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PARKOVAŤ CEZ SMS
SA DÁ UŽ AJ V BREZNE
Zaslaním krátkej správy v tvare BR1(medzera)EČV parkujúceho vozidla(medzera)1 na skrátené číslo 2200 si kúpite
hodinový parkovací lístok na severnej strane námestia. Takto rýchlo, jednoducho a hlavne pohodlne to ide už aj
v Brezne.
K parkovacím automatom a mobilnej aplikácii Parkio pribudla v polovici marca aj možnosť platby parkovného cez SMS.
Ďalšia užitočná alternatíva
Progresívny spôsob zakúpenia
parkovacieho lístka prostredníctvom
SMS správy v spoplatnených zónach
mesta zavádza už aj breznianska samospráva. Zdôvodňuje to tým, že túto
formu úhrady preferuje čoraz viac vo-

dičov na Slovensku. Ďalšiu alternatívu
ku klasickým parkomatom a mobilnej aplikácii Parkio privítal aj primátor Tomáš Abel: „Som veľmi rád, že
sa nám v Brezne podarilo začať éru
inteligentného parkovania. Verím,
že tento ústretový krok samosprávy
ocenia tak naši obyvatelia, ako aj turisti.“ Výhodou spustenia platenia za
parkovanie prostredníctvom SMS je
komfort pre vodiča, a to najmä rozšírenie súčasných možností zakúpenia

parkovacích lístkov, ako aj jednodu- Pod zónu 1 (BR1) spadá severná
časť Námestia gen. M. R. Štefánika
chá platba.
(0,60 €/hod), zóna 2 (BR2) zahŕňa
Ulicu B. Němcovej, Malinovského
Ako na to?
Po zaparkovaní vodič odošle SMS a priestor pred Strednou odbornou
správu na telefónne číslo 2200 v tva- školou techniky a služieb (0,40 €/hod)
re – číslo parkovacej zóny(medzera) a zóna 3 (BR3) predstavuje novootvoevidenčné číslo vozidla(medze- rené parkovisko v južnej časti námesra)počet hodín parkovania, napr. tia so 17 parkovacími miestami (0,50
BR1 BR000AA 2. Spoplatnené par- € za prvú hodinu a každá ďalšia začatá
kovacie zóny v Brezne sú tri, pričom hodina 1 €).
(Pokračovanie na 2. strane)
každá má inú hodinovú sadzbu.

Nie je dôvod na paniku.
Pôrodnicu nezrušia

V Brezne dočasne pozastavili
výrub drevín

Mesto tento rok čakajú ďalšie
veľké projekty
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Nie je dôvod na paniku.
Pôrodnicu v nemocnici nezrušia
Cieľom breznianskej nemocnice je mať modernú
pôrodnicu, v ktorej budú
naďalej poskytovať kvalitnú a empatickú zdravotnú
starostlivosť. Počet pôrodov v regióne má stúpajúcu
tendenciu, najhoršie obdobia už majú za sebou.

severná časť ich okresu by
bola určite našou spádovou
oblasťou, teda tých 640 pôrodov by sme mali,“ vysvetlil
Karol Vojtko.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmeny, ktoré
majú začať platiť od 1. júla
2019.
Stratifikácia nemocníc sa
dotkne aj pôrodníc
Ministerstvo zdravotníctva ešte vlani predstavilo koncepciu stratifikácie
nemocníc, ktorej cieľom je
do roku 2030 výrazne skvalitniť ústavnú zdravotnú
starostlivosť. Nový projekt
by mal podľa ministerstva
zabezpečiť vysokú úroveň
starostlivosti vo všetkých
nemocniciach, ktoré po
novom dostanú povolenie
poskytovať určitú špecializáciu, iba ak dosiahnu
predpísaný minimálny počet výkonov. Zmeny by mali
pocítiť aj pôrodnice. Podľa
návrhu ministerstva je pravdepodobné, že kritériom na
ich udržanie bude stanovený
limit pôrodov na 640 ročne.

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

Tento počet nespĺňa 14 slovenských pôrodníc, medzi
nimi aj Brezno, kde evidujú
asi 500 pôrodov ročne.
Mamičky aj naďalej budú
rodiť v Brezne
O zatvorenie breznianskej
pôrodnice sa podľa slov hovorcu Karola Vojtka verejnosť obávať nemusí. Práve
naopak, do budúcnosti ju
plánujú rozvíjať. „Počet pôrodov v našom regióne má
stúpajúcu tendenciu. Najhoršie obdobia už máme za
sebou. V súčasnosti sme síce

Parkovať cez sms
sa dá už aj v Brezne
(Dokončenie z 1. strany)
Podľa slov Lukáša Jeremiáša z Technických služieb
Brezno sa týmto spôsobom
dá parkovať len na celé hodiny a to od jednej do päť
hodín. V prípade, že vodič
nevyplní poslednú položku
s údajom o dĺžke parkovania, systém mu automaticky
vygeneruje hodinové parkovné.
Upozornenie na koniec
parkovania
Služba je dostupná u všetkých slovenských mobilných operátorov, samotné
spoplatnenie prebieha buď
priamo z kreditu zákazníka alebo prostredníctvom
mesačného účtu za mobilné služby vo forme faktúry.
„Platba cez SMS je rýchla

ešte pod uvedeným limitom,
avšak je predpoklad, že o dva
roky by sme mali tento limit
spĺňať. Súvisí to s rýchlym
rozvojom mesta Brezno
a s tým spojeným zlepšením životných podmienok.
V spolupráci s mestom Brezno sme prerobili aj viaceré
úseky našej pôrodnice.“
Cieľom
nemocnice
v Brezne je mať modernú
pôrodnicu, v ktorej budú
poskytovať kvalitnú a empatickú zdravotnú starostlivosť. S jej prebudovaním po
stavebnej, technickej i per-

sonálnej stránke už začali.
„Pri uvažovaní o lokalizácii
pôrodnice je tiež potrebné
brať do úvahy vzdialenostné
hľadisko. Napr. najvýchodnejšia obec nášho okresu
Brezno obec Telgárt je k nám
vzdialená skoro 50 km (44
min), do Banskej Bystrice
je to cez 90 km (1 h 26 min
autom). Doprava z tejto obce
na juh do Revúcej alebo na
sever do Popradu je pre zložitý horský terén komplikovaná. Taktiež napríklad Revúca nemá ani 300 pôrodov,
ak by tam zanikla pôrodnica,

Nemocnicu čaká veľká
rekonštrukcia
Nemocnica v Brezne podľa slov hovorcu aj napriek
viacerým problémom je
v dobrej kondícii a chce zachovať a rozvíjať celý rozsah
doteraz poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Popritom okrem iných noviniek
plánuje zväčšiť lôžkový fond
liečebne pre dlhodobo chorých, resp. aj vytvoriť nové
geriatrické oddelenie.
„Už o niekoľko týždňov
začneme s veľkou rekonštrukciou z eurofondov
v hodnote viac ako 8,3 milióna eur, pričom cieľom je
predovšetkým vybudovanie
nového urgentného príjmu,
operačných sál a centrálnej sterilizácie. Tiež by sme
chceli v rámci našej nemocnice prevádzkovať pracovisko magnetickej rezonancie,
čo však bude závisieť od toho, či by nám ho zdravotné
poisťovne v plnej miere zazmluvnili,“ dodal na záver
Karol Vojko.
(md)

Do centra Horehronia radšej
cestujte s časovou rezervou
Od pondelka 18. marca Lesy mesta Brezno na svahu pri
hlavnej ceste smerom na Beňuš vykonávajú ťažbu stromov. Ide o spracovanie náhodnej ťažby a zároveň preventívne opatrenie, týkajúce
sa úseku od Zadných Halán
po začiatok Bujakova (oproti
čerpacej stanici).

a navyše 10 minút pred
uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá vodičovi pripomenie blížiaci sa
koniec platnosti zaplateného parkovného, ktoré sa dá
veľmi jednoducho predĺžiť
opätovným zaslaním SMS,“
vysvetľuje Jeremiáš. Cena za
SMS je v cene parkovného,
takže vodič neplatí ani za
odoslanú SMS, ani za prijatú
notifikačnú správu.
(eš)

Ťažba na svahu sa realizuje
postupne, pričom doprava nie
je odklonená na obchádzku.
Vedenie mestských lesov preto žiada vodičov o trpezlivosť,
nakoľko sa jedná o technologicky náročné a rizikové
práce v ochrannom pásme
vozovky. V záujme zachovania bezpečnosti premávky na
tomto frekventovanom úseku
je použité dočasné dopravné
značenie a premávka je podľa

FOTO: JURAJ VEVERKA

potreby prechodne zastavovaná, nie na dlhšie ako 10 minút. Lesy naplánovali výrub
stromov na druhú polovicu
marca s ukončením prác najneskôr 5. apríla, v závislosti
od poveternostných a klimatických podmienok, vždy iba
v pracovných dňoch v čase od
ôsmej ráno do šestnástej po-

poludní. Pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov mestských
lesov môže byť v spomínanom čase v Bujakove vypnuté
verejné osvetlenie. Cestu do
a z Brezna si naplánujte tak,
aby ste sa úplne vyhli čakaniu,
alebo ak to nie je možné, majte nevyhnutnú časovú rezervu.
(r)
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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.

Okolo smetiska sa už dlhšiu dobu šíri nepríjemný
pach. Pripomína to Biotiku. Je tam vídať kamióny
s cisternami. Čo tam vypúšťajú, že to tak smrdí?
Nedá sa tomu nejako zamedziť? Ešte nie sú ani horúčavy...

voľné parkovacie miesta,
čo je veľmi málo.

k dispozícii sú len štyri

še deti, kým skončia. Mo-

mentálne tam viacerí sedávajú na zemi. Nedali by
sa použiť napríklad sedačky, ktoré boli kedysi v kine,
ak sa ešte nepredali?

Okolie domu kultúry sa
bude revitalizovať ešte tento
rok, podľa už spracovaného
projektu. To sa týka aj parNa uvedenú chodbu doplkovacích miest. Pri návšteve níme sedačky alebo lavicu.
kina je možné parkovať aj
Tomáš Abel
pred poštou alebo po celej
primátor Brezna
O uvedenom sa budem in- Laskomerského ulici oproti
formovať pri riaditeľovi a po- priemyslovky, kde je dostatok Vaše podnety a otázky, ktožiadam o zavedenie opatrení, parkovacích miest.
ré priamo súvisia s dianím
aby sa zamedzilo vznikaniu
v Brezne, môžete adresovať
a šíreniu zápachu.
Ako to napokon dopadlo primátorovi Tomášovi Abes parkovaním na námes- lovi, ktorý každé dva týždne
Mohli by ste na parkovis- tí? Môže, alebo nemôže odpovie na niekoľko z nich.
ku pri mestskom dome sa tam parkovať? Značky
Stačí, ak ich doručíte makultúry dokončiť parko- to zakazujú, ale autá tam
ilom na novinybreznan@
vaciu plochu? Mám na stále stoja.
V súčasnosti je možné par- brezno.sk, alebo osobne
mysli plochu medzi obrubníkmi - tam kde je kus kovať len na vyhradených prípadne poštou na adresu
trávy, betónu a škvary. miestach pre parkovanie mo- Redakcia Brezňan – mestKeby sa tam dal asfaltový torových vozidiel, avšak do- ské noviny, Námestie gen.
povrch, tak tam vzniknú časne je možné parkovať aj na M. R. Štefánika 1, 977 01
dve parkovacie miesta. západnej časti námestia pred Brezno s označením K spráZa dobrého počasia tam mestským úradom, pokiaľ ve nášho mesta. Možnosbežne autá parkujú, ale nebude vybudované centrálne tí je samozrejme viacero.
Okrem pravidelnej relácie
keď poprší, alebo je zima parkovisko.
v TV Hronka Na slovíčko
a sneh, tak sa tam nedá
vôbec zaparkovať. Teraz, V kultúrnom dome na dru- pán primátor s ním môžete
keď tam stoja autá Le- hom poschodí, kde máva- komunikovať osobne počas
sov mesta Brezno, majú jú občania rôzne krúžky Dňa otvorených dverí, ktorý
tam šesť rezervovaných a voľnočasové aktivity, by sa koná spravidla vo štvrtok
miest, takže je problém sa hodili nejaké miesta na od 13.00 do 15.30 v jeho
s parkovaním. Keď je ki- sedenie, kde môžeme poč- kancelárii, alebo prostredno, divadlo alebo koncert, kať na krúžky alebo na na- níctvom facebooku.

Tankodrom sa postupne stáva minulosťou
Po zime mesto opäť pokračuje v prácach pri výstavbe nových parkovacích
miest na Ulici ČSA. Z parkoviska budú môcť vodiči
prechádzať priamo na námestie, a to cez podbránie
budovy na Námestí gen. M.
R. Štefánika 3.
Cieľom samosprávy je
skvalitniť parkovanie v centre Brezna, ako aj zlepšiť plynulosť a bezpečnosť cestnej

premávky. Jednou z investičných priorít mesta je výstavba
záchytného parkoviska v centrálnej zóne Brezna, s realizáciou ktorého začali minulý
rok. Na konci septembra však
stavebné práce museli prerušiť z viacerých dôvodov.
Nielenže tak nariadil Krajský
pamiatkový úrad, pretože sa
tam našiel objekt, ktorý spadal pod pamiatkovú ochranu,
ale v priestore zároveň vyrazila spodná voda. Zhotoviteľ

Práce na centrálnom parkovisku si vyžiadali
uzávierku časti Ulice Hradby.
FOTO: MSÚ

Brezniansky tankodrom.

FOTO: MSÚ

prác však v nich opäť pokračoval hneď, ako to dovolilo
počasie.
Ako uviedol primátor Tomáš Abel, začali s pokládkou
izolačnej vrstvy, ako aj s budovaním novej prístupovej
cesty k centrálnemu parkovisku, ktorá sa bude rozširovať. Pribudne aj jazdný pruh
smerom na Banskú Bystricu.
„V priestoroch na Ulici ČSA

vyrastie asi 80 parkovacích
miest, odkiaľ bude možné
prechádzať priamo na námestie cez podbránie budovy
na Námestí gen. M. R. Štefánika 3. Uvažujeme aj o časti
miest na rezidenčné státie pre
domácich obyvateľov a podnikateľov. V rámci správneho fungovania parkovania
v meste považujem za potrebné, aby parkovisko bolo spo-

platnené a strážené,“ uzavrel
primátor.
Na zaparkovanie svojich
vozidiel môžu vodiči stále využívať priestory bývalej kolkárne na Školskej ulici, ako aj
všetky plochy, ktorých použitie nie je v rozpore s cestným
zákonom. Termín ukončenia
výstavby centrálneho parkoviska na Ulici ČSA je naplánovaný na máj.
(md)
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Na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti
ročne hospitalizujú 250 až 280 pacientov
né ochorenia nervov, svalov
a nervovo-svalového prechodu, hlavne autoimúnnej povahy, kde je veľmi drahá a náročná liečba, riešime v Centre
pre nervovosvalové ochorenia
v Bratislave Ružinove. Nie
jednoznačné a komplikované
prípady konzultujeme asi dvakrát do roka s neurologickou
klinikou v Martine,“ vysvetľuje primár Droppa.

Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých
postupne predstavujeme
jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne.
Pokračujeme neurologickým oddelením, pričom
v tomto čísle vás oboznámime s jednotkou intenzívnej
starostlivosti.
Neurológia v Brezne je rozdelená na nemocničnú časť,
zloženú z neurologickej jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) neurologického oddelenia, neurologického urgentného príjmu a ambulantnú,
zloženú z dvoch neurologických ambulancií a elektrofyziologického laboratória.
Kompletné vybavenie
JIS-ky
Na neurologickej JIS-ke
hospitalizujú pacientov so závažnými, resp. život ohrozujúcimi ochoreniami mozgu,
miechy, nervov, svalov, tiež
po operáciách a poraneniach
hlavy, mozgu a miechy. Ako
popísal primár oddelenia Ivan
Droppa, jednotka je vybavená štyrmi polohovateľnými
posteľami s antidekubitovými
matracmi. „Lôžka sú vybavené komplexným monitorovacím systémom životných
funkcií a pri každom je automatický dávkovač liekov – tzv.
perfúzor, ako i automatická
pumpa s riadeným dávkovaním infúznych roztokov, stály
prívod kyslíka s kyslíkovou
maskou. Na JIS-ke je i EKG
prístroj, mobilná odsávacia
stanica a v prípade zlyhania životných funkcií je stále k dis-

Neurologická JISka.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

pozícii defibrilátor a resuscitačný kufrík.“
O každom pacientovi vedú
podrobný záznam
Dohľad nad pacientmi 24
hodín kontinuálne zabezpečuje kvalifikovaná sestra,
ktorá má k dispozícii asistentku a sanitára. „Celkový manažment chorých je v rukách
lekára – neurológa s atestáciou a minimálne 6-ročnou
praxou – vedúceho lekára JIS.
O každom pacientovi vedieme podrobný záznam – JIS
dekurz, kde minimálne trikrát
denne je zápis lekára, v čase
ústavnej nočnej služby a cez
víkend službukonajúceho lekára.“
Podľa slov primára, ročne
hospitalizujú 250 až 280 chorých ľudí s priemernou dĺžkou

Primár Ivan Droppa.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

pobytu 3 až 5 dní. „Chorých
s cievnou mozgovou príhodou evidujeme 150 – 160,
s krvácaním do mozgu 5 – 8,
s ubarachnoidálnym krvácaním 2 – 3, tranzitórnymi
ischemickými atakmi 16,

Neurologické oddelenie.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

nádorom mozgu 3 – 4, s nahromadením epileptických
záchvatov 5 – 10, závažnými
poraneniami hlavy a mozgu 6
– 10, ochoreniami miechy, neroinfekciami (zápaly mozgu,
mozgových blán) 3 – 6, závažnými zápalmi a autoimúnnymi ochoreniami periférnych
nervov, svalov, nervovosvalového prechodu 3 – 4.
Dobrá spolupráca je
na nezaplatenie
Neurológia spolupracuje aj
s pracoviskami, odborníkmi
v iných mestách, s Neurochirurgickou klinikou FNFDR
v B. Bystrici, kde smerujú
a pripravujú pacientov pred
operačným riešením. Ako pokračoval primár Ivan Droppa,
veľmi dobrú spoluprácu majú
s oddelením invazívnej radiológie Stredoslovenského ústavu srdcovocievnych ochorení
v B. Bystrici. „Na mechanickú
trombektómiu odosielame
pacientov do centra pre invazívnu rádiológiu v NFDR v B.
Bystrici. Zriedkavé, ale závaž-

Neodmysliteľnou
metódou je magnetická
rezonancia
V rámci neurológie v SR je
tzv. imunomodulačná liečba
určená len na vyšších pracoviskách, t. j. vo fakultných
a v krajských nemocniciach.
„To znamená, že na našom
oddelení definitívne určíme
diagnózu sclerosis multiplex
pomocou MR, evokovaných
potenciálov, analýzy CSL,
imunológie a potom odošleme do centra pre roztrúsenú
sklerózu.“
Neodmysliteľnou diagnostickou zobrazovacou
metódou pri stanovovaní
neurologických diagnóz je
magnetická rezonancia. „Naša spolupráca je dlhodobo stabilná s pracoviskami v Banskej
Bystrici, kde máme denne dva
termíny, súrne prípady v nočnej službe, či cez víkend cestou
MR pracoviska vo FNFDR v B.
Bystrici.“ Ako zhodnotil Ivan
Droppa, vyšetrenia z týchto
pracovísk sú v popisoch i realizácii snímkovej dokumentácie vysoko profesionálne.
Urgentné diagnózy
pružne diagnostikuje CT
pracovisko
Neoddeliteľnou súčasťou
starostlivosti o pacientov na
neurologickej JIS-ke a oddelení je rehabilitačná liečba.
„V spolupráci s oddelením
rehabilitácie zabezpečujeme
u chorých s ochrnutím dvojfázovú rehabilitáciu. V prípade
nutnosti stav pacientov konzultujeme aj so psychiatrom,
ophtalmológom, pneumológom, kardiológom, chirurgom a pod.“
Dennú a najužšiu spoluprácu majú s interným oddelením
a oddelením dlhodobo chorých. „V rámci nemocnice je
najdôležitejšie CT pracovisko,
kde nám tím radiológov pružne pomáha definitívne diagnostikovať urgentné diagnózy
i plánované vyšetrenia,“ uzavrel primár Ivan Droppa. (md)
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Poukážky seniorom začnú
vydávať už od 2. apríla
Seniori z Brezna, ktorí spĺňajú kritériá, majú
nárok na tri poukážky
v celkovej hodnote 18 eur.
Využiť ich môžu na služby
v prevádzkach ako pedikúra, masáž, kaderníctvo či
lekáreň.
Mesto sa aj tento rok snaží
uspokojiť požiadavky a dopyt breznianskych seniorov.

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

V Brezne dočasne pozastavili
výrub drevín. Verejnosti sa
nepáčil rapídny úbytok zelene
Na základe sťažností obyvateľov vydal brezniansky
primátor v polovici marca
dočasný zákaz výrubu stromov v meste. Aj napriek
tomu, že všetky zásahy
považuje za odôvodnené,
nariadil zintenzívnenie náhradnej výsadby.
Výruby drevín v meste
realizujú Technické služby
Brezno ako správca mestskej
zelene na základe súhlasu orgánu ochrany prírody.
Výrub má svoje pravidlá
Všetky žiadosti občanov
na odstránenie nežiaducich stromov z verejných
priestranstiev preverujú
odborní zamestnanci mesta individuálne a to priamo
v teréne, kde vyhodnocujú
opodstatnenosť takejto požiadavky. Ako uviedol Peter
Tichý z odboru investícií,
životného prostredia a stavebného poriadku, súhlas
na výrub môžu vydať len po
posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny
a vplyvov na zdravie človeka.
Mesto navyše v prípade výrubu stromov pred bytovými
domami pred časom sprísnilo podmienky a stanovilo,
že na jeho realizáciu je nutná
zhoda minimálne dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov bytov danej bytovky.
Prax totiž ukázala, že aj keď
časť obyvateľov požiadala
o odstránenie drevín spred
spoločného paneláku, druhá
s ich iniciatívou nielenže ne-

súhlasila, ale často o nej ani álnej sezóne spílili 131 drenevedela.
vín, vysadili viac ako 40 a za
zvyšné uhradili spoločenskú
Starostlivosť o zeleň bola hodnotu vo výške približne
dlhodobo zanedbávaná
100 tisíc eur. Tento stav vyKeďže sa v poslednom svetľuje šéf breznianskych
období množili podnety ob- techničiarov Lukáš Jeremiáš:
čanov na z ich pohľadu nea- „Niekde nie je možná nádekvátne zásahy do mestskej hradná výsadba, hlavne v súzelene, počas uplynulého vislosti s plánovanými investýždňa situáciu sám preve- tičnými akciami, takže v tom
ril primátor Brezna Tomáš prípade je z financií za výrub
Abel. „Uvedené som si pre- realizovaná výsadba v iných
šiel s odborným zamestnan- lokalitách.“ Dochádza k nej
com a architektkou mesta v jarných a jesenných mea mám za to, že Technické siacoch, pričom podľa slov
služby postupovali v zmysle Petra Tichého sa zameriava
právnych predpisov a všet- predovšetkým na odrody
ky výruby boli realizované a kultivary, ktoré v budúcna základe riadne odôvod- nosti nebudú dosahovať také
nených rozhodnutí,“ zdô- veľké biometrické rozmery,
raznil Abel a zároveň dodal, ako je to v prípade súčasnej
že starostlivosť o mestskú mestskej zelene.
vegetáciu bola dlhodobo zaNa zintenzívnenie nánedbávaná, v dôsledku čoho hradnej výsadby a nákup
sú dnes potrebné aj radikál- približne 200 kusov nonejšie riešenia. „Naposledy vých drevín dal pokyn aj
napríklad vŕba na Krčulovej brezniansky primátor. „Naulici bola značne preschnutá ším cieľom je zelené mesto,
a roky devastovala kanalizá- avšak nestrácajme pri tom
ciu. Zadokumentovaný je aj zdravý rozum a to, čo jedprípad, keď spadol na chod- noducho musí byť ošetrené
ník vedľa pani z priľahlého alebo nahradené, treba citlibytu konár s priemerom, vo zvážiť a následne urobiť,“
ktorý by ju zabil. Často tiež uzavrel Abel. Drevo z vydochádza k devastovaniu rúbaných stromov pritom
sietí a základov bytových nevyjde nazmar, Technické
domov, čo stojí vlastníkov služby ho vedia racionálne
a mesto desaťtisíce eur,“ po- zužitkovať napríklad na vývedal primátor. Napriek to- robu lavičiek, odrážok, bomu výrub stromov dočasne xov na posypový materiál či
pozastavil.
ako stavebné rezivo. Konáre
zase zoštiepkujú a použijú
Zintenzívnia náhradnú
ako kompost pri výsadbe
výsadbu
novej zelene.
(eš)
Technické služby v aktu-

Od 2. apríla v pokladni
mestského úradu
Poukážky pre seniorov
v Brezne sa už osvedčili. Kritériá sú jasné. Ak obyvateľ
Brezna do konca minulého
roka dovŕšil 65 rokov, má
v meste trvalý pobyt a nemá
voči nemu žiadne podlžnosti, je občanom Slovenskej
republiky, automaticky získava 3 poukážky v celkovej
hodnote 18 eur. K dispozícii sú od 2. apríla v pokladni mestského úradu v čase
úradných hodín. Nezabudnite si so sebou vziať doklad
totožnosti. Ako informovala
vedúca odboru starostlivosti
o obyvateľa Janka Lemberková, poukážky v mestskej
pokladni môže za seniora
prevziať aj iná fyzická osoba,

ktorá oprávnenosť prevzatia
poukážok potvrdí dokladom
totožnosti osoby, ktorú zastupuje, a tiež svojím dokladom totožnosti.
Najneskôr do 30.
novembra
Poukážkový systém pre
seniorov v meste funguje už
11 rokov. V roku 2019 podľa
kritérií veku a bydliska spĺňa
nárok 3440 seniorov. Použitie poukážok v celkovej
hodnote 18 eur je relatívne
široké. Môžu ich využiť na
služby v prevádzkach ako
pedikúra, masáž, kaderníctvo či ako doplatok za lieky
v lekárni. „Do poukážkového systému je zapojených
dovedna 18 prevádzok na
území mesta, z toho 10 lekární, 2 pedikérske, 2 masérske a 2 kadernícke prevádzky. V roku 2018 z celkového
počtu 3162 seniorov využilo
poukážky 2946, čo je 93 %,“
dodala Janka Lemberková.
Kupóny sa dajú použiť najneskôr do 30. novembra tohto roka v zariadeniach alebo
prevádzkach, ktorých konkrétny zoznam je vytlačený
priamo na poukážke.
(md)

FOTO: FERDINAND HRABLAY

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, prišiel 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 bude mesto pokračovať 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)
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Pokračujú vo zveľaďovaní ovocného sadu na Banisku
Projekt obnovy historického ovocného sadu na
Banisku, ktorý vlani získal
ocenenie Top projekt roka
2018 v rámci programu Zelené oázy cez Nadáciu Ekopolis, pokračoval aj minulý
týždeň. Pri ošetrovaní stromov podal pomocnú ruku
odborník Michal Kuzma
z Pliešoviec s kolegami, pomáhali aj dobrovoľníci.
Ovocnému sadu na Banisku
chce mesto vrátiť životnú silu
a krásu.
Našli spôsob, ako sad
zachrániť
Záchranu historického
ovocného sadu odštartovali
už minulý rok. Nezisková organizácia mesta Brezno pre
občanov podala projekt zameraný na jeho obnovu a bola úspešná. Nadácia Ekopolis
z grantového programu Zelené oázy aktívnych Brezňanov
podporila v zachovaní dedičstva svojich predkov sumou
2500 eur.
Ovocný sad vytvorený pred
niekoľkými desiatkami rokov
bol zanedbaný a hrozilo, že
vzácne odrody ovocných stromov, ktoré sa tu nachádzajú,
postupne vyhynú. Z rôznych
diskusií medzi obyvateľmi
mesta vyplynul ich záujem
hľadať spôsob, ako dreviny
zachrániť, a tak zároveň zatraktívniť prostredie, ktoré
poslúži na šport a relax. Neziskovka v spolupráci s obyvateľmi, Technickými službami
a mestom, ktoré disponuje
stanoviskom odborníkov
k stavu drevín a celého sadu,
začali hľadať spôsob, ako sad

Odborné ošetrenie drevín.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

zachrániť a zachovať staré od- pre občanov Milada Medverody drevín pre ďalšie generá- ďová, počas dvoch dní sa vecie. A veru našli.
novali odbornému ošetrovaniu drevín, upratovaniu sadu,
Počas dvoch dní ošetrovali príprave na sadenie ovocných
dreviny
stromov a kríkov. Niekoľko
Po vlaňajších prácach, kedy stromov sa podarilo aj zasadiť.
urobili rezový zásah tak, aby
stromy prosperovali, boli pre- V sadení stromov a kríkov
svetlené, aby sa lepšie oberala budú pokračovať
úroda, aby produkovali ovocie
Projekt obnovy historickéa hlavne, aby sa dlhšie dožili, ho ovocného sadu Banisko
neziskovka si zveľaďovanie v minulom roku získal ocearboréta opäť vzala na mušku nenie Top projekt roka 2018
minulý týždeň. Na ošetrenie v rámci programu Zelené oázy
drevín prizvala do Brezna, cez Nadáciu Ekopolis a záročasť Banisko odborníka Mi- veň finančnú odmenu v hodchala Kuzmu s kolegami, po- note 1000 eur, ktoré nezisková
mocnú ruku nezištne podali organizácia mesta využila na
Lesy mesta Brezno, Technické ďalší rozvoj areálu.
služby, firma LESTA, s. r. o.,
z Brezna, ako aj dobrovoľníci, obyvatelia mesta – seniori,
nielen z denného centra Prameň, ale aj takí, ktorí sa dozvedeli o akcii z plagátov či internetu. Ako povedala riaditeľka
neziskovej organizácie Brezno

Dobrovoľníci.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

V aktivitách, ako je realizácia mladej výsadby, sadenie
kríkov a stromov, a to jabloní, hrušiek či sliviek, bude
pokračovať v najbližších jarných mesiacoch. Ako na záver
skonštatovala Milada Medveďová, aj napriek začiatočnej
nepriazni počasia, odhodlanie nadšencov vydržalo až do
konca. „Podarilo sa urobiť naozaj veľký kus práce. Arboristi
ošetrili ďalších 25 stromov,
firma LESTA, s. r. o., pomohla
prečistiť koryto potôčika, aby
sa nevylieval, vyhĺbiť jamy na
sadenie stromčekov a obyvatelia, ktorí sa k nám pridali,
pomohli sad vyčistiť a zasadiť stromy. Ďakujem vedeniu

Výťažok z fašiangových osláv odovzdali Simonke
Vedenie mesta minulý
týždeň v utorok odovzdalo výťažok z fašiangových
osláv rodine Simonky, ktorá
je od narodenia ťažko zdravotne postihnutá.
Fašiangová veselica na námestí v Brezne sa už niekoľko
rokov neodmysliteľne spája
s pomocou tým, ktorí to najviac potrebujú. Aj tentokrát si
návštevníci podujatia v piatok
1. marca mohli za dobrovoľný príspevok pochutnať na
charitatívnom primátorskom
guláši a rovnako aj na voňavých pampúšikoch od seniorov z denného centra Prameň.
Organizátor podujatia mesto
Brezno sa tentokrát rozhodol
podať pomocnú ruku a ve-

novať celý výťažok z tejto akcie charitatívneho rozmeru
17-ročnej Simonke Muchovej
z Brezna, ktorá je od narodenia ťažko zdravotne postihnutá, trpí detskou mozgovou
obrnou. Odkázaná je na celodennú starostlivosť a pomoc,
ktorú jej poskytuje mamka,
pomáhajú aj Simonkin brat
a otecko. V utorok 19. marca
primátor mesta Tomáš Abel
a vedúca odboru starostlivosti
o obyvateľa Janka Lemberková výťažok z podujatia 500
eur odovzdali Simonkinej
mamičke. Vďačná rodina túto
sumu použije na zakúpenie
špeciálneho vozíka. Všetkým,
ktorí prispeli do zbierky, patrí
veľké poďakovanie.
(md)

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

mesta Brezno, Technickým
službám, Lesom mesta Brezno
a samozrejme všetkým obyvateľov, ktorí opäť nesklamali
a prišli nám pomôcť.“
V sadení stromov a kríkov,
v zabezpečovaní vysadených
stromov a kríkov proti zveri
bude neziskovka s pomocníkmi pokračovať v najbližších
dňoch. „O presnom termíne
sadenia budeme informovať
na sociálnych sieťach, webovej stránke mesta či prostredníctvom plagátov. Tešíme sa
na všetkých dobrovoľníkov,
ktorých pomoc naozaj potrebujeme. Pridajte sa k nám!“
uzavrela Milada Medveďová.
(md)

V Brezne budujú
požičovňu
elektrobicyklov
Po dohode s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu
Región Horehronie, ktorej
mesto zrekonštruovalo kanceláriu na Námestí gen. M. R.
Štefánika 3, pokračujú v obnove ďalších zanedbaných
a nevyužívaných mestských
priestorov na rovnakej adrese. Cieľom je zriadiť v nich
požičovňu elektrobicyklov.
„O bicykle je veľký záujem domácich aj turistov a teda chceme vytvoriť čo najlepšie podmienky pre túto službu. Celková investícia je viac ako 20
tisíc eur cez Technické služby,
keďže obnovujeme aj kanalizáciu a dvor,“ povedal primátor
(mb)
Tomáš Abel.

Brezňan / 27. 3. 2019

SPRAVODAJSTVO

mestské noviny

7

Mesto tento rok čakajú ďalšie veľké projekty
Vďaka množstvu schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok si
Brezno aj tento rok bude
môcť dovoliť robiť veľké
veci. Okrem iného začne so
strategickým budovaním
cyklotrás, revitalizáciou
sídliskových vnútroblokov
aj s výstavbou komunitného
centra.
Cestovný ruch, životné
prostredie a sociálna oblasť.
Na to všetko sa počas aktuálnej stavebnej sezóny zameria
breznianska samospráva. Má
na to k dispozícii niekoľko miliónov eur, ktoré získala vďaka
úspešným projektom.
Cieľom je ucelená sieť
cyklotrás
Prostriedky z externých
zdrojov umožnia metropole
Horehronia výrazne sa posunúť aj v oblasti turizmu
a ekologických dopravných
riešení. Schvaľovacím procesom riadiaceho orgánu pred
časom prešiel projekt Cyklotrasa Brezno – Valaská, ktorým mesto plánuje podporiť
nemotorovú dopravu v regióne. „Aktivitami projektu sa
jednoznačne zvýši bezpečnosť
cyklistov v rámci verejnej dopravy, prispeje sa k ochrane
životného prostredia a k akceptácii cyklistickej dopravy
ako plnohodnotného druhu
prepravy do práce,“ uviedol
primátor Tomáš Abel. Takmer
deväťkilometrový úsek povedie zo železničnej stanice
v Brezne smerom do centra
mesta a rovnako aj na západ
k hlavnému hospodárskemu
uzlu Horehronia Železiarňam
Podbrezová.
Vo fáze prípravy projektovej dokumentácie je zároveň ďalší projekt Cyklotrasa
Brezno – Mýto pod Ďumbierom a aby toho nebolo málo,
mesto sa tento rok uchádza
aj o finančné prostriedky na
realizáciu viac ako šiestich

Vizualizácia Cyklotrasy Brezno – Valaská.

FOTO: MSÚ

kilometrov cyklotrás prepájajúcich centrum mesta
so sídliskom Mazorníkovo,
priemyselnou zónou bývalej
Mostárne a podbrezovskými
Železiarňami. Vo finále by tak
mala vzniknúť ucelená cyklistická infraštruktúra, zaujímavá nielen pre zamestnancov
jednotlivých podnikov, ale aj
návštevníkov Brezna.
Do škôlok budú môcť
prijať viac detí
Mestu sa tiež podarilo
získať dotácie na stavebné
úpravy dvoch existujúcich
materských škôl na Clementisovej a Nálepkovej ulici, vďaka
čomu bude môcť rozšíriť ich
kapacity o celkovo 30 detí.
„Hlavným cieľom je zabezpečiť prístup ku kvalitnému
predprimárnemu vzdelaniu
poskytnutím dostatočných
kapacít materskej školy, čím
sa vytvorí predpoklad pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov a tým
aj zlepšenie finančnej situácie
mladých ľudí,“ približuje projektová manažérka mesta Milada Medveďová.

Aktuálne práce na výstavbe zariadenia pre seniorov. FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Takto by mal vyzerať Domov pre seniorov a denný stacionár.

Samospráva chce tento
stav dosiahnuť komplexnou
obnovou oboch existujúcich
objektov vrátane zvýšenia
energetickej hospodárnosti
a zabezpečením materiálno – technického vybavenia.
Kapacita Materskej školy na
Clementisovej ulici sa tým
zvýši o 16 miest a na Nálepkovej ulici o ďalších 14. Celkovo
tak budú môcť prijať viac ako
230 detí. Aktuálne prebieha
proces verejného obstarávania na stavebné práce, pričom
predpokladaný termín ukončenia oboch projektov je prvý
polrok 2020.

FOTO: MSÚ

vanie prašnosti a hluku, ako aj
prvkov na zvyšovanie vlhkosti
vzduchu. Rieši úpravu terénu,
drevín, výsadbu zelene, záhonov, budovanie picích fontán,
promenád, dažďových a komunitných záhrad s dôrazom
na zadržiavanie vody v území,“ popisuje Milada Medveďová.
Ako ďalej pokračovala, prioritou je predovšetkým adaptácia mestského prostredia na
zmenu klímy, zlepšenie životného prostredia, rozvoj územia, ako aj vytvorenie estetického a zdravého prostredia.
Samotná regenerácia sa bude
týkať vnútorných priestranstiev medzi panelákmi na
uliciach ČSA a Malinovského, ŠLN, 9. mája, Fraňa Kráľa
a Margitinho parku. Všetky
spomínané lokality budú bezbariérové, takže prístup do
nich budú mať všetci obyvatelia a návštevníci mesta.

Zelenšie a zdravšie
vnútrobloky
Približne v rovnakom čase by mal byť dokončený aj
významný environmentálny
projekt regenerácie piatich
sídliskových vnútroblokov,
ktorý breznianska radnica
plánuje zahájiť v aktuálnej
stavebnej sezóne. O čo vlast- Pomoc pri integrácii
ne ide? „Projekt predstavuje vylúčených skupín
budovanie prvkov zelenej inDesaťpercentné zastúfraštruktúry, prvkov na znižo- penie príslušníkov mar-

ginalizovaných rómskych
komunít (MRK) na území
Brezna si vyžaduje adekvátnu pozornosť a uvedomuje
si to aj vedenie mesta. Keďže
jestvujúce Komunitné centrum v Zadných Halnoch
pred niekoľkými rokmi ľahlo
popolom, po vysúťažení zhotoviteľa sa samospráva vďaka
ďalšiemu úspešnému grantu
pustí do jeho obnovy.
Podľa slov mestskej projektovej manažérky môže mesto
poskytnutím komplexných
sociálnych a komunitných
služieb prispieť k začleňovaniu sociálne vylúčených osôb
a napomôcť k ich zapojeniu
do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života. „Na
dosiahnutie tohto cieľa je
však potrebné vytvoriť
priestorové podmienky pre
komunitný rozvoj, výkon
komunitnej práce a poskytovanie sociálnych služieb prioritne pre príslušníkov MRK
všetkých vekových kategórií.
Podporí sa tak sociálna inklúzia, zvýši sa povedomie
a zamestnateľnosť cieľovej
skupiny.“
Dôstojné priestory pre
seniorov
Ďalším z veľkých projektov, ktorý sa však mestu podarilo rozbehnúť už vlani, je
výstavba Domova pre seniorov a denného stacionára.
Investícia vo výške viac ako
jeden milión eur tentokrát
nepochádza z európskych
zdrojov, ale priamo z mestskej
pokladnice. „Služba je veľmi
žiadaná a verím, že ju zabezpečíme čím skôr. Predpoklad
spustenia prevádzky po ukončení výstavby v roku 2019, kolaudácii a schválení všetkými
príslušnými úradmi je leto
roku 2020,“ povedal primátor
Tomáš Abel.
V dotknutom objekte na
Ulici Boženy Němcovej je
aktuálne čulý stavebný ruch. Sanačné práce v suteréne
a hrubé montážne práce na
rozvodoch zdravotechniky
postupne vystrieda demontáž
strechy a následná výstavba podkrovných priestorov
a nového prestrešenia. Zároveň stavebník pristúpil už
aj k samotnej realizácii prístavby v záhrade. Po dokončení a odovzdaní objektu do
užívania bude zariadenie poskytovať miesto pre 40 stálych
a 10 ambulantných klientov,
pričom samospráva počíta aj
s vytvorením približne 20 nových pracovných miest. (eš)
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PIATOK 29. MAREC
O 19.00
JEDNOU NOHOU V BASE

Dráma, Island, 97 min, české titulky, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

Komédia, ITA, 98 min, české titulky, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

ŠTVRTOK 4. APRÍL (2D),
PIATOK 5. APRÍL (3D)
O 19.00
SHAZAM!

SOBOTA 30. MAREC (3D),
NEDEĽA 31. MAREC (2D)
O 16.00
DUMBO
Rodinný/Fantasy, USA, 130
min, slovenský dabing, MP7, 3D,
vstupné: 3D/6 €, 2D/5,50 €.

SOBOTA 30. MAREC
O 19.00
DOBRÁ SMRŤ
Životopisný, SVK/CZE/FRA/
RUS, 83 min, slovenské titulky,
MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

NEDEĽA 31. MAREC
O 19.00
ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO

Akčný/Fantasy/Dobrodružný,
USA, 132 min, slovenské titulky, MP12, 2D, vstupné: 3D/6 €,
2D/5,50 €.

NEDEĽA 7. APRÍL O 16.00
ČAROVNÝ PARK
Dobrodružný/Animovaný, USA,
85 min, slovenský dabing, MP,
2D, vstupné: 5,50 €.

NEDEĽA 7. APRÍL
O 19.00
JE MI FAJN S.R.O.
Komédia/Dráma, FRA, 103 min,
české titulky, MP12, 2D, vstupné:
5,50 €.

POUKÁŽKY SENIOROM V BREZNE

OD 2. APRÍLA 2019


DĞƐƚŽƌĞǌŶŽ

Každý senior získa 3 poukážky v celkovej hodnote 18 eur
Kde si môžete poukážky vyzdvihnúť: pokladňa Mestského
úradu v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Brezno, v pracovných
dňoch v čase úradných hodín pokladne
Kritériá:
 dovŕšenie 65 roku veku občana k 31.12.2018 (vrátane
31.12.2018)
 bez podlžnosti voči mestu (ak podlžnosť vyrovnáte, nárok na
poukážky nezaniká)
 trvalý pobyt v meste Brezno k 31.12.2018
 doklad totožnosti (občiansky preukaz)

Poukážky je potrebné vyzdvihnúť a použiť najneskôr
do 30. novembra 2019
Informácie o tom, kde je možné poukážky použiť nájdete na zadnej strane
poukážky.
Upozornenie: na poukážky majú nárok len seniori, ktorí sú občanmi
Slovenskej republiky

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV

Horehronské múzeum
aj v tomto roku pripravuje
v spolupráci s MO Živeny
ny výstavu
SVIATKY JARI, na ktorej opätovne
bude vystavovať a predávať výrobky
spojené s Veľkou nocou (kraslice,
korbáče, košíky, perníky a iné).
Výrobky na predaj môžete priniesť

Kira je 4-mesačná fenka SAO zachránená zo zlých podmienok. Od
malička žila priviazaná na reťazi
v rómskej osade. Je vhodná do rodinného domu s dobre oploteným
pozemkom, najlepšie k ľuďom so
skúsenosťami s týmto plemenom.
Pred adopciou bude veterinárne
ošetrené a čipovaná.

od 1. apríla do 5. apríla 2019
(piatok) v čase
medzi 8:00 hod. - 15:00 hod.
do „Meštianskeho domu“
na Nám. gen. M. R. Štefánika 13,
Brezno.

Sivko je mladý, približne ročný
kríženec stredného vzrastu. Bol
od nás adoptovaný ako malé šteniatko, po niekoľkých mesiacoch
sa ale vrátil z adopcie z dôvodu,
že nie je vhodný k hydine. Sivko je
ale inak milý, priateľský, hravý psík,
zvyknutý na deti a na život vonku.
Pred adopciou bude veterinárne
ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

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

*******
Kontakt: 048/6112283
zeum@horehronskemuzeum
muzeum@horehronskemuzeum.sk;
www.horehronskemuzeum.sk
www.horehronskemuzeum.s

Tešíme sa na Vašu účasť!
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model Seatu

T2

EČV Detvy

zabíjačková
polievka

mesiac v roku

mestské noviny

orol po
nemecky

argón (chem.)

amerícium
(chem.)

vo svojom dome

mesiac v roku

na tomto mieste

obličaj
kuchynská
tekutina

podriemkáva
náš bývalý
obchodný dom

kanón
kobra indická

orgán zraku
údajne

vyrobilo tkaním

Azovské more

slovko
porozumenia
vojenská
dohoda

skutočne, veru
medzinárodné
číslo účtu

opäť, znova

1001 v Ríme

jeden zo
zmyslov

zlom na dvoje
vánok (bás.)

ručiteľ
na zmenke
dravý vták

trojica, tri osoby

na to miesto
pohonná
jednotka

T4
Ministerstvo
hospodárstva
ženské meno

pokladňa

Pomôcky:
IRON,
ATECA,
ADLER

v tejto chvíli

ublíž na cti
somár

T1

limitovaná séria

T3

otravný hmyz
prírodný jav

člen anglickej
snemovne
venovala

Eurotunel
krasokorčuliarsky skok

Union Europe

erbium (chem.)
zlato po
španielsky

prenesený (skr.)
hnedý kôň
(hov.)

druh strukoviny

starorímsky boh
lásky

alkoholický
nápoj

zámer, návrh
činnosti
palebné
postavenie

tiež
on po nemecky

najvyššia karta

planéta

predajný stôl
sednvičový
chlieb

železo (angl.)
akvariová
rybička

snáď, azda
základná
číslovka

druh palmy

jedlo z mletého
mäsa
zimný dopravný
prostriedok

hist. slov. kraj
sprav

opatrne
preskúmal

plošná miera
Odbor
expedície a
administratívy

šumivé víno
severské zviera

ťažná žrď na
voze
dlhohrajúca
platňa

český maliar
(ilustr. Švejka)
Kolkársky oddiel

staré baranidlo

veľký tvor

ťažné zvieratá

blyšťanie

vodný živočích

základná
číslovka

Patrícia (dom.)

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 5. apríla. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Rozáliu Babčanovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Ján Medveď: Finálové preteky sú náročné na psychiku,
lebo jeden chybný výstrel znamená koniec boja o titul
puška 60 výstrelov. Ďalší dvaja
členovia nášho klubu Mikuláš Turňa VzPi 60 a Sebastián
Jurašík VzPu 60 nedosiahli
počas sezóny také výsledky,
ktoré by im zabezpečili účasť
na M-SR.

V Aréne privítajú viac
ako dvesto strelcov z celého
Slovenska, ktorí si zmerajú
sily v streľbe zo vzduchových
zbraní. Na športové podujatie v dňoch 30. a 31. marca širokú verejnosť pozýva
Slovenský strelecký zväz,
Ministerstvo školstva, vedy
výskumu a športu SR, mesto
Brezno a hlavný organizátor Športový strelecký klub
Brezno, ktorého predseda
Ján Medveď o blížiacich sa
majstrovstvách prezradil
viac.
Majstrovstvá Slovenska
mládeže vlani po prvýkrát organizoval Športový strelecký klub Brezno,
ktorý v streleckých kruhoch získal veľmi vysoký
kredit. Na základe rozhodnutia výkonného výboru
SSZ vás opäť poverili organizovaním majstrovstiev pre rok 2019, tentokrát v súťaži dospelých.
V čom spočívajú prípravy
na podujatie celoslovenského charakteru?

– V prvom rade musíme zabezpečiť adekvátny priestor,
ktorý spĺňa požiadavky
pravidiel športovej streľby,
bezpečnosti účastníkov, kde
sa zmestí dostatočný počet
terčov pre všetky disciplíny,
všetci športovci s materi-

Z akých fáz pozostáva príprava pretekárov na blížiace sa majstrovstvá?

ILUSTRAČNÉ FOTO: ARCHÍV J. M.

álnym vybavením, tréneri,
hostia, diváci, rozhodcovia,
kde je možnosť občerstvenia,
ubytovania a iných vecí, ktoré
so strieľaním súvisia. Týmto
požiadavkám najlepšie vyhovuje Aréna Brezno. Našou
snahou je vytvoriť podmienky pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov, zabezpečiť
celý priebeh Majstrovstiev
Slovenska (M-SR) tak, aby
pretekári odchádzali od nás
s dobrým pocitom a radi sa
k nám niekedy v budúcnosti
vrátili, ak ešte taká príležitosť
bude. Pre všetkých sme pripravili spomienkové predmety za účasť na M-SR aj atraktívne ocenenia.

MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
V STRE¼BE
ZO VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ

2019
SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MESTO BREZNO, ŠSK PRI MŠK BREZNO
vás pozývajú na

MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V STRE¼BE
ZO VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ
Športová hala ARÉNA BREZNO
30. - 31. marec 2019
Sobota 30. 3. 2019, 10.30 hod. - slávnostné otvorenie majstrovstiev
pišto¾ové disciplíny
Nede¾a 31. 3. 2019, 8.30 hod. - puškové disciplíny
Realizované s finanènou
podporou Mesta Brezno

Koľko strelcov zavíta do
Brezna?

– Počas dvoch dní sa na M-SR zúčastní okolo 220 – 230
strelcov v kategóriách muži,
juniori, kadeti, seniori, ženy,
juniorky, kadetky, seniorky
v pištoľových aj puškových
disciplínach. Súťaží sa na 60
výstrelov vo všetkých disciplínach, iba seniori strieľajú 40.
Po kvalifikačných pretekoch
prvých osem pretekárov v kategóriách muži a ženy postupuje do finále, z ktorého vzíde
majster/ka Slovenska. Finálové preteky sú veľmi náročné
na psychiku, lebo jeden chybný výstrel znamená koniec
boja o titul. O víťazovi niekedy
rozhoduje len jedna desatina, čo predstavuje na terči
0,5 mm. Všetky disciplíny sa
budú strieľať na elektronické
terče, ktoré používajú na majstrovstvách sveta, Európy aj na
olympijských hrách.

– V sobotu sú na programe
pištoľové disciplíny na 60 a 40
výstrelov plus veľmi atraktívne z rýchlopaľnej vzduchovej
pištole (2x30 výstrelov vždy
po dve 5-ranové série v časoch
8,6 a 4 sekundy), športovej
pištole (30+30 výstrelov, šesť
5-ranových sérií po 5 minút
na pevný terč a šesť 5-ranových na otočný terč v čase 7
a 3 sekundy) a zo štandardnej vzduchovej pištole na
20+20+20 výstrelov na otočné terče (štyri 5-ranové série
po 150 sek, 20 sek a 10 sek).
V nedeľu sú na programe všetky puškové disciplíny, vrátane
finálových pretekov.
Už je rozhodnuté o tom,
kto bude reprezentovať
brezniansky strelecký
klub?

– Nominácia ešte nie je istá,
ale na základe dosahovaných
výsledkov z priebehu súťaží
náš klub bude reprezentoV akých disciplínach si vať Dušan Sliačan v kategórii
muži, v disciplíne vzduchová
zmerajú sily?

– Po poslednej extralige,
ktorá sa konala v Šali, mali
chlapci týždeň voľno a teraz
už začne intenzívna príprava
zameraná v prvom rade na
zvládnutie finálových pretekov, t. z. strieľanie na povel, na
čas a na dosiahnutie vysokej
hodnoty rany. Naším cieľom
je dosiahnutie čo najlepšieho
umiestnenia, predtým ale treba postúpiť z kvalifikácie do
finále.
Na dvojdňové podujatie
v Aréne sú pozvaní všetci
priaznivci športovej streľby, ale aj tí, ktorí nemajú
predstavu, o čom športová streľba je...

– Áno, pozývam ich, aby
sa prišli pozrieť na veľmi
atraktívne preteky, povzbudiť
našich pretekárov, ale aj ostatných, veď na M-SR sa predstaví kompletná reprezentácia
vo všetkých kategóriách aj
disciplínach, ktorá sa nedávno
vrátila zo Svetového pohára
v indickom New Delhi. Predstavia sa pretekári z vrcholových stredísk, napr. Dukla
Banská Bystrica, Športový
klub polície ŠKP Bratislava,
ale aj zástupcovia ostatných
amatérskych klubov z celého
Slovenska. Garantujem, bude
sa načo pozerať.
(md)

O nízkotatranský pohár vlekárov
Dňa 18. marca 2019 sa na
Chopku za nepriaznivého
počasia uskutočnili lyžiarske
preteky vlekárov zo štyroch
lyžiarskych stredísk v dvoch
kolách obrovského slalomu.
V kategóriách do 50 a nad 50
rokov súťažilo 42 pretekárov.
Výsledky: muži do 50
rokov: 1. Martin Belko, Krpačovo; 2. Matej Gašparík,
Chopok; 3. Lukáš Trajteľ, Tále;
muži nad 50 rokov: 1. Braňo
Bánik, Chopok; 2. Miroslav
Medveď, Chopok; 3. Ján Švarc,
Krpačovo; ženy: 1. Veronika
Pribilová, Chopok; 2. Ivana
Budajová, Chopok; 3. Lucia
Pálenkášová, Chopok.
(vl)

FOTO: VLADIMÍR LIBIČ

27. 3. 2019 / Brezňan

ŠPORT

12

mestské noviny

Z Pohára priateľstva si
doniesli 15 zlatých medailí
Cez víkend 9. a 10. marca
sa plavecký klub ŠK Flipper
Brezno zúčastnil na medzinárodných pretekoch Pohár priateľstva v Rimavskej
Sobote. Spomedzi 237 pretekárov z 24 klubov zo Slovenska a z dvoch klubov zo
Srbska sa našich 16 plavcov
často umiestňovalo na popredných priečkach.

Mužstvo Brezna sa predstavilo prvýkrát v jarnej časti,
keď na domácom trávniku
hostilo futbalový tím Nemeckej. V prvom polčase
Brezňania zahodili niekoľko
vyložených šancí, keď veľmi dobre chytajúci brankár

Na stupňoch víťazov.

FOTO: FBR

hostí zneškodnil všetky strely. V druhom polčase sa ale
podarilo prelomiť streleckú
smolu Pribulovi, ktorý skóroval na 1:0, po ňom sa krásnym
gólom z priameho kopu presadil Ondík a konečné víťazstvo domácich 3:0 zabezpečil
útočník Trajteľ. FK Brezno
týmto pozýva divákov na ďalší veľký šláger, tentokrát do
Priechodu, kde v nedeľu 31.
marca o 15.00 odohrá zápas
so svojím rivalom z druhého
miesta v tabuľke.
(mb)

I. trieda
14. kolo 23. marca
Brezno - Nemecká 3:0
(0:0), góly: Pribula, Ondík, Trajteľ, rozhodca: Erik
Gemzický, 75 divákov.

V sobotňajších doobedných
rozplavbách sa do finále prebojovalo až deväť breznianskych plavcov - Veronika
Slivková (100 m prsia, 100
m znak), Sabína Špániková
(100 m prsia), Ema Valachová (100 m motýlik), Veronika

Pohár priateľstva.

FK BREZNO INFORMUJE
Brezňania zvládli prvý zápas
jarnej časti na výbornú

Prečuchová (100 m motýlik),
Vanessa Vraniaková (100 m
kraul), Sascha Jirmerová (100
m kraul, 100 m znak) a Terézia Horváthová (100 m znak).
Finálové disciplíny dopadli
úspešne a do klubu putovali
štyri zlaté, jedna strieborná
a jedna bronzová medaila.
Mladší žiaci v ten istý deň plávali 50-metrové trate, v ktorých sa umiestnila Stela Megelová, Oliver Vraniak a Daniel
Bobák.
V nedeľu sa to všetko vymenilo, mladší žiaci plávali
100-metrové trate a tí starší

FOTO: FBR

50-metrové. Aj tento deň sa
pre klub veľmi vydaril a naši plavci sa postavili na stupeň víťazov takmer v každej
disciplíne. Za celý víkend spolu z 26 disciplín sme dokopy
získali 15 zlatých, 3 strieborné
a 4 bronzové medaily, čo z nás
spravilo najúspešnejší klub
z pohľadu medailovej štatistiky. Taktiež sme radi, že sa po
mesiaci tréningov v Banskej
Bystrici konečne vraciame
naspäť do domáceho bazéna
na Mazorníkove, aby sme sa
poriadne pripravili na zvyšok
jarnej sezóny.
(fbr)

1. FK BREZNO
2. OFK 1950 Priechod
3. OFK Slovan Valaská
4. FK Sokol Braväcovo
5. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
6. OFK Slovenská Ľupča
7. TJ Tatran Čierny Balog
8. ŠK OPL Poniky
9. FK - 34 Brusno - Ondrej
10. TJ Mladosť Lučatín
11. FK SOKOL NEMECKÁ
12. FK 1928 Jasenie
13. TJ - Družstevník Strelníky
14. TJ ŠK Hronec

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
8
8
8
6
6
7
6
6
3
2
2
1

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

0 59:12 38
1 65:14 33
4 38:21 26
4 30:23 26
5 25:18 25
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Pomôžte hokejovým rytierom
vyhrať jazykový kurz
S projektom zameraným
na vzdelávanie sa Hokejový
klub Brezno prihlásil do výzvy, ktorá má zlepšiť budúcnosť slovenského hokeja.
K víťazstvu mu svojím hlasom môžete dopomôcť aj vy.
Materiálovo-technické hokejové vybavenie, ktoré bude
slúžiť deťom a mládeži; skvalitnenie a zveľadenie sociálneho prostredia, v ktorom deti
a mládež trénujú; organizovanie súťaží, turnajov či iných
hokejových podujatí medzi
školami či klubmi, ako aj na
iné aktivity, ktoré podporujú
zlepšenie zručností, taktiky
a športových hokejových výkonov detí a mládeže. O to
všetko sa mohli vo svojich
projektoch uchádzať jednotlivé hokejové kluby, ktoré sa
zapojili do Hokejovej výzvy.
Zo všetkých prihlásených
projektov vybral organizátor
súťaže tie najlepšie, ktoré postúpili do hlasovania verejnosti v jednotlivých krajoch.
Breznianski rytieri to skúsili s konceptom Jazykové
vzdelávanie hokejovej mládeže HK Brezno a podarilo sa
im postúpiť do internetového
hlasovania. Ich zámer priblížil

člen výkonného výboru HK
Brezno Peter Šulej: „Projekt je
zacielený na zlepšenie jazykových schopností pri príprave
mladých hokejistov 5. a 6. ročníka nielen do hokejového, ale
hlavne do profesného života.
Hráči absolvujú dvakrát týždenne s externou lektorkou
v prenajatých priestoroch mimo školského vyučovania lekcie anglického jazyka zamerané na hokej.“ Podľa jeho slov
Hokejový klub Brezno nemá
žiadneho generálneho sponzora, takže práve formou projektov sa snažia získať chýbajúce prostriedky na podporu
a rozvoj mládežníckeho hokeja v Brezne. Ich projekt súťaží
v konkurencii ďalších piatich
v rámci Žilinského kraja.
Hlasovanie prebieha do
konca marca na stránke www.
gestopremesto.sk v sekcii Hokejová výzva. Zapojiť sa môže
len osoba staršia ako 18 rokov
a to iba jedenkrát. V prípade
hlasovania maloletých, resp.
opakovaného hlasovania jednej osoby hrozí nezapočítanie
hlasu. Jeden projekt v každom
kraji SR s najvyšším počtom
hlasov získa sumu 5000 eur na
svoju realizáciu. Víťazi budú
známi 2. apríla 2019.
(eš)
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