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DNI MESTA BREZNA
2016 SÚ ZA NAMI

Dni mesta Brezna 2016 opäť ponúkli pestrý a lákavý program. Osobitné postavenie v plejáde podujatí mala Kultúra Brezna v čase a pietny akt položenia kvetinových zástav k soche generála Milana Rastislava Štefánika.

Mesto každoročne organizuje komplex podujatí,
ktoré sú oslavou jeho bohatej histórie a ľudí, ktorí v ňom žijú. Tentoraz sa
konali pod moderátorskou
taktovkou Mareka Poliaka
z Valaskej.
Pietny akt pri soche
Milana Rastislava
Štefánika
Sviatok horehronskej
metropoly s obyvateľmi,
predstaviteľmi mesta a obcí
okresu prišli osláviť aj vzácni
hostia z partnerských miest
Ciechanów, Nadlak, Čačak,
Nový Bydžov, pozvanie prijal aj poslanec NR SR Radovan Baláž. Naposledy sa delegácie zo zahraničia spoločne stretli v Brezne vlani na
oslavách 750. výročia prvej
písomnej zmienky o meste.
Ako povedal primátor To-

máš Abel, zahraniční hostia patria k neodmysliteľnej
súčasti Dní mesta, pretože
im dodávajú medzinárodný
význam a vážnosť. „Zároveň
ma teší, že kým na začiatku
nás spájali najmä pracovné vzťahy, po niekoľkých
stretnutiach som v našich
partneroch našiel aj výborných osobných priateľov.
To všetko dáva predpoklady
pre ďalšiu intenzívnu spoluprácu, ktorá bude v prospech partnerských miest
i všetkých ich občanov.“
Predstavitelia mesta a zástupcovia družobných krajín si tradične počas pietneho aktu uctili pamiatku
generála Milana Rastislava
Štefánika a k jeho soche položili kvetinové zástavy. Ako
v príhovore povedal primátor, mesto má ambíciu patriť
k tým, ktorí docenia obrov-

ský Štefánikov prínos pre
moderné dejiny slovenského národa. „Aj preto v súčasnosti zakladáme Klub M.
R. Štefánika a pripravujeme
tiež projekt jeho historickej
pamätnej izby, umiestnenej
v zrekonštruovanej zvonici,
odkiaľ bude výborný výhľad
na celé námestie.“
Kultúra Brezna v čase
Osobitné postavenie v plejáde podujatí mal slávnostný program Kultúra Brezna
v čase, ktorý bol venovaný
umeleckým telesám mesta. Hrané pásmo mladého
režiséra Michala Réckeho
divákom ponúklo krátku komédiu o dvoch zbojníkoch,
ktorí sa rozhodli využiť zhon
počas príprav mestských
osláv na zbíjanie. Ako prvého sa rozhodli okradnúť starostu, no včas sa dozvedeli,

že nie je čo kradnúť, pretože
starosta všetky svoje peniaze
investoval do programu. Na
pódiu sa postupne predstavili domáce združenia záujmovo-umeleckej činnosti,
ktoré obohatili Dni mesta
o umelecký zážitok. Na záver
podľa scenára do deja vstúpil
primátor Tomáš Abel a predstavenie zrušil. Ako povedal
Michal Récky, išlo o vymyslený príbeh, ktorý sa vtipnou
formou snažil prezentovať
význam kultúry pre spoločnosť.
Primátor poďakoval
umeleckým telesám
mesta Brezna
Najväčšou odmenou pre
umelca je uznanie a potlesk.
Kultúrne telesá mesta Brezna
si ho už počas svojej kariéry
zaslúžene užili nespočetne.
(Pokračovanie na 2. strane)

FOTO: MSÚ

S hviezdami spievalo
celé námestie
STRANA 2

Jubilejný ročník Detského
Chalupkovho Brezna
STRANA 3

Dobrovoľným hasičom
poďakovali za ich prácu
STRANA 4

Bomburova šabľa
vo vynovenej synagóge
STRANA 5

V exhibičnom futbalovom
zápase vyhrali Brezňania

Najbližšie číslo Brezňana vyjde o dva týždne
16. JÚNA 2016

STRANA 8

SPRAVODAJSTVO

2

Brezňan
mestské noviny

2. 6. 2016

DNI MESTA BREZNA 2016
S hviezdami spievalo celé námestie
Prišla aj legenda slovenskej pop music Peter Nagy
Pri zostavovaní hudobného
programu Dní mesta stavili organizátori na osvedčených miestnych interpretov,
no nechýbali ani slovenské
hviezdy.

Počas pietneho aktu si uctili pamiatku generála M. R. Štefánika. FOTO: MSÚ

Dni mesta Brezna
2016 sú za nami

(Dokončenie z 1. strany)
Za dlhodobý prínos pri
zachovávaní a rozvíjaní
vzácnych tradícií im primátor vyjadril obdiv a odovzdal ďakovný list mesta
umeleckým vedúcim – folklórneho súboru Mostár,
detského folklórneho súboru Šťastné detstvo, Speváckeho zboru mesta Brezna,
Divadelného súboru Jána
Chalupku, Dychového orchestra Brezno, Dychovej
hudby Mostárenka a skupiny historického šermu Berezun.
„Som úprimne rád, že

Brezno ostalo mestom kultúry, hoci sme sa z času na
čas museli vysporiadať aj
s nekultúrnymi prejavmi.
Umenie však bude živé, kým
bude mať svojich priaznivcov a nositeľov. Preto vám
prajem, aby ste nemali núdzu o nových záujemcov
a nasledovníkov, na vystúpeniach sa vždy stretali
s početnou diváckou kulisou a aj naďalej prinášali
ľuďom toľko radosti a pozitívnych emócií ako doteraz.
V mene mesta a jeho obyvateľov ešte raz ďakujem,“ povedal primátor.
(md)

Rovnako ako vlani boli
spolutvorcami programu aj
Brezňania, ktorí si v hlasovaní vybrali skupinu Iné Kafe.
Diváci ju privítali poriadnym
potleskom, skandovaním a výborne sa zabávali. Ešte pred
ňou sa v piatok podvečer na
hlavnom pódiu predstavila kapela Silo a lampa svieť, Lukáš
Grüner a Balkansambel. Posledná lahôdka v piatok večer
čakala na divákov v podobe
Legenda československej pop music Peter Nagy v Brezne.

Emma Drobná.

Program Kultúra Brezna v čase.
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skvelých šoumenov a hudobníkov zo skupiny Polemic, ktorých koncert prerušila poriadna prietrž mračien. Príjemné
osvieženie priniesol aj známy
rozhlasový moderátor DJ Julo
alias Python.
Večer hviezd v sobotu určite
nepodliezol latku nastavenú
v piatok, no jeho názov bol
symbolický. O skvelú náladu
sa postaral fenomenálny horehronský akordeonista Michal
Červienka, bravúrne výkony
podal gitarista David Bílek,

Brezňania si v hlasovaní vybrali kapelu Iné Kafe.
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ktorý po prvý raz prenikol do
povedomia verejnosti v súťaži
Česko Slovensko má talent, či
vynikajúci muzikálový spevák
Martin Vetrák. Po nich už pódium patrilo finalistom Superstar Emme Drobnej a Pavlovi
Kovalíčkovi, ktorí zožali veľký
úspech. Svoje najväčšie hity
prišla na Horehronie zaspievať
legenda československej pop
music Peter Nagy so skupinou
Indigo, s ktorým na námestí
spievalo nespočetné množstvo
návštevníkov.

FOTO: MSÚ

Bodku za hviezdnym večerom dal veľkolepý ohňostroj,
no skvelá zábava na námestí
ním neskončila. Práve naopak, ešte pokračovala so
skupinou ZBM a potrvala až
do skorých ranných hodín.
Primátor Tomáš Abel ďakuje
všetkým organizátorom, ktorí
pripravili veľmi pestrý a lákavý program, a súčasne všetkým návštevníkom za to, že
si našli cestu na breznianske
námestie.
(md)

Koncert skupiny Polemic prerušila poriadna prietrž mračien.

FOTO: MSÚ

Brezno pre Otta Weitera pripravilo prekvapenie
Vo štvrtok popoludní námestie ožilo vďaka repeťáckym hitom v podaní speváckych hviezd. Hlavný hostiteľ
programu Otto Weiter sa
potešil milému prekvapeniu,
a to soške OTO, ktorú mu
odovzdal primátor Tomáš
Abel.
Námestie sa zmenilo na
veľkú tančiareň pod holým
nebom. Kaviareň pod mestskou vežou sa už stala medzi
návštevníkmi veľmi obľúbená, preto evergreeny si nenechali ujsť ani tentoraz. Diváci
veľkým potleskom privítali
hostiteľa hudobno-zábavného
programu Otta Weitera a jeho
hostí.
Spevákovi sa v Brezne veľmi
páči, podľa jeho slov je to veľ-

mena Otto, ocenenie Osobnosť
televíznej obrazovky ešte nikdy nedostal. Zábava už potom
pokračovala do neskorých večerných hodín. Blok repeťáckych hitov v podaní Otta Weitera a jeho hostí Andrey Fisher,
Barbory Balúchovej, Anny
Šestákovej, Sama Lorenčíka,
v sprievode hudobnej skupiny
Galaktik bol nevšedným zážitkom pre všetkých divákov aj
tanečníkov. Oživenie priniesla
divadelno-tanečná skupina
Studnička a Zumba pri dennom centre Prameň, ktorého
členky napiekli koláče v cukrárni U babky za babku. Na
námestí vládla úžasná nálada,
Duo Mirka a Ondrej Potančokovci pred plným breznianskym námestím.
k čomu prispelo aj spevácke
FOTO: MSÚ
Otto dostal sošku OTO.
FOTO: MSÚ
duo Mirka a Ondrej Potančomi pekné mesto, v ktorom nie- zároveň sa vedia aj spontánne šil milému prekvapeniu od mu odovzdal primátor Tomáš kovci z Brezna.
(md)
lenže žijú pracovití ľudia, ale zabávať. Vo štvrtok sa pote- Brezňanov, soške OTO, ktorú Abel. O to viac, že ako nositeľ
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Detské Chalupkovo Brezno
každoročne zvyšuje svoju kvalitu
Jubilejný ročník Detského
Chalupkovho Brezna je úspešne
za nami. Škôlkari pod vedením
učiteliek opäť predviedli svoje
herecké a výtvarné nadanie.
Detské Chalupkovo Brezno
každoročne zvyšuje kvalitatívnu úroveň.

Logo sa stalo jedným zo symbolov mesta.

Mesto predstavilo svoje logo

Na prehliadke sa zúčastnilo
až 116 škôlkarov

Tradičným hostiteľom prehliadky tvorivosti detí a pedagógov okresu Brezno je Základná škola s materskou školou na
Mazorníkove, a tak tomu bolo
aj vo štvrtok 26. mája. Súťažiacich a hostí privítal riaditeľ školy Peter Macko, zástupkyňa pre
materskú školu Libuša Šaríková
a primátor Tomáš Abel, ktorý
najmenším poprial, aby sa im
na súťaži páčilo a všetky vystúpenia vyšli podľa ich predstáv.
Ako zhodnotila školská in-

Detskí diváci.

Počas breznianskych osláv
sa návštevníci oboznámili
s logom mesta, ktoré ho bude
charakterizovať.

Škôlkari predviedli svoje herecké a výtvarné nadanie.

špektorka a zároveň členka
poroty Melánia Dubínyová, 10.
ročník bol významný kvalitou
a aj rekordným počtom detí
(116). „Ukázalo sa, že drama-

FOTO: MSÚ

FOTO: MSÚ

tická a výtvarná výchova majú
nezastupiteľné miesto v materských školách. Potešila ma
inovácia a vzrastajúca kvalita
v obidvoch oblastiach, čo len
potvrdzuje prínos vzdelávania,
ktoré učiteľky nezištne absolvovali bez toho, aby získavali kredity. Naopak, robili to pre svoj
sebarozvoj a hlavne pre svojich
maličkých zverencov. Chcem
zdôrazniť, že organizácia takéhoto formátu a pri takom počte
detí je veľmi náročná vzhľadom
na vekové a psychohygienické
osobitosti detí.“

z Nemeckej s inscenáciou Janko
Hraško. Ďalšie ocenenia získali materské školy z Podkoníc,
z MPČĽ 35, Brezno, Pionierskej
2 – Hradby 9, Brezno, zo Závadky nad Hronom, Čierneho
Balogu – Ulica Hlavná. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia výtvarnej tvorby. Diela
zhotovené malými umelcami
vyhodnotila trojčlenná porota,
ktorá rozhodla o laureátovi Materskej škole Valaská za projekt
Sestričky. Ďalšie ocenenie udelili materským školám Štiavnička – Podbrezová, Závadka nad
Hronom, Pohronská Polhora,
Pionierska 2 – Boženy NemcoLaureátmi sa stali
vej, Brezno, Karola Rapoša –
škôlkari z Nemeckej
Nálepkova 50, Brezno, Čierny
a z Valaskej
V kategórii tvorivej drama- Balog – Krám, MPČĽ 35, Breztiky sa laureátom stali škôlkari no a Pohorelá.
(md)

Splav netradičných plavidiel odštartovali
zástupcovia mesta a družobných krajín

V pokojných vodách rieky
Hron medzi Breznom a Valaskou sa už tradične plavili
posádky na vlastnoručne vyrobených plavidlách.
Na splav sa podujalo niekoľko odvážlivcov a o zábavu nebola núdza.

Plavidlá nemusia spĺňať
špeciálne kritériá

Pneumatiky, zviazané pet
fľaše, nafukovačky, nafukovacie člny rôznych veľkostí – to
sú plavidlá, na ktorých posádky
raz v roku splavujú Hron, čiže
nemusia spĺňať žiadne špeciálne kritériá. Tak tomu bolo aj
v sobotu 28. mája. Ako vysvetľuje hlavná organizátorka Silvia
Vilhanová z Valaskej, podstatné
je, aby to držalo na vode a aby
sa nik neutopil. Zúčastniť sa
tiež môže každý bez rozdielu
veku. „Väčšinou to býva tak, že
sa účastníci na splav neprihlasujú, preto čakáme na moment
prekvapenia, koľkí sa pod mostom zídeme a aké témy tam nájdeme. Tentoraz si výnimočnú
plavbu nenechala ujsť ani posádka z Liptovského Mikuláša.“

FOTO: MSÚ

Fantázii sa medze nekládli. FOTO: MSÚ

Dve zastávky a sú v cieli

Plavidlá už tradične odštartovali pod mostom autobusovej zastávky v Brezne, tentoraz
však za účasti primátora Tomáša Abela a delegácií z družobných miest. Milovníkom dobrej zábavy popriali, aby všetci
úspešne a s úsmevom dorazili
do cieľa a aby ich neopúšťala
inšpirácia pre podobné bláznivé nápady, lebo smiechu a humoru nikdy nie je dosť.
Ako povedala Silvia Vilhanová, prvé stanovište bolo na
úrovni benzínovej pumpy na
Banisku, ďalšie vo Valaskej

pred čističkou odpadových
vôd. „Snažíme sa na seba všetci
počkať, aby sme do cieľa vošli
usporiadane a diváci nemuseli
na plavidlá čakať pridlho.“

Splav pokračoval
hudobným programom

V materskej časti obce Valaská bol po ukončení splavu opäť
pripravený program, ako aj súťaže pre deti i dospelých. „Tento
rok sa predstavili dve hudobné
telesá Los Babbracos a dievčenská spevácka skupina Kačurienky, ktoré zafinancovala obec
Valaská.“ A akú spätnú väzbu

dostáva hlavná organizátorka
od účastníkov? „Musím sa pochváliť, že dobrú, preto v tejto
akcii pokračujeme. Ľudia, ktorí splavujú Hron po prvýkrát,
sú prekvapení, aký je pohľad
z vody iný. Po vode vidíme plávať kačky, stretneme rybárov,
započúvame sa do šumenia perejí, zvládame krízové situácie
namočenia jednotlivých účastníkov, zaspievame si.“ Ako na
záver dodala, podujatie sa koná
vždy v každom počasí. „Neraz
sa stalo, že splavujúce posádky
prišli z pekného počasia do Valaskej mokrí ako myši.“ (md)

Návrh nového loga mesta
pochádza z dielne mladého
Brezňana Ľuboša Pohančaníka, ktorý má blízky vzťah
k svojmu mestu a rozhodol
sa mu aj takouto formou pomôcť. Pri tvorbe sa inšpiroval
logami moderných slovenských i zahraničných miest,

ku ktorým by sa chcelo Brezno postupne zaradiť. Logo
zachytáva dominantu mesta –
mestskú vežu (zvonicu), ktorú
samospráva plánuje zrekonštruovať a dodať jej dôstojnejšiu a reprezentatívnu podobu.
„Logo sa po Dňoch mesta stáva jedným z našich symbolov
a bude pravidelne používané
v oficiálnej i neoficiálnej komunikácii,“ povedal primátor
Tomáš Abel.
(md)

Umelecké telesá mesta varili pre návštevníkov guláše.

FOTO: MSÚ

Pri stánkoch umeleckých kolektívov
mesta vládla úžasná atmosféra
Umelecké telesá mesta tentoraz zabávali návštevníkov
pri varení gulášov. Rozospievali či roztancovali skoro každého, kto prechádzal okolo
nich. Pochvalu si zaslúžia
aj za vynikajúce kulinárske
umenie.
Breznianska kultúra na
severe. Taký bol názov dopoludňajšieho programu Dní
mesta v sobotu. Po prvýkrát
sa domáce kultúrne organizácie Mostár, Šťastné detstvo, Spevácky zbor mesta
Brezno, malá dychová hudba
Mostárenka, ako aj skupina
historického šermu Berezun
a Divadelný súbor Jána Chalupku prezentovali nielen svo-

jím umením, ale aj vlastnou
kuchyňou. V parku pri kostole
od skorých ranných hodín už
stáli na svojich stanovištiach a
prikladali do ohňa pod kotlík,
v ktorom varili guláš. Každý
návštevník mal možnosť si
ho kúpiť za symbolickú cenu
a ochutnať, ktorý je najlepší.
Popri práci dotvárali príjemnú atmosféru, veď ako by to
bolo, keby pri varení folkloristi nehrali či nespievali. Ľudia s nimi spievali, tancovali,
zábava bola neskutočná. Návštevníci sa mohli tiež zastaviť
na chutný primátorský guláš, ktorý bol naviac spojený
s charitatívnou zbierkou. Vystúpením potešila aj country
skupina Vodopád.
(md)

Skupina historického šermu Berezun.

FOTO: MSÚ
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Dobrovoľným hasičom
poďakovali za ich prácu
V sobotu večer sa Brezňania poďakovali za obetavú prácu dobrovoľným
hasičom mesta Brezna pri
príležitosti ich okrúhleho
jubilea.
Ocenenia počas Dní mesta sa dostalo aj príslušníkom
Dobrovoľného hasičského
zboru, ktorý tento rok oslavuje 140. výročie svojho založenia. Jubilantovi za dlhoročný
prínos pre Brezno a Brezňanov verejne poďakovali viceprimátori Ján Králik a Petra
Dzurmanová a odovzdali im
zlatú trofej.
Dobrovoľní hasiči pravidel-

ne zachraňujú nielen majetky
a veci, no neraz pomáhajú aj
pri záchrane ľudských životov. Chvályhodné je aj to, že sa
venujú práci s mládežou, odborným prednáškam a praktickým ukážkam. „Ďakujem
vám za obetavú prácu v prospech nášho mesta a do ďalších rokov úprimne prajem,
aby ste úspešne nadviazali na
svoju bohatú históriu, nemali
núdzu o početnú členskú základňu a nasledovníkov a naďalej boli ozdobou dobrovoľných zložiek nielen v regióne
Horehronia,“ povedal Ján
Králik.
(md)

Záhradný koncert sa breznianskej ZUŠ-ke opäť vydaril.

FOTO: MSÚ

Záhradný koncert v ZUŠ-ke potešil
všetkých milovníkov hudby a spevu
Dvor Základnej umeleckej
školy v Brezne vo štvrtok ožil
hudbou a spevom. K veľmi
príjemnej atmosfére záhradného koncertu prispelo aj slnečné počasie.

Dobrovoľným hasičom z Brezna odovzdali ocenenia.

FOTO: MSÚ

Letný jarmok tradične ponúkal
výrobky od výmyslu sveta
Remeselníci a jarmočníci
z celého Slovenska opäť zavítali do Brezna. Návštevníci
Dní mesta mohli obdivovať
pestrú ponuku tovaru, remeselníckych výrobkov či
ochutnať rôzne špeciality.
Letný jarmok v Brezne, ktorý je už neoddeliteľnou súčasťou osláv mesta, si tento rok
zapísal už piaty ročník. Ako
informovala Kvetoslava Ďuriančíková z mestského úradu, návštevníci mali možnosť
vidieť pestrú ponuku spotrebného i remeselného tova-

ru, obdivovať krásu ľudových
výrobkov, výrobu črpákov
a píšťal či paličkovanie čipky.
Nechýbali ani výrobky z prútia, kožené, drôtované alebo
bižutéria.
„Letný jarmok ponúkal aj
niekoľko noviniek a prekvapení. Najmenší si nenechali
ujsť maľovanie na tvár, zábavu na kolotočoch a rôznych
atrakciách či povozenie na
mini koníkoch. Labužníci
sa zasa mohli pozastaviť pri
stánkoch so všakovakým občerstvením,“ dodala Kvetoslava Ďuriančíková.
(md)

Základná umelecká škola
v Brezne pripravila v poradí už
tretí Záhradný koncert, prvý
organizoval detský dychový
orchester pri príležitosti 5.
výročia založenia, druhý sa
konal vlani v rámci 55. výročia
založenia školy. Svoje nadanie
predviedli žiaci hudobného
odboru, ktorí v rámci vyučovania navštevujú aj hodiny
komornej a orchestrálnej hry.
Na koncerte odzneli skladby
rôznych žánrov v podaní ľudovej hudby so speváčkami, dychového kvinteta, sláčikové-

FOTO: MSÚ

ho orchestra Golden Strings,
akordeónovo-keybordového
súboru Dino, kapely Hrdzavá
mačka a detského dychového
orchestra. Podujatie spestrila

výstava prác žiakov výtvarného odboru a maľovanie na
tvár, čo realizovali výtvarníci
školy. A ako hodnotí Záhradný koncert riaditeľka základ-

nej umeleckej školy Gabriela
Pravotiaková? „Vlastné podujatie sa mi hodnotí dosť ťažko, na túto otázku by možno
lepšie odpovedali návštevníci.
Súdiac však podľa záverečného potlesku a ich úsmevov na
tvári sa koncert vydaril, k čomu výraznou mierou prispelo
aj počasie. Moje poďakovanie
patrí všetkým, ktorí koncert
pripravili, napiekli sladké dobroty, Združeniu rodičov pri
ZUŠ, Zmrzline Brezno, tiež
Dychovému orchestru Brezno
za ozvučenie koncertu. Ďakujem za návštevu aj primátorovi Tomášovi Abelovi, ktorý
si v nabitom programe Dní
mesta našiel čas a prišiel nás
pozdraviť,“ povedala Gabriela
Pravotiaková.
(md)

Mladí pripravili program pre svojich rovesníkov.

FOTO: MSÚ

Námestie vo veľkom štýle patrilo aj školákom
Dni mesta boli venované aj
školákom. V piatok dopoludnia breznianske námestie ožilo práve žiakmi a študentmi.
Zavítali medzi nich aj zástupcovia Brezna a družobných
miest, ktorí ich pozdravili
v rodnom jazyku.

Letný jarmok si zapísal už piaty ročník.

FOTO: MSÚ

Dni mesta boli vo veľkom
venované aj deťom a mládeži.
V jednej z častí štvordňového programu si zmerali sily
na 5. ročníku športových turnajov základných a stredných
škôl, v piatok dopoludnia sa
zasa mohli zabaviť na námes-

tí. V tento deň medzi žiakov
a študentov zavítali aj zástupcovia mesta Brezna, za ktorých
sa prihovorila viceprimátorka
Petra Dzurmanová a všetkým
popriala veľa radosti z tohtoročných podujatí v rámci Dní
mesta, určených všetkým vekovým kategóriám.
Pozvanie na Dni mesta prijali aj delegácie družobných
miest, ktoré prišli i medzi školákov a pozdravili ich v rod- FOTO: MSÚ
nom jazyku. V centre mesta
vládla počas programu Škola selá nálada, k čomu prispeli stánkov s občerstvením a s rebaví školu pod moderátorskou vystúpenia žiakov, prezentácie meselníckymi výrobkami.
(md)
taktovkou Mareka Poliaka ve- jednotlivých škôl, množstvo
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Bomburova šabľa
vo vynovenej synagóge
Počas Dní mesta sa v zrekonštruovanej breznianskej
synagóge uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 21. ročníka medzinárodnej súťaže
kresleného humoru a satiry O
Bomburovu šabľu.
Do súťaže na tému Škola –
základ života prišlo 190 prác od
127 autorov z Českej republiky
Nemecka, Poľska, Rakúska,
Ukrajiny, Uzbekistanu a Slovenska.
V kategórii do 15 rokov (prišlo 105 prác od 101 autorov)
prvé miesto získala Viera Kováčiková zo Základnej školy s MŠ
P2 v Brezne. Na druhom mieste
sa umiestnila Lenka Gábrišová a na treťom Nikolas Puška
zo Špeciálnej základnej školy
v Brezne. Okrem toho čestné
uznanie získali Martin Brveník zo Základnej školy s MŠ
K. Rapoša v Brezne, Kristína
Kuvíková a Alexandra Vojtásová z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne. Do tejto kategórie okrem breznianskych škôl
poslali svoje kresby aj žiaci zo
základných škôl z Beňuša, Ľubietovej, Kriváňa, ba dokonca
z Rakúska.
Víťazom hlavnej kategórie
nad 15 rokov a držiteľom zlatej
Bomburovej šable sa stal Peter
Sedlák z Prešova. Striebornú
šabľu získal Henryk Cebula
z Poľska a bronzovú Martin
Barvirčák zo Svidníka. Čestné
uznanie v tejto kategórii porota
udelila Vladimirovi Kazanevskému z Ukrajiny, Makhmudjanovi Eshonkulovi a Furkatovi
Usmanovi z Uzbekistanu, Jiřimu Hiršlovi z Českej republiky
a Andrejovi Mišánekovi z Popradu.
Ocenenia najúspešnejším
karikaturistom odovzdal pri-

Gymnazisti si slávnostne prevzali maturitné vysvedčenia.

Gymnazisti si slávnostne
prevzali maturitné vysvedčenia
Maturanti breznianskeho gymnázia si počas Dní
mesta slávnostne prevzali
vysvedčenia v mestskom úrade. Primátor Tomáš Abel im
v obradnej sieni zároveň poprial veľa úspechov na ďalšej
životnej púti.

Tohtoročná Bomburova šabľa na tému Škola – základ života.

mátor Tomáš Abel s predsedom poroty Petrom Zifčákom.
Súčasťou vyhodnotenia súťaže
bola aj vernisáž najúspešnejších

FOTO: MSÚ

prác, na ktorej boli prítomné aj mesta Brezna a skupiny histodelegácie partnerských miest. rického šermu Berezun.
O popularite súťaže O BomVernisáž výstavy spestrilo vystúpenie Speváckeho zboru burovu šabľu, ktorá je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou Dní mesta Brezna, svedčí aj list, ktorý prišiel tento mesiac na adresu organizátorov od
Igora Škrivára z Piešťan, v ktorom okrem iného píše: „Dvakrát som sa ako kresliar zúčastnil Bomburovej šable, ktorá
bola počas Dní Brezna. Bol som
prvýkrát v tomto meste. Očarilo ma. Fantastický sprievodný
program na námestí. Samotný
scenár Bomburovej šable bol
vynikajúci. Veľa humoru, nielen kresleného, krásnych kresieb, príjemní ľudia, vynikajúca
atmosféra v synagóge.“ Výstava
najúspešnejších kresieb Bomburovej šable 2016 v synagóge
potrvá do konca júna.
Oceňovanie. FOTO: MSÚ
(dr)

VYBERÁME Z KRONIKY MESTA

Novodobá tradícia Dní mesta Brezna
V roku 1995 uplynulo 730
rokov od prvej písomnej
zmienky o tomto území. Toto
historické výročie motivovalo
vedenie mesta k organizovaniu osláv, ktorými sa začala
novodobá tradícia organizovania Dní mesta Brezna.
Primátorom v tom roku bol
Ing. Vladimír Faško. Podujatia
na počesť 730. výročia vzniku
mesta sa konali počas celého
roka, ústredné oslavy vyvrcholili 15. a 16. septembra. Ich
súčasťou bolo množstvo podujatí, medzi najzaujímavejšie
patril historický sprievod, ktorý previedol účastníkov najdôležitejšími medzníkmi histórie
mesta. Presne po úderoch zvonov mestskej veže o dvanástej
hodine sa spred domu kultúry

FOTO: MSÚ

na námestie pohol historický
sprievod. Na jeho čele kráčali
najvýznamnejší dejatelia v histórii mesta, Ján Chalupka, Zechenter-Laskomerský, Martin
Rázus, Ján Čipka - osobnosti
mesta v historických kostýmoch aj svojou fyzickou podobou ako tí skutoční. Po prejdení
ulicami mesta a okolo námestia
sa na tribúne pri veži odohrávali takmer tri hodiny jednotlivé
historické výjavy, ktoré boli súčasťou sprievodu. Stovky účinkujúcich v historických kostýmoch, ulice plné návštevníkov,
výborná atmosféra.
Krásne podujatie, ktoré sa
už na Dňoch mesta nikdy v takom rozmere neopakovalo, bolo stretnutie rodákov ako súčasť
osláv 730. výročia mesta. Primátor mesta pozval do veľkej

sály hotela Ďumbier takmer sto
osobností, ktorých osudy boli
v minulosti spojené s Breznom.
Spomienky úspešných rodákov
na roky prežité v Brezne, vyznania, pozitívne emócie tých,
ktorí svojou prácou a konaním
prekročili hranice nášho chotára.
Od roku 1995 sa konali
Dni mesta Brezna každoročne,
každé boli niečím výnimočné,
jedinečné. V roku 1996 bolo
hlavným cieľom organizátorov
zaktivizovať čo najviac mladých ľudí, konali sa opäť v jeseni počas štyroch dní. Zaujímavý bol študentský karneval
a prezentácia aktivít spolkov,
záujmových klubov. V tomto
roku sa prvýkrát na základe
Štatútu mesta začali udeľovať
ocenenia - Cena mesta a Cena

primátora. Najrozsiahlejšie boli Dni mesta v roku 1997; konali
sa opäť v jeseni, trvali celý jeden
týždeň. Na tomto ročníku sa založila aj nová tradícia študentského podujatia Miss a Mister
stredných škôl, ktorá v rôznych
obmenách vytrvala až do roku
2011.
Po rokoch organizovania
Dní mesta sa ukázalo, že jeseň
je v našich klimatických podmienkach nie najvhodnejšia na
organizovanie podujatí na verejných priestranstvách, a tak sa
od roku 2004 konajú Dni mesta
pravidelne v závere májových
dní. A tak sme na tohtoročných
Dňoch mesta Brezna oslavovali
historické výročia nášho mesta
už po dvadsiaty druhý raz.
Anna Štulrajterová
kronikárka mesta Brezna

Pre maturantov z Gymnázia
Jána Chalupku v Brezne bol
piatok 27. mája výnimočný.
Nielenže si mohli vychutnávať
spolu so svojimi rovesníkmi
bohatý program Dní mesta,
ale aj po zvládnutej skúške
dospelosti si v tento deň
v mestskom úrade slávnostne
prevzali maturitné vysvedčenia. Osobne im ich odovzdal
primátor Tomáš Abel, ktorý

v obradnej sieni zároveň privítal vedenie školy a členov
pedagogického zboru. Maturantom zablahoželal k dosiahnutým študijným výsledkom
a k úspešnému absolvovaniu
gymnázia, ktoré sám kedysi
navštevoval.
„Či sa už rozhodnete pokračovať v štúdiu, alebo sa
vyberiete inou cestou, na ďalšej životnej púti vám prajem,
aby ste boli šťastní a spokojní
a nezabudli na tých, ktorí vás
na nej starostlivo sprevádzali,“
prihovoril sa primátor Tomáš
Abel. Na záver pekné motto Senecu: „Neučíme sa pre
školu, ale pre život. Učíme sa
v prvom rade sami pre seba.“
(md)

Cesta rozprávkovým lesom priniesla deťom množstvo zaujímavých
atrakcií a disciplín.
FOTO: MSÚ

Cesta rozprávkovým lesom
Nedeľa počas Dní mesta už
pravidelne patrí najmenším
a ich obľúbenému podujatiu
Cesta rozprávkovým lesom,
ktorej hlavným organizátorom je Klub slovenských turistov Brezno. Aj tento rok si
deti prišli na svoje, veď v prírode našli množstvo zaujíma-

FOTO: MSÚ

vých atrakcií a disciplín, ako
aj rozprávkových postavičiek.
Na záver ich čakalo občerstvenie, na ohníku si upiekli
špekáčiky a mohli sa tešiť
z príjemne prežitého a pre
mnohých nezabudnuteľného
dňa.
(md)
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3. 6. PIATOK, 5. 6. NEDEĽA 19:00 hod.
OSTRÍ CHLAPCI
Krimi/Triler, USA, 2016, 115 min., české titulky, MP12, 2D. Vstupné 4€. Súkromný detektív Holland March (Ryan Gosling) a nájomný drsňák Jackson Healy (Russell Crowe) spájajú svoje sily a podieľajú sa na vyšetrovaní hľadaného dievčaťa a zdanlivo nesúvisiaceho
úmrtia jednej pornohviezdy. V režisérskej a scenáristickej taktovke
Shanea Blacka (Posledný skaut, Smrtonosná zbraň).
4. 6. SOBOTA, 16:00 hod.
ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM
Dobrodružný/Rodinný/Fantasy, USA, 2016, 113 min., české titulky, MP, 2D. Vstupné 4€. Už je znova čas na trochu bláznivé dobrodružstvo. Alica Kingsleighová sa ujala remesla po svojom otcovi
a strávila niekoľko posledných rokov na divokých vlnách svetových
oceánov. Po svojom návrate do Londýna objavia čarovné zrkadlo,
cez ktoré sa dostane späť do fantastické Ríše divov.
4. 6. SOBOTA, 19:00 hod.
AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY
Komédia/Romantický, Česká republika, 2016, 89 min., česká verzia, MP12, 2D. Vstupné 4€. Muži majú svoj rozum, ženy svoju taktiku.
7. 6. UTOROK, 18:30 hod.
ŽIVOT ADÈLE
Dráma/Romantický, Francúzsko, Tunisko, Belgicko, Španielsko. 2013, 179 min., české titulky, MP15, 2D. Vstupné 4€. Do života dvoch mladých žien vtrhne láska. Nečakane a vášnivo…
V 15 rokoch Adèle nič nespochybňuje: dievčatá jednoducho chodia s chlapcami. Adèlin život sa však obráti hore nohami, keď stretne Emmu, mladú ženu s modrými vlasmi, ktorá jej umožní objaviť
túžbu a presadiť sa ako dospelá žena. Adèle dospieva, hľadá samu
seba, stráca sa a znovu sa nájde...

Obnovme ihrisko v Brezne
spoločne s SPP

11. 6. SOBOTA, 16:00 hod.
ZÁZRAKY Z NEBA
Dráma, USA, 2016, 96 min., slovenské titulky, MP12, 2D. Vstupné:
4€. Pre veľký záujem 2. repríza. Ako vysvetlíte nevysvetliteľné? Svetoznámy skutočný príbeh inšpirovaný neuveriteľnými udalosťami
v rodine Beamových z USA. Keď sa Christy (Jennifer Garner) dozvie, že jej 10-ročná dcérka Anna (Kylie Rogers) trpí zriedkavým
nevyliečiteľným ochorením, začína sa ťažký boj s časom.

Nadácia SPP poskytla mestu Brezno finančný príspevok vo výške 1.000 EUR na obnovu ihriska na nábreží
Hrona pri gymnáziu a minigolfe. Mesto plánuje spolu
s príspevkovou organizáciou - Technické služby Brezno
do konca júna zmeniť nevyužitý a zanedbaný areál na
zaujímavý upravený priestor pre šport, aktívny oddych
a relax, pre stretávanie sa najmä detí a mládeže za účelom aktívneho využitia voľného času. Obnovené ihrisko
bude s trávnatým povrchom a doplnené funkčným vybavením pre realizáciu loptových hier. Prínosom bude
poskytnutie priestoru pre spoločensko-športové podujatia a skvalitnenie celkového mestského spoločenského
života.

11. 6. SOBOTA (3D), 12. 6. NEDEĽA, 19:00 hod.
WARCRAFT: Prvé stretnutie
Fantasy/Dobrodružný/Akčný, USA, 2016, 120 min., slovenský dabing, MP12. Vstupné: 5€ (3D), 4€ (2D). WarCraft štúdia Legendary predstaví epické dobrodružstvo, ktoré nás zavedie do sveta
Azeroth. Nikdy nekončiace spory medzi zoskupením rás Aliancie a Hordy budeme sledovať prostredníctvom ľudského generála
Anduina Lothara a orkského náčelníka Durotara. Navštívime tak
najznámejšiu baštu ľudského pokolenia - Stormwind, magický Dalaran alebo pod horou ukrytý Ironforge.
12. 6. NEDEĽA, 16:00 hod.
KORYTNAČKY NINJA 2
Akčný/Komédia/Dobrodružný, USA, 2016, 101 min., český dabing, MP12, 2D. Vstupné:. Michelangelo, Donatello, Leonardo
a Raphael sú tu opäť! Môžeme sa tešiť na pokračovanie ich dobrodružného príbehu.

Základná umelecká škola pozýva

9.6., 17.00hod., koncertná sála školy, I. absolventský koncert
spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru, vstupné
dobrovoľné

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE

10.6., 17.00hod., kinosála MsDK, orchestrálny koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Hriňová a ZUŠ Brezno, vstupné dobrovoľné
23.6. o 17.00hod., koncertná sála školy, II. absolventský koncert, vstupné dobrovoľné,
27.6. o 17.00hod., kinosála MsDK, predstavenie žiakov tanečného odboru

18. 5. 2016

ODBER KRVI
Najbližší výjazdový odber krvi sa uskutoční 8. 6. v Mestskom dome kultúry na Švermovej 7 v Brezne.
Odberové hodiny od 7.30 do 10.00

plagat3.JPG

MESTSKÁ KNIŽNICA
PETER GLOCKO
O múdrej Aničke, šalamúnskej
hlavičke (zážitkové čítanie).
(podľa požiadaviek ZŠ)
Termín: celý jún
Brezno – moje mesto
Virtuálna prechádzka mestom.
(podľa požiadaviek ZŠ)
Termín: celý jún
TVORIVÉ dielne
Maľované kamene
Termín: každú stredu od 15.00 h
-16.00 h
Vstup s platným čitateľským
preukazom, účasť nahlásiť deň
vopred
Bližšie info: 048/611 2291 alebo
monika.bacova@brezno.sk

2. – 5. 6. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
6. – 12. 6. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
13. – 16. 6. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 16.00 - 20.00,
soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.

SYNAGÓGA OTVORENÁ

počas XXI. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru
a satiry O BOMBUROVU ŠABĽU 2016 na tému Škola - základ
života.
Otváracie hodiny:
pondelok - streda - piatok
10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hod.
Vstupné dobrovoľné.

OZNAM
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o., oznamuje návštevníkom a pacientom nemocnice, že počas júna bude prebiehať
rekonštrukcia komunikácií a parkoviska v areáli nemocnice.
Vedenie NsP upozorňuje na možné dopravné obmedzenia počas realizácie týchto prác a prosí verejnosť o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov obsluhujúceho personálu parkoviska.

B

7

ŠPORT / KRÍŽOVKA

rezňan
mestské noviny

2. 6. 2016

DNI MESTA BREZNA 2016

O pohár primátora zabojovalo 24 škôlok
V poslednú májovú stredu
sa breznianska Aréna opäť po
roku zmenila na pravý olympijský štadión. Už po 19-tykrát sa tu stretli štvorčlenné
družstvá predškolákov z celého okresu, aby sa pokúsili
získať prestížnu trofej.

O okresnú športovú olympiádu materských škôl je každoročne veľký záujem. V tej ostatnej súťažilo až 96 detí.

Už 19 rokov

Do obľúbeného športového
podujatia, ktoré je už roky pravidelnou súčasťou osláv Dní
mesta, sa zapája väčšina materských škôl z Breznianskeho
okresu. Pôvodné dejisko hier,
ktorým bol futbalový štadión,
sa pred časom zmenilo na Arénu Brezno, a zdá sa, že to bola
správna voľba. Malí olympionici sú tu chránení pred vrtochmi
počasia a vďaka multifunkčnému charakteru budovy majú
k dispozícii všetko potrebné.
Motiváciou, prečo organizátori už 19 rokov pripravujú
toto podujatie, je, že šport patrí
medzi najlepšie prostriedky na
podporu a rozvoj dôležitých
vlastností u detí už v útlom veku. Usilovnosť, vytrvalosť a pre-

Autor:

PK Okresný výbor

Stupne víťazov.

Malí olympionici súťažili aj v skoku do diaľky.

dovšetkým čestnosť figurovali
aj v olympijskom sľube, ktorý
malí športovci zložili ešte pred
samotným zápolením. Populárnu súťaž otvoril primátor
Brezna Tomáš Abel, ktorý všetkým pretekárom poprial veľa

vlastní

domáce zviera časové jednotky

FOTO: MSÚ

sily a energie pri podávaní špor- ských škôl z celého regiónu, taktových výkonov.
že v skoku do diaľky, behu na 30
metrov, hode loptičkou a v štafete súťažilo dovedna 96 detí.
Trofej putuje
Nechýbala ani praktická zdrado Čierneho Balogu
Do rokmi overeného projektu votnícka príprava pod záštitou
sa tentokrát zapojilo 24 mater- Slovenského Červeného kríža
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a banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Kým mali rozhodcovia
plné ruky práce s vyhodnocovaním, malí pretekári si mohli zacvičiť zumbu alebo sa vyblázniť
v nafukovacom hrade.
Víťazstvo a Pohár primátora
z detskej olympiády si napokon
odniesla Materská škola z Čierneho Balogu - Krám, druhí sa
umiestnili škôlkari z Materskej
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školy Hradby Brezno a tretiu
priečku si vďaka svojim výkonom vybojovali malí športovci
z ďalšej breznianskej škôlky
Dr. Clementisa. V samostatnej
disciplíne zdravotná príprava najlepšie obstáli škôlkari
z Hronca, nasledovali predškoláci z Materskej školy Čierny Balog – Krám a bronzové skončili
deti z Materskej školy v Podbrezovej – Lopej.
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Láska v manželstve a rodičovstve ... (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 10. júna 2016. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Janku Varlovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Za účasti majstra sveta v chôdzi
ocenili najlepších športovcov
Na námestí ocenili za účasti majstra sveta v chôdzi Mateja Tótha najlepších športovcov Brezna. Primátor sa im
tak verejne poďakoval za dosiahnuté výsledky a úspešnú
reprezentáciu doma, ako aj
ďaleko za hranicami regiónu.
Dni mesta sa niesli aj v duchu oceňovaní. V piatok podvečer na pódium vyšli miestni
úspešní športovci so športovými osobnosťami, ktoré už
dosiahli úspech ďaleko za hranicami regiónu i Slovenskej republiky. Ocenenie im odovzdal
primátor Tomáš Abel a ako
sám povedal, ich výsledky sú
pre ostatných inšpiráciou.
„Mesto bude aj naďalej
podporovať svojich športovcov a verím, že možno aj práve v Brezne alebo v jeho okolí

Na námestí ocenili najlepších športovcov mesta.

vyrastú budúci úspešní reprezentanti a olympionici. Taktiež
budeme pokračovať s myšlienkou oceňovania úspeš-
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ných jednotlivcov a kolektívov
v rámci Dní mesta, lebo naše
uznanie a podpora týmto ľuďom určite patrí. Za doterajšie

výkony v mene mesta oceneným blahoželám a zároveň im
prajem, aby sa im na ne podarilo nadviazať aj v ďalšom
športovom pôsobení,“ dodal
primátor.
Ocenenie za účasti majstra sveta v chôdzi Mateja
Tótha získal Florbalový klub
Horehronec Brezno A, Jozef
Škultéty z Atletického klubu
Mostáreň MŠK Brezno, Dušan
Sliačan zo Športového streleckého klubu pri MŠK Brezno,
Vojtech Medveď zo Slovenského cykloklubu Ďumbier, Erika
Šreinerová z Klubu slovenských turistov TOMO Brezno,
Henrieta Horvátová z Klubu
biatlonu MŠK Brezno a Terézia
Ťažká z Karate Klubu Brezno.
Záujemcovia mohli od reprezentantov získať aj autogram.
(md)

V exhibičnom zápase vyhralo Brezno
Futbalový zápas, ktorý
slávnostným výkopom otvoril primátor Tomáš Abel, vyhrali hráči Brezna nad Čiernym Balogom. Turnaj ocenili
samotní hráči, ako aj diváci.
V súvislosti s plánovaným
obnovením futbalového klubu
v Brezne sa pred Dňami mesta v stredu 25. mája uskutočnil exhibičný futbalový zápas
medzi starými pánmi Brezna
a Čierneho Balogu. Na ihrisku
mestského futbalového štadióna sa proti sebe postavili
viaceré známe mená miestnej
futbalovej histórie, a tak popri
zábave nebola núdza ani o zau-

Exhibičný futbalový zápas medzi starými pánmi Brezna a Čierneho Balogu.
FOTO: MSÚ

Dva tituly Dunajskej
Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu
v kategórii dorastu a staršieho
žiactva sa uskutočnili 29. mája
v Banskej Bystrici. Pretekári

AK Mostáreň MŠK Brezno
získali spolu deväť medailí, čo
ich radí medzi najúspešnejšie
kluby. Dunajská je dvojnásobnou majsterkou SsAZ.

Medailisti: 1. Dunajská
Viktória 300 m st. žiačky
45,34 s, 1. 1500m prek. st.
žiačky 5:43,43 min; 2. Oravkin Ján diaľka st. žiaci 521
cm, 2. oštep st. žiaci 34,47 m;
2. Luptáková Veronika 300 m
prek. st. žiačky 51,72 s, 3. 100

jímavé športové momenty.
Úvod stretnutia patril primátorovi Tomášovi Abelovi,
ktorý turnaj otvoril slávnostným výkopom. Hráčov prišlo
povzbudiť takmer 400 fanúšikov, ktorí potleskom odmenili
každú útočnú akciu obidvoch
tímov. Zápas nakoniec skončil
v prospech Brezna, ktoré vyhralo nad Čiernym Balogom
4:2. Ako po stretnutí zhodnotil
vedúci odboru kultúry a športu mestského úradu Miroslav
Baran, hráči si tento futbalový
deň veľmi pochvaľovali a veria, že podobný si zopakujú aj
o rok.
(md)
m prek. st. žiačky 17,75 s; 3.
Králiková Kristína diaľka st.
žiačky 470 cm; 3. Štrba Pavol
1500 m dorastenci 4:54,89
min; 3. Slezák Viktor Jaromír
3000 m dorastenci 10:36,43
min.
(mč)

VÝZVA
pre základné, stredné školy, ako aj ostatné občianske združenia a jednotlivcov v okrese Brezno
k účasti na podujatí

Olympijský deň 2016
Olympijská štafeta Rio de Janeiro 2016.

Olympijský klub Banská Bystrica, AK Mostáreň MŠK Brezno, ZŠ a MŠ Pionierska 2 Brezno organizujú dňa 15. júna 2016 na Mestskom štadióne v Brezne v čase 8.30 – 14.00

Beh Olympijského dňa

pre vekové kategórie: škôlkari, ml. žiactvo, st. žiactvo, dorast, dospelí.
Dĺžky tratí: 200 – 500 m
Sprievodné akcie: streľba zo vzduchovky, streetball, autogramiáda olympionikov
Uskutočnené podujatie je propagáciou olympijskej myšlienky, pohybovej aktivity a zdravého životného štýlu.

Atlétky z Pionierskej 2 postúpili na Kalokagatiu
V posledný májový štvrtok sa
v Banskej Bystrici uskutočnilo
krajské kolo žiakov ZŠ a študentov SŠ v atletike. Technické zabezpečenie pretekov mala na starosti
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno.

v Brezne, chlapci zo ZŠ K. Rapoša
Pionierska 4 v Brezne obsadili 5.
miesto. Víťazné družstvá postupujú na celoslovenskú Kalokagatiu, ktorá sa uskutoční v Trnave.
Medailové umiestnenia pretekárov z nášho regiónu: 1. Dunajská
V súťaži družstiev zvíťazili Viktória P2 800m 2:32,43 min; 1.
dievčatá zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 Ridzoňová Daniela disk 29,94 m,

2. guľa 12,04 m; 2. 4 x 60 m žiačky
P2 34,02 s; 2. Slepička Jozef SG
ŽP Podbrezová 100 m 11,59 s; 2.
Remeňová Mária 1500 m 5:14,62
min; 3. Oravkin Ján P2 diaľka
541 cm; 3. Kadlečková Michaela
800 m 2:34,49 min; 3. Vonderčíková Veronika HA Brezno výška
135 cm.
(mč)
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