rezňan

B

číslo 8 / ročník 5
24. apríla 2019

mestské noviny

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

FOTO: STANISLAV SPÁČ

NÁMESTIE PRVÝKRÁT KRÁŠLILA
VEĽKONOČNÁ VÝZDOBA
Mesto Brezno na námestí pripravilo veľkonočnú výzdobu, ktorú odhalili počas tradičného podujatia folkloristov
Šťastného detstva s názvom Vynášanie Moreny. Jedinečnú výstavu v exteriéri tvorili nadrozmerné kraslice, veľký
zajac a dvojrozmerné vajcia.
Všetky diela zhotovili z dreva
Týždeň pred Veľkou nocou na
Kvetnú nedeľu detský folklórny súbor Šťastné detstvo pod vedením
umeleckej vedúcej Angely Černákovej opäť ponúkol tradičné vynášanie
Moreny.
Tento rok úvod programu obohatilo otvorenie jarnej výstavy priamo pod holým nebom, ktorú mesto
pripravilo po prvýkrát. Iniciátorom
myšlienky veľkonočnej výzdoby v exteriéri bol primátor Tomáš Abel, ktorý povedal: „S prichádzajúcimi sviat-

kami jari zdobíme svoje domácnosti,
a preto sme sa rozhodli, že túto sviatočnú atmosféru prinesieme aj na námestie. Veríme, že tento nápad zaujal
a priniesol radosť našim občanom.“
Na príprave výstavy sa podieľali
aj žiaci
Veľkonočnú výzdobu nachádzajúcu sa pred mestským úradom, pri
zvonici a v centre námestia tvorilo
desať nadrozmerných kraslíc a veľký
drevený zajac, ktoré vyrezal umelecký rezbár Jakub Skaloš z Mýta pod

Ďumbierom, namaľovala ich Janka
Schwarzbacherová z Hornej Lehoty,
a na príprave výstavy sa podieľali aj
základné školy, základná umelecká
škola, centrum voľného času, ktoré
od mesta dostali dvojrozmerné vajcia a vyzdobili ich podľa vlastných
predstáv. Fotografie umeleckých diel
žiakov mesto zverejní na sociálnej
sieti, pričom verejnosť môže svojím
hlasom podporiť tie, ktoré sa jej najviac páčia. Výhercom mesto odovzdá
vecné dary. Veľkonočné ozdoby vyrobili aj študenti stredných škôl, ktoré

mesto vystavovalo vo foyer mestského domu kultúry do konca veľkonočných sviatkov.
Rozlúčili sa so zimou vynesením
Moreny
Po odhalení jedinečnej výstavy už
námestie patrilo Šťastnému detstvu,
ktoré spievalo a tancovalo všetkým
milovníkom folklóru, ako aj priaznivcom horehronských tradícií spojených s vítaním jari.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Kompostéry zadarmo dostanú ďalší žiadatelia
Breznianska samospráva
sa v rámci svojej stratégie
odpadového hospodárstva
snaží zapojiť do kompostovania čo najviac domácností. Vlani bezplatne poskytla
nádoby na to určené približne 250 majiteľom rodinných
domov, teraz rozdelí ďalších
sto.

približne 400, takže sme dokúpili kompostéry, aby sme
vyhoveli ďalším záujemcom.
Samozrejme občania si môžu
podávať žiadosti aj naďalej
za nezmenených podmienok
a mesto následne na základe
dopytu dokúpi ďalšie,“ informoval Jeremiáš.

Záujem o mestské kompostéry je taký veľký, že Technické služby museli doobjednať
ďalšie.
Recyklácia priamo
v záhrade
Breznianski poslanci ešte
vlani v lete odsúhlasili návrh
na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní
s komunálnymi odpadmi,
ktorého zámerom bolo zapojiť do recyklácie bioodpadu čo
najviac domácností v meste.
„Hlavným cieľom kompostovania je znižovanie množstva
komunálneho odpadu vyvážaného na skládku a zároveň
vytváranie kvalitného hnojiva použiteľného pre domáce
pestovanie,“ uviedol Lukáš
Jeremiáš, poverený riadením
Technických služieb.
Pre dosiahnutie tohto zámeru dala miestna samosprá-

Mesto pokračuje v rozdávaní
kompostérov.
FOTO: MSÚ

va všetkým majiteľom rodinných domov v Brezne možnosť požiadať o bezplatné poskytnutie špeciálnych nádob
určených na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných odpadov. Vlani na základe podaných žiadostí prerozdelila
prvých 250 kompostérov, tento rok k nim pribudne ďalších
sto.

Dopyt prevyšuje ponuku
Na mestský kompostér má
nárok každý záujemca, ktorý
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu
v Brezne a nemá žiadne podlžnosti voči mestu. Žiadosť
stačí spolu so súhlasom so
spracovaním osobných údajov a súhlasom na sprístupnenie daňového tajomstva do-

ručiť Technickým službám na
tlačive, ktoré je zverejnené na
ich webovej stránke. Následne
vás techničiari na základe poradovníka vyzvú na prevzatie
kompostéra.
To, že na ekologickú vlnu
naskočilo mnoho Brezňanov, naznačuje dopyt, ktorý
výrazne prevyšuje aktuálnu
ponuku. „Žiadostí máme

Už začiatkom mája
Kompostéry, ktoré Brezno
bezplatne poskytuje svojim
obyvateľom, sú určené na
zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov zo
záhrad ako kvety, tráva, lístie,
drevný odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny aj drevný
popol. Nádoba má objem 900
litrov a stabilnú pyramídovú konštrukciu, odolnú voči
mechanickým poškodeniam.
Výhodou sú jej priaznivé rozmery a iba 14-kilogramová
hmotnosť, gravitačná cirkulácia vzduchu a prirodzené
odvádzanie dažďovej vody.
Žiadatelia si nové kompostéry
budú môcť prevziať na základe výzvy už začiatkom mája
vo dvore Technických služieb.
(eš)

Námestie prvýkrát krášlila
veľkonočná výzdoba
(Dokončenie z 1. strany)
Odpradávna symbolom zimy bola Morena a naši predkovia verili, že keď sa upáli
a utopí vo vode, nastane oteplenie a so sebou odnesie posledné zvyšky chladu. Tento
zvyk má korene v predkresFOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Sviatky jari privítali trhmi
Veľkonočné trhy zavítali
aj do Brezna. Atmosféru
blížiacich sa sviatkov jari
priniesli na námestie remeselníci s rôznymi tradičnými výrobkami.
Minulý týždeň sa v Brezne
konali veľkonočné trhy, na
ktorých sa prezentovalo
osem remeselníkov. Ako
informovala Kvetoslava Ďuriančíková, z odboru služieb
občanom a verejnej správy,
ponúkali výrobky súvisiace
s Veľkou nocou – veľkonočné

vajíčka, obrázky, dekorácie,
drevené a kožené výrobky,
košíky, magnetky...
Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku boli aj stánky
s nápojmi, trdelníkmi, pekárenskými výrobkami, ako
pagáčiky, štrúdle, kváskový
chlieb a nechýbal stánok
s kávou a domácimi limonádami. Počas dvoch dní –
v stredu 17. a vo štvrtok 18.
apríla veľkonočnú atmosféru
dotvárala aj reprodukovaná
ľudová hudba.
(md)

Vynášanie Moreny.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

ťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto
silám pripisovali aj striedanie
ročných období.
Staroslovanskú bohyňu
zimy a smrti nie je možné
považovať za akúsi ohyzdnú

starenu, je vraj veľmi krásna.
A takou sa mohli pýšiť aj dievčence zo Šťastného detstva,
ktoré ju v sprievode spevu
a hudby niesli ku Hronu smerom na malú stanicu, kde sa
s ňou na moste rozlúčili, zapálili ju a hodili do Hrona.
(md)
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA
Ako to vyzerá s hotelom
Ďumbier? Bude sa v najbližšej dobe rekonštruovať?
Áno, momentálne sme
objednali zameranie skutkového stavu. Komunikujeme
s Krajským pamiatkovým
úradom, keďže časť tohto
objektu je kultúrnou pamiatkou. Po zistení všetkých
podmienok pre projekciu
a obnovu budeme súťažiť
zhotoviteľa hotela Ďumbier.
Naším cieľom je prestavba
minimálne na trojhviezdičkový hotel s wellness centrom. Predpoklad realizácie
je do troch rokov.

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.

Aký malo zmysel zrušenie rámp a následná montáž platobných parkovacích
automatov pri nemocnici?
Predošlé rampy boli v majetku a správe súkromnej
spoločnosti, kde podiel na
vyberanom parkovnom nemocnice bol minimálny,
a preto sa vedenie nemocnice rozhodlo, že osadí vlastný parkomat a z vybraného
parkovného bude udržiavať
parkovisko, najmä v zimnom
období, a tiež urobí postupné
opravy a investície.

V akom štádiu je príprava single trailu na hornom
Drakšiari, kadiaľ vlastne
povedie a kedy bude spustený?
V spolupráci s dobrovoľníkmi plánujeme vybudovať dva traily. Jeden bude
náročnejší, určený pre zjazdových nadšencov, a druhý
bude jednoduchší a zjazdný
aj pre cykloturistov z Dedečkovej chaty. V podstate
pôjde o jednosmerný cyklistický chodník od starého
vysielača cez Skalku a horný
Drakšiar až po starý cintorín
nad mestom. Trasa povedie
zväčša existujúcimi zvážnicami, no niektoré úseky
budú vybudované nanovo.
Výhodou oboch cyklotrailov bude oddelenie peších
turistov od cyklistov, ktorí
jazdili dolinou Drakšiar,
a tým aj zvýšenie ich bezpečnosti. Momentálne komunikujeme s mestskými lesmi
a riešime úradné povolenia.
Predpokladané dokončenie
chodníka je v druhej polovici leta, takže spustenie by
sme chceli stihnúť ešte túto
sezónu.

Čo so zvonmi vo zvonici?
Budú fungovať aj naďalej?
Zvony budú naďalej prevádzkované až do času komplexnej obnovy zvonice, ktorú plánujeme začať ešte tento
rok.
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.

V materských školách mesto zaviedlo
hravú výučbu anglického jazyka
Od apríla sa vo všetkých
materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
deti učia anglický jazyk hravou formou. Ide o jedinečný
projekt vzdelávania škôlkarov
v Brezne, prospešnú aktivitu
pre lepší život našich detí.
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti postupne oboznamujú so základmi
anglického jazyka.
Hravou formou
Inovatívnu myšlienku ešte
pred pár rokmi priniesol do
Brezna primátor mesta Tomáš
Abel, ktorý sa často stretával
s požiadavkou rodičov na zaradenie cudzieho jazyka do
vyučovacieho procesu priamo
v materských školách. Od apríla v breznianskych škôlkach
mesto zaviedlo výučbu anglického jazyka hravou formou,
ktorý je pre dnešnú generáciu
samozrejmosťou v zamestnaní
aj vzdelávaní.
Samotná výučba je realizovaná hravou, nenásilnou
formou, deťom je anglický ja-

Výučba anglického jazyka hravou formou. FOTO: MSÚ

zyk predstavovaný v podobe
bežných aktivít ako napríklad
umývanie rúk, jedenie či hry
pri pobyte vonku. Prostredníctvom výchovno-vzdelávacej
činnosti im anglicky hovoriaci
lektori sprostredkovávajú informácie o farbách, tvaroch,
predmetoch alebo členoch
rodiny, a to všetko v súlade
s učebnými osnovami. „Navštívil som Materskú školu na
Ulici MPČĽ na Mazorníkove

silnou formou sa dovzdelávajú
v jazyku, ktorý je svetovým vo
vzdelávaní aj v obchode. Táto forma výučby je bezplatná
a anglický jazyk sa deti učia
bez ohľadu na to, či si to rodičia môžu alebo nemôžu dovoliť. Na druhej strane nemusia
platiť za jazykové kurzy, ktoré
nie sú lacné. Čo sa týka samosprávy, myslím si, že ide o zaujímavý až jedinečný projekt
podpory vzdelávania a naše
deti v budúcnosti túto výhodu
pocítia v zamestnaní, vzdelávaní alebo pri komunikácii so
zahraničím,“ dodal na záver
primátor.
(md)

a bol som milo prekvapený, ako
po dvoch hodinách si deti veľa
zapamätali,“ uviedol primátor.
Výučba angličtiny je
bezplatná
V tejto oblasti má samospráva záujem napredovať. Od septembra mesto Brezno plánuje
v projekte pokračovať a rozšíriť
ho aj do základných škôl. „Som
presvedčený, že deti dostanú
do života niečo navyše a nená-

FOTO: MSÚ
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Na chirurgickom oddelení počas operácií
používajú najmodernejšiu techniku
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých
postupne predstavujeme
jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne.
Pokračujeme chirurgickým
oddelením, na ktorom ročne
vykonajú asi 1200 operácií.
Primárom je Milan Darmo
a vrchnou sestrou Marcela
Goceliaková.
Chirurgia, ako základný Tím chirurgického oddelenia.
medicínsky odbor, sa zaoberá FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
diagnostikou a liečbou chirurgických ochorení a úrazov.
delenia Milan Darmo.
Starostlivosť poskytujú
pacientom aj mimo okresu
Chirurgické oddelenie
breznianskej nemocnice poskytuje kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť v oblasti
všeobecnej a cievnej chirurgie
a traumatológie pacientom zo
spádovej oblasti okresu Brezno, ale aj mimo spádu, vzhľadom k blízkosti známeho lyžiarskeho strediska na Chopku, ako i pacientom s úrazom
zo zahraničia. „Medicínske
a ošetrovateľské postupy zdravotnej starostlivosti zahŕňajú
prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení a úrazov, s cieľom
zlepšenia zdravotného stavu
pacienta. Vykonávame tiež
konziliárnu činnosť a spolupracujeme s vyššími pracoviskami chirurgie, traumatológie
či neurochirurgie v Banskej
Bystrici,“ uviedol primár od-

Ročne vykonajú asi 1200
operácií
V brušnej chirurgii robia
klasické operačné výkony na
celom tráviacom trakte, vrátane onkologických ochorení
a laparoskopické operácie
(žlčníka, apendixu, prietrží),
prsníkov, varixov DK, artroskopické operácie kolien, ortopedické zákroky, úrazové
operácie, predovšetkým zlomenín končatín – osteosyntézy (okrem hlavy a chrbtice).
„Počas operácií používame
najmodernejšiu techniku,
máme kúpenú špičkovú HD
laparoskopickú vežu, harmonický skalpel, staplery, artroskop či rtg C-rameno. Ročne
vykonáme asi 1200 operácií,
ako aj množstvo menších výkonov v rámci jednodňovej
ambulantnej starostlivosti
(JAS) a ambulancií. Hospi-

Pri poskytovaní intenzívnej
starostlivosti a pri vážnych
pooperačných stavoch majú
vyčlenené lôžka na OAIM.
Súčasťou poskytovania chirurgickej starostlivosti sú aj
chirurgická a traumatologická
ambulancia, ktoré majú ordinačné hodiny denne v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00,
po pracovnej dobe, cez sviatky
a víkendy zabezpečujú chirurgickú a úrazovú pohotovosť
lekári v rámci pohotovostných
služieb na urgentnom príjme.
talizujeme viac ako 2000 pa- Cievna ambulancia ordinuje
cientov, množstvo vybavíme v poliklinickej časti nemocniambulantne.“
ce dva dni v týždni.
Na oddelení sa nachádza
45 lôžok
Chirurgické oddelenie sa
nachádza na 3. poschodí lôžkovej časti nemocnice a pozostáva z dvoch ošetrovacích
jednotiek – mužskej a ženskej
časti, s celkovým počtom 45
lôžok. „Dve dvojlôžkové izby
sú nadštandardné so samostatnými hygienickými zariadeniami, TV a samostatne
vybudované, stavebne oddelené septické jednotky so 6
lôžkami, WC a kúpeľňou, ktoré slúžia pri liečbe pacientov
s infekčnými komplikáciami.
Na oddelení mužov a žien sme
s pomocou vedenia nemocnice zrekonštruovali hygienické
zariadenia, ktoré dnes zodpovedajú bežným štandardom,“ opísal Milan Darmo.

Tri operačné sály
Zdravotnú starostlivosť na
chirurgickom oddelení zabezpečuje kolektív 12 lekárov
(skúsených a erudovaných
chirurgov a traumatológov),
zdravotných sestier a ostatného personálu. „V rámci
operačnej starostlivosti spo-

Chirurgia v Brezne.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

lupracujeme aj so 4 externými
lekármi so špecializáciou chirurgia, traumatológia, ortopédia,“ povedal primár Milan
Darmo. Podľa jeho slov, súčasťou chirurgického oddelenia
je operačný trakt pozostávajúci z troch operačných sál,
so samostatným personálom
a prístrojovým vybavením pre
brušnú chirurgiu, traumatológiu, laparoskopiu a operačná
sála s kompletným vybavením
v rámci JAS.
A aké sú vízie oddelenia do
budúcnosti? „Na chirurgii by
sme chceli zachovať rozsah
operatívy a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti
aj v kontexte s pripravovanou
kompletnou rekonštrukciou
urgentného príjmu a operačných sál, ktorá by mala
priniesť skvalitnenie služieb
a vybavenia novými operačnými stolmi, svietidlami a prístrojovou technikou,“ uzavrel
primár Milan Darmo. (md)
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Poctu Štefánikovi zložia aj v Brezne
Pred sto rokmi vyhasol
pri leteckom nešťastí život významného činiteľa
česko-slovenského národnooslobodzovacieho boja.
Odkaz generála Štefánika
si pozoruhodným projektom v podaní popredných
slovenských interpretov
pripomenú aj v metropole
Horehronia.

Štefánika, ktorú obaja spoločne vytvorili počas svojho
pôsobenia v pražskom spolku
Detvan. „Hoci šlo o ľúbostnú pieseň pre krásnu mladú
Idu, neskoršiu Schneiderovu
manželku, ktorej dvoril aj
mladý Štefánik, pieseň akoby predznačovala tragický
koniec velikána našich národných dejín, ktorý pred
sto rokmi našiel v šírom poli
Vláda Slovenskej republi- svoju smrť,“ popisuje jeden
ky vyhlásila rok 2019 za rok z organizátorov podujatia JaMilana Rastislava Štefánika. roslav Pehal.
Štvrtého mája totiž uplynie
presne 100 rokov od leteckej Juraj Hrčka a mužské
havárie, pri ktorej zahynul.
okteto
V rámci originálneho proV šírom poli našiel smrť
jektu, ktorý vznikol v spoluPri príležitosti 100. výročia práci s vynikajúcimi sloventragického úmrtia jedného skými hercami a spevákmi,
z najvýznamnejších osob- do Brezna zavíta výrazný
ností Slovenska sa v poslednú predstaviteľ mladej hereckej
aprílovú sobotu v breznian- generácie Juraj Hrčka, ktorý
skej synagóge uskutoční li- prečíta úryvky zo Štefánikoterárno-hudobný program vých denníkových zápiskov,
s názvom Našiel som si v ší- politických prejavov, ako aj
rom poli... Ide o parafrázu na z jeho básnickej tvorby. Hurovnomennú skladbu Miku- dobnej časti programu sa
láša Schneidera Trnavského zhostí mužské spevácke oks textom Milana Rastislava teto Danubius Octet Singers

pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla. V ich podaní odznejú autentické spevy
z pohrebných obradov generála Štefánika, ako aj z odhalenia jeho mohyly na Bradle.
Okrem slovenských skladieb si diváci, ktorí navštívia
brezniansku synagógu 27.
apríla, budú môcť vypočuť aj
francúzske, ruské, české a talianske zbory, zdôrazňujúc
medzinárodný rozmer Štefánikovej osobnosti. „Málokto
tak výrazne ovplyvnil naše
moderné dejiny, málokto bol
tak bytostne slovenský a zároveň tak moderne európsky
a svetovo rozhľadený a uznávaný ako práve on, preto je
pre nás nesmierna česť, že
práve Brezno sa aj takýmto
spôsobom stane súčasťou
celonárodnej spomienky na
generála Milana Rastislava
Štefánika,“ povedal na margo slávnostného programu
v Brezne primátor Tomáš
Abel. Synagóga bude pri tejto
príležitosti otvorená pre širokú verejnosť bezplatne.
(eš)

Počas Dňa narcisov v meste
vyzbierali takmer 4500 eur

Seniori si stále
môžu vyzdvihnúť
poukážky
Ak obyvateľ Brezna
do konca minulého
roka dovŕšil 65 rokov,
má v meste trvalý pobyt, nemá voči nemu
žiadne podlžnosti a je
občanom Slovenskej
republiky, automaticky
získava tri poukážky
v celkovej hodnote 18
eur.

Mestá a obce na Slovensku opäť ožili kvetom narcisu. Dobrovoľníci v uliciach
Brezna vyzbierali 4442,02
eura, čo je o 790 eur eur viac
ako vlani.
Vo štvrtok 11. apríla sme
stretávali dobrovoľníkov, ktorí ponúkali symbolický kvet
narcisu ako prejav podpory
a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou.
Z výnosu sa podporujú aj
aktivity v oblasti prevencie
Liga proti rakovine finančné prostriedky vyzbierané
počas Dňa narcisov použije na
pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu
pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Z výnosu
Dňa narcisov sa pravidelne
podporujú aj aktivity v oblasti
prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní
onkologickým ochoreniam.
Časť získaných zdrojov sa
poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového
vybavenia nemocničným,
zdravotníckym zariadeniam,

Deň narcisov v Brezne.
FOTO: JURAJ VEVERKA

nevyžaduje veľa času ani veľké
plánovanie. Choroba si nevyberá, je medzi ľuďmi, nepozerá na vek, na pohlavie ani na
majetok, o to viac by nás mala
spájať. Už po 23-krát sa Slováci
nestali ľahostajnými k onkologickým ochoreniam, podporili
V Brezne vyzbierali viac
chorých ľudí a ich rodiny.
ako vlani
Spoluprácu počas Dňa
Deň narcisov je deň, kedy
si ľudia nájdu chvíľku, ktorá narcisov v Brezne ponúkli
paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne sú podporené i menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým
pacientom či výskum v oblasti
onkológie.

dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža, členky
z Ligy proti rakovine, pobočka Banská Bystrica, skupina
Brezno, ako aj študenti gymnázia a hotelovej akadémie.
Ako povedala koordinátorka
pre Brezno Mária Berčíková,
výnos zo zbierky v meste bol
4442,02 eura, čo je o 790 eur
viac ako vlani.
(md)

Poukážky sú k dispozícii v pokladni mestského
úradu v čase úradných
hodín a za seniora ich
môže prevziať aj iná fyzická osoba, ktorá oprávnenosť prevzatia potvrdí
dokladom totožnosti
osoby, ktorú zastupuje,
a tiež svojím dokladom
totožnosti. Použitie kupónov v hodnote 18 eur je
relatívne široké. Seniori
ich môžu využiť na služby
ako pedikúra, masáž, kaderníctvo či ako doplatok
za lieky v lekárni a to najneskôr do 30. novembra
tohto roka. Zoznam konkrétnych zariadení alebo
prevádzok je vytlačený
priamo na poukážke.
(md)
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Breznianskym slávikom sa stala Danielka Pokošová
Deviateho apríla sa uskutočnil devätnásty ročník
podujatia Brezniansky slávik. Sedemnásť predškolákov z okresu Brezno súťažilo
v speve ľudových piesní, pričom porota rozhodla o absolútnej víťazke Danielke
Pokošovej z Pohorelej.
Porota vyzdvihla výbornú
úroveň súťažnej prehliadky
a čistotu detských hlasov.
Deti v krojoch podali
bravúrne výkony
Už devätnásť rokov sa
predškoláci stretávajú v sále
Základnej umeleckej školy
v Brezne na súťaži Brezniansky slávik. Tento rok sedemnásť detí zo šestnástich materských škôl okresu Brezno
v utorok 9. apríla za organizačný výbor privítala zástupkyňa riaditeľky pre materské
školy, ZŠ s MŠ Karola Rapoša,
Pionierska 4, Daša Medveďová. Podujatie slávnostne
otvoril primátor Tomáš Abel,
ktorý všetkým poprial príjemný kultúrny zážitok. Pozvanie prijal aj viceprimátor
Martin Juhaniak, za školský
úrad Brezno Jana Bočová, za
školský úrad Polomka Viera

Brezniansky slávik je udalosť.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
Absolútna víťazka Danielka.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Škvarková a za odbor školstva
Mestského úradu v Banskej
Bystrici Lucia Pašková.
Deti oblečené v slovenských ľudových krojoch,
v sprievode hudobných nástrojov, boli odvážne, vôbec sa
nehanbili vystúpiť pred publikum a spievať. Zbaviť sa trémy
im pomáhali aj tri rozprávkové prasiatka

Výťažok venovali na nákup matracov
Jedinečné podujatie,
ktorého cieľom bolo motivovať zdravých ľudí k aktívnemu pohybu a zároveň
vôľa pomôcť tým, ktorí sú
odkázaní na lekársku starostlivosť a nemocničné
lôžko.
Lions club Brezno dlhodobo pomáha tým, ktorí to
najviac potrebujú. Vďaka
snahe členov a zapojeniu
lyžiarov do verejných pretekov, ktoré sa konali 16.
februára v Mýte pod Ďumbierom, úspešne vyzbierali
viac ako 3000 eur. Z týchto
finančných prostriedkov
zakúpili šesť kusov špeciálnych antidekubitných
matracov, ktoré slávnostne
odovzdali Nemocnici s po-

FOTO: OOCR

liklinikou v Brezne. „Antidekubitné matrace poslúžia
pacientom na jednotke intenzívnej starostlivosti a na
chirurgickom oddelení.
Týmto krokom pomôžu dlhodobo ležiacim a pacientom v kritických stavoch
vyvarovať sa nepríjemným
preležaninám, ktoré sa ťažko hoja a spôsobujú ďalšie
zdravotné komplikácie,“
uviedol prezident klubu
Michal Kič a dodal: „Lions
club Brezno má záujem
naďalej pripravovať podujatia, ktorými motivuje
širokú verejnosť k podpore
a pomoci druhým a malými krokmi sa nám spoločne podarí urobiť veľké veci,
na ktoré môžeme byť hrdí.“
(oocr)

Porota vyhlásila len
absolútnu víťazku
Porota v zložení: Stella Ihringová z FS Mostár, učiteľ
Základnej umeleckej školy
v Brezne Marián Švoňava
a učiteľka z Materskej školy
v Heľpe Anna Turčinová rozhodla o tom, že Breznianskym
slávikom za rok 2019 sa stane
Danielka Pokošová z Pohorelej. Podľa slov Daše Medveďovej, tento rok vyhlásili len
absolútnu víťazku. „Žiadne

iné ceny neudeľovali, pretože
výkony všetkých detí boli vyrovnané, a tak by museli udeliť ocenenia všetkým. Porota
ocenila výborný rytmus, pohybovú zdatnosť speváčikov
a čistotu ich spevu. Aj keď rozhodovanie bolo veľmi ťažké
a dlhé v porovnaní s vlaňajším
ročníkom, kedy bola víťazka
viac-menej jasná.“
Všetkým zúčastneným deťom mesto Brezno venovalo
taštičky s vecnými darčekmi.

„Ďakujeme všetkým rodičom a učiteľom našich detí
materských škôl za to, že ich
vychovávajú v duchu nášho
jedinečného folklóru a tradícií. Všetkým účinkujúcim
a víťazke blahoželám k pekným výkonom. Tešíme sa na
ďalší ročník,“ dodal primátor
Tomáš Abel. Škôlkarov prišla pozdraviť aj minuloročná
víťazka Paulínka Pančíková
z Čierneho Balogu, ktorá im
zaspievala.
(md)

Cez Bujakovo od apríla bezpečnejšie
Lesy mesta Brezno, s.r.o.
vykonali od 18. marca
v priebehu necelých troch
týždňov výrub stromov,
ktoré boli napadnuté podkôrnym hmyzom, prípadne svojou zlou stabilitou
a rastom bezprostredne
ohrozovali vodičov, cyklistov, ale aj chodcov prechádzajúcich cestou I. triedy
v úseku od konca Halán po
začiatok Bujakova v smere
od Brezna.
Napriek tomu, že tento
úsek je dopravne značne vyťažený, nedošlo počas realizácie k žiadnej kolíznej situácii. Pracovníci mestských
lesov počas prác úsek riadne
označili a pri samotnom spiľovaní stromov premávku
dočasne pozastavili. Tým sa
minimalizovalo riziko ohrozenia bezpečnosti cestnej
premávky, ako aj všetkých
jej účastníkov. Ako uviedol
vedúci polesia Brezno Daniel Kliment, ťažbu stromov
už nebolo možné odkladať.
„Mnohé z nich boli napadnuté podkôrnikom, nebezpečne naklonené ponad cestu, alebo na pohľad zdravé

Úsek cesty v Bujakove.
FOTO: DANIEL KLIMENT

stromy boli zvnútra zhnité
a pri silnejšom vetre hrozilo
ich zlomenie, čo sa aj stalo pri nedávnom veternom
počasí v polovici marca. Od
prvého aprílového týždňa
sme vyťaženú plochu čistili
od ťažbových zvyškov, ktoré sme vývozkou povyvážali
a tieto budú poštiepkované.
Týmto spôsobom spracujeme takmer všetku hmotu,
prispejeme k maximálnej
porastovej hygiene a v neposlednom rade minimalizujeme riziko vzniku požiaru
z ťažbových zvyškov.“

Lesy mesta Brezno touto
cestou ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na plánovaní,
príprave a hladkom priebehu prác, osobitne dodávateľovi v ťažbe Petrovi Vranovi
a jeho pracovnej skupine za
odvedenú vysoko profesionálnu prácu. „Verím, že práve
tí, ktorých sme v uplynulých
dňoch obmedzovali, ocenia
to, že v tomto úseku budú
cestovať nie rýchlejšie, ale
predovšetkým bezpečnejšie,“ zakončil Daniel Kliment
z mestských lesov.
(dk)
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V ovocnom sade na Banisku privítali vzácnu
návštevu. Profesora Ivana Hričovského
V rámci projektu obnovy
historického ovocného sadu
zavítala na Banisko vzácna
návšteva – profesor Ivan
Hričovský. Naslovovzatý odborník v oblasti ovocinárstva a záhradníctva ponúkol
cenné rady záhradkárom,
ako aj predviedol názorné
ukážky správneho orezávania ovocných drevín.
O tom, ako sa správne starať o stromčeky, porozprával
zakladateľ Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
v Nitre.
Beseda pod holým nebom
Projekt obnovy historického ovocného sadu na Banisku stále pokračuje. V marci
mesto prizvalo odborníka
Michala Kuzmu s kolegami,
ktorí sa venovali odbornému
ošetrovaniu drevín. V utorok
16. apríla zasa mesto zorganizovalo besedu s nestorom
slovenského ovocinárstva
a záhradkárstva profesorom
Ivanom Hričovským, ktorého
v arboréte privítal primátor
Tomáš Abel. Ako sa mnohí
mohli presvedčiť, pán profesor prekvitá nielen svojou
múdrosťou, ale aj pozitívnou
energiou. Veru, máme sa od
neho čo učiť. Priamo v teréne porozprával o tom, ako sa
správne starať o ovocné stromy, ako ich orezávať a štepiť.
Na Slovensku zjeme
žalostne málo ovocia
Ako v úvode besedy profesor Hričovský povedal,
na Slovensku máme 75 tisíc
záhradiek, pričom mladá generácia uprednostňuje väčšinou okrasné, naopak staršia
úžitkovo-okrasné. Ovocných
sadov na Slovensku je vo výmere 6100 hektárov, pričom
najväčšie zastúpenie v nich
majú jablone, a to 43 percent.

O besedu s profesorom bol veľký
záujem.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Odborník na ovocinárstvo
ozrejmil aj žalostnú spotrebu
ovocia na Slovensku. „Jeden
Slovák za rok zje necelých 22
kilogramov jabĺk (namiesto
36 kg), 4 kg hrušiek, 1,5 kg
čerešní, 400 g višní (v regióne sú ideálne podmienky na
ich pestovanie), len 2,8 kg
broskýň, 2,5 kg marhúľ, čo
je veľmi málo.“ Spomenul aj
balzam pre naše telo a dušu
– slivky, ktoré zlepšujú zrak,
sú tiež proti stresu a zabúdaniu. Slováci ich zjedia necelé
3 kilá.

ako kríček, ktorý vydrží 25 až
30 rokov.“
Pestujete černice? V tom
prípade mladé výhony vyviažte k opore, nenechajte ich
klesať na zem. „Mladé výhonky na bokoch skráťte za piatym púčikom, a budete mať
krásnu úrodu. Staré drevo pri
zemi vyrežte.“
V prípade obľúbených
a chutných jahôd najlepšie
podmienky na pestovanie
v našom regióne má odroda
Elsanta. „V tomto období je
najvyšší čas na výsadbu, a to
do voľnej pôdy alebo do fólie.“
Ak pestujete menej známe
druhy, vyhrali ste. „Napríklad
rakytník rešetliakovitý, ktorého dve bobule stačia na vyplnenie spotreby vitamínu C
na osobu a deň. Vo vašom regióne odporúčam pestovať aj
aróniu, čučoriedky, brusnice.“
Vedeli ste o tom, že ak chováte sliepky, pestujte aj morušu? Sliepočky vyzobú popadané plody a odmenia sa vám
znášaním jedinečných vajec.

Cenné rady profesora
Hričovského
Je už známe, že veľkým
zdrojom vitamínu C sú čierne ríbezle. Ak ich pestujete
vo svojej záhradke, podľa slov
profesora, po odkvitnutí ich
treba často zalievať. „Voda
má veľký význam pre úrodu
v tomto aj budúcom roku.
Skráťte tiež končeky, práve
na nich sa najviac vyskytujú
vošky. Úroda bude bohatá.
Čierne ríbezle rodia na jednoročnom dreve, biele a čer- Užitočné návody aj vtipné
vené zasa na dvojročnom. príhody zo života
Najvhodnejšie je ich pestovať
Profesor Hričovský sa po-

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Aj toto jej jedna z foriem, ako
sa brániť“. Orech nielenže je
zdravý, ale čistí vzduch a odpudzuje hmyz, preto voľakedy naši otcovia a mamy sadili
orech na dvore, kde mali maštale.
Popri užitočných radách
profesor zaspomínal aj na
vtipné príhody zo života.
„Minule mi z Trenčína napísala jedna pani. „Pán Hričovský, po 17 rokoch mi začal
rodiť orech, čo mám s ním robiť? Odpísal som jej: Objímajte ho, bozkávajte a bude vám
rodiť 150 rokov. Na druhý
deň mi poslala list a ďakoIvan Hričovský v Brezne.
vala,“ podotkol s úsmevom.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
„Každý, kto máte záhradu,
zasaďte si v nej orech a budezastavil aj pri orechoch, ktoré te s vďakou spomínať na toto
zvyšujú kvalitu mozgu. Zjesť stretnutie.“
by sme ich mali aspoň 3 kilá,
naša spotreba je však len 320 Nechýbali ani praktické
gramov na osobu a rok. „Šte- ukážky
pený orech má cenu zlata.
Po plodnej diskusii, otázMá o tretinu kratší vzrast ako kach verejnosti nasledovali
semenáče, ale ak ho zasadí- praktické ukážky profesora
me aj keď máme 90 rokov, už Hričovského, týkajúce sa či
po troch, niekedy aj dvoch už sadenia stromčekov, alerokoch, sa odmení úrodou.“ bo orezávania. Pomocnú
Orech kráľovský nikdy neo- ruku pri prácach ponúkli už
rezujte po zbere, rana sa hojí aj samotní návštevníci, zaaj desať rokov. „Robte tak mestnanci mestského úradu
koncom apríla, vtedy, nesl- a primátor. „Život do vašich
zia. Režte, keď mladé zelené záhrad vrátia mykorhízne
prírastky sú dlhé 8 cm. V po- huby. So stromom sú späté
sledných rokoch orechy trpia celý život, ako dobrá mančernaním plodov, čo je otáz- želka so zlým mužom. Ide
kou výživy.“
o živý, priateľský organizmus
Podľa slov ovocinára, na koreňoch vašich rastlín,
stromky, kríky treba prihno- ktorý žije dovtedy, dokedy žije
jovať granulovaným hnoji- hostiteľská rastlina. Preto najvom Cererit, a to na okopa- väčšou výhodou ich aplikácie
nú plochu okolo stromčeka je fakt, že rastlinu ošetríte raz
aspoň 50 cm. „Z vlastnej a máte o ňu postarané na celý
praxe vám poradím, hnojivo život.“
zakryte a vysaďte tam ľudovo
Profesor Hričovský poďanazývané smradušky. Tieto koval za pozornosť a rozlúčil
kvety odpudzujú mravcov, sa slovami slávnych legiend.
ktoré nejdú do stromov a ne- „Iba žiť nestačí, človek potrerozširujú vošky. Tento rok buje slnko, vodu, pôdu, slobola zima mierna, preto bude bodu a aspoň malú záhradku,
veľa škodcov a najmä vošiek. ktorú by miloval a o ktorú by
sa staral (John Lennon).“
Ďakovné slová na záver
vyslovil aj primátor Tomáš
Abel: „Bolo pre nás cťou a zážitkom stretnúť sa s pánom
profesorom Hričovským v sade Banisko, ktorý postupne
obnovujeme. Vzácne rady
si vypočula viac ako stovka
Brezňanov. Pán profesor je
prirodzenou autoritou, odborníkom a zároveň milým
človekom s vlastnou dávkou
humoru. Verím, že aj v takýchto podujatiach budeme
pokračovať.“
(md)
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TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV

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

25. APRÍL, ŠTVRTOK
O 19.00
ONI A SILVIO
Dráma, ITA, 150 min, české titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

27. APRÍL, SOBOTA
O 16.00
HĽADÁ SA YETI
Animovaný, USA, 95 min, slovenský dabing, MP7, 2D, vstupné:
5,50 €.

27. APRÍL, SOBOTA
O 19.00
VODA, ČO MA DRŽÍ NAD
VODOU
Hudobná komédia, CZE/SK, 74
min, originálna verzia, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

1. MÁJ, STREDA O 16.00,
4. MÁJ, SOBOTA O 16.00

MIA A BIELY LEV
Rodinný/Dobrodružný, FRA, 98
min, slovenský dabing, MP, 2D,
vstupné: 5,50 €.

1. MÁJ, STREDA O 19.00
SKLENENÁ IZBA
Milostná dráma, CZE/SVK, 104
min, originálna verzia, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

2. MÁJ, ŠTVRTOK O 19.00
(2D), 3. MÁJ, PIATOK
O 19.00 (3D), 4. MÁJ,
SOBOTA O 19.00 (2D)
AVENGERS: ENDGAME
Akčný/Dobrodružný/Fantasy,
USA, 182 min, slovenské titulky,
MP12, 2D, vstupné: 2D/5,50 €,
3D/6 €.

8. MÁJ, STREDA O 16.00
CHROBÁČIKOVIA 2
Animovaný/Rodinný, FR/Čína,
92 min, animovaný bez hlasov,
MP, 2D, vstupné: 5,50 €.

8. MÁJ, STREDA O 19.00
BEACH BUM
Komédia, USA, 95 min, české titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

ÚRADNÉ HODINY
Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Pondelok 7.30 – 11.30
12.30 – 16.00
Utorok
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
– okrem klientskeho centra a pokladne

Streda
7.30–11.30 12.30–16.30*/**
Štvrtok 7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ – okrem podateľne
Piatok
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00

V čase obedňajšej prestávky od 11.30 do 12.30 hod. je úrad zatvorený.
* Overovanie podpisov a listín do 16.00 hod. ** Pokladňa do 16.00 hod.

Dexter je mladý, približne
ročný psík stredného vzrastu,
ktorý sa našiel na ulici. Dexter
je priateľský, kontaktný, hravý, zvyknutý aj na spoločnosť
iných psíkov. Je vhodný do bytu aj rodinného domu s prístupom dovnútra. Pred adopciou
bude veterinárne ošetrený,
čipovaný a kastrovaný.

Dan je ďalšie nechcené šteniatko, pre ktoré hľadáme milujúcu rodinku. Má približne tri
mesiace, v dospelosti predpokladáme stredný vzrast. Dan
je typické veselé, hravé, priateľské šteniatko, vyžadujúce
pozornosť. Pred adopciou
bude veterinárne ošetrený
a čipovaný.

Tinka je ďalšie nechcené šteniatko, ktoré u nás čaká na
nový domov. Má približne päť
mesiacov, v dospelosti predpokladáme stredný vzrast.
Tinka je prítulná, kontaktná
fenka, vďačná za starostlivosť
a každé pohladenie. Pred
adopciou bude veterinárne
ošetrená a čipovaná.

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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antiblokovací
brzdný systém

mne (latin.)

staňte sa
zelenými

schéma,
matematická
formula

lesná zver

Youth Ministry

mestské noviny

domáce zviera

kráčala

zbav energie
ohryz,
okusovanie

meno
Komenského

radary (angl.)

typ ruského
lietadla

kovová
súčiastka

mládežnícky
pozdrav

T4

hovorila
ákavsky

farma
nie pravá

T2
kladná stránka
veci
mužské meno

seno (poet.)

ženské meno
oluhal

ručiteľ na
zmenke
hnedé farbivo

T3

majúca ár
hudobná
skupina

dedina (chorv.)
plošné miery

žrď na voze

kontakt,
spojenie
organická
zlúčenina

koláč (angl.)
Verdiho opera

africký štát

Petronela
(dom.)
1000 kg

malá lata

vulkanická
hornina

Mestský odbor

mesto
v Rusku
kryt vojaka

ulica (skr.)
nástroj
na šitie

časť dňa
láka

ruské mužské
meno
jelenice

patriaci Edovi
ženské meno

španielska
vychovávateľka

mzda (nem.)
robí ťa
pokazeným

letopis
grécke písmeno

švajčiarske
mesto

atakuje, útočí

úmysel, zámer
pracuj
s kosou

abakus
kojenec

Pomôcky:
snáď, hádam
OCHA,
(čes.)
AKERIT,
umelecké dielo
LENK, CAKE

čistiaci
prostriedok
Park komunitnej
kultúry a
oddychu

onak, ináč
malý levík (čes.)

grécky bájkár
kód letiska
Triple Island

zjedol (expr.)

sibírsky veľtok

na tomto mieste
číselná lotéria

vy tiež
EČV Bratislavy

a podobne
všetko (angl.)

hladkaná
astát (chem.)

české mesto

T1

kľud (čes.)

judejský kráľ
(Asa)

psie plemeno

Ohio Latino Arts
Association

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 3. mája. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Miroslava Kaliského z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Jarná Gruntovačka
na Horehroní začína
Príroda sa zobudila zo zimného
spánku a na rozkvitajúcich lúkach
i v lesoch sa objavujú ničivé stopy
človeka v podobe voľne pohodených odpadkov. Poďme spolu zabojovať s odpadom, ktorý do prírody
nepatrí a upracme spolu Horehronie!
Oblastná organizácia cestovného
ruchu Región Horehronie srdečne
pozýva na Jarnú Gruntovačku, čistenie obľúbených oddychových lokalít
na Horehroní, ktorú organizuje v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom v dňoch 26. a 27.
apríla pri príležitosti Dňa Zeme.
V piatok 26. apríla pozývajú všetkých „upratovaniachtivých“ a aktívnych študentov a pedagógov na
upratovanie turistických chodníkov
z Brezna na Dedečkovu chatu, spojenú so zaujímavým sprievodným
programom. Zraz všetkých účastníkov je o 9.00 na parkovisku pri Kauflande v Brezne.
Sobota 27. apríla bude venovaná
čisteniu navštevovaných rekreačných
zón v meste Brezno, ktoré OOCR pripravuje spoločne s iniciatívou Uprac-

me (si) Brezno a Horským spoločenstvom. „Každá pomoc je vítaná, čím
viac nás bude, tým čistejšie bude okolie horehronskej metropoly. Tešíme sa
na vás o 9.00 na parkovisku pri Aréne
Brezno, odkiaľ budeme vyrážať do vybraných lokalít.“
Pre všetkých, ktorí by radi prispeli
ku čistejšiemu Horehroniu vo svojich obľúbených lokalitách, je pripravená gruntovacia súťaž. „Zapojte
sa počas víkendu 27. a 28. apríla do
našej Horehronie cleaning challenge a vyčistite svoju srdcu blízku lokalitu na Horehroní. Odfoťte znečistené
miesto pred a po vyčistení a pošlite
nám fotku spolu s popisom čisteného miesta do komentára na facebook Horehronie – oficiálna stránka
regiónu a ste v hre o vstup do wellness
pre dve osoby v hoteli Partizán na Táľoch.“
(oocr)
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Ak správne triedime, svet je krajší
1.

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá,
kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
Napovie Vám aj označenie na obale:

Riaďte sa pravidlami svojej obce.

4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
5. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan

neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV
ENVI - PAK.

www.envipak.sk | www.triedime.sk
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FK BREZNO INFORMUJE

Brezno otočilo zápas vo svoj prospech
I. trieda

III. liga
Dorast U19 sk. JUH

18. kolo 21. apríla
Brezno – Hronec 4:2 (2:1), góly Brezna:
Molčan 2, Marko, Skaloš, rozhodca: Marek
Matušík, 315 divákov.
Jednoznačným favoritom zápasu bolo
domáce Brezno, no ako prví šli do vedenia hostia kurióznym gólom po chybe domáceho brankára. Domáci sa však rýchlo
spamätali a ešte do polčasu gólmi Molčana
a Marka otočili stav zápasu vo svoj prospech. V druhom polčase domáce Brezno
nepremenilo veľké množstvo príležitostí a hostia z brejku gólom ich najlepšieho
strelca Kuzmu vyrovnali na 2:2. V zostávajúcich minútach však Brezno nenechalo
nič na náhodu a dvoma gólmi otočilo zápas
vo svoj prospech na 4:2.
(ah)

Zápas proti Veľkému Krtíšu bol odložený
na 1. mája.

1. FK BREZNO
18
2. OFK 1950 Priechod 18
3. FK Sokol Braväcovo 18
4. OFK Slovan Valaská 18
5. TJ PARTIZÁN OSRBLIE 18
6. ŠK OPL Poniky
18
7. FK - 34 Brusno - Ondrej 18
8. TJ Tatran Č. Balog
18
9. OFK Slovenská Ľupča 18
10. TJ Mladosť Lučatín 18
11. FK 1928 Jasenie
18
12. TJ ŠK Hronec
18
13. FK SOKOL NEMECKÁ 18
14. TJ - Družstevník Strelníky 18

16
11
11
11
10
9
8
8
7
6
3
3
3
2

2
5
3
2
2
1
4
3
5
2
3
2
1
1

0 72:16
2 72:20
4 43:26
5 50:27
6 30:21
8 38:39
6 26:37
7 31:31
6 32:26
10 31:46
12 22:53
13 20:55
14 18:47
15 17:58

50
38
36
35
32
28
28
27
26
20
12
11
10
7

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

23
11
9
8
5
1
1
0
-1
-7
-15
-16
-17
-20

139.6
136
138.6
139.8
157.6
147.6
143.4
116.6
153.6
142.6
130.8
149.2
131.2
103.8

17. kolo 12. apríla
Detva - Brezno 1:2 (0:1), góly Brezna:
Auxt, Bartoš, rozhodca: Marián Ratkovský, 65 divákov.
V zápase v Detve podali chlapci dobrý
výkon proti kvalitnému súperovi. Po vedení 1:0 gólom Auxta v prvom polčase zahodili dve vyložené gólové príležitosti, ako
aj 11-metrový pokutový kop. Na 2:0 zvýšil
Bartoš a domáci znížili na 1:2 po problematickej jedenástke. Dorast Brezna však už
udržal priaznivý výsledok do konca zápasu
a tým získal ďalšie dôležité body na ihrisku
súpera.
(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. FK Iskra Hnúšťa
8. MFK Detva
9. MFK Spartak Hriňová
10. MŠK Tisovec
11. FK Mesta Tornaľa
12. FK Sokol Braväcovo
13. MFK Nová Baňa
14. MFK Jelšava (odstúpené)

16
17
16
17
17
16
16
17
17
17
16
16
16
0

12
12
11
11
9
8
6
6
5
5
4
3
3
0

3
0
2
1
2
2
4
3
2
1
2
2
0
0

175:19
538:20
335:13
542:17
657:28
648:38
621:34
834:53
1039:44
1128:48
1018:41
1127:60
1322:69
0 0:0

39
36
35
34
29
26
22
21
17
16
14
11
9
0

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

18
12
11
10
5
-1
-2
-6
-10
-11
-10
-13
-15
0

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

Strelci ukončili vzduchovú sezónu Mladí karatisti úspešní
na Slovenskom pohári

V dňoch 12. až 14. apríla
sa konali v Košiciach Majstrovstvá Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových
zbraní mládeže a žiakov ZŠ
a OGY. Z breznianskeho klubu sa zúčastnili traja športovci, všetci v kategórii mládež do 14 rokov.
V disciplíne VzPu 40 výstrelov v stoji: 3. miesto Alex
Kortán 387,5; 8. miesto Samuel Kovalčík 377,5; 17. miesto
Janka Janošková 371,1. V súťaži družstiev obsadili 4. miesto.
V disciplíne VzPu 40 výstrelov v ľahu: 3. miesto Samuel
Kovalčík 417,9; 5. miesto Alex
Kortán 416,7; 20. miesto Janka Janošková 409,8. V súťaži
družstiev obsadili 3. miesto so
stratou na druhých len 0,2.
V disciplíne VzPu 3x20 výstrelov - polohové preteky: 2.
miesto Alex Kortán 372 bodov, 14. miesto Janka Janošková 552 bodov. V celkovom
hodnotení klubov, spolu ich
bolo 25 z celého Slovenska, sa
Brezňania umiestnili na výbornom 5. mieste.
Celú vzduchovkovú sezónu

V jarnej sezóne sa karatisti z Karate klubu MP
Brezno zúčastnili na troch
kolách Slovenského pohára. Sú to postupové súťaže
na majstrovstvá Slovenska.

FOTO: J. M.

2018 - 2019 tréner Ján Medveď hodnotí veľmi pozitívne:
„Celého seriálu postupových súťaží sa zúčastnili ôsmi
športovci do 23 rokov. Dvaja
v kategórii muži, jeden postúpil na M-SR, ktoré sa konali
v Brezne a obsadil výborné 5.
miesto v disciplíne VzPu 60.
Jeden svoju streleckú kariéru
ukončil. V kategórii mládež
do 15 rokov súťažili spolu piati
športovci a traja postúpili na
majstrovstvá SR, čo je veľmi

pekné preto, že dvaja z nich
strieľajú iba jeden rok. Okrem
toho sme usporiadali päť postupových súťaží mládeže
a majstrovstvá Slovenskej republiky dospelých. Ďakujem
všetkým športovcom za chuť
pracovať, za dosiahnuté výsledky, za reprezentáciu nášho
klubu a mesta Brezno. Želám
všetkým športovcom dobré
zdravie a úspešnú guľovú sezónu 2019.“
(jm)

Prvá súťaž sa konala v
Trenčíne. Na stupeň víťazov
sa postavil Samuel Nosko
(3. miesto) a Adam Giertl (2.
miesto). Druhá cesta zamierila na Myjavu, kde si medailové umiestnenie vybojovala
len Paulínka Medveďová (3.
miesto). Uplynulý víkend
vycestovali do Starej Ľubovne, kde sa o medaily posta-

rali dve pretekárky a to Peťka
Jenčová (2. miesto) a Paulíka
Medveďová (3. miesto). Aj
napriek tomu, že sa nepostavili na stupeň víťazov aj
ostatní pretekári, cenné body
na postup na majstrovstvá
Slovenska si zabezpečili aj
Janka Prečuchová, Lucia Kičová, Juraj Kvietok, Samuel
Rochovský a Igor Štimac. Ešte ich čaká jedna nominačná
súťaž a to Grand Prix Žilina,
kde sa bude bojovať o ďalšie
postupové miesta. Veríme, že
naši pretekári získajú cenné
body. Držme im palce!
(pj)

FOTO: P. J.
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