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AJ BREZNO SI UCTILO NAJVÄČŠIEHO
SLOVÁKA M. R. ŠTEFÁNIKA
Celoslovenská spomienková slávnosť na generála, ktorý vzhliadal ku hviezdam, ale zároveň zostal v boji za
záchranu národa nohami pevne na zemi, sa uskutočnila 4. mája na Bradle. V Brezne si ho pripomenuli nielen
pietnym aktom, ale aj množstvom sprievodných podujatí.
Metropola Horehronia sa môže pýšiť nielen Štefánikovým námestím, sochou, klubom a bustou, ale najnovšie
už aj útlou knižkou, ktorú pri príležitosti 100. výročia úmrtia významného
politika, vedca, vojaka a diplomata Milana Rastislava Štefánika vydalo mesto.
Umenie slova a spevu
Aj v Brezne na počesť najväčšieho Slováka pripravili tematický
program, ktorým si uctili jeho život,
dielo a predovšetkým nadčasový od-

kaz, ktorý zanechal nasledujúcim generáciám. V rámci neho najskôr do
mestskej knižnice zavítal Jozef Banáš,
autor knižného bestselleru Prebijem
sa! Štefánik muž železnej vôle, ktorý
s návštevníkmi diskutoval o mnohých
tajomstvách spojených so Štefánikom
a jeho dobou.
Následne sa v breznianskej synagóge uskutočnil literárno-hudobný
program Našiel som si v šírom poli
v hlavnej úlohe s Jurajom Hrčkom
a mužským speváckym oktetom Danu-

bius Octet Singers pod dirigentskou
taktovkou Daniela Simandla, v ktorom
odzneli nielen úryvky z generálových
denníkových zápiskov, politických
prejavov a básnickej tvorby, ale aj autentické spevy z pohrebných obradov,
ktorými ho odprevádzali na jeho poslednej ceste.

historik, bývalý minister obrany a autor štvordielneho dokumentu Štefánik - príbeh hrdinu Pavol Kanis, ktorý
auditóriu v synagóge porozprával nielen o výnimočnom generálovi, ale aj
o svojich poznatkoch, zisteniach a autentických zážitkoch z natáčania filmu.
Podujatie, ktoré zorganizovalo mesto
v spolupráci s Klubom M. R. Štefánika
Mesto vydalo knižku
v Brezne, obohatila mužská spevácka
o Štefánikovi
skupina Krnohári a výstava venovaná
Horehronskú metropolu v súvislos- Štefánikovmu životu a dielu.
ti s významným výročím navštívil aj
(Pokračovanie na 2. strane)

Smart Cities klub rokoval
na Horehroní
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Oslávili Deň víťazstva
nad fašizmom
Uplynulý piatok patril
v Brezne aj spomienke na
tých, ktorí v druhej svetovej
vojne obetovali život v boji
za slobodu. Ich pamiatku si
na pietnom akte uctili položením kytíc a vencov.
Na spomienkovej oslave
pri príležitosti 74. výročia
ukončenia najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách
ľudstva si Brezňania uctili
pamiatku tých, ktorí pre nasledujúce generácie vybojovali pokojný život v mieri. Na
pietnom akte sa prítomným
prihovoril aj primátor mesta
Tomáš Abel, ktorý zdôraznil, že krutosti nemeckého

fašizmu prešli celú Európu
a neobišli ani Brezno. „Len
v neďalekej Nemeckej beštiálne zavraždili a spálili viac
ako 900 ľudí, vrátane žien
a detí. Každá vojna má veľké dopady na jednotlivcov,
rodiny, mestá, regióny, krajinu a národy. Vojna ale nie
je riešenie. Vo vojne niet
spravodlivých a nespravodlivých. Nejestvuje dobrá a zlá
vojna. Existuje len zlá a ešte
horšia,“ povedal a zároveň
poďakoval všetkým, ktorí si
svojou účasťou prišli osobne
uctiť pamiatku všetkých obetí a vzdať tak hold národným
hrdinom.
(r)

Prednáška v synagóge.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Aj Brezno si uctilo
najväčšieho Slováka
(Dokončenie z 1. strany)

Vzdali hold hrdinom.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Námestie už krášli máj
Námestie v Brezne opäť
ožilo. Pre všetky dievčatá
a ženy postavili pri zvonici
máj, ktorý tak symbolizuje
ich zdravie a oslavuje vitalitu nositeliek života. Podujatie spestrili aj vystúpenia
folkloristov.
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie
lásky a zrodu nového života.
Symbolom tohto obdobia je
aj strom „máj“, ktorý predstavuje zdravie a vitalitu
pre všetky ženy a dievčatá
z miest a dedín. V utorok
30. apríla, deň pred oslavou
Sviatku práce, ako aj vstupu
Slovenska do Európskej únie,
prišlo na námestie množstvo
ľudí, ktorí si aj napriek nepriaznivému počasiu nenechali ujsť tradičné stavanie
mája v sprievode spevov a
tancov domácich folklórnych súborov. Predtým ho

Stavanie mája na námestí.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

ešte dievčence z detského
folklórneho súboru Šťastné
detstvo vyzdobili pestrofarebnými stuhami a mocní
chlapi z Mostáru v sprievode
ľudovej hudby a za povzbudzovania divákov osadili s
pomocou hasičov a techniky.
Utorkové popoludnie bolo skutočne pestré. Bohatý
program v podobe tancov
a spevov ponúkli domáce
folklórne súbory Šťastné
detstvo a Mostár, ako aj členovia tanečnej školy Tančekovo z Brezna a počas dňa
verejnosti priblížili svoju
prácu aj lesní pedagógovia,
ktorí pripravili niekoľko aktivít hlavne pre najmenších.
Breznianske námestie zdobí
symbol na jar ožívajúcej prírody, pripomínajúci nielen
lásky čas, ale aj najdôležitejšiu súčasť života, a tou je pre
nás práca.
(md)

Na každého účastníka navyše čakal prezent v podobe útlej
knižky, ktorú na generálovu
počesť vydalo mesto Brezno.
„Verím, že aj pri príležitosti
spomienky 100. výročia úmrtia nášho národného bohatiera neskromne vzbudíme
opäť záujem o tak významnú
osobnosť našich dejín, akou
nesporne Milan Rastislav Štefánik bol. Zároveň sme si dali
za cieľ touto publikáciou priblížiť vzťah nášho mesta k jeho
osobnosti a príbehy spojené
s Brezňanmi, ktoré sú aj po
mnohých rokoch hodné úcty,
uznania a obdivu,“ vyjadril sa
primátor Tomáš Abel.
Brezno má unikátnu
sochu
Práve pri buste pod pamätným stromom v areáli Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG a následne pri soche M. R. Štefánika na
námestí v Brezne, ktoré nesie
jeho meno, sa v predvečer celonárodnej slávnosti stretli
predstavitelia miestnej správy
a samosprávy, aby spolu s členmi záujmových združení, študentmi a ostatnými obyvateľmi mesta vzdali hold jednej
z najvýraznejších osobností
slovenských dejín a zároveň si
pripomenuli 74. výročie Dňa
víťazstva nad fašizmom.
Pamätník s generálovou
podobizňou na breznianske
námestie nainštalovali pri
príležitosti 10. výročia Štefánikovho úmrtia a v tom čase
na Slovensku nemala obdobu.
Sedemmetrový monument

Beseda s Jozefom Banášom.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Juraj Hrčka a Danubius Octet Singers.

stál v centre Brezna od 5. mája
1929 až do roku 1952, kedy ho
z ideologických dôvodov odstránili a hrozilo jeho roztavenie. Unikátnu sochu našťastie
zachránila súdnosť a obetavosť
niekoľkých dobrých ľudí, ktorým sa ju podarilo zachovať
a v roku 1990 vrátiť na pôvodné miesto. „Najmä vďaka
životným cestám generála
Štefánika, ktoré ho zaviedli
aj do francúzskeho Meudonu, sa nám s týmto mestom

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

podarilo nadviazať priateľské
partnerské vzťahy, ktoré trvajú dodnes. Ich najveľkolepejším dôkazom je verná kópia
breznianskej sochy, ktorá sa
nachádza v areáli miestnej
hvezdárne, kde pôsobil ako
astronóm,“ dodal primátor
a zároveň vyslovil prianie, aby
bol Štefánik inšpiráciou pre
mladých ľudí, ktorí dnes môžu
slobodne cestovať, študovať
a pracovať za hranicami svojej
krajiny.
(eš)
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA
Ako je možné zapojiť sa
do projektu výučby angličtiny v materských školách?
Rodičia nemusia urobiť
nič, ani deti prihlasovať. Angličtina je pre všetky deti vo
všetkých škôlkach v Brezne
automaticky a zadarmo.
Kedy budú stojiská na koše na Clementisovej ulici?
Stojisko na ulici Clementisova bolo odovzdané do užívania pre jej obyvateľov pred
dvoma týždňami. Vybudovanie ďalších stojísk v tejto lokalite mesto plánuje v priebehu
budúceho roka.

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.

začatí realizácie Cyklotrasy
Brezno – Valaská, ktorá pokrýva aj predmetný úsek, t.j.
približne do dvoch mesiacov.
Bude sa riešiť križovatka
pri Pointe? Myslím tým posunúť priechod pre chodcov
trošku ďalej od križovatky
a dať tam zábradlia, lebo keď
vodič odbočí smerom k Pointu a skočí mu tam chodec,
zablokuje celú cestu.
Takáto požiadavka nebola
nikdy vznesená, ani sa ňou
mesto nezaoberá, nakoľko je
na účastníkoch cestnej premávky, aby sa rešpektovali
predpisy z oboch strán a nedochádzalo ku kolíznym situáciám.

V akom štádiu je výstavba
kúpaliska?
Aktuálne je kúpalisko v štáNedávno som bola na
diu terénnych úprav a prípraMazorníku a páčilo sa mi,
vy výstavby.
ako tam majú vyznačené
Chodník popri Hrone na platené parkovacie miesta.
ŠLN pri domove dôchodcov Na tabuliach boli uvedené
k železničnej a autobusovej ŠPZ áut, ktoré na uvedených
stanici už tridsať rokov ne- miestach môžu parkovať. Je
bol opravovaný a pritom je to krajšie, ako keď sú rôznočasto využívaný seniormi rodé značky s vyznačením
z priľahlého zariadenia aj ŠPZ. Bude niečo také možné
vozičkármi... Kedy sa tak aj na ŠLN?
Áno, postupne v meste dostane?
K rekonštrukcii dôjde po pĺňame zvislé dopravné znač-

ky označujúce platené parkovacie miesta, pod ktorými sú
vyznačené dodatkové tabuľky
s ŠPZ áut, ktoré majú vyhradené parkovanie. Jednotlivé
parkovacie miesta si však
označujú občania sami.
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.

Valné zhromaždenie Smart Cities
klubu sa konalo v Bystrej na Horehroní
Valné Zhromaždenie občianskeho združenia Smart
Cities klub, ktoré sa konalo
25. apríla v obci Bystrá, odštartovalo tradíciu organizovania týchto výročných
akcií vždy v inom z členských
miest klubu. Tento rok pri
jeho organizovaní so Smart
Cities klubom spolupracovalo mesto Brezno a tím primátora Tomáša Abela.
Formálnou časťou Valného zhromaždenia bola správa
o aktivitách Smart Cities klubu
v minulom roku. Jej súčasťou
boli konferencie a workshopy organizované klubom,
obchodné cesty, uzatvorenie
dohôd so spolupracujúcimi
organizáciami najmä z oblasti
Škandinávie, ale napríklad aj
so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Ministerstvom životného prostredia SR
alebo Trnavským samosprávnym krajom. Pokračovala aj
Letná škola Smart Cities, vlani
pracovnou cestou do Švédska
a Dánska. Letná škola Smart
Cities má za sebou už 12-roč-

Smart Cities klub v Bystrej. FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

nú históriu a pokračovať bude
aj tento rok so zameraním na
primátorov najmä krajských
a väčších slovenských miest.
Členovia Valného zhromaždenia tiež schválili informáciu
o hospodárení občianskeho
združenia za rok 2018 a rozpočet na rok 2019.
Jednotlivé mestá prezentovali pokrok, ktorý v oblasti
Smart Cities dosiahli. Skupina

miest, ktoré sú už v pokročilejšej fáze rozvoja Smart Cities
upozornila na veľký význam
čo najširšieho zdieľania skúseností medzi mestami, aby sa
vyhli zbytočným omylom a tiež
potrebu myslieť v širších súvislostiach a zdieľať aj dáta získané
z už funkčných smart projektov. Tie môžu poslúžiť napríklad pre tvorbu aplikácií na
jednotnej celonárodnej úrovni.

Valného zhromaždenia
Smart Cities klubu sa zúčastnilo aj niekoľko čestných hostí:
Miriam Letašiová, generálna
riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií
Ministerstva hospodárstva
SR, František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním
pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórske-

ho finančného mechanizmu
a Švajčiarskeho finančného
mechanizmu, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR, primátor Žiliny
Peter Fiabáne, Juraj Bugala,
podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie a Ondrej
Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho
kraja. Z členských miest sa valného zhromaždenia zúčastnili
primátori, prednostovia a ďalší
zástupcovia Banskej Bystrice,
Brezna, Hlohovca, Michaloviec, Nových Zámkov, Šale, Trnavy, Žiaru nad Hronom.
Smart Cities klub je neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúseností
a spoluprácu medzi vedením
miest a expertmi pri príprave
stratégií a programov na ceste
k Smart Cities. Jeho poslaním
je meniť slovenské mestá v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti
zvyšovania kvality života ich
obyvateľov. Pri projektoch sa
inšpiruje najmä škandinávskymi skúsenosťami.
(mb)
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Vekový priemer pacientov v Liečebni
dlhodobo chorých sa začína posúvať nižšie
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých
postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice
s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme Liečebňou dlhodobo chorých, kde vlani hospitalizovali 276 pacientov.
Vekový priemer, ktorý býval
v minulých desaťročiach
okolo 70 – 75 rokov, sa začína Liečebňa dlhodobo chorých.
posúvať do nižších vekových FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
skupín. V poslednom roku
prevažujú mladšie ročníky je schopný prijímať stravu
narodenia 1955 - 1970.
ústami. K biopsychosociálnej
integrite patrí aj duchovná
V Liečebni dlhodobo cho- útecha, preto našim pacienrých hospitalizujú pacientov tom umožňujeme realizáciu
po indikácii praktickými le- aj v tomto smere,“ uviedla
kármi, väčšinu predstavujú primárka Emília Bučková.
pacienti prekladaní z akútnych V LDCH sa podľa jej slov lielôžkových oddelení nemocni- čia najmä pacienti stredného
ce alebo aj z iných nemocníc.
a vyššieho veku, tomu zodpovedajú aj najčastejšie ochorePoskytujú aj duchovnú
nia: kardiovaskulárne, najmä
útechu
srdcové hemodynamické
Liečebňa dlhodobo chorých zlyhávania, stavy po náhlych
(LDCH) je súčasťou nemoc- cievnych mozgových príhonice, preto poskytuje dostup- dách či už ischemických alebo
né komplexné vyšetrovacie po krvácaní, diabetes mellitus
metódy, prípadne odosiela a jeho komplikácie, stav po
pacientov na odborné vyšet- zlomeninách - najčastejšie
renie do iných zdravotníckych bedrový kĺb, panva, kolená.
zariadení, na komplexnú far- „Časté sú komplikácie žilovej
makoterapiu či rehabilitáciu. nedostatočnosti na dolných
„V prípade potreby realizuje- končatinách s vredmi predkome malé intervenčné výkony lení, ischemické komplikácie
ako brušná punkcia, pleurálna aterosklerózy dolných konpunkcia, v spolupráci s gas- čatín, poruchy vedomia po
troenterológom a chirurgom ťažkých úrazoch hlavy s poruinštaláciu sondy do žalúdka chami vedomia na úrovni kók nutrícii pacienta, ktorý nie my, psychiatrické diagnózy.“

Najstarší pacient mal
99 rokov
Vlani v LDCH hospitalizovali 276 pacientov, z toho
160 žien a 116 mužov, pričom
vekový priemer, ktorý býval v minulých desaťročiach
okolo 70 – 75 rokov, sa začína
posúvať do nižších vekových
skupín. „V poslednom roku
prevažujú mladšie ročníky
narodenia 1955 - 1970. Hospitalizujeme podľa potreby aj
pacientov od 19. roku života,
náš najstarší pacient mal 99
rokov,“ vysvetlila Emília Bučková.
LDCH sa nachádza na prízemí lôžkovej časti nemocnice
a pozostáva zo 6 izieb – 1 šesťposteľová, 1 päťposteľová, 2
trojposteľové, 1 dvojposteľová
a 1 jednoposteľová. „Vybavené
sú 17 elektrickými polohovacími posteľami, z toho dve sú
nové s rozšírenými funkciami.
„Pacienti podľa stavu majú
antidekubitný matrac, ktoré
máme aktuálne prisľúbené aj

od sponzora. V jednej izbe je
napojený kyslík ku všetkým
trom posteliam. K dispozícii
máme odsávačku na toaletu
dýchacích ciest pre pacientov, ktorí nevedia vykašliavať.
Na každej izbe je možnosť
mať pri posteli pacienta toaletnú stoličku, čo je výhodou pre čiastočne mobilných
pacientov. Čo nám chýba, je
zdvíhacie zariadenie a možnosť sprchovania pacienta
na lôžku,“ uviedla primárka.
Rizikovou skupinou sú
sestry
Starostlivosť v LDCH personálne zabezpečuje lekárka, vrchná sestra, šesť sestier,
asistentka, šesť sanitárov
a dokumentačná pracovníčka
na čiastočný úväzok. V pracovných dňoch rehabilitáciu
pacientov zabezpečuje rehabilitačná pracovníčka z FRO.
„Toho času je dostatok nižšieho zdravotného personálu,
ale riziková skupina sú sestry,

Personál LDCH.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

tri sú v dôchodkovom veku,
z toho dvaja pracujú na čiastočný úväzok, nie je obsadené
jedno lekárske miesto.“ LDCH
v rámci breznianskej nemocnice spolupracuje so všetkými
vyšetrovacími zložkami a odbornými ambulanciami.
Víziou je aj prebudovanie
izieb
A aké sú vízie LDCH do
budúcnosti? „Prebudovanie
izbového fondu na maximálne s tromi lôžkami, vytvoriť
aspoň jednu izbu s integrovaným sociálnym zariadením,
rozšíriť dostupnosť kyslíka
aspoň na ďalšiu izbu, či rekonštrukcia kúpeľne na bezbariérovú. Treba tiež doplniť všetky
postele elektricky polohovateľnými či do personálneho
stavu prijať lekárku (je v predatestačnej príprave), a rehabilitačného pracovníka len pre
naše oddelenie,“ uzavrela primárka Emília Bučková.
(md)
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City Monitor nie je hodinový manžel
Mesto Brezno pred necelými štyrmi rokmi spustilo
aplikáciu, prostredníctvom
ktorej umožnilo svojim obyvateľom nahlasovať podnety
a posielať návrhy na zlepšenie fungovania samosprávy.
Mnohí si ju však začali mýliť
s údržbárskou a upratovacou službou s neobmedzenými možnosťami.
Používatelia aplikácie City
Monitor by si mali uvedomiť,
že Technické služby môžu riešiť len tie sťažnosti, ktoré sa
týkajú majetku vo vlastníctve
alebo správe mesta.
Pozor, všetko nie je
mestské
Od roku 2015 majú aj Brezňania možnosť rýchlo a jednoducho upozorniť kompetentných na nežiaduce stavy
v meste prostredníctvom
elektronického formulára
služby City Monitor. Svoje
podnety môžu nahlásiť podľa
kategórií od čiernych skládok
cez osvetlenie, výtlky, verejnú
zeleň, dopravné značenie až
po nehody. Má to však jeden
malý, ale o to podstatnejší háčik. Breznianska samospráva
je oprávnená čistiť, udržiavať,
opravovať, kosiť, píliť, kontro-

FOTO: MSÚ

lovať, inými slovami riešiť len
tie podnety, ktoré sa vzťahujú
na mestský majetok, prípadne
taký, ktorý spravuje. „Mesto
nemôže zasahovať do cudzieho majetku. Je to akoby
vám niekto prišiel do dvora
a začal tam niečo robiť bez vášho súhlasu. Ak raz cesta nie
je v správe mesta, Technické
služby ju nemôžu ani opravovať,“ vysvetľuje správca
breznianskeho City Monitora.
Podobne to funguje aj v súvislosti s budovami, pozemkami
či zeleňou. V takom prípade
môže radnica len upovedomiť
vlastníkov a čakať.

Nie sme tak trochu leniví?
Vedľa odpadkového koša
leží papier. Odfotiť ho a cez
City Monitor žiadať o okamžitú nápravu, alebo ho jednoducho zdvihnúť a odhodiť
do smetiaka? Pomôcť zlepšiť
svoje mesto neznamená prenasledovať jeho zamestnancov neopodstatnenými podnetmi, ale sám participovať
na jeho zveľaďovaní. „Ľudia
spohodlneli. Vyslovene nám
to príde tak, že na konci ulice
si niekto urobí skládku a potom zavolá Technickej služby, nech to prídu odpratať.
Takto to ale nefunguje,“ tvr-

dí správca služby, ktorý týždenne rieši aj 15 podobných
príspevkov. Samospráva by
preto ocenila uvedomelejší
a predovšetkým aktívnejší
prístup obyvateľov pri riešení menej naliehavých problémov. Tí sa totiž až príliš
často spoliehajú na prácu
techničiarov, ktorí ale vzhľadom na množstvo podnetov
a svoje kapacitné možnosti
jednoducho nedokážu zabezpečiť nápravu okamžite.
Kultivovane a k veci
Správca služby v Brezne
upozorňuje, že nie všetky

Chalupkovci opäť najlepší
Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno opäť zožal
úspech. Zo súťažnej prehliadky
Palárikova Raková si odniesol
zlatú medailu a cenu obce Raková za inscenáciu hry Jána Chalupku Trinásta hodina alebo veď
sa nahľadíme, kto bude hlásnikom v Kocúrkove. Striebornú
medailu a cenu mesta Čadca získal Ráztočan.
V posledných aprílových
dňoch sa uskutočnil už 52. ročník národnej súťažnej prehliadky
ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej
slovenskej dramatickej tvorby
Palárikova Raková, na ktorej sa
predstavilo päť súťažných divadelných súborov. Podľa riaditeľky
Kysuckého kultúrneho strediska
v Čadci Silvie Petrekovej, porota
ich vybrala spomedzi 16 divadelných súborov z celého Slovenska.
Pripomenula, že súčasťou Palárikovej Rakovej sú aj rozborové
semináre a po každom súťažnom
divadelnom predstavení zasadá
odborná porota, ktorú v tomto
roku viedol známy herec z Nitry
Ján Greššo.
Pri vyhlasovaní výsledkov

príspevky sa zverejňujú automaticky, mnohokrát totiž
nespĺňajú základné parametre. Jedným z najdôležitejších je zadanie presnej
lokality a jasný popis problému. Špecifickú kategóriu
tvoria podnety spadajúce
do kompetencií mestskej
polície. Tie je logicky vhodnejšie nahlasovať priamo
službukonajúcemu policajtovi na telefónne číslo 159
a to v momente, kedy sa daná udalosť deje. Písať o tom
niekoľko dní po incidente na
City Monitor už veľmi nemá
význam.
Takisto niektoré príspevky
sa násobným komentovaním
stávajú duplicitné a v takom
prípade sú zmazané. „Rovnako ani podnety, ktoré nebudú spĺňať základné normy
slušného správania, nebudú
zverejnené a tým pádom ani
riešené. Mesto sa snaží komunikovať s občanmi slušne
a bolo by fajn, keby sa k tomu
podobným spôsobom stavali aj užívatelia aplikácie City
Monitor.“ Takže ak chcete,
aby sa vaším podnetom zaoberali kompetentní, je dôležité, aby bol opodstatnený,
presný a kultivovaný.
(eš)

Noc múzeí a galérií 2019
K májovým podujatiam v meste patrí
už po niekoľko rokov celoslovenské podujatie organizované múzejnou obcou
Noc múzeí a galérií 18. 5. 2019. Čo pre
vás v tomto ročníku pripravilo Horehronské múzeum?

Chalupkovci opäť najlepší.
FOTO: DSJCH

na pôde Domu kultúry v Čadci
sa úspechu potešili ochotníci z
Brezna a z Ráztoky. Divadelný
súbor Jána Chalupku získal zlatú medailu a cenu obce Raková
za inscenáciu hry Jána Chalupku Trinásta hodina alebo veď sa
nahľadíme, kto bude hlásnikom
v Kocúrkove. Zaujímavosťou je,
že je písaná vo veršoch, obsahovo kopíruje dianie na Slovensku
a nezvyčajná je aj scéna, ktorú
vyzdvihla aj porota, hlavne jej
jednoduchosť, popri tom vysokú
funkčnosť a významovosť. Netradičnú hru režíroval rodák z
Báčskeho Petrovca, čestný občan

mesta Brezno Ljuboslav Majera,
ktorý s chalupkovcami spolupracuje viac ako tridsať rokov. Divadelný súbor Jána Chalupku si tak
z Palárikovej Rakovej odniesol
cenné víťazstvo už po pätnástykrát.
Striebornú medailu a cenu
mesta Čadca festivalová porota
udelila divadelnému ochotníckemu súboru Ráztočan za inscenáciu hry Zuzany Vaníkovej
Bisťu dedina – voľby. Ide o autorskú komédiu, plnú vymyslených živých obrazov z jednej
dediny, ktoré akoby písal život.
(md)

Začiatok podujatia (od 15.00) bude
patriť tvorivým dielňam pre malých aj
veľkých. Kto príde – jednotlivec či rodina,
bude mať možnosť vyskúšať si svoj postreh
aj pamäť. Čaká na vás netradičné spoznávanie tradičných zbierkových predmetov
formou hry, na aktívnych účastníkov zas
malá pozornosť.
V tvorivej dielni Vystrihované z papiera sa pod dohľadom skúsenej lektorky
nielenže zoznámite so starou židovskou
technikou, ale otestujete si trpezlivosť
a zručnosť na vlastných kreáciách. Pokiaľ
máte radi doby minulé, tak využite o 17.00
stretnutie s Dušanom Valentom a jeho pozvanie na Cestu do praveku.
Tí, ktorí zavítajú v sobotu 18. 5. 2019
do Meštianskeho domu (na trinástke)
o 19.00, budú srdečné vítaní na vernisáži
autorskej výstavy Esther Shilo a spoznajú
Izrael nielen cez tradičnú kultúru, ale aj
prostredníctvom rozprávania. Priestory
meštianskeho domu budú sprístupnené
do 21.00. Tešíme sa na stretnutie. Viac na
www.horehronskemuzeum.sk.
(ik)
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Príroda je po Jarnej Gruntovačke o čosi čistejšia
Čistenie turisticky vyhľadávaných lokalít regiónu Horehronie prebiehalo
v rámci podujatia Jarná
Gruntovačka v Banskobystrickom kraji, ktoré pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovala Rozvojová agentúra
Banskobystrického kraja
spolu s OOCR Región Horehronie a ďalšími oblastnými
organizáciami v kraji.
V piatok 26. apríla sa pustili do upratovania cyklochodníkov a peších trás na
Dedečkovu chatu, do ktorého
sa zapojilo približne 100 študentov z breznianskych škôl:
Gymnázium Jána Chalupku,

Základná škola Pionierska
2 a SOŠ techniky a služieb,
a svoje okolie vyčistili aj žiaci
zo Základnej školy v Jasení.
Piatkové upratovanie bolo
spojené aj s prednáškou študenta Technickej univerzity
vo Zvolene Jakuba Korytiaka,
ako správne separovať odpad
a o dopadoch plastu na prírodu. Do podujatia sa zapojila aj
Horská záchranná služba Nízke Tatry s technickým zabezpečením a odvozom vyzbieraného odpadu. „Počas jesenného upratovania na Dedečkovu
chatu sme sa presvedčili, že
táto lokalita je vyhľadávaným
miestom milovníkov prírody,
ale aj tých, ktorí si nevážia prí-

FOTO: OOCR

rodné krásy a zanechávajú za
sebou množstvo voľne pohodeného odpadu. Počas Jarnej
Gruntovačky sme preto opäť
vyčistili tieto často navštevované trasy spolu so študentmi
a pedagógmi škôl z okresu
Brezno. Účastníkov po čistení
čakalo občerstvenie a sprievodný program zameraný na
sviatok Deň Zeme,“ povedala
výkonná riaditeľka OOCR
Región Horehronie Petra
Ridzoňová Hlásniková.
(oocr)

FOTO: OOCR

Chcem a budem pracovať

Projekt je zameraný na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity.
Jeho realizácia prebehne
na ZŠ s MŠ Pionierska 2
a Špeciálnej základnej škole
v Brezne formou prednášok, hier, premietaním filmov a je určený pre žiakov
9. ročníkov. Dôvodom myšlienky vzdelávacej aktivity
je nepriaznivá situácia mladých ľudí, ktorí po ukončení

základných a stredných škôl
majú obmedzené vedomosti o možnostiach zaradenia
sa do pracovného života.
Možnosti zamestnať sa týmto ľuďom vo veľkej miere
sťažuje nízka vzdelanostná
úroveň, kvalifikácia, prax
a neznalosť fungovania trhu práce, čo vytvára živnú
pôdu a ďalší rozmach problému zneužívania dôvery
mladých ľudí a teda aj nárastu počtu obetí obchodovania s ľuďmi.
Cieľom realizácie projektu bude rozšíriť okruh vedomostí v oblasti uplatnenia
sa na trhu práce žiakov po
ukončení školy a pred vstupom na vyšší stupeň vzdelávania, či pred vstupom
do reálneho života a pokúsiť sa tak predísť možným
neželaným rizikám pri zaradení sa do pracovného života.
(mb)

Ministerstvo vnútra SR

Mesto Brezno

Chcem a budem pracovať je názov projektu,
ktorý od mája do októbra
2019 bude realizovať
mesto Brezno s finančnou dotáciou Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, ktorého gestorom je
splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Mestské lesy plánujú posadiť
takmer 250 tisíc sadeníc
Hoci zima tento rok končí akosi pridlho, lesníci
z Lesov mesta Brezno, s.r.o.
majú za sebou turbulentný
štvrťrok.
V dôsledku neustále pretrvávajúcej kalamity podkôrneho hmyzu sme za
prvé tri mesiace tohto roku
spracovali viac ako 22 tisíc
kubíkov drevnej hmoty. Je
to približne tretinový objem
toho, čo sme si na tento rok
naplánovali, t. j. plánujeme
s ťažbou kalamitnej hmoty,
prevažne smreka na úrovni
približne 60 až 70 tisíc kubíkov. Tak ako každý rok, tak aj
túto jar náš záujem smeruje
nielen k ťažbe, ale aj pestovnej činnosti, predovšetkým
k zalesneniu kalamitou odkrytých plôch. V zmysle zákona o lesoch sme povinní
takéto plochy zalesniť do
dvoch, v ochranných lesoch
do troch rokov od skončenia
kalendárneho roka, v ktorom
vznikli.
Na tento rok sme si naplá-

Škôlkarske stredisko v Michalovej.
FOTO: LMB

novali posadiť takmer 250
tisíc kusov sadeníc smreka,
jedle, buka, javora, smrekovca. Veľkú časť sadeníc nám
zabezpečilo naše Škôlkarske
stredisko v Michalovej. Celý
proces je o to náročnejší, že
plochy určené na jarné zalesnenie o celkovej výmere
takmer 75 ha musíme najskôr vyčistiť od poťažbových
zvyškov. Plochy sme postupne čistili už v priebehu roku
2018 a do mnohých z nich
nám opäť napadali stromy po

poslednom silnejšom vetre
z polovice marca. Napriek tomu, že počasie nám našu snahu nie raz značne komplikuje
(teplotné výkyvy, bezzrážkové obdobie, vietor), našou
snahou bude stanovené ciele
v čo najväčšej miere naplniť,
aby sme do lesa vrátili to, čo
sme ako lesní hospodári povinní nielen zo zákona, ale aj
z úmyslu zachovať lesy životaschopnejšie a stabilnejšie
pre nasledujúce generácie.
(lmb)
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O Brezne trochu inak
Publikácia O Brezne
trochu inak ... po našom, po hugánsky,
ktorá prichádza na slovenský knižný trh, je
zaujímavá z niekoľkých
pohľadov. Pojednáva
o jednom, dnes už skoro nepoužívanom nárečí obyvateľov Brezna.
FOTO: MSÚ

V nemocnici začínajú
s veľ kou rekonštrukciou
Od 1. mája v Nemocnici
s poliklinikou Brezno, n. o.,
začínajú s veľkou rekonštrukciou urgentného príjmu, centrálnych operačných
sál, centrálnej sterilizácie,
vykurovania a ďalších súvisiacich priestorov a zariadení v hodnote 8,3 milióna eur.

od novembra 2017 v nemocnici začali s postupným premiestňovaním dotknutých
pracovísk do náhradných
priestorov. Samozrejme aj
tieto sa museli na presťahovanie najprv stavebne a hygienicky pripraviť. Za prípravu
náhradných priestorov a za
logisticky náročné sťahovanie
Rekonštrukcia breznian- vedenie nemocnice ďakuje
skej nemocnice pozostáva zo všetkým svojim pracovníkom
stavebnej časti v celkovej cene zapojených do týchto prác.
5,8 milióna eur a z prístrojovej časti, počas ktorej sa do Na vrátnicu cez
nemocnice od vysúťažených prepojovacou chodbou
dodávateľov zakúpia nové
Hlavný vchod na urgentný
špičkové lekárske prístroje.
príjem a do lôžkovej časti bude len asi 10 m od pôvodného,
Rekonštrukcia potrvá
pôjde o spoločný vchod so
18 mesiacov
vstupom aj na dialýzu. PrepoRekonštrukcia má byť z 95 jovacou chodbou sa pacienti
% miery financovaná z ne- dostanú na vrátnicu. Presťanávratného finančného prí- hovaná vrátnica je v okrajospevku poskytnutého Minis- vom priestore oddelení kliterstvom pôdohospodárstva nickej biochémie a hematoa rozvoja vidieka Slovenskej lógie. Z poliklinickej časti do
republiky v zastúpení Mi- lôžkovej sa pacienti dostanú
nisterstvom zdravotníctva cez oddelenie RTG a laboSlovenskej republiky v rámci ratóriá klinickej biochémie
operačného programu Integ- a hematológie popri vrátnici.
rovaný regionálny operačný Táto chodba doteraz nebola
program a zvyšok z vlastných verejnosti prechodná.
prostriedkov nemocnice. Stavebné práce bude vykonávať Vstup k pediatrom bude
spoločnosť Metrostav Slova- možný len cez detský
kia, a. s., a ako stavebný dozor príjem
bude na ne dohliadať spoločUrgentný príjem, v priestonosť Eproject, s. r. o.
roch ktorého bude aj úrazová
Stavebná časť rekonštruk- a chirurgická ambulancia, sa
cie sa má zrealizovať do 18 bude nachádzať na prízemí
mesiacov, pričom posledné 3 lôžkovej časti oproti liečebni
mesiace sú určené už len na pre dlhodobo chorých. Gasadministratívne ukončovanie troenterologickú ambulanciu
projektu a úkony súvisiace presťahujú na 1. poschodie
s kolaudačným konaním.
polikliniky, pneumologické ambulancie na prízemie
S premiestňovaním začali detskej polikliniky. Keďže na
pred dvoma rokmi
prízemí detskej polikliniky
Vzhľadom na to, aby sta- bude jedna časť vyčlenená
vebné práce prebehli bez väč- pre pneumologické ambulanších obmedzení a aby sa nedo- cie a druhá pre psychiatrické
tkli prevádzky jednotlivých a psychologické ambulancie
nemocničných pracovísk, už (všetko pre dospelých pa-

cientov), vstup na poschodie
k pediatrom bude z hygienických dôvodov možný len cez
detský príjem.
Všetky premiestnené
pracoviská označia
Pacienti sa však nemusia
obávať, že by niektoré premiestnené pracovisko nevedeli nájsť. Všetky premiestnené pracoviská budú riadne
vyznačené, prípadne pacienti
môžu o radu požiadať zamestnancov informačnej kancelárie v poliklinike alebo zamestnancov vrátnice pri lôžkovej
časti. Nemocnica si dovoľuje
požiadať pacientov a ich príbuzných, aby s motorovými
vozidlami nestáli, a ak to nie
je nevyhnutné, ani nezastavovali pred novým hlavným
vchodom pri dialýze. Tento
priestor musí zostať voľný pre
sanitné vozidlá záchrannej
zdravotnej služby a transport
pacientov na lôžku. Aj nesprávne zaparkované vozidlo
môže ohroziť život pacienta.
Za porozumenie nemocnica
vopred ďakuje.
Poďakovanie ŽP aj mestu
Brezno
Od tejto rekonštrukcie vedenie nemocnice očakáva
zvýšenie kvality, produktivity
a efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
a s tým spojenú aj väčšiu spokojnosť pacientov.
Za spoluprácu pri príprave
tejto rekonštrukcie nemocnica taktiež ďakuje svojim
partnerom, osobitne Železiarňam Podbrezová a.s., ktoré vynaložili pri príprave tejto
rekonštrukcie značné úsilie
a poskytli nemocnici aj odbornú pomoc, a taktiež mestu
Brezno, ktoré bolo nápomocné pri vybavovaní potrebných
povolení.
(kv, md)

Zaujímavou sa publikácia javí z niekoľkých
hľadísk. Z hľadiska výberu (už skoro neživého) dialektu, z hľadiska
spôsobu podania tohto
dialektu (na princípe
spomienky) a napokon
z hľadiska publikácie ako
dokumentu. Ide o dôležitý dokument, ktorý
hovorí o spôsobe života
ľudí v danom priestore
a čase. Pri spracovaní
breznianskeho dialektu
autorka Danuša Ďurčíková vychádzala z vlastnej aktívnej znalosti
tohto nárečia. Slovnú zásobu zhromaždila z obdobia troch pokolení.
Ide vlastne o výkladový
slovník, ktorý tvorí prvú
polovicu 400-stranovej
knihy. V jej druhej polovici autorka zhromaždila rôznorodý materiál.
Čitateľ tam nájde súpisy chotárnych názvov
Brezna, opisy niektorých

mestských objektov či
rozprávanie o rôznych
udalostiach
mesta.
Nájdu sa tu aj príslovia, pranostiky či vinše.
Kniha celkovo obsahuje okolo 3500 výrazov,
či slovných spojení, ale
aj zaužívaných zvratov.
Ako uvádza autorka, od
dôb aktívneho používania tohto nárečia sa už
natoľko zmenil svet, že
pri niektorých slovách
nestačilo uviesť len samotný význam slova, ale
pridala som k heslám aj
obsiahly poznámkový
aparát.
Každopádne,
kto čo len s minimálnym
záujmom o slovenský
jazyk a jeho nárečia siahne po tomto knižnom
titule, príde si na svoje.
Myslí si to aj primátor
Tomáš Abel, ktorý povedal: „Hugánsky slovník je na svete. Viac ako
rok dozadu som s pani
autorkou Danušou Ďurčíkovou dohodol finančnú podporu a vytvorenie
tohto hodnotného diela
s takmer 400 stranami
jazyka starých Brezňanov - Hugánov. Ďakujem jej za toto dielo, ktoré si budete môcť kúpiť
v miestnych kníhkupectvách, a veľmi sa z neho
tešíme.“ Eva Švajdová
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www.kino.brezno.sk
11. MÁJ, SOBOTA O 19.00 NEDEĽA O 19.00
BEACH BUM
DADDY COOL
Komédia, USA, 95 min, české titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

Komédia, FRA, 97 min, český dabing, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

12. MÁJ, NEDEĽA
O 16.00, 19. MÁJ,
NEDEĽA O 16.00
CHROBÁČIKOVIA 2

17. MÁJ, PIATOK O 19.00
BRIGHTBURN

Animovaný/Rodinný, FR/Čína,
92 min, animovaný bez hlasov,
MP, 2D, vstupné: 5,50 €.

Horor, USA, 85 min, slovenské
titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

18. MÁJ, SOBOTA O 16.00
UGLY DOLLS
Animovaný, USA/CN/CAN, slo-

12. MÁJ, NEDEĽA O 19.00 venský dabing, MP, 2D, vstupné:
5,50 €.
YAO
Komédia/Dráma, FRA/SEN, 103
min, české titulky, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

16. MÁJ, ŠTVRTOK
O 19.00, 19. MÁJ,

18. MÁJ, SOBOTA O 19.00
CHVILKY
Dráma, CZ/SVK, 93 min, česká
verzia, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Sivko je mladý, približne ročný kríženec stredného vzrastu. Bol od nás adoptovaný
ako malé šteniatko, po niekoľkých mesiacoch sa ale vrátil z adopcie z dôvodu, že nie
je vhodný k hydine. Sivko je
ale inak milý, priateľský, hravý
psík, zvyknutý na deti. S fenkami sa znáša, psíkov veľmi
v láske nemá. Je zvyknutý na
život vonku. Pred adopciou
bude veterinárne ošetrený,
čipovaný a kastrovaný.
Billy je približne dvojročný kríženec stredného vzrastu, ktorého sme sa snažili veľmi dlho
odchytiť. Bol veľmi plachý, no
stačilo pár dní v útulku a Billy
sa opäť začína tešiť zo života.
Stále sa ale ešte bojí prudších
pohybov, preto je vhodný
k trpezlivejším ľuďom, ktorí
mu pomôžu prekonať prvotný strach. Je veľmi vďačný,
nenáročný a nekonfliktný. Je
vhodný do bytu aj rodinného
domu. Pred adopciou bude
veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.
Baffy je mladá, približne
dvojročná fenka stredného
vzrastu, ktorá sa našla na ulici.
Zo začiatku bola veľmi ustráchaná, no rýchlo zistila, že
jej už nikto neublíži a teší sa
z ľudskej spoločnosti. Je veľmi
vďačná za každé pohladenie,
je kontaktná, veselá, nekonfliktná. Je vhodná do bytu aj
rodinného domu. Pred adopciou bude veterinárne ošetrená, čipovaná a kastrovaná.
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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cín (chem.)

American
Express

Power
Management
Unit

zemina

Jožko, Jožino
lekársky predpis
(dom.)

mestské noviny

poskytoval
opateru

náš (angl.)

japonské mesto

náuka o svetle

T4

T5

uvar ešte raz,
znovu uvar

zaľúbene
hrkútal

kód bankového
konta

rybárske náčinie
hnedé farbivo

rieka (rus.)
huspenina

T2
ženské meno
dopravné
prostriedky

rieka pri Omsku

stával sa
redším

koniec modlitby

utorok
(angl. skr.)
spevácka
skupina

telocvičná
poloha

10 po nemecky
jeden z rodičov

T1

šedivý, sivý
bájne sumerské
mesto

zaoblený
ošatenie

obrazovka po
rusky

pýtať sa (angl.)

Európsky
parlament

zvrtnime,
skrúťme
vyčisti vo vode

Aralské jazero
masa ľudí

pokolenie,
dynastia

znížený tón A
naporúdzi

internetový
protokol pre
prístup k emailom

podmienková
spojka
okrem iného
(skr.)

zoder z kože
mastná tekutina

hnedé farbivo,
oker (čes.)
konský klus

vrch, hora
patriaci Dodovi

kráľ zvierat
väčšia drevená
nádoba

príčina

Margita (dom.)
surová nafta

rockový
hudobník
Baťov školský
inštitút

teraz, v tejto
chvíli

Nová scéna

T3

Royal Mail
české mesto

veľká sekera
brnkací
hudobný nástroj

patriaci Ežovi

Pomôcky:
ERIDU,
SAPPORO,
TUE

nech (čes.)

ženské meno
pracuj s kosou

ostriekal, ofŕkal
číra tekutina

hrubší kolík

jodid draselný
(chem.)

EČV Revúcej
domáce
zvieratá

náš hokejový
brankár
Európsky pohár

roľa, lán
améprzávit

T7

T6

vydáva
melodické
zvuky

kričí, reve

osobné zámeno
Elena (dom.)

typ ruských
lietadiel

EČV Malaciek

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 17. mája. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Milana Ryboša z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Ukázali, ako rovnováha tela a mysle
môže zlepšiť váš zdravotný stav
Koncom apríla sa Brezno,
ako prvé mesto na Slovensku, zapojilo do osláv Svetového dňa Taichi a Qigongu (Čchi iokungu), ktoré sa
konajú každý rok v poslednú
aprílovú sobotu v stovkách
miest vo viac ako 80 krajinách sveta.
Hlavnou myšlienkou podujatia je propagácia zdravého
životného štýlu a spájanie ľudí naprieč svetom za účelom
zveľaďovania zdravia.
Prišli domáci aj zahraniční
hostia
V Brezne sa na Svetovom
dni Taichi okrem verejnosti aktívne zúčastnilo asi 50
cvičencov, ktorí si pozreli
ukážky čínskych vnútorných
bojových umení v podaní
pozvaných hostí. „Pani Dai
Wenhui, pôvodom z Číny,
ktorá prišla z Liptovského Mikuláša, predviedla so svojimi
dvoma žiakmi cvičenie Taichi
(Taijiquan) a neskôr účastníkov zoznámila s technikami
na udržanie zdravia z tradičnej čínskej medicíny,“ približuje organizátor breznianskeho cvičenia pod holým

FOTO: STANISLAV SPÁČ

nebom Marián Laššák. Aj on
tu spolu so svojimi žiakmi
predviedli prastaré taoistické
umenie zušľachťovania života, budovania a posilňovania
tela a sebaobrany zvané Wujiquan.
Zuzana Kormošová z Trstenej predstavila Karate, bojové umenie pochádzajúce
z japonskej Okinawy, a Miroslav Kováčik, ktorý pôsobí striedavo v Rakúsku a na
Slovensku, predviedol Zhong

Xin Dao I Liq Chuan, čo sa
dá preložiť ako Cesta stredom
srdca, bojové umenie umu
a tela. „V popredí tohto cvičenia stojí objavovanie vedomia
cez tréning duchaprítomnosti, pričom cieľom je spoznanie
samého seba. Miro predviedol ukážky foriem a účastníkom predstavil cvičenia na
rozvinutie vnímavosti pre
rovnováhu a optimálny pohyb a cvičenia s partnerom,“
popisuje Laššák.

Chcú sa starať o svoje
zdravie
Myšlienka zdravotných
cvičení v parku sa stretla
s pozitívnym ohlasom. „Všade okolo sa vinula pozitívna
energia a radosť z pohybu. Ak
som sa už ja donútila pridať
k cvičiacim a vôbec mi nevadilo, že je to na verejnosti
a polovičku cvikov iba intuitívne a zrakovo napodobňujem, tak to musela byt dobrá
konštelácia energií a som mi-

Úspešné ťaženie breznianskych plavcov
Dvojnásobný majster Slovenska, 11 medailí z 1. kola
majstrovstiev stredoslovenskej oblasti či veľký úspech
na Veľkonočných pretekoch
v Žiari nad Hronom. Nielen
to sa udialo za posledných
päť týždňov a plavci aj tréneri z plaveckého klubu ŠK
Flipper Brezno môžu byť
spokojní.
Koncom marca sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky masters
v Košiciach a Banská Bystrica Cup. Na majstrovstvách
veteránov sa zúčastnili tréneri Milan Bobák a Peter
Votroubek. Bobák uspel vo
svojej kategórii 35-39 rokov
v disciplínach 50 m motýlik
a 50 m voľný spôsob, domov
si odniesol dva tituly majstra
Slovenska. Votroubek skončil druhý na 50 m voľný spôsob v kategórii 40-45 rokov.
Juniorské pretekárky v ten
víkend pretekali na medzinárodných pretekoch Banská Bystrica Cup, na ktorých

FOTO: FBR

bolo možné sa kvalifikovať
na všetky nadchádzajúce medzinárodné majstrovstvá od
Majstrovstiev sveta 2019 po
olympiádu 2020, čo prinieslo
vysokú medzinárodnú účasť
56 klubov z 10 štátov. Medailovo sa v takej konkurencii
podarilo presadiť iba Veronike Slivkovej na 100 m prsia
získaním striebornej medaily
vo svojej kategórii.
O týždeň na to sa konali
Veľkonočné plavecké preteky

v Žiari nad Hronom určené
pre žiacke vekové kategórie.
Zúčastnilo sa na nich 13 našich pretekárov a vybojovali
27 medailových umiestnení.
Desaťroční chlapci - Daniel
Bobák – zlato na 50 m kraul
a bronz na 100 m znak. Medzi
11-12-ročnými chlapcami
dominovali Oliver Vraniak
a Peter Votroubek, Oliver získal päť zlatých a jednu striebornú, Peter zase dve zlaté
a jednu striebornú. Medzi

desaťročnými dievčatami na
treťom mieste skončila Kristína Kočtúchová v disciplíne 100 m prsia. V najstaršej dievčenskej kategórii
12-13-ročných sa umiestnili
Terézia Horváthová, Sabína
Špániková a Sascha Jirmerová. Terezka si vyplávala
štyri bronzové a tri strieborné medaily, Sabína zas zlato
a striebro a Sascha tri zlaté
a dve bronzové medaily.
V polovici apríla sme sa
zúčastnili na Majstrovstvách
stredoslovenskej oblasti v Žiline v počte 15 plavcov, celková účasť bola 303 pretekárov
z 18 klubov z Banskobystrického a Žilinského kraja. Získali sme 11 medailí a štyria
naši plavci sa zároveň stali
majstrami stredoslovenskej
oblasti – Hanna Bubelínyová
a Oliver Vraniak v disciplíne
50 m voľný spôsob, Veronika
Slivková na 100 m prsia, 50 m
prsia a 100 m voľný spôsob
a Sabína Špániková v disciplíne 100 m prsia.
(fbr)

lo prekvapená,“ vyjadrila sa
jedna z účastníčok.
Mesto Brezno už takmer
dva mesiace realizuje projekt
čínskych cvičení a jazyka pre
svojich obyvateľov. Podľa slov
lektora Mariána Laššáka sú
v súčasnosti otvorené kurzy
pre seniorov a pre verejnosť,
kde je celkovo zapojených
už vyše 100 pravidelných
cvičencov a stále pribúdajú
noví. „Osobne ma veľmi teší,
že ľudia majú záujem aktívne
sa starať o svoje zdravie a duševnú pohodu. Keď to bude
robiť každý, verím, že sa naša spoločnosť bude posúvať
a rozvíjať dobrým smerom,“
povedal lektor bojových umení v Brezne a dodal, že by radi otvorili aj kurzy čínskeho
Kung Fu pre mládež, zamerané na zvýšenie telesnej a duševnej kondície a osvojenie
si zásad vzájomnej úcty, ktoré
budú zadarmo. „Ak sa nájde
dostatočný počet záujemcov,
môžeme kurz hneď otvoriť.
Viac informácií nájdete na
facebookovej stránke Čínske cvičenia a jazyk v Brezne
alebo na marianlassak@163.
com.“
(ml, eš)

Atletická
sezóna na
dráhe otvorená
Prvé kolo Majstrovstiev
Stredoslovenského atletického zväzu v kategórii
staršieho žiactva sa uskutočnilo 1. mája v Dubnici
nad Váhom.
V konkurencii 17 klubov
obsadili žiačky AK Mostáreň
Brezno 6. miesto so ziskom
52,5 boda. Žiaci obsadili 9.
miesto medzi 12 družstvami
so ziskom 23 bodov. Najlepšie bodujúci pretekári:
Tokárová Andrea 1. 2000 m
7:44,63 min, 2. 300 m cez
prekážky 51,20 s; Vozárová Klára 3. 2000 m 8:10,21
min; Nepšinská Ema 6. 100
m cez prekážky 19,77 s, 6.
300 m cez prekážky 58,22
s; Tamasiová Šarlota 5. 800
m 2:36,65 min; Páleník Matúš 1. 3000 m 11:30,08 min,
1. 60 m finále B 8,20 s; Krajči
Dominik 4. 800 m 2:31,79
min.
(mč)

9. 5. 2019 / Brezňan

ŠPORT

12

mestské noviny

FK BREZNO INFORMUJE

Futbalisti Brezna rozdrvili Strelníky
I. trieda

III. liga
Dorast U19 sk. JUH

20. kolo 5. mája:
Brezno – Strelníky 9:0 (4:0), góly Brezna: Vozár, Marko, Baník 2, Pribula 4, Filadelfi (vlastný),
rozhodca: Erik Gemzický, 65 divákov.
V súboji prvého mužstva tabuľky s posledným sa nič iné ako víťazstvo domácich nedalo
očakávať. Brezno sa do svojho súpera pustilo
už od začiatku a do polčasu vyhrávalo jasne
4:0. Druhý polčas sa niesol taktiež v jasnej
dominancii Brezna, tomu sa podarilo pridať
ďalších päť gólov na konečných 9:0. Štyrmi
gólmi zaujal útočník Ondrej Pribula.
(pb)

20. kolo 4. mája:
Brezno – Nová Baňa 5:2 (5:1), góly Brezna:
Nosáľ, Molčan 2, Trnka, Capt, rozhodca: Pavol
Turňa, 20 divákov.
Chlapci z Brezna potvrdili rolu favorita
a predviedli výborný výkon hlavne v prvom
polčase s posledným družstvom v tabuľke
a zaslúžene zvíťazili. Keďže Jelšava odstúpila
zo súťaže, najbližšie ich čaká domáci zápas
proti Hnúšti.
(vk)

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

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)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
13
12
11
11
8
9
8
8
7
4
4
3
2

2
5
2
4
3
6
2
5
4
3
4
2
1
1

0
2
6
5
6
6
9
7
8
10
12
14
16
17

84:17
82:21
57:32
46:31
35:23
43:29
42:45
28:46
32:35
34:46
27:55
26:62
20:56
18:76

56
44
38
37
36
30
29
29
28
24
16
14
10
7

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

6
14
8
7
6
0
-1
-1
-2
-6
-14
-16
-20
-23

148.6
136
139.8
148
157.6
172.8
156.8
152.6
126
142.6
140.4
158.8
131.2
113

19
19
18
18
19
19
18
18
19
19
18
18
18
0

14
13
12
12
11
9
6
6
6
6
5
4
4
0

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

2
6
4
5
6
8
8
9
11
12
11
12
14
0

85:25
43:23
43:17
45:19
69:28
61:47
22:52
36:56
41:53
32:56
21:43
34:66
29:76
0:0

45
39
38
37
35
29
22
21
20
19
17
14
12
0

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

18
12
11
10
8
-1
-5
-6
-10
-11
-10
-13
-15
0

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

Breznianske gymnastky
na stupňoch víťazov
V polovici apríla sa členky
Gymnastického klubu Brezno zúčastnili 1. oblastného
kola Slovenského pohára C
– stred v Žiline.

Víťazné družstvo Jednota
volley Brezno. FOTO: BR

Preteky organizoval klub
Gymnastika a fitness Žilina
v spolupráci so ZŠ Karpatská
Žilina. Dievčatám sa darilo
a na stupeň víťazov sa opäť postavili Alžbeta Cerovská, ktorá získala striebornú medailu
v kategórii ženy a Nikol Koreňová, ktorá v kategórii juniorky obsadila tretie miesto. Za

staršie žiačky súťažili Grétka Kováčiková (14. miesto)
a Ninka Matzenauerová (21.
miesto), mladšie žiačky reprezentovali Michaela Štulrajterová (20. miesto), Viktória
Vaisová (23. miesto), Lenka
Haviarová (26. miesto) a najmladšie žiačky zastupovala
Silvia Skladaná (15. miesto).
Športové gymnastky čaká Slovenský pohár, ktorého 1. kolo
bude 18. mája v Handlovej.
Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalších
súťaží.
(vc)

Odohrali záverečný turnaj
Mix Ligy vo volejbale
Koncom apríla vládla
v telocvični Pionierskej 2
horúca súťaživá atmosféra.
Na záverečnom turnaji Mix
Ligy Brezno sa tu stretli
štyri družstvá.
Keďže tímy Valaskej a
Závadky uprednostnili iné
súťaže, Jednota volley - organizátor záverečného turnaja,

Vepor Čierny Balog, Titan
Brezno a Players hrali systémom každý s každým na dva
víťazne sety. Výborná atmosféra vydržala počas celého
stretnutia a zásluhou všetkých družstiev mali všetky
zápasy vysokú úroveň.
Záverečné vyhodnotenie:
1. Jednota volley Brezno, 2.
Vepor Čierny Balog, 3. Titan

Brezno a 4. Players. Následne prebehlo aj vyhodnotenie celého ročníka Mix Ligy
Brezno a to aj napriek tomu,
že sa neodohrali všetky zápasy. Poradie bolo nasledovné: 1. Valaská, 2. Vepor
Č. Balog, 3. Titan, 4. Jednota
volley, 5. Závadka, 6. Dáke
Háke.
(br)

FOTO: V. C.
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