B

rezňan

číslo 3 / ročník 5
14. februára 2019

mestské noviny

Dvojtýždenník mesta Brezno / cena: zadarmo / tel.: 048/6306217 / e-mail: novinybreznan@brezno.sk / web: www.brezno.sk

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

S VÝSTAVBOU ĎALŠEJ ETAPY
CHCÚ ZAČAŤ UŽ TENTO ROK

Série rokovaní vedenia mesta so zástupcami Slovenskej správy ciest priniesli svoje ovocie. Kompetentní prisľúbili
pokračovanie projektu obchvatu Brezna aj nový most ponad Hron na Kuzmányho ulici a to už v priebehu tohto roka.
Mesto sa zároveň angažuje v aktivi- chýba na trase severojužného a výchotách združenia, ktoré sa snaží urýchliť dozápadného prepojenia moderná
dobudovanie dôležitej cestnej siete.
dopravná infraštruktúra. Práve z tohto dôvodu vznikla v máji 2017 Iniciatíva stredné Slovensko ako združenie
Nenechajú sa odradiť
Obyvateľom stredného Slovenska miest, ktoré chce svojou činnosťou

dosiahnuť dobudovanie kľúčových
diaľničných úsekov a rýchlostných
ciest. Začiatkom februára sa v Banskej
Bystrici stretli jej predstavitelia, aby
zhodnotili aktuálnu situáciu a spoločne rokovali o ďalších krokoch. Zhodli

sa, že aj naďalej dochádza k posúvaniu
termínov, nerealizovaniu procesných
úkonov či verejného obstarávania zo
strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
(Pokračovanie na 2. strane)

Sprevádzkovali triedu
pre 16 škôlkarov

Zmena pravidiel pri výrube
stromov v Brezne

Mesto kúpilo do nemocnice
nové polohovateľné postele
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S výstavbou ďalšej etapy
chcú začať už tento rok
(Dokončenie z 1. strany)
„Čas plynie a vážna situácia
v oblasti dopravy, ktorú chceme riešiť, stagnuje. Nejde len
o konkrétne mestá, držíme
spolu a chceme dosiahnuť
celoplošné riešenie,“ uviedol
primátor Banskej Bystrice a
predseda Iniciatívy stredné
Slovensko Ján Nosko.
V najbližšom období výbor plánuje napísať otvorený
list NDS a následne chce prerokovať jej postupy na úrovni
vlády. „Aj pre nás je dôležité
predĺženie úseku rýchlostnej
cesty R1 z Banskej Bystrice
smerom na Slovenskú Ľupču, pretože aj naše mesto a
naše obce sa týmto priblížia
k diaľnici,“ povedal primátor
Brezna Tomáš Abel.
Most v Ľupči opravia
Témou číslo jeden je
v týchto dňoch práve havarijný stav mosta pri Slovenskej
Ľupči, ktorým denne prejde viac ako 18 tisíc áut. Ako
potvrdila Lucia Karelová,
hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC), s uzavretím
mostného objektu sa počíta
len v krajnom prípade, čo by
ale pre motoristov znamenalo viac ako 200-kilometrové
obchádzky cez Ružomberok
alebo Lučenec. „Zatiaľ sa počíta so zúžením dvoch jazdných pruhov – obojsmerná
premávka ostane zachovaná.
Po vypracovaní projektovej dokumentácie ohľadom
časti podopretia mostného
objektu a jej schválení dôjde
k realizácii samotného podopretia,“ informovala.
Momentálne je na dotknutom úseku znížená
rýchlosť na 50 kilometrov
za hodinu. „Treba počítať s
dopravnými obmedzeniami,
ale podľa mojich informácií
je všetko naplánované tak,
aby sa most nemusel uzav-

rieť ani pre osobnú, ani pre
nákladnú dopravu,“ konštatoval brezniansky primátor
po stretnutí s vedením SSC
v Banskej Bystrici. Poškodený most by mal v budúcnosti
nahradiť úplne nový, ktorý
bude súčasťou pokračovania
rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Slovenskej
Ľupče. Predpokladaný termín realizácie je štvrtý kvartál 2021.
Ďalšia etapa už tento rok
O niečo skôr by sa mala
zrealizovať výstavba ďalšieho úseku obchvatu Brezna.
„Potešila ma správa, že druhú
etapu plánujú začať už tento rok. Tiež je spracovaná
štúdia na tretí úsek a všetko
sa pripravuje na obstaranie
projektovej dokumentácie.
V druhom úseku druhej etapy sa znížil predpokladaný
náklad zo 72 na 27 miliónov
eur a tým je aj tento úsek
oveľa skôr realizovateľný,“
približuje Abel. Takéto markantné zníženie predpokladaných nákladov podľa
jeho slov spočíva v nových
stavebných riešeniach projektu ako sú mosty, tunely a
podobne, z ktorých sa mnohé vypustili a zmenili na iné,
lacnejšie a efektívnejšie varianty.
„Treba povedať, že SSC aj
ministerstvo dopravy urobili
kus roboty a to napredovanie
je pre nás veľmi pozitívne až
prekvapujúce, za čo ďakujeme. Z našej strany budeme
robiť všetko pre to, aby táto stavba bola v najbližších
rokoch ukončená v celom
rozsahu,“ uzavrel brezniansky primátor a dodal, že SSC
okrem toho plánuje tento
rok zrealizovať aj kompletnú
asanáciu mosta ponad Hron
na Kuzmányho ulici, a na
jeho mieste postaviť úplne
nový. (eš)

Stretnutie Iniciatívy stredné Slovensko v Banskej Bystrici.
FOTO: ARCHÍV BB

Mesto finišuje s rekonštrukciou Materskej školy na Mazorníkove.
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Na Mazorníkove otvorili
triedu pre 16 škôlkarov
Mesto finišuje s rekonštrukciou Materskej školy
na Mazorníkove. Aj napriek
problémom, ktoré spôsobilo počasie, vynaložili
maximálne úsilie na to, aby
otvorili siedmu triedu. Na
jej sprevádzkovanie dočasne využili iné priestory, ako
prvotne chceli poskytnúť.
Úplne vynovenú triedu sprístupnia v čo najkratšom čase
a veru bude stáť za to.
Mesto postupne každý rok
plánuje pokračovať v renovácii aj ostatných podlaží tejto
škôlky a vstupných priestorov
so schodiskami.
Renovujú celé štvrté
podlažie
Začiatkom tohto roka sa
na rad dostala rekonštrukcia
Materskej školy na Mazorníkove. V jej priestoroch renovovali celé štvrté podlažie
bez pozastavenia prevádzky
s tým, že bolo nutné vymeniť
podlahy, omietky stien a stropov, keramické obklady v hygienických priestoroch, všetky dvere a zariaďovacie predmety, ktoré napojili na nové
rozvody vody a kanalizácie.
Ako informoval vedúci odboru investícií, životného prostredia a stavebného poriadku
Mestského úradu v Brezne
Ivan Kamenský, všetky bú-

sa totiž skrýva v osobe ich
učiteliek. Za účelom rozšírenia kapacity materskej školy
sme prijali dve nové kolegyne,
ktoré sú pripravené vytvoriť
deťom druhý domov,“ povedala zástupkyňa riaditeľa pre
Základnú školu s materskou
školou na Mazorníkove ŽaneV čo najkratšom čase
Mesto plánovalo úplne no- ta Kunštárová.
vú triedu otvoriť 1. februára.
Zlé klimatické podmienky Ďalších 16 miest
a vysoká vlhkosť vzduchu, keNová trieda je určená pre
dy aj za použitia odvlhčovačov deti, ktoré v máji 2018 v čaneschli podlahy a omietky, se riadneho zápisu neprijali
spôsobili posunutie dátumu na predprimárne vzdelávaspustenia prevádzky. „Ospra- nie, pretože to nedovoľovali
vedlňujeme sa rodičom za priestorové podmienky. „Ide
vzniknuté problémy a prieťa- prevažne o deti vo veku troch
hy v rekonštrukcii priestorov rokov. Úpravou prostredia
MŠ. Nové priestory sa bu- materskej školy sme však zísdeme snažiť sprístupniť v čo kali možnosť ponúknuť týmto
najkratšom čase,“ dodal Ivan záujemcom ďalších 16 miest.“
Kamenský.
Keďže stavebné rekonAj napriek problémom, štrukčné práce ešte naďalej
ktoré spôsobilo počasie, v ma- pokračujú a trieda je len proterskej škole vynaložili maxi- vizórna, začiatok prevádzky
málne úsilie na to, aby 7. trie- nemal slávnostný charakter.
du otvorili v pondelok 11. feb- „O to viac nás poteší, keď do
ruára. Na jej sprevádzkovanie nej aj napriek všetkým okoldočasne využili iné priestory, nostiam, budú deti chodiť
ako prvotne chceli poskytnúť. s úsmevom na tvári. Veľmi
„Domnievame sa však, že si vážime záujem a snahu
nový voňavý nábytok, pútavé zriaďovateľa materskej škofarebné hračky a rozprávko- ly – mesta Brezno. Bez jeho
vé postieľky sú síce skvelým finančnej injekcie by sme sa
vstupným artiklom, ale to naj- k takejto podobe priestorov
dôležitejšie, čo deťom chceme krok po kroku „brodili“ aj
dať, nie je závislé na prostredí niekoľko desaťročí,“ uzavrela
– náruč a srdce druhej mamy Žaneta Kunštárová. (md)
racie práce dokončili minulý
týždeň. „Niektoré triedy sú
už kompletne vymaľované
a ostávajú nám už len obklady,
sanita a PVC, ktoré môžeme
nalepiť až po dostatočnom
vyschnutí podkladu.“
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA

Vážení obyvatelia Brezna,
trápi vás niečo v našom meste, chcete upozorniť na
problém súvisiaci s miestnou samosprávou alebo získať bližšie informácie o pripravovaných investičných
zámeroch? Ste na správnej adrese. Na vaše otázky vám
rád osobne odpoviem v rubrike s názvom K správe nášho mesta. Vaše otázky môžu byť pre veľký rozsah obsahu skrátené.
Nedávno ma na Glianskej
ulici zranil voľne pustený
pes. Musela som vyhľadať lekársku pomoc a

oznámiť uvedený skutok
na polícii. Nie je to prvýkrát, čo sa v tejto lokalite
voľne pohybujú psy bez

dozoru a ohrozujú slobodne sa pohybujúcich
ľudí. Žiadam o nápravu
od kompetentných úradov mesta.
Uvedené ma mrzí. Čo sa
týka mesta Brezno, tak určite
zvýšime hliadkovú činnosť
mestskej polície, podnet pošlem jej náčelníkovi, aby sa
ním zaoberal. Urobili sme
opakované kontroly v tejto
lokalite, pokiaľ sa tam takéto
psy budú nachádzať, budeme
ich samozrejme riešiť, či už v
spolupráci s útulkom alebo
v rámci činnosti mestskej
polície. V prípade, že uvidíte
voľne pohybujúcich sa psov
bez dozoru, určite ihneď
kontaktujte mestskú políciu
na čísle 159.
Všimla som si, že mesto
opäť súťaží o ihrisko Žihadielko. Kde by bolo
umiestnené v prípade
víťazstva?
Zatiaľ máme určené tri lokality, o ktorých sa rozhoduje. Samozrejme to, kde bude
umiestnené v prípade výhry,
by sme komunikovali s verejnosťou.
Chcel by som vás požiadať, aby ste zabezpečili,

nech autá študentov školy na Hradbách neparkujú
pozdĺžne na Ulici Hradby.
Vytvárajú tam komplikované situácie.
Vašu požiadavku som poslal na vybavenie mestskej
polícii na stálu kontrolu, aby
tieto autá neparkovali pozdĺžne na ulici a nekomplikovali dopravnú situáciu.
Jamy na ceste v Podkoreňovej už nie je kadiaľ
obísť. Kedy s tým mesto
začne niečo robiť? Pol
dňa som strávil opravou
prednej nápravy.
Hlavné poškodenie cesty
spôsobili prekopmi vlastníci novopostavených domov.
Cesty mali dať do pôvodného
stavu, čo sa nestalo a mnohé
z nich jednoducho spôsobujú
poškodenie vozidiel. My sme
týchto vlastníkov vyzvali, aby
závady odstránili čím skôr aj
pod hrozbou uloženia pokuty. Keďže sa tak nestalo, je
náležité rozhodnutie stavebného úradu o uložení pokuty.
Čo sa týka výtlkov na ceste
spôsobené poveternostnými
vplyvmi a stavom vozovky,
pravidelne ju kontrolujeme.
Pokiaľ by nedochádzalo k
priebežnej náprave, treba

nás len informovať. Uvedené
obratom zašlem na Technické služby, aby stav komunikácie ihneď skontrolovali a
v prípade, že sú tam výtlky,
okamžite opravili.
Tomáš Abel
primátor Brezna
Vaše podnety a otázky,
ktoré priamo súvisia s
dianím v Brezne, môžete adresovať primátorovi
Tomášovi Abelovi, ktorý
každé dva týždne odpovie
na niekoľko z nich. Stačí,
ak ich doručíte mailom na
novinybreznan@brezno.
sk, alebo osobne prípadne
poštou na adresu Redakcia Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R.
Štefánika 1, 977 01 Brezno
s označením K správe nášho mesta. Možností je samozrejme viacero. Okrem
pravidelnej relácie v TV
Hronka Na slovíčko pán primátor s ním môžete komunikovať osobne počas Dňa
otvorených dverí, ktorý sa
koná spravidla vo štvrtok
od 13.00 do 15.30 v jeho
kancelárii, alebo prostredníctvom facebooku.

Breznianski poslanci schválili podanie žiadostí
o dotáciu na výstavbu detských jaslí
Volení zástupcovia mesta
na svojom januárovom zasadnutí okrem iného schválili
zámer samosprávy uchádzať
sa o nenávratný finančný príspevok z európskych peňazí
na výstavbu dvoch mestských
jaslí.

nych služieb a zabezpečenia
výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení
z inštitucionálnej formy na
komunitnú,“ povedala projektová manažérka mesta
Milada Medveďová a dodala, že po detských jasliach je
Predmetom oboch projek- zo strany rodičov pomerne
tov je vybudovanie detských veľký záujem a to aj napriek
jaslí na uliciach Hradby a tomu, že v rámci Brezna pôMPČĽ v Brezne.
sobia dve súkromné zariadenia s podobným predmetom
činnosti.
Záujem narastá
V poslednú januárovú
stredu mestské zastupiteľ- Pre 2 x 20 detí
stvo jednohlasne odsúhlasilo
Ak Brezno so žiadosťami uspredloženie dvoch žiadostí peje, na mestských pozemkoch
o nenávratný finančný prí- v lokalite Hradby a v blízkosti
spevok z ministerstva pô- Materskej školy na MPČĽ by
dohospodárstva a rozvoja mohli vzniknúť dva nové obvidieka za účelom výstavby jekty. Obe budovy detských
dvoch zariadení pre deti do jaslí, keďže ide o identické
troch rokov na území mesta. projekty, by boli kompletne
Výzva vyšla vlani v novem- bezbariérové a disponovali by
bri a je určená na podporu dvoma herňami, dvoma spála rozvoj služieb starostlivosti ňami, detským ihriskom a paro deti na komunitnej úrovni. koviskom. Každá z nich by pri„Cieľom je podporiť pre- tom kapacitne postačovala pre
chod poskytovania sociál- maximálne 20 detí.

ZDROJ: MSÚ

Celkové oprávnené výdavky vo výške viac ako 670 tisíc
eur na jeden projekt sú tvorené výdavkami na spracovanie
projektovej dokumentácie,
stavebné práce, stavebný dozor a na nákup vybavenia
jaslí, vrátane vonkajšieho

mobiliáru. Mesto sa v prípade získania dotácie bude na
projekte spolupodieľať piatimi
percentami z tejto sumy a zároveň zabezpečí financovanie
prípadných neoprávnených
výdavkov z vlastného rozpočtu. Termín na predloženie žia-

dostí je 7. marec a keďže riadiaci orgán má 70 pracovných
dní na to, aby rozhodol o pridelení európskych peňazí na
jednotlivé projekty, samotná
realizácia by prichádzala do
úvahy až na budúci rok.
(eš)
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Nové pravidlá pri výrube
stromov na území Brezna
Množiace sa prípady,
kedy časť majiteľov bytov
požiadala o odstránenie
stromov spred paneláku
a druhá o ich iniciatíve ani
nevedela, prinútili samosprávu zmeniť pravidlá
hry. Na podaní žiadosti o
výrub sa po novom musia
dohodnúť minimálne dve
tretiny všetkých vlastníkov
resp. nájomcov bytov.

Odovzdávanie autobusov na breznianskom námestí.

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

V mestskej hromadnej doprave
jazdia komfortnejšie autobusy
Od 1. februára v breznianskej mestskej hromadnej
doprave jazdia nízkopodlažné autobusy. V porovnaní s predchádzajúcimi vozidlami sa obnovou vozidlového parku zlepšil komfort
cestovania a zvýšila sa aj prepravná kapacita cestujúcich.
Mesto dokonca uvažuje
o tom, že určitým sociálnym
skupinám bude túto dopravu poskytovať zadarmo.
Vozidlový park v MHD
Brezno v prvej fáze obnovili
autobusmi Irisbus Crossway
v mestskej verzii.
Znížená podlaha
a bezbariérový nástup
Koncom januára vedenie
Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen odovzdalo do
užívania mestu Brezno a celkovo cestujúcej verejnosti
nízkopodlažné Crossway Euro 4. Na pravidelných linkách
breznianskej MHD tak už
premávajú vozidlá, ktoré majú zníženú podlahu, dvoje širokých dverí a zároveň bezbariérový nástup. Ako povedal
predseda predstavenstva SAD
Zvolen Adrián Polóny, tento
druh mestskej dopravy nasadzujú prvýkrát. „Cestovanie
by malo byť pohodlnejšie pre
mamičky s kočíkmi, deti, starších občanov a pre ľudí s telesným postihnutím na invalidnom vozíku. Okrem toho,
takýto autobus, v ktorom je 36
miest na sedenie a 80 na státie, poskytuje šoférovi lepšiu
prehľadnosť, keďže mu znížená podlaha umožňuje lepšie
sledovať priestor po stranách
autobusu.“

tujúcich za rok. Tri, ktoré už
mali najazdených veľa kilometrov a vyšší vek, nahradili
vozidlami taliansko-francúzskej značky Iveco, model Crossway. „Ide o pilotný
projekt a keď sa osvedčí, do
konca apríla plánujeme aj
druhú fázu obmeny vozidlového parku ďalšími dvomi
vozidlami Crossway Le v
mestskej verzii. Z pohľadu legislatívy je ekológia naplnená
a do budúcna uvažujeme aj
o autobusoch s pohonom na
stlačený zemný plyn, čo prispieva k čistejšiemu ovzdušiu,“ dodal Adrián Polóny.
Zlepšenie podmienok pre
cestujúcich v Brezne ocenil aj
primátor Tomáš Abel: „SAD
Zvolen urobila kus dobrej
práce, čo sa týka nielen mesta, ale celkovo regiónu. Z hľadiska požiadaviek, trendov je
to niečo nové, za čo ďakujeme a úprimne si to vážime.
Verím, že dobrá spolupráca
medzi mestom a SAD Zvolen
bude fungovať aj do budúcna
a takýchto projektov bude
viac.“

Citlivo sa venovali
výberu vodičov
Veľmi dobrú spoluprácu
s mestom vyzdvihol aj riaditeľ SAD Zvolen, a. s., závod
Brezno Pavol Križo a aj vďaka nej sa rozhodli dopravu
v meste modernizovať a zlepšovať. „Citlivo sme sa venovali tiež výberu profesionálnych vodičov v MHD, ktorý
dotvára celkový komfort cestovania.“
Vodič Patrik Sidor, ktorý
podľa šéfa patrí k jedným
z najlepších, je presvedčený,
že v porovnaní so staršími
Karosami sa v týchto autobuDruhá fáza obnovy
soch bude jazdiť dobre a verí
vozidlového parku
Autobusy MHD v Brezne v spokojnosť prepravených
prepravia cez 600 000 ces- cestujúcich. „Vozidlo je vyba-

vené plošinou, ktorá je určená hlavne pre bezproblémový nástup a výstup imobilných cestujúcich, vozičkárov.
Svoj nástup môžu signalizovať zazvonením na zvonček,
ktorý sa nachádza z vonkajšej
strany autobusu v primeranej
výške, no veľakrát sú ochotní
aj ostatní cestujúci. Výhodou
je, že keď zastaneme blízko
obrubníka, mamičky s kočíkom môžu nastúpiť rovno do
autobusu.“ V Brezne je obdivuhodné, že spomedzi stovky
vodičov v okrese cestujúci
môžu vidieť za volantom aj
dve dámy, z toho jedna jazdí
v MHD.
Doprava zadarmo
pre niektoré sociálne
skupiny
Vedenie mesta v oblasti
mestskej hromadnej dopravy
pripravuje novinku. „Uvažujeme o tom, že určitým sociálnym skupinám, a to nielen
seniorom, ale aj deťom, mladým rodinám a podobne,
budeme túto dopravu poskytovať zadarmo, lebo chceme,
aby ju občania využívali čo
najviac. Neznamená to pre
nás nejaké čísla, ale skôr nám
ide o kvalitu života obyvateľov na území mesta. Tento
krok plánujeme urobiť postupne a jeho výsledkom by
malo byť cestovanie v MHD
zadarmo pre našich obyvateľov, čo zrejme ocenia aj
cestujúci,“ povedal primátor
Tomáš Abel. Podľa jeho slov,
k zmene by malo dôjsť v priebehu asi pol roka. „Dnes je
trend motorizovanú dopravu využívať čo najmenej,
v meste sme sa zamerali na
budovanie cyklotrás a zmysel do budúca vidíme práve
aj v MHD,“ dodal na záver
primátor.
(md)

podieľať na tom, čo sa deje
v ich bezprostrednom okolí.
Lepšou informovanosťou sa
dá predísť mnohým konfliktom,“ uviedol Peter Tichý z
odboru investícií, životného
prostredia a stavebného poriadku. Prax totiž ukázala,
že aj keď časť vlastníkov bytov požiadala o odstránenie
stromov spred spoločného
paneláku, druhá s ich iniciatívou nielenže nesúhlasila,
Kým v minulosti stačil sú- ale o nej často ani nevedela.
hlas nadpolovičnej väčšiny
obyvateľov jedného vchodu, Za poškodzovanie
teraz sú nutné podpisy mini- drevín hrozí pokuta
Technické služby Brezno
málne dvoch tretín vlastníkov bytov celého domu ale- jednotlivé žiadosti o výrub
drevín na území mesta subo bytového spoločenstva.
marizujú zväčša kvartálne
a následne žiadajú odbor inMusia sa navzájom
vestícií, životného prostredohodnúť
Výruby drevín môžu re- dia a stavebného poriadku
alizovať Technické služby o vydanie rozhodnutia. Na
Brezno ako správca mest- základe neho v období vegeskej zelene v mimohniezd- tačného pokoja realizujú sanom a mimovegetačnom motný výrub. Mesto má priobdobí spravidla od 1. ok- tom spracovaný dokument,
tóbra do 31. marca. Žiados- v ktorom sú všetky dreviny
ti občanov na odstránenie rozdelené podľa mestských
jednotlivých stromov z ve- častí, štvrtí a parciel a každý
rejných priestranstiev pri- strom má pridelené vlastné
jímajú priebežne, pričom číslo, takže podvody s prepracovníci odboru životné- značovaním drevín určeho prostredia priamo v teré- ných na odstránenie sú ľahne vyhodnocujú opodstat- ko identifikovateľné.
Podľa slov Petra Tichého
nenosť takejto požiadavky
v zmysle zákona o ochrane sa ale v meste rozmohol aj
ďalší fenomén. „Niektorí
prírody a krajiny.
V prípade bytových do- vlastníci bytov svojvoľne
mov sa so žiadosťou o vý- orezávajú stromy pred svorub drevín treba obrátiť na jimi domami tak, ako im
svojho správcu alebo bytové to vyhovuje. Upozorňujespoločenstvo, ktoré po no- me však, že ide o nelegálne
vom musí zabezpečiť súhlas konanie - poškodzovanie
minimálne dvojtretinovej drevín, ktoré odstupujeme
väčšiny spoločenstva vlast- na Slovenskú inšpekciu žiníkov bytov danej bytovky, votného prostredia. Tento
aby mohla byť takáto žia- čin, ako aj svojvoľný výrub
dosť vôbec zaevidovaná. drevín, sa pritom klasifikuje
„Cieľom je, aby ľudia, kto- ako priestupok a páchateľorých sa to týka, medzi sebou vi hrozí pokuta až do výšky
komunikovali. Obyvatelia takmer 10 tisíc eur v prípasi musia uvedomiť, že ako de fyzickej osoby a viac ako
vlastníci bytov sú zároveň 33 tisíc eur u právnických
podielnikmi nebytových osôb,“ uzavrel Tichý.(eš)
priestorov a majú sa teda

Na výrube sa musia dohodnúť minimálne dve tretiny vlastníkov bytov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ
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Mesto kúpilo na interné oddelenie nemocnice
nové elektricky polohovateľné postele
Na jednotke intenzívnej
starostlivosti interného oddelenia breznianskej nemocnice vymenili staré postele
za nové, elektricky polohovateľné, ktoré si stisnutím
tlačidla môžu sami nastaviť
aj ležiaci pacienti. Na kúpu
lôžok mesto poskytlo účelovú
dotáciu 10 000 eur.
Mesto Brezno pokračuje
v podpore nemocnice.
Väčší komfort pre ležiacich
pacientov
Nemocnica s poliklinikou
Brezno, n. o., ktorá zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre široký región Horehronia aj Tisovca, sa dočkala
ďalších pozitívnych zmien.
Jednotlivé oddelenia postupne prinášajú väčší komfort pre
ležiacich pacientov a jedným
z nich je aj interné oddelenie.
Pred dvomi rokmi prešlo renováciou, pričom vynovené
sociálne zariadenia, vymenené
stropné svietidlá, podlahová
krytina či vymaľovaná chodba
už slúžia k spokojnosti všetkých hospitalizovaných pacientov.
Minulý týždeň na jednotke
intenzívnej starostlivosti tohto
oddelenia zasa vymenili šesť

Nové elektricky polohovateľné postele.

starých postelí za nové, elektricky polohovateľné, ktoré
majú niekoľko možností ovládania.
Najväčšia rekonštrukcia
za posledné desaťročia
Na nové lôžka prispelo
mesto účelovou dotáciou
10 000 eur. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, tiež predseda Správnej rady nemocnice, na spokojnosť s elektricky
polohovateľnými posteľami
sa počas návštevy interného

FOTO: MSÚ

oddelenia informoval u pacientov aj primára profesora
Jozefa Novotného, ktorý dal
na ich nákup podnet. „Ďakujem všetkým lekárom, sestrám
a zamestnancom nemocnice
za starostlivosť o našich ľudí
a verím, že v kvalite poskytovania starostlivosti aj vybavenia
sa budeme posúvať vpred po
všetkých stránkach. Momentálne mesto pripravuje projekt nového rehabilitačného
centra našej nemocnice, ktorá
tiež obnovuje ďalšie priestory

a pripravuje najväčšiu rekonštrukciu oddelení za posledné
desaťročia. Jej začiatky plánujeme na jar tohto roka v hodnote viac ako 8 miliónov eur,“
dodal primátor.
Ocenia jednoduchosť
manipulácie
Na internom oddelení, ktoré v nemocnici patrí k najviac
obsadeným oddeleniam, mesačne hospitalizujú asi 220
pacientov. Novým lôžkam sa
veľmi tešia, veď staré už boli

nepohodlné a hlavne nespĺňali
hygienické štandardy. Niektoré pôvodné boli polohovateľné len manuálne, sestričky ich
museli dvíhať ručne, čo nevládali.
Podľa slov námestníka prevádzkovo-technického úseku
Ľubomíra Gráca, výhodou
nových lôžok je omnoho komfortnejšia manipulácia s pacientom, pričom každý si môže
posteľ zdvihnúť tlačidlom sám
a tiež uľahčia presun ľudí na
vyšetrenie. „Lôžka tohto typu
sú plne elektricky polohovateľné s možnosťou núdzovej prevádzky na záložný zdroj. Konštrukcia ložnej plochy umožňuje kontinuálne snímkovanie
pomocou ramena aj klasickým
RTG, ktoré je automatické. Pacienti aj nemocničný personál
isto ocenia jednoduchosť manipulácie, pohodlné ovládanie
a celý rad predprogramovaných funkcií lôžka.“
Ako dodal na záver Ľubomír
Grác, dve nové polohovateľné
postele kúpili aj do nemocničnej liečebne pre dlhodobo
chorých zo sponzorských príspevkov získaných primárkou
Emíliou Bučkovou, ktorej vedenie nemocnice za jej aktivity
v tejto oblasti ďakuje.
(md)

Vodiči nákladných vozidiel nad 3,5 tony pozor!
Mesto Brezno upozorňuje vodičov dodávkových
a nákladných vozidiel prevyšujúcich hmotnosť 3,5 t,
aby rešpektovali podmienky
parkovania. Podľa všeobecne
záväzného nariadenia mesta
státie na verejných priestranstvách je zakázané. Za jeho
porušenie hrozí pokuta.

alebo vyššia hmotnosť vozidla
porušujúca stav vozovky, to je
len pár dôsledkov z množstva
ďalších spôsobených nákladnými vozidlami. Vjazd takýchto vozidiel do určených zón, t.
j. sídlisk, upravujú zákazové
dopravné značky so symbolom
zákazu vjazdu nákladným vozidlám. Značky sú umiestnené
na viditeľných miestach všetNa verejných priestran- kých ciest ústiacich do určenej
stvách mesta Brezno podľa zóny, resp. sídlisk.
VZN 03/2016 nie je povolené
státie a parkovanie nákladným Povinnosťou dopravcu
motorovým vozidlám, autobu- je vytvoriť technickú
som, obytným vozidlám, obyt- základňu
Mesto Brezno upozorňuje
ným prívesom, dodávkovým
vozidlám prevyšujúcim hmot- vodičov vozidiel nákladnej
nosť 3500 kg alebo vozidlám dopravy nad 3,5 t, aby v zmysle platného VZN 03/2016 na
prevyšujúcim dĺžku 5,1 m.
parkovanie využívali plochy
na to určené. Ako povedal
Vjazd vozidiel upravujú
zákazové značky
Ján Medveď z úseku dopravy,
Nerešpektovanie stanove- odboru investícií, životnéných pravidiel má za následok ho prostredia a stavebného
nespokojnosť občanov, ktorým poriadku Mestského úradu
parkovanie áut poškodzuje v Brezne, povinnosťou dokvalitu života. Nadmerná hluč- pravcu, čiže každého, kto vynosť, ničenie ovzdušia, zelene konáva činnosť zameranú na

Vodiči kamiónov musia rešpektovať podmienky parkovania.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

prepravu osôb alebo tovaru, je
zabezpečiť, aby prevádzkové
vozidlá parkovali a garážovali
v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených mestom na tento účel.
„Podľa paragrafu 7 zákona
56/2012 Z. z. o cestnej doprave, dopravca má zabezpečiť
technickú základňu vybavenú
na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie
a garážovanie vozidiel a na
starostlivosť o osádky vozi-

diel, cestujúcich a o náklad
v rozsahu poskytovaných dopravných služieb.“
Znepríjemňujú život
obyvateľom mesta
Napriek zákazu parkovať
vozidlá nad 3,5 t na verejných
priestranstvách, mesto eviduje prípady, kedy vodiči zákon
a VZN mesta nerešpektujú.
„Parkujú v intraviláne mesta
alebo v zastavanom území, to
znamená kdekoľvek na sídlis-

ku. Mnohí v rámci povinnej
4-hodinovej prestávky, ktorú
musia absolvovať zo zákona,
o jednej v noci zastavia s vozidlom medzi činžiakmi a ráno
o piatej odchádzajú zasa preč.
Niektorí prepravcovia nemajú
vytvorenú technickú základňu, alebo sa nachádza ďalej od
mesta a vtedy nechajú vozidlo
zaparkované na sídlisku. Na
parkovanie nákladných vozidiel však môžu využiť priestory
súkromných spoločností na
základe zmluvy. Mesto Brezno
takúto plochu nemá určenú.“
Ako Ján Medveď dodal na
záver, vodiči, ktorí nerešpektujú podmienky parkovania,
nielenže uberajú parkovacie
miesta, obmedzujú dopravu,
ale hlukom, znečisťovaním
ovzdušia výfukovými plynmi
znepríjemňujú život obyvateľom mesta. Za neakceptovanie
dopravného značenia a porušovanie dopravných predpisov
im môže byť udelená pokuta
zo strany Polície SR a Mestskej
polície Brezno. (md)
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Detský spevácky zbor Felix.

Hra na organe.
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V rímskokatolíckom kostole v Brezne
sa cez víkend rozozvučali píšťaly organu
Organový koncert v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie
v Brezne sa niesol v znamení mimoriadne vznešenej
a krásnej atmosféry. V sobotu 9. februára prilákal do
Božieho chrámu množstvo
ľudí z Brezna aj okolia.

Podujatie sa opäť stretlo
len s pozitívnymi ohlasmi.
Jedinečný umelecký zážitok
priniesol trojlístok mladých
umelcov, ako aj malé talenty
z Heľpy. Organ, ktorý patrí
k najväčším a najzložitejším
hudobným nástrojom, je neodmysliteľnou súčasťou kostolov. Vedieť hrať na ňom nie
je vôbec jednoduché. Organista musí toho zvládať oveľa
viac, než len stláčať klávesy.
O tom vie svoje aj Martin
Šálka, poslucháč Janáčkovej
akadémie múzických umení v Brne, ktorý nádhernou
hrou predviedol veľkosť tohto
nástroja, a tóny v jeho podaní boli opäť pohladením pre
dušu.

Speváci potvrdili svoju
lásku k umeniu
Neuveriteľný talent a svoju lásku k umeniu každým
vystúpením potvrdzuje muzikálový spevák Martin Vetrák a vyštudovaná operná
speváčka Andrea Kirschová,
a tak tomu bolo aj tentokrát.
Účinkujúcich na klavíri
sprevádzala Miroslava Potančoková. Na podujatí doslova zažiarili aj tohtoroční
hostia – malé talenty z Detského speváckeho zboru Felix pri Základnej umeleckej
škole v Heľpe. Koncert bol
veľmi pôsobivý a v návštevníkoch zanechal príjemné
pocity.
(md)

Historické zrkadlo mesta

o potrebe spolku. Vypracoval
zároveň stanovy, ktoré 9. 9.
1876 pod č. 41818 schválilo
maďarské ministerstvo vnútra.
V zmysle štatútu Brezniansky dobrovoľný hasičský zbor
mal presnú štruktúru, práva a povinnosti vyplývajúce
z jeho funkcie. Do spolku
prijímali len bezúhonných
mužov, obyvateľov Brezna,
ktorí dovŕšili osemnásty rok.
Prerušenie disciplíny, nečestné správanie a priestupky
voči služobným rozkazom
sa trestali pokarhaním alebo
vylúčením. Pod odborným
vedením Romana Kilvádyho, absolventa hasičského
kurzu v Budapešti, sa členovia oboznamovali s hasičskou technikou, skutočnou

Po vlaňajšom úspešnom
prvom ročníku mesto Brezno v spolupráci s Oblastnou
organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie po
druhýkrát usporiadalo organový koncert v rímskokatolíckom kostole v Brezne.
Hra na organe príjemne
pohladila dušu

„Vidím zdesenú čeľaď behajúcu dvorom zalamovať
rukami a z pozadného veľkého, nevymláteným obilím preplneného humna
ako z pekla dym a plamene
šľahať,“ spomína na jeden
z častých požiarov v meste
G. K. Zechenter – Laskomerský. Niet sa čo čudovať,

veď nízka stavebná úroveň,
nevhodný materiál, nedostatočná ochrana a prevencia
spôsobili, že „červený kohút“
bol častým návštevníkom
mesta. Nepomohlo ani zriadenie nočnej strážnej služby,
ktorá hliadkovala po meste
a v prípade potreby upozorňovala občanov na nebezpečenstvo požiaru. Až kúpa
prvej striekačky v r. 1875 sa
stala impulzom ku vzniku
organizovaného hasičstva.
Za priekopníka hasičského
zboru možno považovať Jána Kozelnického, v tom čase
hlavného notára mesta, ktorý
váhou osobnosti svojej presvedčil váhajúcich mešťanov

Zľava Martin Vetrák, Andrea Kirschová a Martin Šálka. FOTO: STANISLAV SPÁČ

skúškou prvým „krstom
ohňom“ prešli 1. 1. 1877,
kedy sa im podarilo hroziaci
požiar lokalizovať a udusiť
v zárodku. Neupustili ani od
nočných stráži. Naopak, počet hliadkujúcich sa zvýšil.
Na mestskej veži sa nepretržite zdržiaval nočný strážnik,
ďalší traja hliadkovali v uliciach.
Na podporu akcieschopnosti zboru vypracovala
mestská rada prevádzkové
nariadenie, ktoré povýšilo
službukonajúcich strážnikov na verejnoprávne osoby,
priznalo im právomoc v rozhodovaní, rozšírilo kompetencie. Z prostriedkov mesta
sa mala zaobstarať technika,
výstroj a výzbroj, stanovili sa
požiarne poplatky obyvate-

ľov, ktoré sa poukazovali na
účet zboru. Nariadenie sprísnilo stavebný poriadok natoľko, že finančnými pokutami
strestali tých, ktorí odmietli
drevo nahradiť iným, vhodnejším stavebným materiálom, nepodpivničili si domy,
nevymurovali štíty a neodstránili drevené žľaby.
Vládne nariadenie z r. 1888
o založení stálej požiarnej
polície znamenalo postupnú likvidáciu dobrovoľných
zborov, ktoré uhorská vláda
údajne považovala za smetisko panslávskych myšlienok.
26. 11. 1893 dobrovoľný hasičský zbor rozpustili, majetok prepadol v prospech
mesta. Nový, povinný hasičský zbor začali budovať už na
iných princípoch.(hmb)
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ÚRADNÉ HODINY MESTSKÝ ÚRAD BREZNO
NÁMESTIE GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA 1 977 01 BREZNO

www.kino.brezno.sk
ŠTVRTOK 14. FEBRUÁR
O 19.00
TRHLINA
Triler, SVK, 111 min, originálna verzia, MP15, 2D, vstupné:
5,50 €.
PIATOK 15. FEBRUÁR
O 19.00
ALITA, BOJOVÝ ANJEL (3D)
Akčný/Sci-fi, USA, 122 min,
slovenský dabing, MP12, 3D,
vstupné: 6,00 €.
NEDEĽA 17. FEBRUÁR
O 16.00
LEGO PRÍBEH 2
Animovaný, USA, 106 min,
slovenský dabing, MP, 2D,
vstupné: 5,50 €.
NEDEĽA 17. FEBRUÁR
O 19.00

118 min, české titulky, MP15,
NEDOTKNUTELNÍ
Komédia/Dráma, FRA, 112 2D, vstupné: 5,50 €.
min, české titulky, MP12, 2D,
NEDEĽA 24. FEBRUÁR
vstupné: 5,50 €.
O 16.00
AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
STREDA 20. FEBRUÁR O
Dobrodružný/ animovaný,
19.00
USA, 104 min, slovenský daŽENY V BEHU
Komédia, CZE, originálna bing, MP, 2D, vstupné: 5,50 €.
verzia, 90 min, MP12, 2D,
NEDEĽA 24. FEBRUÁR
vstupné: 5,50 €.
O 19.00
OSTRÝM NOŽOM
ŠTVRTOK 21. FEBRUÁR
Dráma, ČR, 89 min, originálO 19:00
na verzia, MP12, 2D, vstupné:
POTOMOK
Horor/Triler, USA, 92 min, 5,50 €.
české titulky, MP15, 2D, vstupŠTVRTOK 28. FEBRUÁR
né: 5,50 €.
O 19.00
SCHINDLEROV ZOZNAM
PIATOK 22. FEBRUÁR
Dráma, USA, 195 min, české
O 19.00
titulky, MP15, 2D, vstupné:
MRAZIVÁ POMSTA
Triler/Akcia/Dráma, GBR, 5,50 €.

Pondelok
Utorok

7.30 – 11.30
12.30 – 16.00
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
– okrem klientskeho centra a pokladne
Streda
7.30 – 11.30
12.30 – 16.30*/**
Štvrtok
7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ – okrem podateľne
Piatok
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
V čase obedňajšej prestávky od 11.30 do 12.30 hod. je úrad zatvorený.
*Overovanie podpisov a listín do 16.00 hod. ** Pokladňa do 16.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
Lekárenská pohotovostná služba v pracovné dni v čase 16.00 20.00 a cez víkendy v čase 7.00 – 20.00:
14. – 17. 2. Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
18. – 24. 2. Najlepšia lekáreň, OC S1, ČSA 2699
25. – 28. 2. Lekáreň Dr. Max OC TESCO, ČSA 59

2. ROČNÍK
O VEĽKÚ
J
CENU JASNE

22. - 23. 2. 2019

KRŇAČKY
CHOPOK
PIATOK 22. 2. 2019 O 17:30
OTVÁRACÍ CEREMONIÁL
V BREZNE NA NÁMESTÍ
SOBOTA 23. 2. 2019
MEDZINÁRODNÉ PRETEKY
NA CHOPKU
ŠTART: KOSODREVINA
CIEĽ: KRUPOVÁ

MEDZINÁRODNÉ
PRETEKY
V KRŇAČKÁCH

PROGRAM V BREZNE 22. 2. 2019:
JAZDA NA TRADIČNÝCH KRNOHOCH
KUČERAVÝ JAVOR
ŠŤASTNÉ DETSTVO
EMA MURIŇÁKOVÁ

Lekárenská pohotovostná služba v pracovné dni a víkendy
v čase 20.00 – 22.30:
14. 2. Medicentrum Brezno, s.r.o., ČSA 60/12
15. 2. Lekáreň na štadióne, F. Kráľa 1
16. 2. CFC Lekáreň, Malinovského 1
17. 2. Medicentrum Brezno, s.r.o., ČSA 60/12
18. 2. Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
19. 2. Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
20. 2. Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
21. 2. Salix, Rázusova 29
22. 2. Yzop, Rázusova 39
23. 2. Lekáreň na štadióne, F. Kráľa 1
24. 2. Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
25. 2. Afrodita, Nám. gen, M. R. Štefánika 8
26. 2. Brezno, OC POINT, ČSA 67/19
27. 2. CFC Lekáreň, Malinovského 1
28. 2. Medicentrum Brezno, s.r.o., ČSA 60/12

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Max je šesťročný kríženec stredného vzrastu.
Jeho majitelia predali dom, vziať so sebou ho
nemohli a tak Max skončil u nás. Veľmi smúti,
súrne hľadá novú milujúcu rodinku. Max je prítulný, hravý psík, vhodný aj k deťom. Je zvyknutý
žiť vonku, ale s trochou trpezlivosti by si určite
zvykol aj v byte. Pred adopciou bude veterinárne
ošetrený, čipovaný a kastrovaný.
Ivan je štvorročný kríženec stredného vzrastu.
K ľuďom je priateľský, no je skôr vhodný ako jediný psík do rodiny. Hodí sa aj k starším ľuďom,
je nenáročný, postačí mu zateplená búdka
na vašom dvore s dobrým oplotením. Pred
adopciou bude veterinárne ošetrený, čipovaný
a kastrovaný.

JAZDA V KONSKOM ZÁPRAHU

SKIBUS ZDARMA Z BREZNA | WWW.HOREHRONIE.NET | WWW.JASNA.SK

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

Identifikačné
číslo

upravuj sírením

účastník
udalosti

staršia hudobná
skupina

zaťal, sekol
(čes.)

výrobca
elektrických
spotrebičov

mestské noviny

EČV Kežmarku morilo, trýznilo

náš meteorológ

uvoľnia ma

Občanská
demokratická
aliance

ďakujem (hov.
čes.)

T1

časti tváre

T3

latinská
predložka

sníva

zástup, rad

miniprehrávač
(hov.)
kostol (angl.)

šumivé víno
španielsky (skr.)

T2
malá repa
vylámaná hora

T5

plecniak
mĺkva

daroval
Interantional
Standard
Organisation

pascal (skr.)

druh kariet
príjemná

polynézan
živočíšny
zárodok

kľud, tichota
nočné motýle

blyšťanie

Organizácia
zahraničného
obchodu

vyvretá hornina
jednotka
rádiového
žiarenia

vlastnila
hádže

EČV Starej
Ľubovne
zásobník
na obilie

namotáva
určite

vlastní

kód austálskeho
dolára
usporiadanie

osobné zámeno
smerovanie,
smer

stoj, zastav sa
hrdza (angl.)

ženské meno
uzdravuj

časť textu
starý les

dopisy

predajný stôl
konzervoval
dymom

určitá

kvetina
obličaj

Úrad pre
reguláciu
sieťových
odvetví
utrhne

meno herca
Romančíka

unavený (angl.)
rotácia
elektrónov

zväz (čes.)
skratka
súhvezdia
Scorpius

nahlásiť, udať
(čes.)
príbeh, dianie

komu patriaci

Pomôcky:
CHURCH,
RUST,
PEMZA

Investičná a
rozvojová
banka
Middle East

mlieko (nem.)
otec (dom.)

cibuľa (angl.)

severovýchod

tvrdý výcvik
Majstrovstvá
Európy

Stredná škola
vlastnou rukou
(skr.)

sklon
tálium (chem.)

T4
povieva

veľký cicavec

malá drevitá
rastlina

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 22. februára. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno. Z riešiteľov minulej krížovky sme
vyžrebovali Etelu Daxnerovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.

SPRAVODAJSTVO
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Podvodníci zneužívajú dôveru seniorov
Polícia v Banskobystrickom kraji počas uplynulého
roka zaznamenala prípady,
kedy sa neznámi páchatelia
pokúsili o podvod na senioroch. Na túto protiprávnu
činnosť, pri ktorej sú seniori
okrádaní alebo uvádzaní do
omylu, za ostatné obdobie
upozornila občanov opakovane, no prípadov, kedy je
zneužívaná dôvera starších
ľudí aj napriek tomu neustále pribúda.
Nakoľko pri dokonaných
skutkoch nešlo o malé peniaze, polícia považuje za dôležité na tieto prípady neustále
upozorňovať. Niekoľko vlani
zaznamenala napríklad aj
v Breznianskom okrese, kde
podvodníci použili opäť starý
známy trik, kedy svojim obetiam zavolali, predstavili sa
ako lekári a uviedli, že volajú
v mene ich príbuzného, ktorý
mal spôsobiť dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil tak, že
nemôže telefonovať on osobne. Od seniorov požadovali
uhradiť finančnú hotovosť
na účet v banke. Našťastie ani
v jednom z ich pokusov sa
tentoraz obete zlákať nenechali. Naopak, všetci si informácie najskôr overili u svojich príbuzných a tak zistili, že
ide o pokus podvodu. A to je
jeden zo správnych spôsobov,
ako postupovať v prípade,
že vám zavolá cudzia osoba
na pevnú linku alebo mobil.
Podvodníci však môžu používať rôzne iné finty:
 Cudzia osoba vám zavolá
na pevnú linku alebo mobil,
predstaví sa ako váš príbuzný
(napr. syn, vnuk, dcéra, brat)
a žiada o finančnú pomoc.
Neskôr vám opäť zavolá, že pre

peniaze nemôže prísť osobne
a poprosí vás, aby ste peniaze
odovzdali jeho sekretárke,
kamarátovi či inej osobe.
 Niekto vás osloví na
ulici, že nie je tunajší, milo vás
poprosí, aby ste mu ukázali
cestu do nemocnice, následne
vás úpenlivo prosí, aby ste mu
požičali peniaze na zaplatenie
operácie pre jeho známeho
alebo príbuzného, ktorý mal
ťažkú nehodu a leží v nemocnici
vo vážnom stave. Ako zálohu
vám ponúkne peniaze v inej
mene.
 Cudzia osoba vám zazvoní
pri dverách, predstaví sa ako
pracovník istej spoločnosti
a tvrdí, že vám prišiel odovzdať
výhru alebo vám niekto
telefonicky oznámi, že ste sa stali
výhercom.
 Niekto vám zazvoní pri
dverách a predstaví sa ako
pracovník plynární, elektrární,
vodární, či iných spoločností
a tvrdí, že prišiel odpísať stav
plynomeru, vodomeru alebo
elektromeru, alebo vám prišiel
vyplatiť preplatok či inkasovať
nedoplatok.
 Niekto vám zazvoní pri
dverách a ponúka na predaj
rôzny tovar s výhodnými
zľavami (napr. hrnce, nože, deky,
stavebné náradie).

Nevpúšťajte takéto osoby
do svojich príbytkov, pokiaľ
si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto
skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na obecnom úrade
alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol
prítomný pri vstupe takejto

Podpora darcom krvi pokračuje
V uplynulých dvoch rokoch Brezno upriamilo
pozornosť na tých, ktorí pomáhajú zachraňovať životy
iných a zároveň sú príkladom pre nás ostatných – na
darcov krvi. Spôsob, ako snahu a dobrosrdečnosť darcov
aspoň symbolicky odmeniť
prišla v myšlienke špeciálnej
karty pre pravidelných darcov krvi, ktorá zahŕňa voľné
vstupy na mestské športoviská (plaváreň a klzisko),
či bezplatné vypožičanie
kompenzačných pomôcok.
V tejto iniciatíve mesto pokračuje aj v roku 2019.

Vedenie samosprávy sa
rozhodlo udeliť kartu darcu
nositeľom zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a tiež
Kňazovického medaily.
Mesto preto vyzýva všetkých
darcov, ktorí sú nositeľmi
uvedených ocenení a majú
trvalý pobyt v Brezne, aby
prišli nahlásiť záujem o kartu
darcu v pracovných dňoch
v pondelok až piatok v úradných hodinách na Mestský
úrad Brezno, odbor starostlivosti o obyvateľa, kancelária
č. 1 alebo č. 3 najneskôr do
31. 3. 2019.
(mb)

osoby do vášho príbytku.
V žiadnom prípade nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ju

poslal váš príbuzný. Nikdy na
takéto či podobné požiadavky nepristupujte, vyhýbajte
sa komunikácii s týmito oso-

bami. Ak máte čo i len podozrenie, že by mohlo ísť o podvodníkov, kontaktujte ihneď
políciu na čísle 158.
(pz)

Viete, ako trávia vaše deti čas na internete?
Tradične vo februári pri
príležitosti Dňa bezpečného internetu si policajní
preventisti zvyknú posvietiť na problematiku bezpečného používania internetu
a so školákmi základných
a stredných škôl živo diskutujú o sociálnych sieťach
a ohrozeniach vo virtuálnom priestore.
Policajti pri stretnutiach s
deťmi pozerajú preventívne
videá, využívajú prezentácie,
pracovné listy a dokonca sa
spolu hrajú interaktívne hry.
To všetko preto, aby naučili
deti používať moderné tech-

nológie zodpovedne a eliminovali riziká, ktoré na nich na
internete číhajú.
Ale stačí to? V prvom rade
by mali o aktivitách dieťaťa,
a nielen na internete, vedieť
rodičia. Viete, aké stránky
navštevuje vaše dieťa? Viete,
na ktorých sociálnych sieťach
je vaše dieťa zaregistrované?
Poznáte jeho profil? Viete,
aké údaje o sebe, fotografie a
videá zverejňuje? Ak nie, potom je najvyšší čas, aby ste sa
o týchto veciach s vaším dieťaťom porozprávali.
Zákazy nie sú na mieste,
uprednostnite priateľský,
otvorený dialóg. Spoločne

si pozrite stránky, ktoré vaše
dieťa navštevuje, poproste ho,
aby vám ukázalo svoj profil
na používanej sociálnej sieti. Upozornite ho na ľahké
zneužitie osobných údajov
a nevhodných fotografií/videí. Pokiaľ sami nie ste počítačovo zdatní, nebojte sa poprosiť dieťa, aby vám všetko
vysvetlilo a zasvätilo vás do
tajov internetu. Odporúčame zvážiť možnosť použitia
tzv. „rodičovskej kontroly“,
teda aplikácií a počítačových
programov, ktoré aspoň
sčasti zabránia, aby sa dieťa dostalo na vami neželané
stránky.
(pz)
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Martin nedal rytierom žiadnu šancu

Na otvorených Majstrovstvách Východoslovenského
atletického zväzu v bratislavskej hale Elán, štartovali aj
pretekári z Brezna, pre ktorých to bola generálka pred
blížiacimi sa majstrovstvami
Slovenska v kategórii dorastu
a staršieho žiactva.
Výsledky breznianskych
atlétov: Tamasiová Šarlota

1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
8. ŠHT
HK BREZNO - MHA MARMladí hokejisti z Brezna.
TIN 2:8 (0:1, 2:3, 0:4)
Góly BR: KVIETOK Jakub (MURÍN Sebastián), MURÍN Seba- gólov, čo je pozitívne. Mali
sme aj šance na strelenie viac
stián (KVIETOK Jakub)
gólov, ale i napriek prehre
Od úvodu bol súper lepším rozdielom šiestich gólov nie
družstvom, mal viac striel a sme z výkonu hráčov skladiktoval hru. Aj napriek tla- maní. Škoda tých posledných
ku súpera sme dali v druhej ôsmich minút zápasu, mohli
tretine dva góly zásluhou sme uhrať aj lepší výsledok.
Kvietka, ktorý jeden gól dal a
druhý po peknej kombinácii
7. ŠHT
vypracoval spolu s Murínom.
V tretej tretine sme dlho dr- HK BREZNO - MHA MARžali stav 2:4, no v posledných TIN 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
ôsmich minútach sme dostali Gól BR: BÁLINT Alex (KANIAštyri góly. Prejavila sa úna- RIKOVÁ Antónia)
va a hráči robili neskutočné
chyby, doslova prihrali súpeV prevej tretine to bol vyrovi na tri góly. Družstvo sa rovnaný zápas a mali sme
držalo statočne a dlho súper viac gólových šancí, no bez
nemohol dať gól. Nás bolo efektu. V druhej tretine sme
jedenásť, z toho tri dievčatá prestali byť aktívni, za čo nás
v obrane, čo sa neskôr pre- súper trestal a strelil nám tri
javilo, že pod tlakom nevy- góly. V tretej časti hry sme
držali fyzicky so súperom. podali najslabší výkon v záHoci sme prehrali, nedostali pase a vôbec sme sa nedostasme od tohto súpera v štvr- li do hry. Súper nám strelil
tom stretnutí viac ako osem štvrtý gól a zápas sa z našej

Generálka atlétov pred
majstrovstvami Slovenska
1. 300 m žiačky 47,50 s, 1.
800 m žiačky 2:35,97 min;
Páleník Matúš 1. 800 m žiaci
2:24,34 min; Tokárová Andrea 2. 800 m dorastenky
2:36,14 min, 3. výška 148 cm;
Kvietková Laura 2. guľa dorastenky 10,74 m; Medveď
Michal 3. výška dorastenci
165 cm, 4. guľa 13,89 m.
(mč)

FOTO: HKB

strany iba dohrával. Po veľmi dobrom výkone so Zvolenom sme opäť zahrali bez
srdca a záujmu o hru. Súper
sa zdal zdolateľný a to hráčov
uspokojilo. Prestali aktívne
hrať a mysleli si, že súper sa
porazí sám. Neskôr sme už
neboli schopní reagovať na
vývoj zápasu. Treba však poznamenať, že traja naši hráči
hrali za 8. ŠHT a obrankyňa
Belková bola chorá, čo výrazne ovplyvnilo hru nášho
družstva.

1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
6. ŠHT
MHA MARTIN - HK BREZNO 8:7 (2:2, 3:3, 3:2)

5. ŠHT
MHA MARTIN - HK BREZNO 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)
(hkb)
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