iba oddychoval a pripravoval
sa na tretí deň. Hneď na tretí
deň ráno, tak ako sľúbil, zaklopal na dvere panstva pána
Diviša.
„Už som tu!“ volá.

FOTO: ARCHÍV ZŠ

„Som rád, že ťa znovu vidím,“ víta ho pán Diviš. „Už
som neveril, že prídeš. Myslel
som, že si ma oklamal, ale iné
je pravda. Poď dnu, nech ťa
pohostím.“ A zazvonil malým
zvončekom na komorníka.
„Nechajte teraz pohostenie pohostením. Pristúpime
k samotnému liečeniu,“ vraví
smelo Oliver, skladajúc z chrbta plecniak, z ktorého vybral
malé sklenené fľaštičky. „Teraz
vám potriem nos odvarom zo
zázračných byliniek, ktoré som
minulé noci o polnoci trhal v
lese. Tri dni bude odvar pôsobiť na váš nos, až potom sa dostaví ich zázračný účinok.“
Dva dni a dve noci pán Diviš
hostil Olivera tými najlepšími
dobrotami, dúfajúc, že sa mu
konečne zmenší nos. Nadišiel
tretí deň. Drotár už od rána sledoval, či neuvidí nejaké zmeny
na pánovom nose. Prešlo poludnie, ale ani Diviš, ani drotár
nepobadali čo len náznak toho,

Historické
zrkadlo mesta
V čase protihabsburgských
povstaní boli do stredoslovenských banských miest vyslané
žoldnierske posádky, aby ich
bránili pred povstalcami. Roku
1662 prišli do Brezna talianski
jazdci, ktorí boli ubytovaní len
vo vonkajších uliciach, ktoré
pomenovali pravdepodobne
podľa miesta svojho rodiska
– Venezia a Sicília. Týmto spôsobom pomenovali žoldnieri
z Karintie (Korutánsko) jednu
z ulíc Karintia, mená Lutetia
(dnešný Paríž) a Burgundia dali ďalším dvom uliciam v meste
francúzski žoldnieri. Z týchto
názvov ulíc dodnes prežívajú,
aj keď len v povedomí starších
Brezňanov, pomenovania Veňacia a Burgundia. Iná tradícia
o pôvode názvu Burgundia je
spojená s garbiarmi bývajúcimi v tejto ulici, ktorí pri cechových zábavách údajne popíjali
burgundské víno.
Pôvodných Brezňanov – starousadlíkov, ešte aj dnes nazývajú hugáňmi. Pôvod tohto
označenia môžeme takisto
spájať s protihabsburgskými
povstaniami a s prítomnosťou francúzskych žoldnierov
v meste. Jedna verzia hovorí,
že medzi žoldniermi ubytovanými v meste boli aj hugenoti
(prívrženci Kalvínskeho učenia vo Francúzsku), ktorých
obyvatelia mesta nenávideli
pre ich výstredné správanie.
Keď títo z mesta odišli, nenávisť voči nim zostala medzi
Brezňanmi zakorenená vo forme nadávky: „I ty si len taký
hugenota.“ Podľa inej verzie
francúzski žoldnieri drancovali v uličke Lutetia, ktorej obyvatelia – evanjelici sa energicky
bránili, čo Francúzom pripomínalo hugenotov. Toto pomenovanie sa časom pretvorilo na
hugáň“ a tradovalo sa, že praví
hugáni bývajú len v Uličke,
dnes Ulica Československej armády.
(hmb)
že sa mu nos kráti. Prešlo aj celé
popoludnie, a stále nič. Drotár
bol z hodiny na hodinu nervóznejší, lebo sa blížila polnoc.
„Len vydržte!“ rečie nedočkavému Divišovi. „Len pár minút nás delí od polnoci, potom
sa to stane,“ upokojuje pána,
pričom ani on sám neverí tomu, čo hovorí.
Obidvaja bez dychu sledovali veľké hodiny na stene oproti.
Keď sa ručičky na hodinách
spojili na dvanástke a prvýkrát
zaznel gong, ktorý začal odbíjať polnoc, razom na okamih
v miestnosti zhasli všetky sviece, vonku sa zablyslo a hlasno
zahrmelo. Potom sa sviece znovu rozhoreli. Prvé, čo urobil
pán Diviš, bolo, že sa rýchlym
krokom pobral pod schodište
k veľkému zrkadlu. Keď doň
pozrel, nechcel veriť vlastným
očiam.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák
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dišputa.
brezno

Nepočúvaš nič iné, iba že
Rómovia sú problém?

9. OKTÓBRA | 17:00
DOM KULTÚRY

ŠVERMOVA 7 | BREZNO
S podporou
Mesta Brezno

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a
ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatným prejavom intolerancie.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Floky sa pritúlal do dvora jednej rodiny, kde žiaľ
ostať nemohol a tak čaká u nás na nový domov.
Floky má približne šesť mesiacov, v dospelosti
predpokladáme, že bude stredného až väčšieho
vzrastu. Je bezproblémový psík so skvelou povahou, priateľský, prítulný, hravý, nekonfliktný.
Bude presne taký, ako si ho vychováte. Znáša sa
s ostatnými psíkmi a je vhodný aj k deťom. Je veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

Pajka je mladá, približne ročná fenka menšieho
vzrastu. Doteraz žila v rómskej osade na krátkej
reťazi v nevhodných podmienkach. Dostala šancu na lepší život a teraz čaká u nás v útulku na
novú milujúcu rodinu. Pajka je jemná, milá, bezproblémová fenka, je nenáročná, tichá, pokojná
a veľmi vďačná. Je vhodná aj k deťom a starším
ľuďom, Takisto je úplne nekonfliktná, vychádza s
každým psíkom či fenkou. Nový domov hľadá v
byte alebo rodinnom dome s celoročným prístupom dovnútra. Je veterinárne ošetrená, čipovaná a pred adopciou bude kastrovaná.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno, utuloktulacik@gmail.com, 0918 888 411, 0915 048 612.
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy a zaplatení adopčného poplatku.

www.kino.brezno.sk
5.10. štvrtok o 19:00
Barry Seal: Nebeský gauner
Triler/Krimi, USA, 114 min,
2017, SK titulky, MP12+, 2D,
vstupné: 4 €.

ky, MP 15+, 2D, vstupné: 4 €.
12.10. štvrtok o 19:00
Kingsman: Zlatý kruh
Akcia/Komédia/Dobrodružný, USA, 141 min, 2017, SK
titulky, MP15+, 2D vstupné:
4 €.

6.10. piatok o 16:00
Autá 3
Animovaný/Komédia, USA, 13.10. piatok o 16:00
100 min, 2017, SK dabing, MP, Veľká oriešková lúpež 2
2D, vstupné: 4 €.
Animovaný/Komédia/Dobrodružný, Kanada, USA, Juž6.10. piatok o 19:00
ná Kórea, 92 min, 2017, SK
Po strništi bos
dabing, MP, 2D, vstupné: 4 €.
Dráma, Slovensko, Česká republika, Dánsko, 110 min, 13.10. piatok o 19:00
2017, CS verzia, MP 7+, 2D, Víno nás spája
vstupné: 4 €.
Dráma, Francúzsko, 113 min,
2017, CS titulky, MP12+, 2D,
7.10. sobota o 16:00
vstupné: 4 €.
Malý Jeti
Animovaný, Francúzsko, Bel- 15.10. nedeľa o 16:00
gicko, 92 min, 2017, SK da- Hurvínek a kúzelné múzebing, MP, 2D, vstupné: 4 €.
um
Animovaný/Detský/Rodinný,
7.10. sobota o 19:00
Belgicko, Česká republika,
Blade Runner 2049 (3D)
Rusko, 85 min, 2017, SK daTriler/Akcia/Sci-fi, USA, 163 bing, MP, 2D, vstupné: 4 €.
min, 2017, SK titulky, MP 15+,
3D, vstupné: 6 €.
15.10. nedeľa o 19:00
Záhradníctvo Dezertér
8.10. nedeľa o 16:00
Dráma/Príbeh zo života,
Emoji film
Česká republika, Slovensko,
Animovaný, USA, 91 min, 120 min, 2017, CS dabing,
2017, SK dabing, MP, 2D, MP12+, 2D, vstupné: 4 €.
vstupné: 4 €.
17.10. utorok o 19:00
8.10. nedeľa o 19:00
Odrazy
Divoká babská jazda
Dráma, Poľsko, 98 min, 2016,
Komédia, USA, 96 min, 2017, CS titulky, MP15+, 2D, vstupSK titulky, MP 15+, 2D, vstup- né: 4 €.
né: 4 €.
19.10. štvrtok o 19:00
10.10. utorok o 19:00
Hráči so smrťou
Druhá strana nádeje
Triler/Sci-fi/Mysteriózny,
Komédia/Dráma, Nemecko, USA, 103 min, 2017, SK titulFínsko, 98 min, 2017, CS titul- ky, MP15+, 2D, vstupné: 4 €.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
5. – 19. 10. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
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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Výzva na predloženie návrhov
na ocenenie za kalendárny rok 2017
Opäť sa blíži čas, kedy si budeme pripomínať výročie
jednej z najvýznamnejších
dejinných udalostí v novodobej histórii Brezna, ktorou je oslobodenie mesta na
sklonku II. svetovej vojny.
Pri tejto príležitosti každoročne okrem pietneho aktu
mesto organizuje aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom
primátor mesta odovzdá
ocenenia výrazným osobnostiam za ich vynikajúce
tvorivé výsledky, rozvoj a
zveľaďovanie mesta či šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí.

Predložené návrhy prerokuje
a posúdi na svojom zasadnutí špeciálna komisia zložená z
mestských poslancov, ktorí sú
predsedami jednotlivých komisií zriadených mestským
zastupiteľstvom. Ich odporúčanie na udelenie ocenení Čestný občan mesta Brezna a Cena
mesta Brezna následne prerokuje mestské zastupiteľstvo. O
udelení ocenenia Cena primátora mesta rozhoduje primátor
mesta a o svojom rozhodnutí
informuje poslancov mestského
zastupiteľstva.

Autor:
PK

ovinovačka

jeden z
vierozvestcov

Cena primátora mesta
ta Brezna/Cena primátora
Brezna
mesta Brezna
Udeľuje sa osobám, jednot- 2. V prípade fyzickej osoby:
livcom, kolektívom, skupinám
• meno a priezvisko, titul
osôb, inštitúciám a právnickým
• adresa bydliska,
osobám s trvalým pobytom v SR
• dátum narodenia
a to aj pri ich významných jubi- V prípade právnickej osoby, koleách a výročiach, za úspešnú lektívu:
a záslužnú činnosť v prospech
• presný názov organizácie,
mesta. O jej udelení rozhoduje
názov kolektívu,
primátor mesta.
• meno štatutárneho zástupcu organizácie, prípadne ve-

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

FOTO: MSÚ

V zmysle Štatútu mesta Cena mesta Brezna
Brezna je možné udeliť nasleTúto cenu je možné udedovné ceny:
liť jednotlivcom, kolektívom,
skupinám osôb, inštitúciám a
právnickým osobám s trvalým
Čestné občianstvo mesta
pobytom v SR a to aj pri ich
Brezna
Udeľuje sa osobám, ktoré sa významných jubileách a výroobzvlášť významným spôso- čiach.
Cena Mesta Brezna sa udeľubom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záuj- je za vynikajúce tvorivé výkony
mov a šírenie jeho dobrého me- a významné výsledky vedeckej,
na vo svete, alebo ktorí obohatili technickej, umeleckej, publiľudské poznanie vynikajúcimi cistickej a verejno-prospešnej
činnosti, za činnosť osôb, ktoré
tvorivými výkonmi.

grécky bájkár

chyť

pracuj s pluhom

vyvaľovali oči

panovnícka
listina s pečaťou

sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny
a športový rozvoj mesta, jeho
propagáciu doma i v zahraničí, za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku
mesta a jeho občanov. Cena
mesta Brezna sa môže udeliť
opätovne aj tej istej osobe, najskôr však po uplynutí 5 rokov
od predchádzajúceho ocenenia.
Výnimočne sa môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in
memoriam.

strýko

Vodná
elektráreň

topánky
posadí na
miesto

metla na
vymetanie pece

T3
zamorduj vo
vode

Pomôcky:
SKAT, NED,
PAARE

prázdny (angl.)

robí nasilu

T2

Evidenčné číslo

jeden z
Vlkolínskych

austrálsky
pštros
bankové
pôžičky

súčasť počítača
nemoc

T6

urobil opis

meč, šabľa
(zast.)

zvieracia
papuľa

vie (česky)
namotaj

pomoc (hov.)
pastva,
pasienok

páry (nem.)
odoslal

vojenský príkaz
hebká tkanina

zamorduj
vyhynutý
cicavec

mäsiarske
výrobky
hudobný nástroj

huta (zast.)
poľnohospodárske
plodiny

odovzdávajte
hlas vo voľbách
zmysel pre
estetiku

súprava nádob
v kuchyni

súboj

anglické
mužské meno

vnímania
strieľajte

strýko (nem.)

EČV Poltára
zaspí

rodič
Slovenská
socialistická
republika

pracovník vo
verejnom
sektore

predložka

nesieme (čes.)

rozprávková
bytosť, bludička
vojenská stráž
(zast.)

ochotne
druh kartovej
hry

opečiatkoval
(hov.)

vaného na ocenenie.

Veríme, že aj vaše aktívne
zapojenie sa do predkladania
kvalitných návrhov na ocenenia
jednotlivcov alebo kolektívov
prispeje k tomu, že slávnostné
mestské zastupiteľstvo bude
opäť noblesnou udalosťou, kde
verejnosti predstavíme alebo
pripomenieme viacero výPísomný návrh musí
znamných osobností rôznych
obsahovať:
1. Názov ceny: Čestné občian- sfér regionálneho a slovenského
stvo mesta Brezna/Cena mes- spoločenského života. (sp)

had (angl.)

veľká miestnosť
rozrieďuješ

latinská
predložka

Mestský úrad Brezno
Mgr. Janka Štulajterová
Odbor služieb občanom
a vnútornej správy
Sekretárka prednostu
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
E-mailová adresa:
janka.stulajterova@brezno.sk

T4

sklad obilia
hala (angl.)

vrkoč

Vaše písomné návrhy a oddúceho (zástupcu) kolektívu
porúčania nám môžete doručiť 3. Podrobné zdôvodnenie, preosobne, prostredníctvom pošty,
čo sú fyzická osoba, právnická
alebo elektronickou poštou v
osoba, alebo kolektív navrhtermíne do 20.10.2017 (pianutí na ocenenie.
tok).
4.Telefonický kontakt, prípadOsobne na mestský úrad – I.
ne e-mailová adresa navrhoposchodie na sekretariát predvateľa.
nostu mesta
5. Telefonický kontakt, prípadPoštová adresa:
ne e-mailová adresa nomino-

T1

Unitaed Airlines
(skr.)
orgány zraku

osamotená
EČV Veľkého
Krtíša

EČV Popradu

imperatív (skr.)

Uršula (dom.)

T5

korisť zlodeja

nasával

úkryt, skrýša

brúska na kosu,
oslička
rieka pri Omsku

premiešava,
mixuje

Dobrý prospech v... (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 13. októbra. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Ivana Sitarčíka z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Rytierov strata ďalších bodov mrzí

2. HOKEJOVÁ LIGA
HKM RIMAVSKÁ SOBOTA
- HK BREZNO 5:4 (2:1, 3:2,
0:1)
Góly BR: 90 ŠTUBŇA Tomáš
(27 VOJTAS Andrej, 87 SRNKA
Stanislav), 10 LUNTER Marián
(29 BETKA Miloš, 20 TOMAŠKA
Ján, 15 GUTTMANN Tomáš, Góly BR: KOVÁČIK Milan, BEL19 ŠMÁLIK Michael (11 LAU- KO Matej (ZUBÁK Adrián),
BERT Lukáš, 20 TOMAŠKA Ján) BELKO Matej, KOVÁČIK Milan
(KOCHLICA Filip, MATZENAUDo Rimavskej Soboty sme ER Alex)
odchádzali s jednoznačným
cieľom získať všetky tri body.
LIGA KADETI
Všetko nasvedčovalo tomu, že
by sme si svoj cieľ mohli spl- HK BREZNO - P.H.K PREniť. Prvá tretina bola herne ŠOV 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
vyrovnaná, no domáci mali o Góly BR: BÁLINT Marek (8)KIRpäť striel viac. Druhá tretina DAJ Kristián (2) , ZUBÁK Adrián
bola jednoznačne v réžii rytierov a hráči Rimavskej Soboty
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
sa poriadne trápili. Paradoxne
8. ŠHT
práve v nej sme inkasovali góly, ktoré ako sa neskôr ukázalo, HK 95 POVAŽSKÁ BYSTRICA
boli rozhodujúce. Už v druhom - HK BREZNO 4:9 (1:3, 1:3,
stretnutí nás brankár nepodr- 2:3)
žal a v rozmedzí troch minút Góly BR: TURŇA Oliver (LUdostal tri góly, ktoré by veru za KAČOVIČ Hugo, KLAJBAN Pesvoj chrbát pustil nemal. My ter), KOTRÍK Roman (GOGA Jasme hrali hokej a Sobota dáva- kub, BELAŇ Matúš), MALECKÝ
la góly. Aj keď sa nám v ďalšom Martin (ŠARINA Tomáš), KLAJpriebehu hry podarilo domá- BAN Peter (NOVYSEDLÁK Sacich stiahnuť na rozdiel jediné- muel, LUKAČOVIČ Hugo), LUho gólu, na vyrovnanie sme už KAČOVIČ Hugo (TURŇA Olinemali nárok. Snaha bola veľká ver, KLAJBAN Peter), GOGA
a možno by sa ešte so zápasom Jakub, LUKAČOVIČ Hugo (ĎÖRdalo niečo urobiť, no hrať od DÍK Jakub), TURŇA Oliver (LU55. minúty až do konca v osla- KAČOVIČ Hugo), TURŇA Oliver
bení... ktovie ako to tí traja páni (LUKAČOVIČ Hugo, KLAJBAN
ozaj mysleli... Prehrali sme dve Peter)
stretnutia, ktoré sme mali podľa
predvedenej hry vyhrať. Vieme
Po dvoch ťažkých prehrách
prečo je to tak a ak chceme byť doma sme túžili v Považskej
úspešní, musíme s tým niečo hrať dobrý hokej s úspešným
urobiť. Výhovorky a obviňo- koncom pre nás. Všetci hráči
vačky tu však miesto nemajú. pristúpili k svojim úlohám na
Strata ďalších bodov nás mrzí. ľade zodpovedne a výsledok sa
Súťaž však len začína a my si dostavil.
ideme tvrdou prácou ďalej za
Jakub ĎORĎÍK: „Úvod bol
naším cieľom.
z našej strany veľmi ľahkovážny, prvá tretina skončila 1:3. V
HC TOPOĽČANY - HK BREZ- druhej tretine sme začali šlapať
od prvého buly a dokázali sme
NO 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
skórovať. V tretej tretine sme už
Góly BR: BELKO Matej
boli kus unavení, ale dokázali
HC TOPOĽČANY - HK BREZ- sme to zvládnuť a vyhrali sme.
Martin MALECKÝ: „Prvú treNO 6:4 (4:2, 1:0, 1:2)

FOTO: HKB

pretože nám Považská Bystrica
hneď na začiatku strelila gól a so
stavom 1:0 sa nám hralo veľmi
ťažko. Cez druhú tretinu sme
sa premohli a dali sme až 3 góly.
Bolo 3:1 pre nás. Boli sme veľmi šťastný, pretože Považská je
kvalitný súper. Cez tretiu tretinu sme dali ešte jeden gól. Naša 2. a 3. päťka to bohužiaľ neubránila a dostali 3 góly a stav
bol 4:4. Považská Bystrica ich
prekvapila svojou agresivitou
a silou v osobných súbojoch.
7. ŠHT
Zápas sa skončil remízou. Boli
HK 95 POVAŽSKÁ BYSTRICA sme veľmi smutní, pretože vý- HK BREZNO 4:4 (1:0, 0:3, hru sme mali takmer na dosah.”
3:1)
Góly BR: MURÍN Sebastián (KO1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
VÁČIK Filip), ŠVEC Dominik (
6. ŠHT
MURÍN Sebastián), ŠVEC Dominik (KOVÁČIK Filip), ŠVEC Do- HK BREZNO - HK 95 POVAŽminik (BROZMAN Dušan)
SKÁ BYSTRICA 7:5 (2:1, 2:2,
3:2)
Vyrovnané družstvá hrali Góly BR: MEDVEĎ Marek (TÓTH
veľmi dobrý hokej. Veľmi nás Patrik), MEDVEĎ Marek (TÓTH
teší, že sme hrali disciplinovane Patrik), PILIAR Samuel (KVIEa snažili sme sa zo všetkých síl. TOK Jakub, BÁLINT Alex), ZNANa výkon tímu sme hrdí a ve- MENÁK Filip, BÁLINT Alex
ríme, že sa dočkáme čoskoro aj (KVIETOK Jakub), ZNAMENÁK
víťazstva.
Filip (BÁLINT Alex), KVIETOK
Sebastián MURÍN: „V prvej Jakub (PILIAR Samuel)
tretine sme prehrávali 1:0. Strely boli vyrovnané 6:6. V šatni
5. ŠHT
sme si povedali, že to ideme
otočiť. A to sa aj stalo, v druhej HK BREZNO - HK 95 POVAŽtretine sme dali tri góly a zápas SKÁ BYSTRICA 11:7 (3:2, 6:0,
sme otočili. Do tretej tretiny 2:5)
sme išli s tým, že ideme stav Góly BR: KRAJČI Sebastián (BÍudržať a vydržíme to. Bohužiaľ REŠ Benjamín), KRAJČI Sebastinám to nevyšlo a zápas skončil án (TÓTH Dávid), BERČÍK Ivan
4:4. Boli sme sklamaní, pretože (BUDAI Adam), MICHALKO Másme už boli v tom, že stretnutie rio (KOVÁČIK Aurel), KRAJČI Seje na našej strane. Dal som gól bastián (TÓTH Dávid), PAUČÍK
a jednu asistenciu. Zápas bol Milan (PANČÍK Martin), KRAJČI
náročný a určite by som si chcel Sebastián (JANOŠTIAK Toproti takému súperovi ešte za- bias), BUDAI Adam (PAUČÍK
hrať.»
Milan), KRAJČI Sebastián (PEFilip KOVÁČIK: „Prvá tre- RICHTA Matúš), KOVÁČIK Aurel,
tina sa nám veľmi nedarila, BERČÍK Ivan
(hkb)
tinu sme začali v nízkom tempe. Ku koncu tretiny sa to zlepšilo a z našej aktivity sme dali
gól. V druhej tretine sme mali
veľmi dobré tempo. Dali sme
veľa gólov, aj jeden z presilovky,
ktorý som dal ja. Tretiu tretinu
nám chýbali sily a nevedeli sme
sa až tak dobre presadiť. Mne sa
hralo veľmi dobre, dal som gól,
pobil som sa, ale ku koncu mi
dochádzali sily.»

FK BREZNO INFORMUJE

Oba breznianske celky majú
na konte ďalšie víťazstvo
I. trieda
9. kolo 1. októbra
Brezno – Valaská 2:0 (1:0),
góly Brezna: Sojak, Vojtko,
rozhodca: Filip Dorčiak, 500
divákov.

2, Belko, rozhodca: Peter
Mikloš, 20 divákov.

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

11. TJ Tatran VLM Pliešovce 8
12. FK Sitno Banská Štiavnica 8
13. ŠK Hrochoť
8
14. OŠK Stožok
8

V predohrávanom zápase
v Banskej Štiavnici pokračovali chlapci v dobrom výkone
a zaslúžene zvíťazili. Treba len
Úvodné oťukávanie pre- veriť, že im forma vydrží do
nieslo futbalovú koncentráciu konca jesennej časti súťaže.
(vk)
viac do stredu ihriska. Až neskôr prebralo Brezno iniciatí- 1. FK BREZNO
9 9 0 0 58:6 27 14
vu a zrodil sa gól po tom, ako 2. TJ - Prestavlky
9 8 0 1 71:10 24 13
Sojak obišiel obranu a poho- 3. MFK ŽARNOVICA
8 6 2 0 32:4 20 12
dlne zakončil. Domáci potom 4. ŠKF Kremnica
8 5 1 2 28:9 16 11
boli na lopte čoraz viac. Ľup- 5. ŠK Prameň Kováčová 8 5 0 3 26:22 15 10
tovčiak a Pribula v dobrých 6. TJ Slovan Dudince
9 4 1 4 25:19 13 9
šanciach zaváhali a na 2:0 na- 7. FK - 34 Brusno - Ondrej 8 4 0 4 18:26 12 8
pokon uzavrel až Vojtko v 85. 8. FK Šalková
8 3 2 3 16:24 11 7
minúte.
9. ŠK Heľpa
8 3 0 5 13:25 9 6
(vh) 10. TJ Družstevník Očová 9 3 0 6 15:33 9 5
9
8
9
9
9
8
9
9
9
9
8
8
8
8

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

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

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

35:16 21
27:12 19
22:17 17
20:12 16
21:15 16
22:9 15
13:18 13
20:19 12
20:26 10
14:21 10
12:15 8
6:14 6
19:30 4
10:37 3

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

IV. liga
Dorast U19 sk. C
9. kolo 28. septembra
Banská Štiavnica – Brezno
2:8 (1:3), góly Brezna: I. Bartoš 2, T. Bartoš 2, Balco, Pustaj

2
1
0
0

0
2
2
0

6
5
6
8

10:25 6
11:30 5
5:39 2
8:64 0

4
3
2
1

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
FK BREZNO
I. trieda
7. 10. o 15.00
Nemecká – Brezno
15. 10. o 14.30
Brezno – Braväcovo
IV. liga
Dorast U19 sk. C
7. 10. o 14.30
Brezno – Žarnovica
15. 10. o 12.00
Stožok – Brezno

Cena Alojza Szokola v Brezne
Koncom septembra sa
v Brezne uskutočnila atletická súťaž Cena A. Szokola ako
Memoriálu M. Zavarskej.

Stupne víťazov obsadili: žiačky ZŠ, 5 x 800 m: 1. ZŠ s MŠ
Pionierska 2 Brezno 15:38 min
(Barnáková L., Pohančaníková M., Tokárová A., Berčíková
K., Dunajská V.), 2. ZŠ Valaská
16:10 min (Pacerová S., Slivková D., Perichtová K., Koporcerová L., Šuchová L.), 3. ZŠ
Čierny Balog – Jánošovka 16:19
min (Štulrajterová J., Strelcová

N., Giertlová V., Kohárová Ľ.,
Bubelínyová H.); študentky
SŠ, 5 x 800 m: 1. Súkromné
gymnázium ŽP Podbrezová
14:12 min (Smarkoňová A.,
Baláková J., Libičová T., Remeňová M., Remeňová Z.), 2. Hotelová a Obchodná akadémia
Brezno 15:40 min (Sitarčíková
A., Zelenčíková B., Belková J.,
Krnáčová T., Haviarová A.), 3.
SPSA EBG Brezno 17:15 min
(Plichtová R., Kaliničová D.,
Lepiešová S., Toráňová V., Krupová K.); žiaci ZŠ, 10 x 1000 m:
1. ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

34:55 min (Husenica T., Daxner
F., Sitarčík F., Vrtal R., Kafrík
S., Martinec A., Šimkovič D.,
Gajan P., Janeček T., Lipovský
M.), 2. ZŠ Čierny Balog – Jánošovka 36:19 min (Giertl F.,
Slušniak M., Fialka P., Kliment
M., Zemko M., Belko E., Švantner M., Motyka E., Vránsky M.,
Kunštár L.), 3. Gymnázium J.
Chalupku Brezno 38:55 min
(Kopčány M., Kortán A., Šarik
P., Golian O., Jech Š., Marhavý A., Páleník M., Havlíček S.,
Nosko K., Vičan V.); študenti
SŠ, 10 x 1000 m: 1. Súkromné

gymnázium ŽP Podbrezová
32:49 min (Sklenárik T., Vreštiak D., Tomkuliak E., Floch S.,
Kujan S., Koštial A., Floch R.,
Gecelovský T., Hrubec S., Rajčok D.), 2. Gymnázium J. Chalupku Brezno
35:04 min
(Kňaze G., Zelený I., Caban M.,
Baran R., Šejirman F., Tapajčík
S., Sojka P., Weisenbacher E.,
Riapoš A., Kafrík D.), 3. SOŠ
hutnícka Podbrezová 35:32
min (Šutinský J., Mejri N., Matejka M., Vološin J., Caban M.,
Kováčik J., Matovič B., Lietava
M., Fusatý F., Blaho J.). (mč)
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