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MESTO PLÁNUJE V ROHOZNEJ
VYBUDOVAŤ OBORU A RYBNÍK
Na ostatnom mestskom zastupiteľstve v stredu 3. apríla poslanci schválili spätné odkúpenie pozemkov v Rohoznej.
V tejto lokalite mesto plánuje vybudovať hospodárstvo, oboru a rybník s efektívnym využitím pre produkciu jedální
v materských a základných školách v Brezne.
Za uvedeným účelom primátor
Brezna oslovil vedenie spoločnosti
Železiarne Podbrezová, a. s., ktorá
o odpredaj nehnuteľností v ich vlastníctve prejavila záujem.
Za 138 ha mesto zaplatí
511 tisíc eur
Jedným z najvýznamnejších bodov
majetkových záležitostí minulotýždňového mestského zastupiteľstva
bolo schválenie odkúpenia nehnuteľností v mestskej časti Rohozná,
lokalite Brezinky od spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s. Ide o po-

zemky, ktoré pred dvadsiatimi rokmi
mesto predalo ŽP za účelom vybudovania golfového ihriska. Vzhľadom
k tomu, že realizácia tohto investičného zámeru sa neuskutočnila, medzi mestom a ŽP došlo aj na základe
predkupného práva k dohode. Celková výmera pozemkov predstavuje
1 389 247 m2. Podľa slov primátora
Tomáša Abela, cena v zmluve z roku
1999 určená pri spätnej kúpe koeficientom inflácie a teda celková suma
za viac ako 138 hektárov je 511 tisíc
eur, čo vychádza asi 0,30 eura za m2,
keďže v uvedenom sú ešte aj stavby,

ktoré predtým netvorili predmet pre- ku (trvalé trávnaté porasty) v sume
vodu.
597,45 eura. Nehnuteľnosti, ktoré sa
na pozemkoch nachádzajú, sú určiV Rohoznej vybudujú aj chovný
tým spôsobom rekonštruované.
rybník
„Na pozemkoch v Rohoznej plánuCelková kúpna cena pozostáva jeme vybudovať hospodárstvo, oboru
z troch častí, a to: 1. z kúpnej ceny za a chovný rybník s efektívnym využipozemky (trvalé trávnaté porasty, or- tím pre produkciu jedální v materná pôda, lesné pozemky, ostatné plo- ských a základných školách v zriaďochy, zastavané plochy a nádvoria), za vateľskej pôsobnosti mesta. Uvedený
stavby (farmy, poľnohospodárska bu- zámer chceme realizovať postupne
dova – sklad) v sume 429 402,55 eura, so začatím výstavby cez Lesy mesta
2. za stavby (močové jamy, budovy) Brezno už tento rok,“ dodal na záver
v sume 81 000 eur, 3. z kúpnej ceny primátor Tomáš Abel.
za spoluvlastnícky podiel k pozem(md)
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V pokladni úradu už vydávajú
poukážky pre seniorov
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: MSÚ

Poslanci znížili počet
mestských policajtov
Dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni je od 15.
apríla pre mestských policajtov v Brezne minulosťou.
A pre desiatich z nich je minulosťou aj mestská polícia.
V centre Horehronia sa totiž
rozhodli zracionalizovať
a zefektívniť jej činnosť.
Samospráva si od tohto
kroku sľubuje výraznú finančnú úsporu, čo by sa ale
nemalo negatívne prejaviť na
úrovni bezpečnosti v uliciach
mesta.
Návrh schválili
jednohlasne
Mestská polícia pôsobí ako
poriadkový útvar, ktorého
úlohou je zabezpečovať verejný poriadok, ochranu životného prostredia a plniť úlohy
vyplývajúce zo všeobecne
záväzných nariadení mesta,
z uznesení poslaneckého zboru a z rozhodnutí primátora.
Na marcovom mimoriadnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci jednohlasne
schválili nový organizačný
poriadok mestskej polície,
ktorým sa ruší jej nepretržitá
prevádzka, znižuje sa počet
zamestnancov a zavádza sa
systém pravidelných telesných previerok.
„K zmene organizačnej
štruktúry dochádza z titulu
racionalizácie vynaložených
verejných financií z rozpočtu
mesta na prevádzku a chod
mestskej polície, úpravy režimu práce motorizovaných
a peších hliadok a efektívnejšieho využitia hliadok v rámci ich každodenného výkonu
pri zabezpečovaní povinností
vyplývajúcich z príslušných
právnych noriem,“ zdôvod-

ňuje toto opatrenie autor ochrany, ktorou mesto zabeznávrhu a zástupca primátora pečovalo ochranu vlastných
Martin Juhaniak.
objektov, ale aj majetku iných
zmluvných partnerov. „Táto
O desať policajtov menej
služba bola pre samosprávu
Najpodstatnejšou zmenou zjavne nerentabilná, keďže
je nastavenie schémy s urče- na ňu doplácala zhruba 100
ním presného počtu pracov- tisíc eur ročne z mestského
níkov. „Po zvážení všetkých rozpočtu a pritom nešlo priopre a proti sme rozhodli o zní- ritne o zabezpečovanie nášho
žení stavu mestskej polície zo majetku, ale majetku súksúčasných dvadsať policajtov romných podnikateľských
na desať vrátane náčelníka. subjektov,“ tvrdí Juhaniak.
Organizácia pracovného času Pult centralizovanej ochrany
bude zmenená z nepretržitej síce naďalej zostane v správe
prevádzky na štruktúru od mesta, ale nočné služby bude
pondelka do štvrtka 16 hodín vykrývať v spolupráci so štát(6.00 - 22.00), piatky a soboty nou políciou.
24-hodinové služby a nedeľu
„Predpokladáme, že navrsme nastavili na osemhodi- hované zmeny prinesú úsponovú pracovnú zmenu,“ pri- ry vo výške približne 250 tisíc
blížil primátor Tomáš Abel eur. Nedržali sme sa pritom
a dodal, že s týmto systémom len nejakého ekonomického
sa dá samozrejme operatívne vzorca, ale sústredili sme sa
pracovať. „Sme presvedčení, predovšetkým na to, aby bola
že občania budú zmenu po- aj pri takomto modeli zachociťovať minimálne. Uvede- vaná dostatočná efektivita
ný model funguje napríklad činností mestskej polície,“
v meste Snina, kde je na po- skonštatoval primátor. Podrovnateľný počet obyvateľov ľa jeho slov ušetrené zdroje
a riešených problémov osem investujú do služieb pre obpolicajtov.“
čanov mesta ako cestovné
Breznianska samospráva v MHD či angličtina v materv tejto súvislosti tiež avizuje ských a základných školách.
intenzívnejšiu spoluprácu
Ani prepustení policajti
so štátnou políciou a vďaka neodídu naprázdno. „Patrí
ďalšiemu úspešnému pro- im odstupné vo výške osem
jektu bude môcť navýšiť aj až desať platov, čo je viac,
počet príslušníkov miestnej ako im garantuje Zákonník
občianskej poriadkovej služ- práce, a mesto tiež oslovilo
by z aktuálnych šesť na desať zamestnávateľov s vhodným
členov.
zamestnaním, pričom doposiaľ nám bolo zaslaných 35
Ušetrené peniaze
ponúk. Uvedomujem si, že
investujú do služieb
takéto zmeny nie sú populárpre občanov
ne, avšak považujeme ich za
Podľa viceprimátora Mar- správne vzhľadom na efektitina Juhaniaka nutnosť ne- vitu práce, prostriedkov a tiež
pretržitej prevádzky mestskej služby, ktorú chceme naďalej
polície úzko súvisela s čin- prevádzkovať,“ uzavrel Abel.
nosťou pultu centralizovanej
(eš)

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 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 opráv-

nenosť 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)
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V Brezne pribudne ďalšia
novinka. Ochladzovač vzduchu
Na námestí pribudne
ochladzovač vzduchu,
ktorý bude prínosom pre
obyvateľov mesta a turistov v letných horúčavách.
Z dôvodu narastajúcich
teplôt v letných mesiacoch
sa mesto Brezno rozhodlo
nainštalovať ochladzovač
vzduchu. Podľa slov Lukáša
Jeremiáša, povereného riadením Technických služieb,
umiestnený bude na južnej

strane námestia medzi stĺpmi verejného osvetlenia.
„Fungovať bude v časovom
limite približne od 11.00 do
15.00 alebo do 16.00. Výhodou tohto zariadenia je, že
v extrémne teplom počasí
vytvára vodnú hmlu, ktorá
lokálne ochladzuje a zvlhčuje vzduch. Montovať ho
plánujeme v priebehu mesiaca máj,“ dodal šéf techničiarov.
(md)

Brezňan / 10. 4. 2019

SPRAVODAJSTVO

mestské noviny

3

K SPRÁVE NÁŠHO MESTA
rať. V budúcnosti uvažujeme
o takomto oplotení na väčšine
detských ihrísk, keďže je to estetickejšie a aj v rámci pohodlia rodičov, detičiek a v prvom
rade bezpečnosti je to dobré
riešenie.

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.
Je možné detské ihrisko na
Krčulovej ulici ohradiť podobným oplotením, ako je na
Žihadielku? Je super a krásne, veľmi za neho ďakujeme,
ale nakoľko je v tesnej blízkosti dosť rušná cesta, bolo
by pre deti bezpečnejšie, keby bolo ohradené.

Ďakujeme za podnet.
V tomto roku realizujeme
množstvo investičných akcií - cyklotrasy, domov pre
seniorov, obnova materských
škôl, kúpalisko a ďalšie. Ak by
nám to v rámci roka umožňoval rozpočet, budeme sa
uvedeným podnetom zaobe-

ko, ktoré tam v súčasnosti je.
Mesto nedisponuje ďalšími
pozemkami a ani SAD Zvolen,
ktorá je vlastníkom autobusovej stanice a aj predmetných
pozemkov.

Gratulujem k ďalšiemu
úspešnému projektu na
obnovu nemocnice. Avšak
myslím si, že by zastaralejšia
nemocnica hneď pôsobila
lepšie, keby prvá vec, ktorá
prejde reformou, bol personál. Nevadí mi, že tam nie sú
kachličky z minulého roka,
ale z minulého storočia, prekáža mi otrasný, arogantný
prístup lekárov a sestričiek.
Kiežby ich to zmodernizované prostredie aspoň trošku
motivovalo k milšiemu prístupu k pacientom...
Uvedený podnet prepošlem pánovi riaditeľovi nemocnice na vybavenie. Treba
povedať, že podobné podnety
som riešil s vedením nemocnice ako predseda správnej
rady nemocnice v minulosti
viackrát s tým, že výsledkom
boli pohovory s konkrétnymi zamestnancami a tiež
školenia ohľadom prenosu
informácií k pacientom a komunikácia s pacientom. Môj
osobný názor však je, že väčšina personálu nemocnice
vykonáva svoju prácu dobre
a tak sa správa aj k pacientom.
V tomto smere sa však určite
Bude pri novom autobuso- musíme priebežne zlepšovať
vom termináli parkovisko?
a urobím z mojej pozície všetPri autobusovom termináli ko, čo budem môcť, aby sa stav
ostane zachované parkovis- zlepšil.
Ako doriešite obyvateľov,
ktorí sa nenapojili na kanalizáciu, ktorú ste vybudovali
na Vrchdolinke? Po nedodržaní termínu sa mali napojiť
na vlastné náklady... Nič sa
ďalej s nimi nerieši? Všetky
výkaly, ktoré vytekajú do garáda, máme nachytané v rúre
pod prechodom my. Smrad,
bordel a všetko to za nimi
bude čistiť zase môj manžel...
Tento problém nie je taký
jednoduchý, ako sa môže zdať,
pretože mnohí sa na uvedenú
kanalizáciu bez vybudovania
značnej časti prípojok nevedia
pripojiť. Projekt kanalizácie
nebol v minulosti spracovaný
dostatočne, preto sme aj v roku 2015 pristupovali k jeho
realizácii so značnou opatrnosťou. Asi tretina domov sa
na kanalizáciu nepripojila pre
odmietnutie súhlasov vlastníkov s prechodom cez ich
pozemky. Uvedený problém
budeme riešiť s jednotlivými
vlastníkmi individuálne po
zmapovaní faktického stavu
a možností pripojenia a v najbližšej dobe budeme konať.

Ešte minulé leto bol na
Černákovej ulici krásny zelený trávnik, ale už nebude
kvôli absolútnej bezohľadnosti vodičov, ktorí tam veselo parkujú. Podotýkam,
že je tam zákaz zastavenia...
V pracovných dňoch sú tam
autá nonstop od cca 10.00 do
13.00, keďže je tam úrad práce a ľudia chodia na obedy do
Stavbára. Má mesto na toto
nejaké riešenie?
Tento podnet už riešime
a verím, že čoskoro uvidíte
opatrenia, ktoré sme pre vybavenie pripravili.
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.

Na Mazorníkove pribudne 36 parkovacích miest
Technické služby sa naplno venujú prácam v uliciach
mesta. Na Mazorníkove rozširujú parkovacie kapacity.
Z roka na rok sa zvyšujúci počet spevnených plôch
v Brezne by mal prispieť
k zlepšeniu parkovacej situácie v meste. V rámci rozvoja
dopravnej infraštruktúry samospráva naďalej pokračuje
v rozširovaní parkovacích
miest.
Obyvatelia sa môžu tešiť na nové odstavné miesta
v ďalších častiach mesta. Ako
informoval Lukáš Jeremiáš,
poverený riadením Technických služieb, ďalšiu spevnenú
plochu budujú na Mazorníkove, oproti malým potravinám CBA na Ulici 9. mája,
a to s celkovou kapacitou 36
parkovacích miest.
„V priestoroch státia auto-

Začiatok výstavby.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

mobilov plánujeme umiestniť
zatrávňovače, ktoré výborne
odvádzajú povrchovú vodu,
preto sa nevytvárajú kaluže
vody po dažďoch a topení

snehu, zároveň sú rozoberateľné, takže je jednoduchá
oprava. Navyše sú šetrné k životnému prostrediu. V mieste
príjazdovej komunikácie zasa

chceme urobiť asfaltový povrch.“ Ukončenie prvej časti
prác na Mazorníkove techničiari plánujú do konca júna.
Ďalšie odstavné plochy

pribudnú aj na Sládkovičovej
ulici pri bytovom dome 14 –
16, kde nemohli realizovať
práce pre dreviny, ktoré vyrúbali až tento rok.
(md)
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V dvoch neurologických ambulanciách
vyšetria denne asi 50 pacientov
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých
postupne predstavujeme
jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne.
Pokračujeme neurologickým
oddelením, na ktorom ročne
hospitalizujú 1250 pacientov,
v dvoch neurologických ambulanciách ich do roka vyšetria asi 10 000.
Neurologické oddelenie
a ambulantnú zložku personálne zabezpečuje primár
Ivan Droppa, jeho zástupca
Bronislav Zlevský a ďalší siedmi lekári – Jana Fischerová,
Janka Tapajčíková, František
Pelikán, Miriama Chovancová, Pavlo Kostyschak, Lucia a pohybového aparátu, čo je
Lukáčová a Ivana Mojžišová. z celkového počtu pacientov
Vrchnou sestrou oddelenia je na oddelení 65 %.“
Martina Gracová.
Na oddelení sa nachádza 22
lôžok, ktoré sú využité na 80 až
Vedú ochorenia chrbtice
90 %. „Izby sú vybavené štanNeurologické oddelenie dardnými, niektoré elektricky
zabezpečuje špecializovanú polohovateľnými posteľami,
starostlivosť v oblasti akútnej niektoré s možnosťou antidea chronickej neurologickej kubitového matraca. V izolačproblematiky. Ako povedal nej izbe umiestňujeme pacienprimár Ivan Droppa, ročne
hospitalizujú asi 1250 pacientov, 70 % pre neodkladnú,
akútnu starostlivosť a 30 %
pre plánovanú hospitalizáciu.
„Najčastejšími diagnózami
sú cievna mozgová príhoda,
tranzitórna ischemická ataka,
epilepsia, demencia, Parkinsonova choroba, polyneuropatia, myopatia, tumory mozgu,
Lymská borelióza, neuroinfekcie, atď. Najväčšie zastúpenie
majú však ochorenia chrbtice

rium, ktoré tvorí vyšetrovanie
elektrickej aktivity mozgových buniek a tiež periférnych
nervov, svalov, nervovosvalových spojení, ALT a pod. „Vysokokvalifikovaný atestovaný
lekár s praxou a zaškolením
vykonáva aj ultrasonografiu
mozgových tepien. Prístrojová technika v elektrofyziologickom laboratóriu a sonografickom laboratóriu sa pohybuje od 120 do 150 tisíc eur.“

Primár Ivan Droppa a lekárka Jana Fischerová.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

tov s infekčným ochorením,
resp. s poruchami správania
ohrozujúcimi seba a okolie.
Ochrnutých pacientov pravidelne polohujeme a umiestňujeme na antidekubitový matrac, pri zmenách polohy a pri
hygiene v kúpeľni ich presúvame elektrickým prenosným
zdvíhacím zariadením,“ uviedol Ivan Droppa.

Na neurologickom oddelení.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Ročne vyšetria 10 000
pacientov
V rámci urgentného príjmu pri vstupe do nemocnice
sa nachádza neurologický
urgentný príjem. „V tejto
akútnej ambulancii v ústavnej
pohotovostnej službe službukonajúci lekár počas pracovnej doby zabezpečuje vyšetrenia akútnych pacientov, so
závažnými príznakmi, resp.
privezených posádkou RZP
či RLP. Denne ich v priemere
vyšetríme 8 -10.“
V poliklinickej časti sú aj
dve neurologické ambulancie
s dvoma lekármi a kvalifikovanou zdravotnou sestrou,
ktorí denne vyšetria v priemere 50 pacientov, do roka až
10 000.
Podľa slov primára, súčasťou ambulantnej časti je aj
elektrofyziologické laborató-

Jednou z vízií je denný
stacionár
Ako každé oddelenie aj neurologické má svoje vízie do
budúcnosti. Podľa slov Ivana
Droppu, okrem iného k nim
patrí rekonštrukcia oddelenia
(vnútorné priestory, kúpeľne,
toalety, izby s maximom dvaja
chorí na izbe, vrátane vybavenia izieb), výmena a znovuobnovenie parku rehabilitačných pomôcok, invalidných
vozíkov, chodítok, zdvíhacích
zariadení. „Tiež obnova technického vybavenia JIS, elektrofyziologického laboratória,
rozvinutie starostlivosti o bolestivé stavy, otvorenie špecializovanej poradne a denný
stacionár so zameraním na
liečbu bolesti pohybového
systému, stabilizácia lekárov
a sestier, zlepšenie publikačnej a prednáškovej činnosti.
V spolupráci s rehabilitačným
oddelením chceme dotiahnuť
komplexnú starostlivosť o pacientov s ochrnutím,“ uzavrel
primár neurologického odde(md)
lenia.

Schválili dotácie pre kultúrne a športové telesá
Mestskí poslanci sa v stredu 3. apríla stretli na svojom
pravidelnom zasadnutí, ktoré viedol viceprimátor Ján
Králik.
Informačný panel
na volebné plagáty
Úvod mestského zastupiteľstva patril úprave všeobecne
záväzných nariadení mesta.
Vo VZN týkajúcom sa trhového poriadku príležitostného trhu poslanci odsúhlasili
zmenu spôsobu výpočtu poplatkov za predajné miesto
a tým aj výšku poplatku, v ďalšom VZN upravili podmienky
umiestňovania volebných plagátov počas volebnej kampane
na verejných priestranstvách
na území mesta. V minulosti

boli umiestnené na viacerých
plochách v rámci osobitnej
zmluvy medzi mestom a reklamnou spoločnosťou. Doba
platnosti predmetnej zmluvy
uplynula, mesto preto zriadi
jednu účelovú plochu – informačný panel v severnej časti
Námestia gen. M. R. Štefánika (oproti budove mestského
úradu) na základe jednorazovej dohody s reklamnou spoločnosťou len na obdobie trvania volebnej kampane.

sa zvýši počet parkovacích
miest na Námestí gen. M. R.
Štefánika a umožní úhradu
parkovného pre občanov mesta, pre turistov a návštevníkov
cez sms a cez aplikáciu Parkio.
Poslanci sa zaoberali aj
úpravou VZN o podmienkach
poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v samosprávnej pôsobnosti mesta,
pričom podľa zákona došlo
k zmene niektorých pojmov.
Parkovné cez sms
Názov Detský domov sa už
aj aplikáciu Parkio
stáva minulosťou, po novom
Vo VZN o parkovaní moto- ide o Centrum pre deti a rorových vozidiel a výkone Taxi diny.
služby na území mesta upravili podmienky parkovania na Schválenie dotácií
území mesta. Touto zmenou
Po bodoch týkajúcich sa

majetkových záležitostí, správach hlavnej kontrolórky
a správe náčelníka mestskej
polície o činnosti za vlaňajší
rok poslanci schválili dotácie
pre účely kultúry, a to týmto
telesám mesta Brezno: Divadelný súbor Jána Chalupku
Brezno (10 000 eur), detský
folklórny súbor Šťastné detstvo (5500 eur), Miestny odbor Matice slovenskej Brezno
(1016 eur), OZ Kresťan Brezno (500 eur), Dychový orchester mesta Brezno (4000 eur),
Spevácky zbor mesta Brezna
(4000 eur), OZ Tu som (500
eur), folklórny súbor Mostár (6000 eur), Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (1000 eur),
pre účely športu: Atletický

klub Mostáreň MŠK Brezno
(3300 eur), Karate klub Milana Piliara Brezno (2800 eur),
Športovo strelecký klub pri
MŠK Brezno (700 eur), Slovenský cykloklub Ďumbier
(1000 eur), Stolný tenis MŠK
Brezno (1500 eur), Klub biatlonu (3100 eur), ŠK FLIPPER
Brezno (1300 eur), Florbalový klub Brezno (2500 eur),
Futbalový klub Brezno (5000
eur), Volejbalový klub MŠK
Brezno (900 eur), Ice skating
team Brezno (1000 eur), OZ
KST Tomo Brezno (600 eur),
Miniatur Golf klub Brezno
(800 eur), Ski club Brezno
(2000 eur), Tanečno-športové centrum Fáber (1200 eur),
ZaBeR – Združenie aktívnych
Brezňanov (800 eur).
(md)
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Výstavba moderného autobusového
terminálu v Brezne pokračuje
Slovenská autobusová
doprava Zvolen po zime pokračuje v prácach na výstavbe autobusového terminálu
v Brezne. Cestujúci sa môžu
tešiť na moderný interiér
budovy, ako aj na priľahlý
exteriér doplnený o osvetlenie, lavičky či zeleň.
Práce na projekte potrvajú
približne do decembra tohto
roka.
Parkovacie miesta
sa meniť nebudú
Brezno je jedno z prvých
miest v kraji, ktoré bude mať
nový moderný kompaktný
stánok v takej podobe, ako
má dnes autobusové nástupište vyzerať. Prevádzkovateľ
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. (SAD Zvolen),
sa pre tento krok rozhodol
vlani po dohode s vedením
mesta, pričom hlavným dôvodom bolo, že Brezno ako
okresné mesto s veľkou hybnosťou nielen obyvateľov, ale
aj návštevníkov, nemá vlastné nástupište.
Ako informoval sekretariát spoločnosti SAD Zvolen,

Výstavba autobusového terminálu.

pri architektúre použijú moderné výrazové prostriedky.
Hlavný objekt bude samostatne stojaci, jednopodlažný
a prístupný viacerými vstupmi pre cestujúcich a personál.
„Novovybudovaná bude
len budova autobusového
prestupného uzla. Parkovacie miesta ostanú zachované
v pôvodnom počte a umiestnení. Nástupné ostrovčeky pre cestujúcich zostanú
v počte 3 nástupištia pre prímestské autobusové linky a 1

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

nástupište pre diaľkové auto- uzla, spĺňajúce súčasné štandardy. „Môžu sa tešiť na dobusové linky.“
pravnú kanceláriu s klimatizovanou čakárňou, informačCestujúci sa môžu tešiť
nými panelmi pre cestujúcich
na modernú čakáreň
V súčasnosti by verejnosť a s WC pre verejnosť, ktoré
mala mať zabezpečený istý bude doplnené aj o bezbariékomfort aj na autobusových rové WC pre imobilných obstaniciach, poskytnuté záze- čanov. Priľahlý exteriér bude
mie, ochranu pred počasím vhodne doplnený o osvetlea služby, ktoré k dnešnému nie, lavičky pre verejnosť, odstoročiu patria. A tak tomu padkové koše, nízku a vysokú
bude aj v Brezne. Cestujú- zeleň, ktoré budú korešponci budú môcť využívať nové dovať s modernou architekmoderné priestory interiéru túrou budovy,“ informovala
autobusového prestupného spoločnosť SAD Zvolen.

Nadväznosť
aj na cyklodopravu
Okrem už spomenutých
zmien sa v bezprostrednej
blízkosti stavby bude nachádzať aj začiatočný bod cyklotrasy Brezno-Valaská s prístreškom pre bicykle. „Hneď
vedľa umiestnime dizajnovo
rovnaký prístrešok pre bicykle klientov autobusového
prestupného uzla Brezno.“
Novinke mesta sa teší aj
primátor Tomáš Abel: „Som
veľmi rád, že sa nemyslelo
len na samotnú autobusovú
dopravu, ale je tu nadväznosť
aj na cyklodopravu. Takmer
deväťkilometrový úsek cyklotrasy Brezno – Valaská povedie zo železničnej stanice
v Brezne smerom do centra
mesta, rovnako aj na západ
k Železiarňam Podbrezová.
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,“ dodal na
záver primátor.
(md)

Občianske hliadky rozšíria o ďalších štyroch členov
Projekt Občianskej poriadkovej služby sa v Brezne
osvedčil. Samospráva v ňom
nielenže bude pokračovať,
ale dokonca navýši jeho
súčasný stav. Umožní jej to
viac ako 230-tisícová dotácia z eurofondov, vďaka ktorej dostanú príležitosť ďalší
štyria nezamestnaní.
Práca členov miestnej občianskej poriadkovej služby
(MOPS) spočíva predovšet- Občianske hliadky dozerajú na bezpečnosť v meste. FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
kým v predchádzaní konfliktov medzi minoritnou a ma- programu Ľudské zdroje sprostredkovateľský orgán
joritnou časťou obyvateľstva. a získala tak nenávratný fi- mu poskytlo viac ako 230-tinančný príspevok vo výške sícový balík na pokračovanie
viac ako 143 tisíc eur na zria- a dokonca rozšírenie MOPS,
Projekt pokračuje,
denie MOPS. Vďaka nemu čo mestu umožní pridať k súslužbu rozšíria
Vzhľadom na to, že približ- mesto zamestnalo šesť čle- časným šiestim príslušníkom
ne desať percent populácie nov občianskej hliadky, ktorí ďalších štyroch. „Realizáciou
v Brezne tvoria príslušníci pomáhajú mestskej polícii projektu sa vytvárajú nomarginalizovanej rómskej dohliadať na poriadok a bez- vé pracovné miesta, čím sa
priamo znižuje nezamestnakomunity, mesto dlhodobo pečnosť v uliciach Brezna.
Vzhľadom na pozitívnu nosť a nepriamo činnosť tejupriamuje pozornosť práve na projekty zamerané na skúsenosť so zriadenou služ- to služby ovplyvňuje aj život
ich vzdelávanie, motiváciu, bou sa brezniansky magistrát všetkých obyvateľov Brezna,
zvyšovanie zamestnanosti rozhodol v tejto iniciatíve ale aj návštevníkov a turistov,
a rovnako aj zamestnateľnos- pokračovať a uchádzať sa keďže výsledkom je väčšia
ti. Miestna samospráva sa už o ďalšie prostriedky na jej tolerancia, prispôsobivosť
v roku 2017 úspešne zapo- prevádzkovanie. Podarilo a porozumenie. Činnosťou
jila do výzvy z Operačného sa a ministerstvo vnútra ako služby sa snažíme elimino-

vať všetky negatívne prejavy a problémy príslušníkov
marginalizovaných komunít,
ale aj majoritného obyvateľstva, a rovnako aj ich vzájomné konflikty a nedorozumenia,“ konštatoval primátor
Tomáš Abel
Dohliadajú na verejný
poriadok
Výkon činností MOPS je
zameraný predovšetkým na
bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti
škôl, okrem toho dohliada na
verejný poriadok, ochranu
verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním,
asistuje príslušníkom štátnej
a mestskej polície, upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie
páchateľov, nahlasuje nelegálne skládky a odbery energií, asistuje pri organizovaní
a zabezpečovaní kultúrnych,
spoločenských a športových
podujatí organizovaných
mestom, ale snaží sa tiež
predchádzať vzniku konfliktov v rámci komunity, ale aj
mimo nej.

Mestská projektová manažérka Milada Medveďová za
novým projektom vidí ďalšie
zefektívnenie aktivít sociálnych pracovníkov, mestskej
polície aj policajného zboru,
zlepšenie školskej dochádzky
detí, zvýšenie bezpečnosti,
motivácie a hlavne zamestnateľnosti marginalizovaných
skupín. „Naučia sa hospodárne nakladať s finančnými
prostriedkami, hospodáriť
v domácnosti, vychovávať deti, viesť domácnosť, zvýši sa
ich zodpovednosť a zároveň
zníži počet protispoločenských konaní,“ dodala Medveďová. Projekt občianskych
hliadok je spolufinancovaný
z prostriedkov Európskej
únie a štátneho rozpočtu
a potrvá 24 mesiacov.
(eš)
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Počas sviatku učiteľov ocenili až 18 pedagógov
Pri príležitosti výročia narodenia Jana Amosa Komenského si na Slovensku každoročne 28. marca pripomíname Deň učiteľov. Všetkým
breznianskym pedagógom
sa na podujatí určenom špeciálne pre nich poďakoval aj
primátor Tomáš Abel.
Slávnostný program venovaný zanieteným pokračovateľom odkazu učiteľa národov
zorganizovalo mesto v spolupráci s odborom kultúry
a športu už po štvrtýkrát.
Novinkou boli
prezentácie o ocenených
Samospráva pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, ale aj
pracovníkov stredných škôl
pôsobiacich na jeho území,
pripravila pri príležitosti Dňa
učiteľov výnimočný večer
spojený s oceňovaním pedagógov. Slávnostné podujatie

v mestskom dome kultúry
otvorili štvorručnou hrou na
klavíri študenti Akadémie
umení (AKU) v Banskej Bystrici Kate Shapran a Zoltán Fazekasz. Výnimočnú atmosféru mu vtipnou ukážkou z hry
Stanislava Štepku vdýchli aj
deti z literárno-dramatického
a hudobného odboru ZUŠ
Brezno, muzikálové speváčky Dominika Bélová a Simona Vargová z AKU či kapela
Hudci so speváčkou Veronikou Spodniakovou. Novinkou
v porovnaní s minulými ročníkmi boli krátke prezentácie
o jednotlivých ocenených.
„Som veľmi rád, že môžeme
oceniť prácu pedagógov, ktorí
svojou činnosťou a prístupom
robia zo škôl, kde pôsobia,
výnimočné vzdelávacie inštitúcie. Za všetky tie dni, kedy
uprednostnili záujmy žiakov
pred svojím vlastným voľným
časom a pohodlím. Za všetky
drobnosti, ktoré sa môžu zdať
bežné, no ovplyvnili životy

a zmýšľanie stoviek mladých
ľudí. Za úspechy, ktoré s deťmi
dosiahli ďaleko za hranicami
regiónu i problémy, ktorými
si museli prejsť a spoločne ich
vyriešiť. Najväčším úspechom
ich práce však navždy ostanú
žiaci, pre ktorých sa oprávnene stali pozitívnym vzorom po
stránke ľudskej i profesionálnej,“ povedal primátor Tomáš
Abel.
Cenu si odnieslo
až 18 učiteľov
Okrem pedagógov zo základných škôl mesto tentokrát
ocenilo aj tých stredoškolských. Ceny za rok 2019 získali
Dagmar Trangošová (Základná umelecká škola) za úspešné
pôsobenie a výborné výsledky vo výchove a vzdelávaní
a prínos v rozvoji umeleckého
školstva; Monika Akurátna
(ZUŠ) za tvorivú pedagogickú
prácu a bohaté mimoškolské
aktivity; Daniela Klimentová
(Stredná odborná škola tech-

niky a služieb) za mimoriadne
kvalitnú dlhoročnú prácu vo
výchove a vzdelávaní mládeže na strednej odbornej škole;
Eva Vančová a Mária Michalíková (obe Gymnázium Jána
Chalupku) za celoživotnú prácu v školstve a popularizáciu
prírodovedných predmetov;
Jaroslava Mišániová a Ľubica
Kafríková (obe ZŠ s MŠ Pionierska 2), ako aj Jaroslava
Zemková a Janka Trnavská
(obe ZŠ s MŠ MPČĽ 35) za
dlhoročnú prácu vo výchove
a vzdelávaní; Daniela Velánová (Hotelová akadémia) za
dlhoročnú prácu a úspechy
vo výchovno-vzdelávacom
procese v oblasti odborného
vzdelávania; Dušan Bubelíny (HA) za vynikajúcu prácu
učiteľa prírodovedných predmetov, modernizáciu vyučovacieho procesu a tvorbu
a realizáciu projektov; Ľubomír Krešák (HA) za mimoriadnu starostlivosť o mládež
v oblasti športu a zodpovedné

plnenie pracovných povinností; Anna Šulejová (HA) za
dlhoročnú prácu a úspechy
vo výchovno-vzdelávacom
procese v oblasti odborného
vzdelávania; František Roth
(Súkromná stredná odborná
škola pedagogická EBG) za
mimoriadne pracovné nasadenie vo veciach pedagogických, organizačných aj umeleckých; Lívia Kupcová (EBG)
za dlhodobý pozitívny a tvorivý prístup k práci; Daša Medveďová (ZŠ s MŠ Pionierska
4) za tvorivú a cieľavedomú
prácu zástupkyne riaditeľky
pre materskú školu; Zuzana
Dančíková (ZŠ s MŠ P4) za
tvorivú a inšpiratívnu prácu učiteľky prírodovedných
predmetov a Ľudmila Vraniaková (Špeciálna základná škola) za dlhoročnú pedagogickú
prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a výborné výsledky
v pedagogickej práci.
(eš)

V Brezne zatiaľ zapísali 224 prváčikov
Všetky základné školy,
ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Brezno,
minulú stredu uskutočnili
slávnostný zápis do prvého ročníka pre školský rok
2019/2020. Predškolákov
privítali milým programom
a pripravili pre nich pestré
aktivity.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

vek šesť rokov a dosiahnu
školskú spôsobilosť. Žiak
plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole
v školskom obvode, v ktorom
má trvalý pobyt, v tzv. spádovej škole. Zákonný zástupca
však môže pre svoje dieťa
vybrať aj inú základnú školu.
Zápis predškolákov v Brezne
sa uskutočnil v stredu 3. apríZápisy sa týkajú detí, ktoré la, pričom celkovo zapísali
do 31. augusta 2019 dovŕšia 224 prváčikov, z toho 40 na

Mazorníkove, 82 v Základnej
škole Karola Rapoša a 102 na
Pionierskej 2. Počet prvákov
však ešte do začiatku školského roka narastie, pretože zápis pokračuje do konca apríla
a k zapísaným deťom pribudnú aj žiaci, ktorí mali odklad
povinnej školskej dochádzky
alebo navštevujú nulté ročníky a v budúcom školskom
roku budú prváci.
(md)
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Brezno sa na týždeň stalo prechodným
domovom pre študentov zo zahraničia
dentov zo zahraničia nielen
o skupinových diskusiách či
prezentačných aktivitách, našiel sa priestor aj na spoznanie
Brezna a okolia. „Program bol
skutočne veľmi rôznorodý.
Snažili sme sa skĺbiť spoznávanie prírody nášho krásneho regiónu spolu s návštevou
významných kultúrnych
pamiatok, ale aj s rôznymi
„oficialitami“. Navštívili sme
tiež Zbojskú, Horehronské
múzeum, synagógu či dokonca aj Múzeum SNP v Banskej
Bystrici a Ľupčiansky zámok.
Folklórny súbor Mostár pre
našich rovesníkov pripravil
Školu tanca a na záver sa konala rozlúčková párty v M-klube.

V rámci programu Erasmus + do Brezna zavítali študenti z Francúzska
a z Poľska v sprievode pedagógov. Takmer týždenný
pobyt bol pre nich nielen
o skupinových diskusiách či
projektových aktivitách, ale
aj o zážitkovom spoznávaní
slovenskej kultúry, Brezna
a jeho okolia.
Jedným z dôvodov obnovenia činnosti mestského
mládežníckeho parlamentu
v Brezne bola aj snaha o zintenzívnenie zahraničnej študentskej spolupráce, ktorú sa
darí aj napĺňať.
Študentov privítali aj na
pôde mestského úradu
Možnosti, ako zrealizovať
svoje nápady, zlepšiť svoje
jazykové schopnosti a získať
praktické skúsenosti v medzinárodnom prostredí, ponúka
práve program Erasmus +, do
ktorého sa zapojilo i mesto
Brezno. V jeho štruktúre sú
pre mladých ľudí najzaujímavejšie projekty mobilít, ktoré
zahŕňajú výmenné pobyty
mládeže, mobility pracovníkov s mládežou a európsku
dobrovoľnícku službu. Práve
na mládežnícke výmeny sa
sústredilo aj mesto Brezno.
V rámci program Erasmus +,
ktorý je zameraný predovšetkým na oblasť neformálneho
vzdelávania a jeho cieľovou
skupinou sú popri pracovníkoch s mládežou najmä mladí
ľudia vo veku 13 – 30 rokov,
takmer na týždňovú návštevu
do Brezna zavítalo šesť študentov z Francúzska, sedem
z Poľska, spoločne v sprievode
piatich pedagógov. Na pôde
mestského úradu ich privítal

viceprimátor Martin Juhaniak.
Väčšina projektových
aktivít sa konala práve
na gymnáziu
Do projektu je zapojený
mestský mládežnícky parlament, a to rovnakou mierou
ako breznianske gymnázium,
ktorého študenti počas roka
realizovali e-twinningové aktivity. „Tým, že gymnázium
bolo do projektu zapojené
už minulý rok a zaviazalo sa
pomôcť s prípravou, väčšina
projektových aktivít sa konala
práve na pôde tejto školy. Samozrejme, zahraniční hostia
navštívili aj ďalšie breznianske stredné školy, ktoré nepochybne mali čo ukázať. Zavítali do Hotelovej akadémie,

Miešanie nápojov.
FOTO: NATÁLIA LETKOVÁ

Na mestskom úrade.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

ako aj do Súkromnej strednej
odbornej školy pedagogickej
EBG, kde mali možnosť spoznať opäť niečo iné, možno
pre nich nezvyčajné,“ povedala členka mestského mládežníckeho parlamentu Natália
Letková.
Hoteláci pre študentov pripravili pestrý program zameraný na ukážky praktických
zručností zážitkovou formou. Uvideli prácu barmana,
ochutnali netradičné miešané
nápoje pripravené klasickou
technikou, ale aj formou „free
style“. Tí odvážnejší si mohli
„šejkrovanie“ vyskúšať aj sami a tých najzručnejších čakali prémiové odmeny. Záver
programu zavŕšili ukážkou
sabráže a prehliadkou školy.
„Zároveň sme pre nich
pripravili program v podobe
tvorivých dielní, pričom zhotovenie si vlastného suveníru

Rodiny v Brezne
študentom poskytli
prechodný domov
Erasmus +.
Študenti boli celý čas ubytoFOTO: NATÁLIA LETKOVÁ
vaní v hostiteľských rodinách,
ktoré sa im stali prechodným
domovom. Takmer týždeň si
spolunažívali v jednej domácnosti, ktoré pre nich pripravili
aj rôzne aktivity. Na vytváraní
projektu sa podieľal kolektív
gymnázia, zamestnanci mestského úradu a mestského mládežníckeho parlamentu. Vymyslieť program isto nebolo
ľahké, čo potvrdila aj Natália
Letková. „Priznávam, že zo
začiatku, kým sme mali akú –
takú predstavu o tom, čo a ako
chceme vlastne robiť, sme sa
trošku natrápili. Poznáte to,
veľa ľudí, veľa nápadov, málo
času, občas nepriazeň počasia
bolo pre nich jedinečným zá- a podobné záležitosti. Všetko
sa nám však napokon podarižitkom.“
lo zrealizovať a verím, že naProgram bol skutočne
šim kamarátom spoza hraníc
pestrý
sa program páčil a odchádzali
Pobyt v Brezne bol pre štu- z Brezna spokojní.“
(md)

Zahraniční hostia na gymnáziu.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
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TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV

www.kino.brezno.sk
11. APRÍL, ŠTVRTOK
O 19.00; 13. APRÍL,
SOBOTA O 19.00
AFTER: BOZK

vstupné: 5,50 €.

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

Dráma/Hudobný, USA, 136 min,
slovenské titulky, MP15, 2D,
vstupné: 5,50 €.

19. APRÍL, PIATOK
O 19.00
Romantická dráma, USA, 106 ZRODILA SA HVIEZDA

12. APRÍL, PIATOK
O 19.00
HELLBOY

20. APRÍL, SOBOTA
O 16.00
Akčný/Fantasy, USA, 121 min, AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
český dabing, MP15, 2D, vstupné:
5,50 €.

Dobrodružný/ animovaný, USA,
104 min, slovenský dabing, MP,
2D, vstupné: 5,50 €.

13. APRÍL, SOBOTA
O 16.00; 14. APRÍL,
NEDEĽA O 16.00
PRINC KRASOŇ

20. APRÍL, SOBOTA
O 19.00
BOHEMIAN RHAPSODY

Animovaný, CAN, 90 min, slovenský dabing, MP, 2D, vstupné:
5,50 €.

Dráma/Životopisný/Hudobný,
USA,134 min, slovenské titulky,
MP12, 2D, vstupné 5,50 €.

14. APRÍL, NEDEĽA
O 19.00
TERORISTKA

21. APRÍL, NEDEĽA
O 16.00
HĽADÁ SA YETI

Dráma/Komédia, CZE, 95 min,
originálna verzia, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

Animovaný, USA, 95 min, slovenský dabing, MP7, 2D, vstupné:
5,50 €.

18. APRÍL, ŠTVRTOK
21. APRÍL, NEDEĽA
O 19.00
O 19.00
TRABANTOM TAM A SPÄŤ MODLITBA
Dokument, CZE, 110 min, originálna verzia, MP12, 2D, vstupné:
5,50 €.

19. APRÍL, PIATOK
O 16:00
HOTEL TRANSYLVÁNIA 3
Komédia/Animovaný, USA, 91
min, slovenský dabing, MP, 2D,

Dráma, FRA, 107 min, české titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

24. APRÍL, STREDA
O 19.00
ZAMILOVANÁ GLÓRIA
Romantická dráma, USA, 102
min, slovenské titulky, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

Fanny je mladá, približne ročná
kríženka labradora, ktorá sa našla
pobehovať po hlavnej ceste. Nikomu nechýba a tak jej hľadáme
novú milujúcu rodinku. Fanny je
priateľská, kontaktná, nekonfliktná
fenka vhodná k aktívnejším ľuďom,
ktorí jej doprajú dostatok pohybu
a pozornosti. Pred adopciou bude
veterinárne ošetrená, čipovaná
a kastrovaná.

Marley je približne 3-ročný kríženec
väčšieho vzrastu, ktorého sme zachránili z rómskej osady. Žil priviazaný na reťazi, bez akejkoľvek pozornosti a pohybu. Marley je skvelý
psík, priateľský, prítulný, vďačný,
veľmi si užíva ľudskú spoločnosť.
S fenkami sa znáša bez problémov
so psíkmi individuálne. Pred adopciou bude veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

Edko je 3-ročný originálny kríženček
stredného vzrastu zachránený z nevhodných podmienok, preto veríme, že sa mu konečne podarí nájsť
vysnívaný domov. Je to kontaktný,
veselý, priateľský, prítulný, nekonfliktný psík, bude z neho skvelý rodinný spoločník. Pred adopciu 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.
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rozum, dôvtip

T2

na ktorom
mieste

Asociácia
rádioamatérov
Slovenskej
republiky

značka
pretekárskych
áut F1

Nová scéna

mestské noviny

Advanced
Power
Management

zamknúť (angl.)

vyvaľovala oči

pozeráte sa

4 v Ríme

chyť

omotaj

T6

iným spôsobom

naložilo
na loď

zhotovil tkaním

T1

sinavo

odpojila

väčšie sídlo
MPZ Islandu
Poľska

1104 v Ríme
otravný hmyz

Rudolf (dom.)
neomotali

ruská rieka

pichal, bodal
kým, keď

druh papiera na
kreslenie
patriaci
Elemírovi (dom.)

nočný vták
napoly

nočná vidina

slov. hud.
skupina
pojem boha u
Semitov

končatiny
Otília (dom.)

bál, zábava

druh francovky
zamestnania
(angl.)

meno Haverla

druh loďky

slov. režisér
historický slov.
kraj

dovidenia (hov.)
konferencia,
parlament

MPZ Rumunska
ochraňuje,
obraňuje

Balkánci
MPZ
Chorvátska

existovala

mal v rukách
skonaj

okraj vodnej
plochy
pretože

predložka

Magnetic
Resonance
Analyser

EČV Levoče
365 dní

vedecký názov
krídla

ker s bielymi
kvetmi
deciliter

niečo odporné
utekám

orgány zraku

kovová ochrana
okna

podmieňovacia
spojka
druh obilniny

T5

vodca Húnov

Pomôcky:
TAPE,
ATOMI, ELI,
IŽ

požívaj tekutinu
Alojzia (dom.)

nie dobrá
páska (angl.)

cestný poplatok
japonská
lovkyňa perál

osobné zámeno
druh obilnín

časť dňa
ukazovacie
zámeno

zúžený okraj
látky

nenásytný
človek, lakomec
Európska
komisia

T3

T4

tamtí

trochu, máličko

jeden
po nemecky

zdochlinár

Jedno z najhlbších tajomstiev života... (Dokončenie v tajničke)
Správne riešenie krížovky zašlite na adresu Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo vhoďte do schránky
vo vestibule mestského úradu do štvrtka 18. apríla. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Kamilu Kmeťovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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FK BREZNO INFORMUJE

Oba tímy FK Brezno bodovali naplno
I. trieda
16. kolo 7. apríla
Brezno - Jasenie 3:1 (1:0), góly Brezna:
Nosáľ 2, Pribula, rozhodca: Andrej Melicher, 102 divákov.
Na štadióne v Brezne sa očakávala
jednostranná záležitosť, no domáci sa v
prvom polčase herne trápili a vykúpenie
priniesol až otvárací gól v nadstavenom
čase prvého polčasu zásluhou Pribulu. V
druhom polčase to už bolo zo strany lídra
súťaže o poznanie lepšie, keď po hodine
hry rozhodol o víťazstve Brezna mladučký Nosáľ. Hostia sa síce vrátili do zápasu v
75. minúte gólom Slabeciusa, no v poslednej minúte korunoval výhru domácich
opäť Nosáľ.
(ah)
1. FK BREZNO
2. OFK 1950 Priechod
3. FK Sokol Braväcovo
4. OFK Slovan Valaská
5. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
6. OFK Slovenská Ľupča
7. ŠK OPL Poniky
8. FK - 34 Brusno - Ondrej
9. TJ Tatran Čierny Balog
10. TJ Mladosť Lučatín
11. FK SOKOL NEMECKÁ

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
10
10
9
9
7
8
7
7
6
3

2
4
2
2
1
4
1
4
3
2
1

0 64:14
2 69:19
4 37:24
5 42:26
6 29:21
5 30:22
7 34:34
5 24:32
6 26:27
8 30:39
12 16:41

44
34
32
29
28
25
25
25
24
20
10

14 20
13 10
12 8
11 5
10 4
9 1
8 1
7 1
6 0
5 -4
4 -14

120.2
108.8
110.6
130
138.2
136.8
131
123.4
98.4
133.2
112.8

12. FK 1928 Jasenie
16 2 3 11 18:51
13. TJ ŠK Hronec
16 2 2 12 15:50
14. TJ-Družstevník Strelníky 16 2 1 13 17:51

9
8
7

3 -15 113.4
2 -16 133
1 -17 84.8

III. liga
Dorast U19 sk. JUH
16. kolo 6. apríla
Brezno – Tatran Č. Balog 7:2 (5:2), góly
Brezna: Cibula 2, Bartoš 2, Betka, Levík,
Molčan, rozhodca: Matúš Štrba, 40 divákov.
Chlapci podali v treťom majstrovskom
zápase jarnej časti najlepší výkon a zaslúžene zvíťazili nad húževnatým súperom
Čierneho Balogu.
(vk)
1. FK BREZNO
2. MFK Strojár Krupina
3. FTC Fiľakovo
4. FK Slovan Kúpele Sliač
5. TJ Tatran Čierny Balog
6. MFK Baník Veľký Krtíš
7. MFK Detva
8. FK Iskra Hnúšťa
9. MŠK Tisovec
10. MFK Spartak Hriňová
11. FK Mesta Tornaľa
12. FK Sokol Braväcovo
13. MFK Nová Baňa
14. MFK Jelšava(odstúpené)

15
15
14
15
14
15
15
13
14
14
15
15
14
0

11
11
10
10
7
7
6
5
5
4
3
2
2
0

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

173:18 36
436:18 33
229:10 32
438:15 31
546:20 23
642:35 23
632:47 21
518:28 18
925:40 15
832:34 14
1016:40 11
1126:60 8
1213:61 6
0 0:0 0

14 15
13 12
12 11
11 10
10 5
9 -1
8 -3
7 -3
6 -6
5 -10
4 -13
3 -13
2 -15
1 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

Gymnastický štvorboj žiačok
Dňa 29. marca organizovalo Centrum
voľného času Brezno v spolupráci so
ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4 v
Brezne Okresné kolo v gymnastickom
štvorboji žiačok základných škôl.
Súťaže sa zúčastnilo 30 gymnastiek zo
škôl okresu Brezno pod dohľadom hlavného rozhodcu Milana Supeka.

Výsledky: kategória A: 1. miesto ZŠ
Karola Rapoša Pionierska 4, 2. miesto
ZŠ MPČĽ 35; kategória B: 1. miesto ZŠ
Karola Rapoša Pionierska 4, 2. miesto
ZŠ Pionierska 2, 3. miesto ZŠ MPČĽ 35;
kategória C: 1. miesto ZŠ Karola Rapoša
Pionierska 4.
(iv)

FOTO: I. V.
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Rytieri ukončili
sezónu prehrami
HK 95 P. BYSTRICA - HK
BREZNO 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Góly BR: MURÍN Sebastián
(MAKUŠA Štefan, STRÁŽOVEC Peter), MURÍN Sebastián
(VILMON Vladimír), MURÍN
Sebastián (KOVÁČIK Filip,
DEBNÁR Patrik Roman)
7.ŠHT
HK 95 P. BYSTRICA - HK
BREZNO 8:3 (2:0, 2:1, 4:2)
LIGA KADETOV
Góly BR: DONOVAL Michal
O MAJSTRA SR
(PILIAR Samuel, BELKOVÁ TeHK BREZNO - HK PO- reza), FÁK Matúš (KOVÁČ SePRAD 2:10 (0:3, 2:3, 0:4)
bastián Ivan, DONOVAL MiGóly BR: ŠVEC Dominik chal), KVIETOK Jakub (PILIAR
(KOVÁČIK Richard, MAKUŠA Samuel, BELKOVÁ Tereza)
Štefan), TURŇA Oliver (KO1. LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV
ŽUCH Jakub)
6.ŠHT
HK BREZNO - HT MHK 32 L. HK BREZNO - HK 95 P. BYSMIKULÁŠ 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) TRICA 3:9 (1:3, 1:2, 1:4)
Gól BR: ŠVEC Dominik (KO5.ŠHT
VÁČIK Richard)
HK BREZNO - HK 95 P. BYS1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV TRICA 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
8.ŠHT
(hkb)

FOTO: HKB
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V Aréne si zmerali sily strelci
z celého Slovenska
Cez víkend Aréna opäť
ožila. Do Brezna zavítali
strelci z celého Slovenska,
ktorí si zmerali sily streľbe
zo vzduchových zbraní.
Majstrovstvá Slovenska
v streľbe zo vzduchových
zbraní organizoval Slovenský strelecký zväz, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci
s mestom Brezno a Športovým streleckým klubom
Brezno. Podujatie v posledný
marcový víkend piesňou na
Kráľovej holi otvorili Horehronskí chlopi. Strelcov prišli
pozdraviť aj primátor Tomáš
Abel a jeho zástupca Martin
Juhaniak či rôzni predstavitelia SSZ.
Počas dvoch dní sa v Aréne
vystriedalo viac ako 200 súťažiacich v kategóriách muži,
juniori, kadeti, seniori, ženy,
juniorky, kadetky, seniorky
v pištoľových aj puškových
disciplínach. Súťažili na 60
výstrelov vo všetkých disciplínach, s výnimkou seniorov,
ktorí strieľali 40. Po kvalifikačných pretekoch prvých
osem pretekárov v kategóriách muži a ženy postúpilo
do finále, z ktorého vzišiel
majster Slovenska. Prvenstvo
z Brezna si odniesli v disciplíne VzPi 60 Pavol Kopp (ŠKP
Martin) a Katarína Kučová
(ŠSK mesta Martin) v disciplíne VzPu 60 zvíťazil Štefan Šulek (Dukla Banská Bystrica)

FOTO: J. M.

FOTO: J. M.

a Daniela Demién Pešková
(ŠCP Bratislava).
Domáci strelecký klub reprezentoval Dušan Sliačan
v kategórii muži, v disciplíne
vzduchová puška 60 výstrelov, ktorý získal pekné piate
miesto. Ako zhodnotil predseda Športového streleckého

klubu Brezno Ján Medveď,
v Aréne sa stretla slovenská
špička a veru bolo sa na čo
pozerať. Na základe ohlasov
účastníkov boli Majstrovstvá
Slovenska v streľbe uskutočnené v Brezne zvládnuté po
stránke organizačnej, technickej aj výkonnostnej. (md)

V Brezne odohrali 21. ročník Šachového turnaja
Sobota 6. apríla patrila šachovému turnaju a to už jeho
21. ročníku. Turnaj zorganizoval Miestny odbor Matice
slovenskej v spolupráci so
Slovenskou národnou stranou a Centrom voľného času
v Brezne.
V predchádzajúcich rokoch
účastníci vyslovili prosbu, aby
ďalšie turnaje boli venované
pamiatke na človeka, ktorý svoj
voľný čas zasvätil šachu, a tak sa
i udialo. Úvod patril spomienke
na Ferdinanda Németha. Deťom venoval svoj voľný čas a zanechal v mnohých svoju pečať
skutočného šachistu. Účastníci
turnaja si na neho spomenuli
s veľkou úctou ako na šachistu,
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priateľa i učiteľa. Veľmi všetkých potešilo, že prišiel medzi
nich aj jeho syn Štefan Németh.
Hralo sa v troch kategóriách,
podľa pravidiel FIDE pre Rapid
šach na sedem kôl, tempom hry
15 minút pre každého hráča.

Umiestnenie hráčov: žiaci
ZŠ: 1. Miroslav Dudáš, ŠK Orlova Pohorelá, 2. Tomáš Mecko,
ŠK Orlova Pohorelá, 3. Martin
Červenák, Slovenská Ľupča;
dospelí hlavná kategória: 1.
Maroš Kraml, ŠK Postoj Krem-
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nica, 2. Milan Majer, ŠO Podbrezová, 3. Július Bella, ŠO Podbrezová; dospelí nad 60 rokov:
1. Július Sabo, ŠO Podbrezová,
2. František Baloha, ŠK Orlova,
Pohorelá, 3. Miroslav Kaliský,
ŠO Podbrezová.

Hoci sa tejto kráľovskej hre,
ako sa šach nazýva, venuje oveľa menej žiakov a študentov,
ako to bolo v minulosti, tešíme
sa už teraz na 22. ročník šachového turnaja.
(ik)
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