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KÚPALISKO V BREZNE ZAČNÚ
STAVAŤ UŽ NA BUDÚCI ROK
Brezňania sa konečne dočkali. Jedna z najväčších investičných akcií v roku 2018 je projekt polyfunkčného oddychového areálu pri Hrone, vďaka ktorému bude mať mesto v srdci Horehronia
po dlhých desaťročiach vlastné moderné kúpalisko.
Začiatok prác je naplánova- to zaslúžia,“ povedal primátor
ný na jar budúceho roka a sku- Tomáš Abel.
točne sa je na čo tešiť.
Na samotnej realizácii projektu pracujú zamestnanci
Dopyt je obrovský
mestského úradu už niekoľko
Objekt v správe Technických mesiacov a to na základe poslužieb na Hronskej ulici v blíz- skytnutého konceptu architekkosti dopravného ihriska sa už ta mesta Karola Lička. „Sme
o niekoľko mesiacov zmení na v štádiu, keď projekčná kancenepoznanie. Na mieste, kde lária vypracováva dokumentádnes stoja mestské skleníky, ciu pre územné a stavebné povyrastie unikátny polyfunkč- volenie a realizačnú dokumenný oddychový areál s dvoma táciu vrátane výkazu výmer
bazénmi, ihriskami a reštaurá- a rozpočtu. Následne prebehne
ciou. „Snažili sme sa vyhovieť verejné obstarávanie na zhotopožiadavkám obyvateľov mesta viteľa, od ktorého očakávame,
a celého Horehronia, keďže ich že v jarných prípadne začiatdopyt po kúpalisku je obrovský. kom letných mesiacov začne
Športovisko tohto typu v meste s výstavbou,“ uviedla vedúca
roky chýbalo a my sme sa roz- investičného odboru Zuzana
hodli to zmeniť. Brezňania si Ďurišová.

Dva bazény s atrakciami
a reštauráciou
Nové kúpalisko na nábreží
Hrona bude pozostávať z jedného detského a jedného polyfunkčného bazéna s tromi plaveckými 25-metrovými dráhami a celkovo 40 metrov dlhou
relaxačnou časťou s atrakciami
a tobogánom. Zázemie kúpaliska bude zároveň obsahovať
šatne pre mužov aj ženy, sociálne a hygienické zariadenia,
priestory pre zamestnancov,
technologické vybavenie, ako
aj poskytnutie prvej pomoci.
„Súčasťou areálu bude odbytová zóna s prepojením na polyfunkčný objekt reštaurácie prístupný z troch strán s terasou
a premostením ponad pláno-

vanú cyklotrasu a rieku Hron,“
približuje Ďurišová.
Mestskí projektanti do objektu kúpaliska zakomponovali
okrem zelených plôch aj oddychovú zónu s detským a športovým ihriskom na plážový
volejbal, bedminton, stolný
tenis či petang. Parkovanie je
plánované pozdĺž priľahlých
jednosmerných ulíc s kapacitou takmer 100 miest. Ak pôjde všetko podľa plánu, nové
breznianske kúpalisko začnú
stavať v nasledujúcej stavebnej
sezóne a v rovnakej by ho mali
aj dokončiť. Celý projekt bude
financovaný z vlastných zdrojov, pričom náklady naň by nemali presiahnuť tri milióny eur.
(eš)
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Budúcoročný rozpočet
je vysoko proinvestičný
Najrozsiahlejšia oprava
ciest v Brezne za posledných
20 rokov, centrálne parkovisko, domov pre seniorov
aj mestské kúpalisko. To je
len časť projektov, s ktorými
počíta mesto už v budúcom
roku. Pozitívne je, že sa tak
stane bez zvyšovania daní.
Vedenie mesta sa pri zostavovaní návrhu budúcoročného rozpočtu snažilo čo najviac
zohľadniť aktuálne požiadavky obyvateľov Brezna.
Finančná kondícia mesta
je dobrá
V návrhu rozpočtu na rok
2018 mesto predpokladá celkové príjmy vo výške viac
ako 12 miliónov eur (bez nenávratných finančných prostriedkov). Tie budú použité na
bežné výdavky, ako aj financovanie príspevku Technickým
službám Brezno, pokrytie nákladov na originálne a prenesené kompetencie v školstve
či ďalšie činnosti. „Už v návrhu rozpočtu predpokladáme
kapitálové výdavky viac ako
1 300 000 eur, ktoré sa budú
ďalej zvyšovať po schválení záverečného účtu mesta za rok
2017,“ vysvetľuje vedúci ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno Vladimír
Grlický.
Podľa jeho slov finančná
kondícia mesta odzrkadľuje
hospodárenie v posledných
rokoch a je na dobrej úrovni.
„Aj napriek kapitálovým investíciám, ktoré by do konca
roka mali dosiahnuť výšku
1 641 000 eur, predpokladáme
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predovať aj v investičných
a rozvojových programoch.
„Budúci rok nás čaká možno
jedna z najväčších opráv ciest
za posledných 20 rokov. Budeme komplexne rekonštruovať
takmer 15 kilometrov ciest
v objeme približne dva milióny eur. Takisto nás čaká vybudovanie jednej z najdlhších
cyklochodníkov v rámci Slovenska, ktorý bude viesť nábrežím Hrona až po nový závod
v Podbrezovej a obyvatelia sa
konečne dočkajú aj dlhoočakávaného kúpaliska,“ uviedol
primátor.
Brezňania tiež určite ocenia
výstavbu centrálneho parkoviska na Hradbách, realizáciu
multifunkčného ihriska s atletickou dráhou v areáli základných škôl Karola Rapoša
a Pionierskej 2 a rovnako aj
významnú investíciu domov
pre seniorov s nákladom viac
ako milión eur. „Snažili sme sa
čo najviac vyhovieť požiadavkám, ktoré sme mali od obyvateľov nášho mesta. Určite sa
tešíme z toho, že sme získali
veľké množstvo finančných
prostriedkov z eurofondov,
na rok 2018 je to doposiaľ dva
a pol milióna eur, vďaka ktorým budeme môcť realizovať
niektoré investičné akcie,“ povedal Abel.

Projekt kúpaliska.

celkové hospodárenie mesta
s prebytkom približne 200 000
eur. Neustále sa zaoberáme
racionalizačnými opatreniami, ktoré by priniesli zníženie
výdavkov mesta a ním zriadených organizácií.“
Osvetlia nebezpečné
priechody
Rozpočtové
priority
breznianskej radnice na budúci rok sú rozdelené do dvoch
úrovní a to na prostriedky
vyčlenené na bežný chod samosprávy a financie určené
na investičné a rozvojové
programy. „Tak, ako každý
rok, sa snažíme robiť základné
veci ako sú opravy chodníkov, ciest, úprava zelene, budovanie parkovacích miest či
zabezpečovanie a dopĺňanie
verejného osvetlenia a rozhlasu. Možno sú to drobnosti,
ale práve tie sú veľmi dôležité
pre život obyvateľov v našom
meste,“ povedal primátor Tomáš Abel.
Ako ďalej pokračoval, v roku 2018 samospráva plánuje pre zvýšenie bezpečnosti

osvetliť priechody pre chodcov v najproblematickejších
častiach mesta ako ČSA, Cesta
osloboditeľov a Švermova ulica, a rovnako kúpiť kompostéry pre všetky rodinné domy
v Brezne. „V priebehu tohto
roka sme rozdali už viac ako
600 nových kukanádob a budúci rok chceme pokračovať
kompostérmi, čím ušetríme
každému rodinnému domu
približne sto eur.“
Rovnako, ako v uplynulých
troch rokoch, aj teraz je mestský rozpočet nastavený ako vysoko proinvestičný s dôrazom
na financovanie údržby majetku mesta, ktorá bola dlhodobo
zanedbávaná. Aj vďaka úspešným žiadostiam o eurofondy
sa mesto môže už na jar pustiť
do komplexnej obnovy škôlok
na Clementisovej a Nálepkovej
ulici a rovnako aj do znovuvy- Dane sa zvyšovať nebudú
Mesto počas troch rokov zabudovania Komunitného cenviedlo viaceré sociálne podpotra v Zadných Halnoch.
ry, o ktoré je zo strany obyvateľov Brezna čoraz väčší záujem.
Najväčšia oprava ciest
Napríklad o príspevok pri naza 20 rokov
Brezno chce pokračovať rodení dieťaťa vo výške 200 eur
v nastolenom trende a na- požiada viac ako sto rodín roč-

Plánované investície na rok 2018:

1. Cyklotrasa Brezno – Valaská
2. Kúpalisko – polyfunkčný oddychový areál
3. Centrálne parkovisko Hradby
4. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
5. Obnova mestskej veže – oprava interiéru aj fasády
6. Stojiská na komunálny odpad
7. Rozšírenie kapacít materských škôl Clementisa a Nálepkova –
rekonštrukcia materských škôl
8. Úprava križovatky na sídlisku Mazorníkovo – zmena dopravného
riešenia pri vjazde/výjazde zo sídliska na cestu II. triedy
9. Rozšírenie starého cintorína – vytvorenie možnosti pochovávania na
južnej strane cintorína
10. Asfaltovanie ciest
11. Osvetlenie priechodov pre chodcov
12. Atletická dráha – multifunkčný športový areál v areáli ZŠ Pionierska 2
a ZŠ Karola Rapoša
13. Telocvičňa Mazorník – pri plavárni, pokračovanie v opravách interiéru
14. Požiarna zbrojnica v areáli kasární – zriadenie novej budovy požiarnej
zbrojnice mesta pomocou rekonštrukcie existujúcej budovy
15. Múzeum komunizmu – prerobenie mestskej budovy starej cukrárne
a zariadenie múzea komunizmu
16. Komunitné centrum Zadné Halny – rekonštrukcia vyhorenej budovy
pôvodného komunitného centra
17. Nasvietenie dominánt mesta
18. Vyhliadková veža – vybudovanie vyhliadkovej veže
ne a obľúbené sú aj poukážky
pre seniorov, ktorých hodnotu
chce samospráva na budúci
roky zvýšiť zo súčasných 14 na
18 eur.
„To je len odzrkadlením toho, že sa nám podarilo v priebehu troch rokov dobre hospodáriť. Brezno už nepatrí
medzi najzadlženejšie mestá
na Slovensku. Počas dvoch

rokov sme našetrili viac ako
milión eur, ktoré použijeme
na investičné akcie v budúcom
roku. Čo je ale podstatné, neplánujeme zvyšovať dane. Keď
sa totiž dobre hospodári, tak
sa jednoducho dá napredovať v každej jednej oblasti aj
bez nepopulárnych opatrení,“
uzavrel brezniansky primátor.
(r)

Atletická dráha.

Vznik Československa si v Brezne
pripomenuli spomienkovým stretnutím
FOTO: MSÚ

V kine Mostár sa mení
výška vstupného
Od 1. novembra sa v kine
Mostár zvýši cena vstupného
za 2D filmové predstavenie.
Zmeny nastanú z dôvodu stanovenia cien distribučnými
spoločnosťami. Mesto má záujem vyjednať zľavy pre deti,
študentov, seniorov a zdravotne ťažko postihnutých.
Technické služby od 1. novembra pristupujú k zvýšeniu
vstupného z dôvodu stanovenia nových minimálnych cien
distribučnými spoločnosťami
pre 2D filmy v jednosálových
kinách na celom Slovensku.
„Výšku vstupného sme nútení zmeniť z pôvodných 4 eur
na 5,50 eura za 2D filmové
predstavenie. Pri 3D predstaveniach sa vstupné nemení a

zostáva na minimálnej sume
6 eur za vstupenku,“ informoval správca kultúrnych objektov a informačných technológií Peter Katreniak.
Aj keď iniciatíva nevyšla
zo strany mesta, toto nepopulárne opatrenie môže zanechať u návštevníkov kina
negatívny dojem. „Našou
snahou je preto vyjednať
s distribútormi systém zliav
pre deti, študentov, seniorov
a zdravotne ťažko postihnutých, ktorý spustíme v dohľadnom čase. Samotnú formu zverejníme na sociálnych
sieťach mesta, kina Mostár
a na webových stránkach
www.brezno.sk, www.tsbrezno.sk a www.kino.brezno.sk.
(md)

Jeden z najvýznamnejších
dní v novodobej histórii Slovenska si v Brezne uctili pietnym aktom na námestí pred
sochou generála Milana Rastislava Štefánika.
Dvadsiaty ôsmy október na
Slovensku nie je vyhlásený za
štátny sviatok, no napriek tomu
si zasluhuje veľkú pozornosť. V
tento deň pred 99 rokmi s výrazným prispením M. R. Štefánika bol založený prvý samostatný štát Čechov a Slovákov.
Mesto Brezno pri príležitosti
výročia vzniku I. Československej republiky v piatok 27.
októbra usporiadalo spomienkové stretnutie za účasti zástupcov mesta, predstaviteľov
štátnej správy a samosprávy,
členov Miestneho klubu M.
R. Štefánika, učiteľov a žiakov
breznianskych škôl.
Na pietnom akte pred sochou spoluzakladateľa prvej republiky sa prihovoril primátor
mesta Tomáš Abel, ktorý zdôraznil, aby sme na tento nesmierne dôležitý medzník našej
modernej histórie nezabúdali.
Ako povedal, nie je možné vy-

Spomienkové stretnutie pred sochou gen. M. R. Štefánika.

menovať všetkých, ktorí svojou
snahou prispeli k vzniku Československa. „Minimálne však
nemôžeme opomenúť meno
Milana Rastislava Štefánika,
ktorý sa aktívne zapojil do
prvej svetovej vojny a neskôr
využil svoje dobré vzťahy i renomé na diplomatickú činnosť,
ktorou zlepšoval medzinárodné postavenie Česka a Slovenka. Z opakovaných návštev
spomienkových osláv v partnerskom meste Meudon viem,
že generála Štefánika si ako

významnú osobnosť úprimne
vážia aj naši francúzski priatelia. Aj my by sme v Brezne radi
podnikli kroky zodpovedajúce
jeho odkazu, myšlienkovému
a hodnotovému dedičstvu,
ktoré nám po sebe zanechal.
Okrem založenia miestneho
klubu plánujeme aj zriadenie
jeho pamätnej izby v priestoroch zvonice na námestí. Hoci
jeho činnosť na domácej politickej scéne už nebola natoľko
výrazná, navždy ostane jednou
z vedúcich osobností a autorov

FOTO: MSÚ

myšlienky spoločného československého štátu.“
Bez ohľadu na to, či budeme
mať v kalendári štátny sviatok
alebo pamätný deň, je dôležité najmä to, aby sme si ho pri
každej možnej príležitosti pripomínali, špeciálne pre strednú a mladšiu generáciu. Počas
spomienkového stretnutia
život a prácu slovenského velikána na žiadosť primátora priblížil aj čestný člen Miestneho
klubu M. R. Štefánika Vladimír
Faško.
(md)
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Vážení čitatelia,
milí občania,

FOTO: MSÚ

Mesto sa pripravovalo
na Sviatok všetkých svätých
V týchto dňoch si pripomíname Sviatok všetkých
svätých, kedy cintoríny zaplnia príbuzní pozostalých.
V Brezne sa Technické služby
naplno venovali úpravám ich
okolia a zabezpečeniu parkovania.

zažívajú počas Sviatku všetkých svätých nápor ľudí, ktorí
prišli svojim blízkym zosnulým zapáliť sviečku na miesto
ich posledného odpočinku.
Mnohí prichádzajú na autách
a parkujú na priľahlých cestách, hlavne v okolí nového
cintorína. Mesto sa na sviatky
V Brezne sú celkovo tri cin- pripravilo aj tento rok.
Ako informoval Ivan Broztoríny s viac ako 3200 hroboman, poverený riadením
vými miestami.
Technických služieb, návParkovanie počas Sviatku števníci nového cintorína
môžu parkovať v objekte bývšetkých svätých
Aj breznianske cintoríny valých kasární a v priľahlých

uliciach, v starom cintoríne
zasa nielen v jeho blízkosti,
ale aj smerom od Moyzesovej ulice na spevnenej ploche.
Starý cintorín a v Bujakove sú
otvorené nonstop počas roka,
nový tak je tiež a bude až do 2.
novembra, kedy je Pamiatka
zosnulých.

trávy a lístia. S blížiacim sa
sviatkom pripravovali parkovacie miesta v priestoroch
kasární a upravovali vojenské
hroby. „Pristavili sme tiež
šesť 1100- litrových kontajnerov do nového cintorína,
dva do starého cintorína a v
priestoroch tiež doplnili stojany s vrecami na odpad,“
informoval Ivan Brozman.
Technické služby
Ako dodal, v novom cintoopieskovali múr prednej
ríne opravili toalety, schody
časti cintorína
Zamestnanci Technických a opieskovali múr v prednej
služieb sa minulý týždeň časti cintorína.
venovali koseniu, hrabaniu
(md)

posledné lúče slnka počas babieho leta boli neklamným znakom toho, že
definitívne nastupuje jeseň
a s ňou neodmysliteľne späté
dušičkové obdobie. Dušičky by totiž nemali byť len
o cintorínoch preplnených
ľuďmi a kvetinovou výzdobou na miestach posledného odpočinku. Tieto sviatočné okamihy nám dávajú
možnosť zaspomínať si na
našich blízkych, no zároveň sa o niečo intenzívnejšie zamyslieť aj nad svojím
vlastným životom. Symbolom nasledujúcich dní sú aj
rodinné stretnutia v kruhu
najbližších, ktorých prítomnosť by sme si mali vážiť najmä počas ich života, pretože
nikdy nevieme, ako dlho tu

ešte s nami budú. Tým ostatným môžeme venovať tichú
spomienku, zapáliť sviečku
a skrášliť hrobové miesto.
No predovšetkým by sme na
nich nemali zabúdať počas
celého roka a snažiť sa vzácne spomienky na spoločné
chvíle uchovať čo najdlhšie.
Prajem vám pokojné sviatočné obdobie s vašimi najbližšími.
Tomáš Abel
primátor mesta Brezno

O príspevok pre mladé talenty
môžete požiadať do konca novembra
Ešte mesiac majú študenti, žiaci resp. ich zákonní
zástupcovia na podanie žiadosti o finančný príspevok
pre mladé talenty.

spevok môžu získať aj tento
rok, ak najneskôr do 30. novembra oň mesto oficiálne
požiadajú a zároveň splnia
nasledujúce podmienky:
vek od 13 do 19 rokov ku
dňu podania žiadosti (ak
nedovŕšili 18 rokov, musia
byť zastúpení zákonným
zástupcom), trvalý pobyt
v meste Brezno, študijný
prospech za predchádzajúce
roky do 1,85 a dosiahnutie
mimoriadnych úspechov
v celoštátnych kolách súťaží,
predmetových olympiádach
alebo medzinárodných súťažiach.
(eš)

Miestna samospráva už
viac ako dva roky podporuje
nadaných mladých Brezňanov, ktorí svojimi úspechmi zviditeľňujú mesto a šíria jeho dobré meno doma
aj v zahraničí. Ešte v roku
2015 mestské zastupiteľstvo
schválilo všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré umožňuje
talentovaným žiakom a študentom získať finančné prostriedky na svoj rozvoj. Prí-

Lesy mesta Brezno naďalej úspešne
zlepšujú hospodárske výsledky
Priority po nástupe nového vedenia mestských lesov
sa zatiaľ darí napĺňať. Okrem
zvýšenia transparentnosti
jednotlivých procesov sem
patrí aj zintenzívnená spolupráca s inými mestskými
organizáciami a zlepšenie
imidžu spoločnosti v očiach
verejnosti.
Viac peňazí pre mesto
Verejnosťou najviac vnímaná činnosť mestských lesov je
ťažba, hoci ani zďaleka nie je
jediná. Vlani sa jednalo o objem 41 183 m3 a s priemerným speňažením 51,96€/m3
dosiahli tržby za rok 2016 2,3
milióna eur. Podľa odhadov
spoločnosti bude do konca
roka 2017 vyťažených viac ako
54 000 m3 drevnej hmoty. Pri
priemernom speňažení v cene 55 eur/m3 môžeme predpokladať tržby na úrovni cca
3 milióny eur. V mesiacoch
august a september dosahovalo priemerné speňaženie
dokonca takmer 59 eur. Lepšie
ekonomické výsledky automaticky znamenajú aj viac peňazí
do mestského rozpočtu. Kým
v roku 2016 Lesy mesta Brez-

no odviedli mestu nájom za
mestské pozemky 374 000 eur,
predpokladaný odvod pre rok
2017 bude omnoho vyšší, až
okolo 950 000 eur. Táto suma
bude mestu a mestským organizáciám poskytnutá vo forme
nájmov za lesné pozemky, prenájmu kancelárskych a skladových priestorov a investícií do
projektov alebo nehnuteľného
majetku mesta.
Investície
a transparentnosť
Pod výborné ekonomické
výsledky sa okrem zvýšenej
ťažby v dôsledku eliminácie
podkôrnikovej kalamity na
LC Michalová podpísalo aj
zavedenie viacerých racionalizačných opatrení a snaha
o maximálnu transparentnosť.
Výrazným prínosom pre spoločnosť v tomto kalendárnom
roku boli investície do techniky, vozového parku a zriadenie
expedičného skladu. Celková
výška investícii predstavuje
viac ako 400 000 eur, no ich
návratnosť sa pri súčasnom
objeme činností LMB odhaduje v horizonte 15 - 18 mesiacov.
Opodstatnenosť týchto krokov

Lesy mesta Brezno.

zdôraznil aj konateľ mestských
lesov Ján Lukáč: „Nakúpená
technika a zriadenie expedičného skladu výrazne prispejú
k efektívnejšiemu hospodáreniu a obmedzeniu dodávateľských služieb, ktoré sme
vyhodnotili ako príliš nákladné. Ide predovšetkým o zvoz
a manipuláciu drevnej hmoty.“ Keďže Lesy mesta Brezno
kladú dôraz na transparentné
obstarávanie tovarov a služieb
aj nad rámec zákona, riaditeľ
zároveň vyzval podnikateľov,
ktorí by chceli ponúknuť svoje
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služby ako sú ťažba, pestovná
činnosť alebo manipulácia
s drevnou hmotou, aby neváhali spoločnosť kontaktovať.
Spolupráca s mestskými
organizáciami a občanmi
Keďže úlohou mestských lesov je aj zveľaďovanie mestského majetku, snažia sa o omnoho užšiu spoluprácu s inými
mestskými organizáciami, ako
to bolo v minulosti. Takto napríklad realizujú úpravu lesných ciest, zemné práce alebo
autodopravu a údržbárske

práce v súčinnosti s mestským
podnikom Technické služby Brezno. V rámci zlepšenia
imidžu spoločnosti z pohľadu
občanov sa spoločnosť snaží
realizovať aj projekty, ktoré
bude môcť využiť široká verejnosť. V roku 2017 sa uskutočnila napríklad rekonštrukcia
ciest vo výške 261 761 eur. Táto suma bude refundovaná z
eurofondov na prelome rokov
2017/2018. Mestské lesy však
majú v pláne aj menšie investičné zámery z vlastných zdrojov ako je budovanie oddycho-

vých zón, ohnísk, prístreškov,
turistických a náučných chodníkov a cyklotrás.
Posun v hospodárení spoločnosti teší aj primátora Tomáša
Abela: „Po mojom nástupe na
pozíciu primátora v roku 2015
odvádzali naše lesy mestu 200
tisíc eur pri ťažbe 32 000 m3.
Momentálne pri ťažbe 50 000
m3 (dôsledok kalamity) odvádzajú približne 1 milión eur.
Investovali sme tiež 400 tisíc
eur do techniky a väčšinu služieb sme začali zabezpečovať
vo vlastnej réžii. Hospodársky
výsledok pre mesto je v súčasnosti minimálne štvornásobný.
Tieto ekonomické ukazovatele i celkový súčasný obraz
o fungovaní mestských lesov
sú pre mňa len potvrdením
faktu, že zmeny v spoločnosti
boli opodstatnené. Ako každá
z mestských organizácií, aj lesy
by mali realizovať svoju činnosť
predovšetkým v prospech mesta a jeho občanov. Som preto
úprimne rád, že momentálne
sa tak deje.“ O iných zámeroch a činnostiach Lesov mesta
Brezno vás budeme informovať
v ďalších pravidelných príspevkoch.
(r)
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Brezňan
Po dlhých rokoch sa rekonštrukcie dočkala
aj telocvičňa Základnej školy Karola Rapoša
mestské noviny

31. 10. 2017

Telocvičňa v Základnej škole s materskou školou Karola
Rapoša v Brezne prechádza
rekonštrukciou. Zateplením
fasády, výmenou okien a dverí
sa zníži energetická náročnosť
budovy.

Prekvapením večera bol krst cédečka Mirky a Ondreja.
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Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším pohladil duše seniorov
V kinosále mestského domu kultúry pekným spevom
vzdali vďaku, úctu a obdiv
skôr narodeným. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
sa uskutočnil koncert, ktorý
pre veľký záujem opakovali
dvakrát.
Koncert v stredu 25. októbra
o 17. aj o 19. hodine bol skvelou príležitosťou zaspomínať si
na pekné chvíle a pookriať pri
piesňach mladosti. Program
otvorilo duo Mirka a Ondrej Potančokovci a primátor
mesta Tomáš Abel, pre ktorého bolo cťou a potešením,
že seniorov mohol privítať a
pozdraviť, zároveň im poprial
pevné zdravie, radosť a životný optimizmus. Od samotného začiatku v kinosále vládla
výborná nálada. Divákov
zabávali spevácke duo Mirka
a Ondrej, ktorí na pódiu po-

stupne privítali i svojich hostí.
Veľký aplauz si vyslúžil muzikálový spevák Martin Vetrák,
piesňou seniorov potešila Eva
Wolframová, ktorú na klavíri
sprevádzal Ivan Muriňák, a
hviezdou večera bola nestarnúca diva, speváčka a zabávačka Maja Velšicová. Na scéne
pôsobila ako noblesná dáma,
sama má 81 rokov, a vedela sa
dobre vžiť do duše seniorov.
Príjemné vystupovanie, pesničky spievané od srdca či scenár plný vtipov im vyčaroval
úsmev na tvári.
Prekvapením večera bol na
záver podujatia krst v poradí
už šiesteho cédečka dua Mirky
a Ondreja, ktorého krstnými
rodičmi sa stali Maja Velšicová
spolu s primátorom mesta Tomášom Abelom. Návštevníci
si odniesli so sebou pekné zážitky, každá dáma aj ružičku.
(md)

V meste pribudne desať
kontajnerových stojísk
V Brezne budujú ďalšie
uzamykateľné kontajnerové
stojiská. Mesto chce tak zabrániť znečisťovaniu okolia z
odpadkových košov a chrániť
životné prostredie, zdravie
ľudí, ako aj udržiavať čistotu
na sídliskách.
V Brezne sa bude čoskoro
nachádzať dovedna 18 kontajnerových stojísk.
Jednotný vzhľad
Mesto sa ešte v roku 2015
rozhodlo pre jednoznačné
riešenie ako zabrániť znečisťovaniu okolia asociálnymi živlami a prispieť k dôkladnejšej
separácii domového odpadu.
Postupne začalo budovať kontajnerové stojiská, uzamykateľné oplotené objekty určené
na umiestnenie kontajnerov.
Ak sa prejdete po meste, uvidíte, že všetky majú jednotný
vzhľad, a sú zabezpečené tak,
aby sa do nich nedostali nepovolané osoby.

Budovanie ďalších stojísk.

Pribudne ďalších desať
Vlani Technické služby vybudovali 6 kontajnerových
stojísk. Vzhľadom k tomu,
že najkritickejšia situácia v
rámci mesta bola na najväčšom breznianskom sídlisku,
výstavba začala práve tu. Na
Mazorníkove, kde bolo najviac hlásení rozvláčeného odpadu mimo kontajnerov, tak
minulý rok vyrástli 4. K nim
pribudlo aj stojisko v meste, a
to na uliciach Fraňa Kráľa, na
Krčulovej a v lete tohto roku
na ŠLN. Mesto tiež vykonáva
údržbu na stojiskách, ktoré
boli vybudované ako prvé.
Ďalších desať stojísk buduje externá firma dodávateľsky
pre mesto, a postupne sa na
ne môžu tešiť obyvatelia ulíc
ČSA – za Margitiným parkom
(2 ks), ČSA – Hradby (2 ks),
ČSA – pri Hotelovej akadémii
(1 ks), Fučíkova – za daňovým
úradom (1 ks) a Nálepkovej
ulice, kde sa budú nachádzať
dovedna 3 stojiská. (md)
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Telocvičňa v Základnej škole na Pionierskej 4 bola postavená súčasne s hlavným objektom v 70-tych rokoch minulého storočia.
Pred dvoma rokmi sa v škole
dočkali aj dôstojnejších
priestorov
Po dlhých rokoch sa škola
prvej väčšej rekonštrukcie a
dôstojnejších priestorov na
vyučovanie dočkala v roku
2015. Práce zahŕňali zateplenie obvodových stien, strechy
a výmenu okenných výplní.
Tento krok mal prispieť k zníženiu nákladov na energie a k
tepelno-energetickému, ako
aj estetickému komfortu školy. Na renováciu vtedy mesto
získalo nenávratné finančné
prostriedky z Regionálneho
operačného programu. Celkový predpokladaný náklad 930
tisíc eur sa mu vďaka verejnej
obchodnej súťaži podarilo znížiť na približne 780 tisíc eur,
teda o 150 tisíc eur lacnejšie.
Samotné mesto prispelo na nevyhnutné opravy školy sumou
190 tisíc eur.
Telocvičňa bola už vo veľmi
zlom technickom stave
Od októbra tohto roka je na
rade rekonštrukcia telocvične,
ktorú ukončia začiatkom decembra. Ako informoval Vladimír Rozenberg z investičného odboru mestského úradu,
následkom poveternostných
vplyvov, porúch strechy a jej
odvodnenia v príslušných
častiach boli obvodové panely telocvične vo veľmi zlom

Primátor Tomáš Abel pri obhliadke telocvične spoločne s prednostkou Okresného úradu v Brezne Ingrid Poliakovou.

technickom stave. „Omietka
na mnohých častiach prestala
plniť ochrannú funkciu a tiež
zasklené steny v spojovacej
chodbe boli značne skorodované. Na pôvodných oknách
od ich samotného osadenia
nebola vykonaná žiadna väčšia
údržba, takmer všetky nebolo
možné otvárať. Niektoré boli
dokonca porušené tak, že sa
už nedali celkom zatvoriť, čo
vytváralo ďalšie netesnosti na
vonkajšom plášti budovy.”
Škola prostredníctvom
mesta získala dotáciu
Na odstránenie havarijného stavu telocvične Základná
škola Karola Rapoša v zmysle
Smernice ministerstva školstva ešte v máji 2015 podala
prostredníctvom zriaďovateľa
žiadosť o finančné prostriedky vo výške 198 415,93 eura a
v decembri 2016 dostala 143
692 eur. „Stavebné práce na
odstránenie havárie už v prvej
etape presahujú dotáciu o 11
245 eur, preto sme na ich do-

financovanie požiadali mesto
o navýšenie rozpočtu. Veríme,
že mesto pomôže aj s financovaním opravy podlahy v telocvični, ktorá sa má realizovať
v druhej etape a na ktorú už
financie neostávajú,“ uviedla
riaditeľka školy Danka Katonová.
Keďže stav niektorých objektov základných a materských škôl v Brezne je alarmujúci a tomuto problému
sa dlhodobo nevenovala
dostatočná pozornosť, prerástol do takých rozmerov,
že súčasné vedenie mesta ho
muselo akútne riešiť. Ako povedal primátor Tomáš Abel,
pomocnú ruku v tejto situácii
podalo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR,
ktoré požiadalo ministerstvo
vnútra o uvoľnenie balíka 230
tisíc eur na obnovu budovy ZŠ
s MŠ MPČĽ 35 na Mazorníkove, ako aj telocvične pri ZŠ
s MŠ K. Rapoša. „Zateplením
fasády na objekte telocvične,
výmenou okien a dverí sa zníži
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energetická náročnosť budovy. V pláne máme aj obnovu
podlahy vo veľkej telocvični
tejto školy. V prípade úspešnosti ďalších podaných žiadostí sfunkčníme aj učebne vo
všetkých našich troch základných školách,“ dodal primátor.
Odstávku telocvične
učitelia telesnej výchovy
využili zmysluplne
Každá rekonštrukcia zasiahne bežný život školy, a tak
je to aj v prípade Pionierskej
4, kde sa však vedeli vynájsť.
„Učitelia telesnej výchovy zužitkovali svoje pedagogické
majstrovstvo a odstávku telocvične využili zmysluplne na
splnenie vyučovacích osnov,
kde je aj turistika, sezónne činnosti, plávanie či korčuľovanie. Z dvoch telocviční máme
stále jednu k dispozícii, preto
naše gymnastky mohli s menším obmedzením trénovať na
dôležitú postupovú súťaž,” dodala Danka Katonová.

(md)

Do konca roka to bude v Brezne ešte poriadne žiť
Multifunkčný športovo-kultúrny stánok aj centrum
mesta má svojim návštevníkom čo ponúknuť počas celého roka, no málo toho nebude ani v jeho závere.
Do 31. decembra 2017 nás
v Brezne čaká ešte osem veľkých kultúrno-spoločenských
podujatí.
November v Aréne Brezno
Od polovice októbra sa na
zimnom štadióne v Brezne
okrem pravidelných krasokorčuliarskych a hokejových
tréningov či zápasov koná
aj tradičný projekt určený
pre materské školy s názvom
Školička korčuľovania. „V
spolupráci s Hokejovým klubom Brezno zabezpečujeme výučbu korčuľovania pre
najmenších, ktorá trvá šesť
hodín a pravidelne sa na nej
zúčastňujú materské školy
z Brezna,“ povedal Miroslav
Baran, vedúci odboru kultúry
a športu v Brezne.
Zimný štadión Ladislava
Horského ale ani tento rok

Tento rok nás čaká 529. ročník Ondrejského jarmoku. 

nebude slúžiť len na športové
účely. Po veľkolepom programe Zem tancuje a spieva na
Horehroní sa v prvý novembrový piatok Brezňania môžu
tešiť na súťaž krásy Miss Horehronie 2017, katolícky projekt
Godzone tour 2017, ktorý sa
uskutoční v stredu 15. novembra a presne o týždeň na to
bude Aréna Brezno hostiť famózneho Jevgenija Pljuščenka s jeho programom v rámci
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narodeninového turné Pán
ľadu 2017.
Jarmok, adventy aj
Silvester na námestí
V posledný novembrový deň
tradične odštartuje Ondrejský
jarmok (30.11 - 2.12.2017),
presnejšie jeho 529. ročník.
„Počas sobotného dopoludnia
sa jeho návštevníci na severnej
strane námestia môžu tešiť na
program s ľudovou hudbou

a zabíjačkou, ktorú pripraví Salaš Zbojská,“ pozýva Miroslav
Baran. Breznianske námestie
neutíchne ani počas adventu, kedy sa počas adventných
nedieľ 3., 10. a 17. decembra
predstavia DFS Šťastné detstvo, Dychový orchester mesta
Brezno a Spevácky zbor mesta
Brezna. Tešiť sa môžete na zapaľovanie sviečok na adventnom venci aj neodmysliteľný
primátorský čaj.
V centre mesta nebude chýbať ani slávnostné rozsvietenie
vianočného stromčeka, ktoré
spolu s deťmi v stredu 6. decembra po divadelnom predstavení rozžiari Mikuláš. Od
18. do 22. decembra zas budú
sviatočnú atmosféru na námestí sprítomňovať Vianočné
trhy, ktorých otvorenie bude,
ako inak, spojené s kultúrnym
programom. Ten najväčší však
príde s poslednými hodinami
starého roka. Na Silvestra sa
totiž návštevníkom predstaví
hudobná skupina ABBA Revival a rok v metropole Horehronia uzavrie tradičný polnočný
ohňostroj. (eš)
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Blížia sa krajské voľby
Viete, akým spôsobom hlasovať?

Zoznam zaregistrovaných kandidátovpre voľby predsedu samosprávneho kraja
Samosprávny kraj: Banskobystrický kraj
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6

Voľby do vyšších územných
celkov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017. Okrem
župana v nich budeme voliť aj
piatich zástupcov okresu Brezno, ktorí budú počas štyroch
rokov ako poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja hájiť záujmy
celého Horehronia.

Prvýkrát v novodobej histórii sú voľby do VÚC jednokolové, takže za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený
ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.
Krúžkujeme poradové čísla
Slovensko je aktuálne rozdelené na osem samosprávnych
krajov, v ktorých 4. novembra od 7.00 do 22.00 prebehnú voľby nových predsedov a
krajských poslancov. Volebné
právo majú občania Slovenska, ako aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom
kraji a v deň konania volieb
dovŕšia plnoletosť. „Po preukázaní totožnosti občianskym
preukazom alebo dokladom
o pobyte pre cudzinca vydá
voličovi okrsková volebná
komisia dva hlasovacie lístky
- hlasovací lístok pre voľby do
zastupiteľstva samosprávneho
kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho
kraja a prázdnu obálku, ktorých prevzatie potvrdí vlastnoručným podpisom. Potom
vstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, kde na hlasovacom lístku zakrúžkovaním
poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje,“
vysvetľuje postup pri voľbe vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Brezne Peter Štefančík.
Za okres maximálne päť
poslancov
Pri voľbe poslancov do zastupiteľstiev samosprávnych
krajov môže volič zakrúžkovať
najviac taký počet kandidátov,

aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. V prípade Brezna, čiže volebného
obvodu č. 3, je to najviac päť
poslancov. Pri voľbe župana
je to iné, pretože volič môže
označiť len jedného kandidáta.
Prvýkrát v novodobej histórii
sú voľby do VÚC jednokolové,
takže za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený ten
kandidát, ktorý získa najviac
platných hlasov.
Vyplnené hlasovacie lístky
volič napokon vloží do obálky, ktorú následne vhodí pred
okrskovou volebnou komisiou
do volebnej schránky. „Zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov môže volič sám alebo
prostredníctvom inej osoby
požiadať obec a v deň konania
volieb okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať
mimo volebnej miestnosti,
a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý
bola volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková
volebná komisia vyšle k voličovi svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou
a so zoznamom tých voličov,
ktorí požiadali o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti,“
uviedol Štefančík.
48-hodinové moratórium
Kandidáti na post predsedu
a poslancov do vyšších územných celkov sa zviditeľňujú
prostredníctvom kampane.
Tá sa začala dňom uverejnenia
rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, kedy začne plynúť volebné moratórium. To znamená,
že 48 hodín pred začiatkom
volieb a v ich deň je akákoľvek
volebná kampaň zakázaná. Ak
by občania zaznamenali porušenie moratória, prípadne
sa stali svedkom kupovania
voličských hlasov, treba túto
skutočnosť oznámiť orgánom
činným v trestnom konaní.
(eš)

Meno a priezvisko, titul

Vek

Zamestnanie

Obec trvalého pobytu

Viliam Baňák, Ing. odstúpil
Miroslav Gálik, PaedDr.
Pavel Greksa, Ing.
Martin Juhaniak, Mgr.
Michal Kantor, Mgr. odstúpil
Igor Kašper, Ing.

63
55
60
34
27
37

podplukovník OS SR vo výslužbe
pedagóg
starosta
prednosta MsÚ Brezno
enviromentálny manažér
ekonóm, mestský poslanec

Zvolen
Zvolen
Mýtna
Brezno
Horná Lehota
Banská Bystrica

7

Martin Klus,
doc. PhDr., PhD., MBA odstúpil

37

poslanec NR SR, pedagóg

Banská Bystrica

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vojtech Kökény, Mgr. odstúpil
Marian Kotleba, Ing. Mgr.
Ján Lunter, Ing.
Stanislav Mičev, PhDr., PhD. odstúpil
Zdenek Očovan, Ing.
Alena Pivovarčiová, PhDr.
Ivan Saktor, Mgr. odstúpil
Jozef Sásik, Ing.
Jozef Šimko, JUDr. odstúpil
Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH

61
40
66
59
60
59
63
59
66
73

sociálny pracovník
predseda BBSK
podnikateľ
generálny riaditeľ Múzea SNP
vojnový veterán
muzeologička
podnikateľ
znalec-lesníctvo
primátor
lekár

Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Tisovec
Tisovec
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Rimavská
Banská Bystrica

Politická strana, koalícia alebo nezávislý
kandidát
JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska
Národ a Spravodlivosť - naša strana
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Strana zelených Slovenska
nezávislý kandidát
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana
Strana rómskej koalície - SRK
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Nezávislosť a Jednota
NOVÝ PARLAMENT
nezávislý kandidát
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Sobota nezávislý kandidát
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Zoznam zaregistrovaných kandidátovpre voľby do zastupiteľstva
Volebný obvod č.: 3 Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 5
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6

Meno a priezvisko, titul

Vek

Zamestnanie

Obec trvalého pobytu

Tomáš Abel, JUDr., PhD.
Peter Bánik, Ing.
Andrej Barančok, Mgr.
Milan Belko, Mgr.
Ivan Bobák, Bc.
Ivan Brozman, Ing.

34
58
32
38
51
59

primátor mesta Brezno
informatik
marketingový špecialista
obchodný riaditeľ
nezamestnaný
Technické služby Brezno riaditeľ

Brezno
MsÚ Brezno
Brezno
Brezno
Vaľkovňa
Polomka

7

Ján Ciglan

54

manažér

Podbrezová

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tatiana Čontofalská, Ing.
Jaroslav Demian, Ing.
Miroslav Fašang, Ing.
Michal Gubár
Peter Halás, Ing.
Janka Halgašová
Jozef Harvan
Martin Juhaniak, Mgr.
Michal Kantor, Mgr.
Andrea Kirschová, Mgr. art.
Jozef Krutel
Zuzana Kúdelková, PhDr. Mgr.
Eva Laurinc Wolframová, MUDr.

51
54
31
36
59
42
43
34
27
24
55
51
52

starostka
riaditeľ úradu práce
projektant
stavebný technik
stavebný inžinier
ekonómka
nezamestnaný
prednosta MsÚ Brezno
enviromentálny manažér
učiteľka v ZUŠ, dirigentka
SZČO
stredoškolská učiteľka
očná lekárka

Predajná
Brezno
Brezno
Dolná Lehota
Podbrezová
Brezno
Polomka
Brezno
Horná Lehota
Heľpa
Brezno
Valaská
Brezno

21

Juraj Lokša, Mgr.

30

exportný manažér

Nemecká

22
23
24
25
26
27
28
29

Milan Macuľa, Ing.
Andrej Majerík
Elena Majerová, Mgr.
Andrea Mojžišová
Ján Mora
Bohuslav Nemky
Peter Ondriaš, Mgr.
Marian Pavúk

54
25
50
37
33
59
30
51

30

Ingrid Poliaková, PhDr.

51

31

Marcel Pollák, PhDr.

42

SZČO
Brezno
vodič-špecialista
Dolná Lehota
bankový poradca
Brezno
finančný poradca
Brezno
poslanec NR SR
Brezno
starosta
Hronec
podnikateľ
Predajná
SZČO
Brezno
prednostka Okresného úradu
Brezno
Brezno
starosta
Šumiac

32

Slavomír Pôbiš, Mgr.

27

33
34

Ján Račák, Mgr.
Jerguš Ridzoň

59
19

35

Martin Ridzoň, Ing., PhD.

33

36
37
38

Peter Ridzoň
Vratko Strmeň
Daniel Struhár, Mgr.

26
31
32

riaditeľ firmy
Brezno
študent
Brezno
výskumnovývojový zamestnaBrezno
nec
záchranár
Lom nad Rimavicou
riaditeľ spoločnosti
Podbrezová
stredoškolský učiteľ
Brezno

39

Ľubica Štugnerová, Bc., MA

55

manažér dopravy

Brezno

40
41

Roman Švantner, Ing.
Jozef Tokár

54
61

starosta
SZČO

Mýto pod Ďumbierom
Brezno

42

Marek Trnavský, Ing.

41

podnikateľ SZČO

Pohronská Polhora

43

Juraj Uhrin, Ing.

44

starosta

Valaská

odborný referent v samospráve,
Braväcovo
krajský poslanec

Politická strana, koalícia alebo nezávislý
kandidát
nezávislý kandidát
Valaská Slovenská národná strana
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Strana zelených Slovenska
nezávislý kandidát
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana
SMER - sociálna demokracia
SMER - sociálna demokracia
nezávislý kandidát
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
SME RODINA - Boris Kollár
Strana rómskej koalície - SRK
nezávislý kandidát
Strana zelených Slovenska
nezávislý kandidát
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Komunistická strana Slovenska
nezávislý kandidát
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
VZDOR - strana práce
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
SMER - sociálna demokracia
ŠANCA
nezávislý kandidát
Slovenská národná strana
Slovenská národná strana
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana
SMER - sociálna demokracia
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana
DOMA DOBRE
nezávislý kandidát
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana
nezávislý kandidát

MY HOREHRONIE 24. 10. 2017 / ČÍSLO 42

19

KULTÚRA / OZNAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA/KULTÚRA
SPOMIENKA

31. 10. 2017

www.kino.brezno.sk

Tak ako voda svojím tokom plynie, krásna spomienka nikdy
na nich nepominie. Každý rok – už dvadsať rokov prosím
o spomienku na mojich najbližších, ktorí ma tu nechali samú.
Dňa 13. júla ôsme výročie odchodu
po dlhotrvajúcej chorobe manžela
TIBORA ORAVSKÉHO z Mýta pod Ďumbierom,
28. augusta dvanáste výročie náhlej
a nečakanej smrti syna TIBORA
a 25. októbra dvadsiate výročie odchodu
do večnosti pri autonehode syna MIROSLAVA.
Odpočinutie večné daj im, Pane.
Manželka a mama Slávka

2.11. štvrtok o 19:00
Mečiar
Dokumentárny, Slovensko,
2017, 89 min, slovenská verzia, MP15, 2D, vstupné: 4€.

SPOMIENKA

Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich uložili
všetky naše spomienky. Odišli ste, už nie ste medzi nami,
no v našich srdciach stále žijete spomienkami.

Dňa 24. októbra si pripomíname prvé smutné výročie
smrti našej drahej mamy, starej mamy a prastarej mamy
MÁRIE JANOŠTIAKOVEJ
a v rovnaký dátum nedožité 93. narodeniny
nášho drahého otca, starého otca a prastarého otca
MARTINA JANOŠTIAKA.
S láskou a úctou na nich spomínajú deti Irenka,
Marienka, Mirko, Jožko a Evka s rodinami.

SPOMIENKA
Už navždy prestali pre vás hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre vás slnko hriať, ale tí,
čo vás milovali, nikdy neprestanú na vás spomínať.
Dňa 27. októbra si pripomenieme dvadsiate výročie náhleho odchodu našej mamy,
starej mamy, sestry a švagrinej
ALŽBETY LÍŠKOVEJ z Mýta pod Ďumbierom
a 24. júna sme si pripomenuli pätnáste výročie
otca, starého otca, brata a švagra JÁNA LÍŠKU
z Mýta pod Ďumbierom. So smútkom
v srdci spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 29. októbra 2017 uplynú
smutné dva roky od úmrtia
mojej mamky, starkej,
prastarkej a svokry
VLASTY BABICOVEJ
z Brezna.
S láskou a úctou na ňu spomína
dcéra Táňa s rodinou.

SPOMIENKA
Úsmev mala na tvári, dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 27. októbra si pripomenieme piate
výročie, čo nás opustila
JANKA LÁMEROVÁ (rod. Michňová).

Na všetky krásne chvíle s tebou prežité
spomínajú tí, ktorých si tak milovala.
Syn Jarko, manžel a sestra Zdenka
s priateľom Jožkom

3.11. piatok o 16:00
My Little Pony vo filme
Animovaný/Komédia/Rodinný, Kanada, USA, 99 min,
2017, SK dabing, MP, 2D,
vstupné: 4€.

Mesto Brezno a Zbor pre občianske záležitosti
Človek človeku pri Mestskom úrade v Brezne vás pozýva
na pietny obrad pri príležitosti pamiatky zosnulých,
ktorý sa uskutoční 1. novembra 2017 o 14.30
v novom cintoríne v Brezne.
P O Ď A K O VA N I E
Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako
tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na pohrebnom obrade s naším zosnulým
FRANTIŠKOM JARGANOM, ktorý nás opustil
dňa 16. októbra vo veku šesťdesiatšesť rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe
M. Halušku a duchovným otcom
Jánovi Kundríkovi a Vojtechovi Nepšinskému
za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina

Chcete sa podeliť o spomienky na blízkeho
človeka alebo
zablahoželať jubilantovi?
Urobte tak prostredníctvom našich novín.
Rozhodnúť môžete nielen o tom, kedy spomienka
či blahoželanie vyjde, ale aj o ploche, ktorú tomu
rámik (84 x 55 mm) zaplatíte 6 €, za stredný

„Ako zajko do Afriky
SÚŤAŽ O KNIHU
putoval“
Brad Parks: Mlč ako hrob
zu nie je istý ani vlastnou ženou. Napriek tomu sa s Alison
nezastavia pred ničím, aby deti
dostali späť, bez ohľadu na to,
akú cenu za to zaplatia. (Ikar,
2017)
Ukážka z knihy
„Scott Sampson,“ predstavil
som sa.
„Haló, sudca,“ ozval sa hrubý, hlboký, tlmený hlas, akoby
prechádzal filtrom. „Určite sa
tešíš, že ti už manželka prišla
domov.“
„Kto volá?“ spýtal som sa hlúpo.
„Pravdepodobne chceš vedieť, kde sú vaše dvojčatá,“ pokračoval hlas.
Telom sa mi prehnala vlna
prapôvodných štiav. Srdce sa
mi rozbúšilo a odrážalo sa od
hrudného koša. Do tváre sa
mi nahrnula krv a vrazila mi
do uší.

12.11. nedeľa o 16:00
Spievankovo a kráľovná
Harmónia
Detský/Hudobný/Rodinný,
Slovensko, 2017, 70 min, slovenská verzia, MP, 2D, vstupné: 5,50€.

3.11. piatok o 19:00
Jigsaw
Triler/Horor. Kanada, USA, 12.11. nedeľa o 19:00
91 min, 2017, CS titulky, Ktorý je ten pravý?
MP15+, 2D, vstupné: 4€.
Romantický/Komédia, USA,
2017, 90 min, slovenské titul4.11. sobota o 16:00
ky, MP12, 2D, vstupné: 5,50€.
Lego® Ninjago® film (3D)
Život rozvedenej single mamy
A kc i a / A n i m ov aný / D o b - v najlepších rokoch (Reese
rodružný/Komédia, USA, 101 Witherspoon) naberie na obmin, 2017, SK dabing, MP, 3D, rátkach, keď sa k nej prisťahuvstupné: 6€.
jú traja mladí muži.

NEDEĽNÉ DIVADIELKO PRE
NAJMENŠÍCH
venujete.
K dispozícii máte tri rozmery. Za malý

Sudca Scott Sampson vedie
dokonalý život, má prestížnu
prácu a žije v kruhu milovanej rodiny. Ako každú stredu
aj teraz sa chystá vyzdvihnúť
svoje šesťročné dvojčatá zo
škôlky a ísť s nimi na plaváreň.
Jeho žena Alison mu však napíše esemesku, že po deti sa
zastaví ona. Až večer si Scott
uvedomí, že sa vrátila domov
bez nich. A žiadnu správu mu
vraj neposlala. Vtom zazvoní
telefón a ten znamená začiatok ich nočnej mory. Niekto im
zmeneným hlasom oznámi, že
uniesol ich deti. Sudcu varuje,
že ak sa počas najbližšieho pojednávania nebude riadiť jeho
pokynmi, trest bude krutý.
Prominentný sudca je zdesený, nikdy nič podobné nezažil.
Obavy, podozrenia a nervozita
sa stupňujú, v manželstve im
to začína škrípať, Scott si zra-

10.11. piatok o 19:00
matka!
Dráma/Triler/Horor/Mysteriózny, USA, 115 min, 2017,
SK titulky, MP15+, 2D, vstupné: 4€.

(84 x 84 mm) 8,4 € a za veľký (84 x 113 mm)
zaplatíte 10,8 € vrátane DPH.

„Skavron,“ zopakoval som.
„A čo je s ním?“
Spojené štáty verzus Skavron. Zajtra som mal v súdnej sieni vyniesť rozsudok nad priekupníkom drog. Polovicu týždňa som sa naň pripravoval.
„Zajtra dostaneš v esemeske
pokyny o rozhodnutí, aké požadujeme,“ dodal hlas. „Ak
chceš ešte vidieť svoje deti, postupuj presne podľa nich.“
Napíšte nám, čo donútilo
sudcu Samsona rozhodnúť
proti svojmu presvedčeniu v
prípade Skavron? Odpovede,
z ktorých budeme žrebovať
výhercu knihy Mlč ako hrob,
„Kde sú?“ zahabkal som. očakávame v redakcii do 2. noZnovu ako hlupák.
vembra.
(RED)
Manželka zastala v otvorených dverách. Hlas ma tak
vyviedol z miery, že by som bol
najradšej niekoho zbil.
„Skavron,“ vyštekol hlas.
MLČ AKO HROB

KUPÓN

5.11.2017 (nedeľa) o 16.00 hod.
Mestský dom kultúry
Vstupné: 0,50 € deti / 2 € dospelí
Predaj vstupeniek pred predstavením v pokladni MsDK

4.11. sobota o 19:00
Bajkeři
Komédia, Česká republika,
109 min, 2017, CS dabing,
MP12+, 2D, vstupné: 4€.
5.11. nedeľa o 19:00
Hora medzi nami
Dráma, USA, 100 min, 2017,
SK titulky, MP12+, 2D, vstupné: 4€.

14.11. utorok o 19:00
Dunkirk
Vojnový/Akcia/Dráma, VB/
Holandsko/Francúzsko/USA
2017, 107 min, slovenské titulky, MP15, 2D, vstupné: 4€.

15.11. streda o 19:00
Vábenie výšok
Dokumentárny/Športový,
Slovensko, 100 min, 2017, SK
verzia, MP, 2D, vstupné: 4€.
7.11. utorok o 19:00
Nový dokumentárny počin
Snehuliak
svetového dokumentaristu
Krimi/Dráma, V. Británia, 100 Paľa Barabáša.
min, 2017, SK titulky, MP15+,
2D, vstupné: 4€.
16.11. štvrtok o 19:00
Alibi na mieru
8.11. streda o 19:00
Komédia, Francúzsko, 2017,
Čiara (2. extra repríza)
90 min, slovenské titulky,
Krimi, Slovesnko, Ukraji- MP12, vstupné: 5,50€.
na, 113 min, 2017, SK verzia,
MP15+, 2D, vstupné: 4€.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Leila je 2-mesačná psia slečna, ktorá sa našla neďaleko rómskej osady. Ako všetky šteniatka, aj Leila je priateľská, prítulná, plná energie, je to malé
živé striebro, s ktorým sa určite nebudete nudiť.
V dospelosti predpokladáme menší až stredný
vzrast. Nový domov hľadá v byte alebo rodinnom
dome s prístupom dovnútra. Je veterinárne ošetrená a čipovaná.

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.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
31. 10.
Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
1. 11.
Lekáreň na štadióne, F. Kráľa 1
2. - 5. 11. Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
6. - 12. 11. Lekáreň Dr. Max OC TESCO, ČSA 59
13. - 16. 11. 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.

Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne
Klub Martina Rázusa Brezno

____________________________________________

POZVÁNKA
na premiéru videodokumentu

„Martin Rázus s jeho pôsobenie v Brezne"
dňa 10. novembra 2017, o 16.00 h
v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno
Autori dokumentu: Mgr. Erik Knotek, PhDr. Ivana Beniaková – absolventi UKF, FSŠ Nitra
_______________________________________________________________________________________
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SPRAVODAJSTVO

rezňan
mestské noviny

31. 10. 2017

V meste pokračujú
stretnutia s občanmi
Začala ďalšia séria stretnutí občanov s primátorom.
Ako bolo sľúbené, stali sa
už pravidlom a po jarných
diskusiách opäť prišli na
rad jesenné, ktoré potrvajú
až do 5. decembra.

Primátor zablahoželal jubilantom.

FOTO: MSÚ

V záujme zlepšenia komunikácie a rozvoja mesta primátor Brezna usporiadal ďalšiu sériu stretnutí s občanmi.
Na otázky občanov odpovedá
primátor Tomáš Abel, viceprimátor Ján Králik, vedúca investičného odboru mestského
úradu Zuzana Ďurišová, Ivan
Brozman, poverený vedením

Technických služieb a náčelník mestskej polície Ján Fedor.
Primátor informuje občanov o tom, čo sa v Brezne
deje, aké sú zámery mesta,
vyhodnotí, čo mesto urobilo pre splnenie požiadaviek z
predchádzajúcich stretnutí a
predovšetkým si vypočuje názory a požiadavky obyvateľov.
Ak máte nejaké aj vy, zavítajte
na najbližšie stretnutia, ktoré
sa uskutočnia v utorok 7. novembra o 17.00 v reštaurácii
Salmo v Bujakove a v utorok
14. novembra 17.00 v bare Zimák na ŠLN.
(md)

Primátor zablahoželal jubilantom z Občianskeho
združenia zdravotne postihnutých v Brezne
Pri príležitosti významných
životných jubileí členovia
Občianskeho
združenia
zdravotne postihnutých v
Brezne prijali slová úcty a
úprimné gratulácie od vedenia mesta.
Pre takmer dvadsiatku
oslávencov program v obradnej sieni mestského úradu v
piatok 27. októbra pripravili
členky Zboru pre občianske
záležitosti Človek - človeku
v Brezne. Poetickým slovom,

príjemnou hudbou a melodickým spevom spríjemnili deň
ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí v priebehu tohto
roka oslavujú svoje životné
jubileá.
Na slávnosti vzácnych hostí
privítal primátor Tomáš Abel,
ktorý im do kytice tých najkrajších a najúprimnejších
slov vložil osobný pozdrav a
poďakovanie. „Uvedomujeme
si, že čas je neúprosný kontrolór rokov. Svojou neviditeľnou,
ale trvalou a stálou všade prí-

tomnosťou sa postupne vpisuje do vrások a sype striebro do
vlasov ľudí, aby im pripomenul svoje jestvovanie a svoje isté neomylné kroky. Vaša jeseň
života prišla a ako umelec nachádza v prírode krásy farieb,
takisto my nachádzame vo vás
krásu mimoriadnych ľudských
vlastností. Vaša čestnosť, obetavosť, skromnosť a neúnavná
snaha pomôcť každému, to je
činorodý prameň, z ktorého
stále môžeme a chceme čerpať,
lebo z neho získavame silu pre

našu budúcu prácu,“ prihovoril sa primátor. Na záver im do
ďalších rokov života poprial
veľa pevného zdravia a spokojnosti v kruhu detí, vnúčat a
možno aj pravnúčat.
Každý jubilant sa zapísal do
Pamätnej knihy a zo spoločného stretnutia s primátorom a
členkami Zboru pre občianske
záležitosti si odniesol nielen
vrúcne blahoželanie, ale aj
kvet a drobný prezent ako spomienku na slávnostný deň.
(md)

Seniori z denného centra Prameň
prežívajú jeseň života naplno
Seniori z Prameňa prežívajú
jeseň života plnohodnotne
a s radosťou. V októbri pri
príležitosti Mesiaca úcty k
starším sa stretli na zaujímavých aktivitách, ako aj na
slávnostnom podujatí, kde
sa im primátor poďakoval
za všetko, čo počas svojho
aktívneho života urobili pre
mesto.

V Brezne zmodernizujú
vysielač mestského rozhlasu
Bezdrôtový rozhlas v
Brezne má 17 rokov. V rámci jeho modernizácie mesto
vymení ústredňu, ako aj
hlavný vysielač.
Rozhlasový systém na území Brezna sa modernizoval
ešte na začiatku milénia, kedy
v meste a jeho jednotlivých
častiach bolo nainštalovaných
dovedna 53 prijímacích miest.
Prostredníctvom nich mesto
zabezpečuje vysielanie vo verejnom záujme od oznamov o
odstávkach energií cez kultúrne a športové podujatia až po
komerčné informácie. Keďže
brezniansky rozhlas je zaradený do jednotného systému varovania a civilnej ochrany oby-

Staroba je výzva, ktorá nám
pripomína, aby sme nepremárnili čas a jeden druhému povedali milé slovo.
Spoločenský večer
venovaný seniorom
V októbri, mesiaci, ktorý hýri farbami jesene, vyjadrujeme
svoju úctu skôr narodeným
občanom. Nájdime si na nich
čas nielen raz do roka, venujme
im pekné slovo alebo úsmev,
oni si to zaslúžia. Za všetko, čo
počas svojho aktívneho života
pre mesto urobili, za rozdávanie
lásky, pokoja a radosti v kruhu
svojich najbližších, sa seniorom z denného centra Prameň
vo štvrtok 19. októbra na spoločenskom večere poďakoval
aj primátor mesta Tomáš Abel.
Na slávnostnom posedení spojenom s kultúrnym programom
sa im tiež prihovorili a poďakovali prednosta Martin Juhaniak, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková a za poslancov mestského
zastupiteľstva Miroslav Fašang.
Akciu obohatilo vystúpenie
detskej speváčky Anetky Pi-

FOTO: MSÚ

Aktivity v Prameni.

toňákovej a so spoločenským
tancom sa predviedli čestní členovia Prameňa Sidónia a Ivan
Macíkovci.

kto mal záujem, vyšetrila a podala odbornú pomoc. Absolvovali tiež prednášky realizované
na základe projektu Edukáciou
proti kriminalite, kde sa dozveAbsolvovali aj prednášky deli veľa odborných a reálnych
informácií o rôznych probléna tému Edukáciou proti
moch a najmä podvodoch, ktokriminalite
Október je venovaný nielen ré sú páchané na senioroch.
úcte k starším, ale každý druhý
štvrtok v tomto mesiaci Sve- Seniori, ak radi spievate,
tová zdravotnícka organizácia tancujete prihláste sa
a Medzinárodná agentúra na v Prameni
prevenciu slepoty pripomínajú
O tom, že breznianski seniori
dôležitosť pravidelnej starostli- sú aktívni, niet pochýb. Svedčia
vosti o oči. Pri tejto príležitosti o tom ich vystúpenia v zariadeseniori zavítali do ambulancie k niach sociálnych služieb Brezočnej lekárke Eve Wolframovej, no, Hronec a Dubová. „Odštarkde im prednášala o tom, čo sa tovali tiež pravidelné vzdelávadeje za dverami ambulancie, cie činnosti: počítače, anglický
prezentovala prístroje, každého, a nemecký jazyk, kreatívne

vateľstva, jeho najdôležitejšou
úlohou je včasné informovanie obyvateľov o hroziacom
nebezpečenstve, mimoriadnych udalostiach či živelných
pohromách. Vzhľadom na
overenie technického stavu
rozhlasu Technické služby previedli audit. Ako uviedol Ivan
Brozman, poverený riadením
Technických služieb, do konca
roka po vysúťažení dodávky
chcú v spolupráci s dodávateľskou firmou previesť výmenu
ústredne vrátane hlavného vysielača. „Následne preskúšame
jednotlivé hniezda a podľa ich
technického stavu postupne
prevedieme ich opravu alebo
výmenu,“ uzavrel Ivan Brozman. (md)

FOTO: MSÚ

stretnutia, skúšky speváckej a
divadelnej skupiny denného
centra, rehabilitačné cvičenia,
športový tanec – Zumba, doplnené o stretnutia ťažko zdravotne postihnutých detí a ich
rodičov. Novou aktivitou je aj
Učíme sa nezabúdať, kde plnia
rôzne úlohy ako kedysi v škole,“
povedala pracovníčka denného
centra Prameň Katarína Kokavcová. A to stále nie je všetko.
Pripravujú kvíz seniori- juniori,
stretnutie pod názvom Spieva, hrá, recituje a tancuje naša
skupina. „Týmto vyzývam seniorov, ktorí hrajú na akýkoľvek
hudobný nástroj, radi tancujú a
recitujú, aby sa prihlásili v Prameni,“ dodala na záver Katarína
Kokavcová. (md)

Bezdrôtový rozhlas v Brezne má už 17 rokov.

FOTO: MSÚ
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Pribula proti Ponikom
vsietil dva góly
I. trieda
12. kolo 22. októbra
Poniky - Brezno 1:2 (1:1),
góly Brezna: Pribula 2, rozhodca: Rastislav Kubančík, 50
divákov.
Do vedenia išlo Brezno po
góle z rohového kopu. V celkovo vyrovnanom zápase si
Poniky vypracovali dosť šancí,
gólovo však zužitkovali iba jednu. Po chybe obrany v druhej
časti prišiel druhý gól Pribulu
a aj vylúčenie na strane domácich, ktoré im už znemožnili
odvrátiť nepriaznivý výsledok.
(vh)

FOTO: HKB

Všetky tri body ostali doma
gólovou nádielkou. Po vynika7. ŠHT
júcom výkone sme Liptákom
nedali žiadnu šancu na úspech HK BREZNO - MsHKM ŽILINA
a tak všetky tri body ostávajú 1:13 (0:3, 1:5, 0:5)
doma na Hrone.
Gól BR: VETRÁK Matúš.

K-CLASSIC
1. LIGA DORAST
REPORTY 16. - 21. 10. 2017

2. HOKEJOVÁ LIGA

HK 95 P. BYSTRICA - HK BREZNO 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)
Góly BR: MATZENAUER Alex,
MATZENAUER Alex, KOVÁČIK
Milan.

HK BREZNO - MHK 32 L. MIKULÁŠ 8:3 (3:0, 4:3, 1:0)
HK 95 P. BYSTRICA - HK BREZGóly BR: 22 KOŠTIAL Martin, 19 NO 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
ŠMÁLIK Michael), 21 ZNAK Ra- Gól BR: KOVÁČIK Milan.
dovan, 18 LONGAUER Andrej ,
22 KOŠTIAL Martin, 19 ŠMÁLIK
LIGA KADETI
Michael, 22 KOŠTIAL Martin.
P.H.K PREŠOV - HK BREZNO
Liptáci, ktorí v doterajšom 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
priebehu súťaže stratili len tri Gól BR: ZUBÁK Adrián.
body, boli pred stretnutím papierovým favoritom. Kto však
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
očakával, že by mohli v Brezne
8. ŠHT
vyhrať, musel byť poriadne
sklamaný. Stretnutie sa ešte HK BREZNO - MsHKM ŽILINA
ani poriadne nezačalo a domá- 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
ci Koštiaľ už v druhej minúte Góly BR: BELAŇ Matúš, KLAJvsietil úvodný gól. Kým sa hos- BAN Peter, GOGA Jakub.
tia stihli z tohto gólu spamätať,
Šmálik so Znakom už zvyšoMálo aktivity a pramálo húvali skóre o dva góly. V sied- ževnatosti sprevádzalo úvod
mej minúte prišiel time out a zápasu. Individuálne sme mali
v bráne hostí došlo k striedaniu, navrch, ale kombinácia viazla.
keď Melnu vystriedal Bačík. Lepšie momenty priniesol až
V druhej tretine sme išli ako dôrazný pohovor v šatni. Ublícez kopirák. V 22. minúte žil nám pocit, že sa nič nemôže
brankára Bačíka prekonal Lon- stať. Je nezodpovedné, ak lídri
gauer. A aby sa herná prevaha tímu pristúpia k zápasu vlažne.
domácich zúročila naplno, do Enormné nasadenie v tretej
konca tretiny strelili Kováčik, tretine však prinieslo gólové
Koštiaľ a Šmálik ďalšie tri góly. ovocie. Môžeme pochváliť hráKoniec druhej tretiny domáci čov za zvládnutie negatívnych
vypustili, čoho výsledkom boli emócií. Ťažké situácie sme
tri inkasované góly v bráne Do- trpezlivo ustáli. Akonáhle sa
novala. V tretej tretine pridal venujeme hre, náš výkon je poešte jeden gól Koštiaľ a tak Lip- zoruhodný.
táci odchádzali domov s osem-

HK BREZNO - HC 07 DETVA
16:1 (6:0, 10:1)
Góly BR: Šiška, Multán, Seman,
Jerguš, Belička, Janoštiak,
Mundier, Turňová, Kanirik, Kaniarik, Jerguš, Hoda, Grexa, ŠišV našom družstve potrebuje- ka, Štulrajter, Polakovič.
me talent nahrádzať veľkou bojovnosťou, odhodlaním a srdiečNa 1. mieste skončila Banská
kom. Len pri hre na hrane našich Bystrica, 2. miesto patrilo domámožností dokážeme mať väčšiu cemu HK BREZNO, 3. miesto
šancu na úspech v zápase. Trpez- si vybojovala Detva a 4. miesto
livá práca v tréningu a nekončia- patrilo v tomto turnaji hráčom
ca túžba plniť si hokejový sen nás MHK Rimavská Sobota. Tešímôže posunúť časom o krok ďa- me sa na ďalšie turnaje, najbližší
lej. Veríme, že môžeme byť lepší. odohráme 5. 11. 2017 v Detve,
kde môžeme zužitkovať skúsenosti z odohraných zápasov.
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI

6. ŠHT

MsHKM ŽILINA - HK BREZNO
6:5 (1:1, 2:1, 3:3)
Góly BR: VRÁBEL Matúš, MEDVEĎ
Marek, KVIETOK Jakub, KVIETOK
Jakub, HRUŠKA Kristián.

5. ŠHT
MsHKM ŽILINA - HK BREZNO
4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
Góly BR: MICHALKO Mário,
KRAJČI Sebastián, BUDAI Adam,
PAUČÍK Milan, KACHNIČ Milan,
PANČÍK Martin, PAUČÍK Milan

4. ROČNÍK - PRÍPRAVKA
HOKEJOVÝ TURNAJ
1. LIGA SDP
HK BREZNO - HKM R. SOBOTA 15:5 (5:4, 10:1)
Góly BR: Multán, Kaniarik, Kaniarik, Belička, Turňová, Seman,
Seman, Turňová, Turňová, Kaniarik, Škoda, Multán, Mundier,
Šiška, Krupčík.

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

12 10 1
12 9 1
12 7 3
12 7 1
12 7 1
11 5 3
12 5 3
12 5 1
12 4 1
12 3 3
11 3 2
11 1 4
12 2 1
11 1 1

1
2
2
4
4
3
4
6
7
6
6
6
9
9

60:16 31
42:19 28
27:19 24
31:20 22
25:15 22
30:23 18
19:22 18
18:28 16
28:38 13
21:25 12
20:23 11
8:19 7
31:49 7
11:55 4

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

IV. liga
Dorast U19 sk. C
12. kolo 20. októbra
Brezno – Kováčová 8:1 (3:0),
góly Brezna: Pustaj 3, T. Bartoš 3, I. Bartoš, Dzurman, rozhodca: Medveď, 30 divákov.
V predposlednom majstrovskom zápase jesennej
časti súťaže podali chlapci
jeden z najlepších výkonov
v domácom zápase, ktorý sa
odohral na Skalici . Počas celého stretnutia boli naši chlapci
lepším družstvom a zaslúžene
zvíťazili.
(vk)
1. FK BREZNO
2. TJ - Prestavlky
3. MFK ŽARNOVICA
4. ŠKF Kremnica
5. FK - 34 Brusno - Ondrej
6. FK Šalková
7. TJ Slovan Dudince
8. ŠK Prameň Kováčová
9. TJ Tatran VLM Pliešovce
10. ŠK Heľpa
11. TJ Družstevník Očová
12. ŠK Hrochoť
13. FK Sitno B. Štiavnica
14. OŠK Stožok

12 12 0
12 11 0
12 8 2
12 7 1
12 7 0
12 6 2
12 6 1
12 6 1
12 5 0
12 4 0
12 4 0
12 1 3
12 1 2
12 0 0

0
1
2
4
5
4
5
5
7
8
8
8
9
12

75:11 36
87:11 33
41:11 26
38:13 22
34:35 21
26:30 20
32:27 19
32:34 19
25:31 15
18:36 12
16:41 12
12:45 6
12:48 5
13:88 0

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

Cerovská strieborná
Klub športovej gymnastiky
Topoľčany zorganizoval 21.
októbra 3. oblastné kolo Slovenského pohára JIPAST C.

Celkovo sa predstavilo 71
pretekárok v šiestich vekových kategóriách a zo šiestich
športových klubov. Na súťaži
sa zúčastnili aj gymnastky z

Gymnastického klubu Brezno.
Súťažili v kategóriách mladšie
žiačky, staršie žiačky a juniorky. Cennú striebornú medailu
si priniesla juniorka Alžbeta
Cerovská. Dievčatá najbližšie
čaká 2. kolo Slovenského pohára, ktoré sa uskutoční 11.
novembra v Prievidzi. Držíme
palce!
(vc)

HOKEJOVÝ MINI TURNAJ
HK BREZNO - HK POPRAD 3:8
(1:2, 0:3, 2:3)
Góly BR: Fašková, Seman, Mundier
HK BREZNO - HKM ZVOLEN
16:11 (5:3, 5:3, 6:5)
Góly BR: Multán, Šiška, Seman,
Šlauková, Kaniarik, Multán, Belko, Krupčík, Kaniarik, Belička,
Turňová, Turňová, Kaniarik, Kaniarik, Kubej, Jerguš.

Poradie v miniturnaji: 1. HK
Poprad, 2. HK BREZNO, 3. HKM
Zvolen. Jeden zápas sme vyhrali
jeden prehrali a preto môžeme byť
len sčasti spokojní. Hráči musia
pochopiť, že sila v zápasoch vychádza z obetavého kolektívneho
výkonu a len ak všetci hráči siahnu na dno síl, môžeme poraziť silných súperov.

0. - 3. ROČNÍK
PREDPRÍPRAVKA

HK BREZNO - HC 05 B. BYSTRICA 4:5 (4:2, 0:3)
HK BREZNO - HC 05 B. BYSGóly BR: Kaniarik, Polakovič, TRICA 3:17 (1:7, 0:2, 2:8)
Multán, Polakovič.
Góly BR: Lamper, Ambrózy 2. (hkb)

Strieborná Alžbeta Cerovská.

FOTO: VC

Dve zlaté medaily
v karate pre Brezno

Pred mesiacom sa v metropole východného Slovenska
v Košiciach konalo 1. kolo
Slovenského pohára ml. kadetov, kadetov, juniorov a U21.
V konkurencii 50 klubov z celého Slovenska a z 300 pretekárov
si v kategórii kumite kadetky
po dvoch prehratých zápasoch

a jednom víťazstve vybojovala Terézia Ťažká 5. miesto.
V kategórii U21 reprezentovala Karate Klub Brezno Tatiana
Tapajčíková, ktorá vo svojej
váhe – 68 kg, ale aj v kategórii
OPEN, nenašla premožiteľku a
vybojovala dve prvenstvá.
(mj)
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