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MESTO ZAČALO S VÝSTAVBOU
MULTIFUNKČNÉHO AREÁLU
Sen športovcov sa naplní. Mesto začalo s výstavbou dlhodobo avizovaného moderného multifunkčného ihriska
v areáli základných škôl na Pionierskej ulici. Predpokladaná doba realizácie je štyri až päť mesiacov.
Ide o bezpochyby najväčší pro- tuje na úspešné výsledky športovcov
jekt viacúčelového ihriska v rámci v tomto odvetví, ktoré má v meste
Breznianskeho okresu.
dlhú tradíciu. Ako povedal primátor Tomáš Abel, v prvom rade ide
Atletická dráha v Brezne sa stane o splnenie prísľubu všetkým atlétom
realitou
v Brezne a známemu trénerovi a rozDo portfólia breznianskych špor- hodcovi na atletických podujatiach
tovísk pribudne multifunkčné ihrisko Milutinovi Černákovi. „Osobne som
v areáli základných škôl na Pionier- mu dal slovo, že tento projekt zrealiskej ulici. Samospráva takto reflek- zujeme a roky spomínaná tartanová

atletická dráha a areál v Brezne sa sta- dovanie najväčšieho umelého futbalového ihriska so zavlažovaním, kde sa
nú realitou.“
dajú hrať majstrovské zápasy žiakov.
Súčasťou bude aj najväčšie umelé Celý projekt je zameraný hlavne na
futbalové ihrisko
vytvorenie kvalitných podmienok pre
Hlavným cieľom projektu je zre- športovanie detí v našich základných
konštruovať a zmodernizovať súčasné školách na Pionierskej 2 a Karola Rašportové plochy a atletický ovál v are- poša, športových klubov a samozrejáli základných škôl na Pionierskej uli- me aj verejnosti,“ uviedol primátor.
ci. „Zároveň sme tu zapracovali vybu(Pokračovanie na 2. strane)
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Harmanec – Kuvert otvoril novú prevádzku.
Vznikne tak viac ako stovka pracovných miest

Primátor Tomáš Abel: Aj napriek udalostiam
v Brezne sa ľudia môžu cítiť bezpečne

Spoločnosť Harmanec
– Kuvert v Brezne, časť Bujakovo v pondelok 10. júna
slávnostne otvorila ekologickú prevádzku na výrobu papierových tašiek. Do
konca roka 2020 by tak v papierenskom závode malo
vzniknúť 100 až 130 nových
pracovných miest.

Nedávno Breznom otriasli
udalosti dvoch závažných
trestných činov. O skutkoch
v posledných dňoch, ako aj
o bezpečnostnej situácii na
území mesta sme sa porozprávali s primátorom Tomášom Abelom.

Spustenie novej prevádzky je odpoveďou na silnejúci
dopyt zákazníkov a predajcov po ekologických formách
obalových materiálov, ktoré
postupne nahrádzajú neekologické plastové tašky.
350 miliónov tašiek ročne
Prestrihnutím pásky sa začala písať nová história spoločnosti Harmanec – Kuvert.
Jej cieľom je v nasledujúcich
rokoch zabezpečiť ročnú výrobnú kapacitu asi 350 miliónov kusov papierových
tašiek v hodnote približne 42
miliónov eur a udržať súčasnú
výrobu papierových obálok
na úrovni 1,7 miliardy kusov
v hodnote 21 miliónov eur.
Investícia do výroby bola
podľa prezidenta holdingu
Eco-Investment, a. s., Milana
Fiľa 10 miliónov eur, pričom
v budúcom roku chcú preinvestovať ďalších 10 miliónov.
„Tradícia spracovania papiera na Horehroní zostáva
zachovaná. Od roku 2003,
kedy sme začali obnovu tejto
fabriky, sme tu investovali cez
50 miliónov eur. Teraz patrí
k najmodernejším závodom
svojho druhu v Európe. Dnes
už azda nikto nepochybuje

Slávnostné otvorenie prevádzky.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

o tom, že svet potrebuje ekologické riešenie. Väčšia výzva
ako vyrábať ekologické tašky
z papiera neexistuje,“ dodal
Milan Fiľo. Za vynikajúcu
spoluprácu poďakoval primátorovi Tomášovi Abelovi, ako
aj zamestnancom za dlhoročne dosahované výborné výsledky a produktivitu práce.
Dôležité je, aby ľudia mali
prácu
Otvorenie novej prevádzky
vníma ako veľký krok vpred
aj primátor Tomáš Abel.
„Spoločnosť je partnerom
a zamestnávateľom na území
nášho mesta a ciele, ktoré tu
pred piatimi rokmi vytýčili,
sa plnia. Už dnes s predstaviteľmi spoločnosti hovoríme
o ďalších víziách, projektoch
a verím, že to prinesie ďalšie
pracovné pozície pre Brezňanov a Horehroncov.“ Podľa
jeho slov, mesto podporu cíti

aj v iných oblastiach, ako je
šport či kultúra.
„Najdôležitejšie je, aby
ľudia mali prácu, ostávali
v Brezne a neodchádzali mimo regiónu. Na trhu práce
sú ešte stále ľudia, ktorí sa
môžu v takýchto závodoch
zamestnať. Určite je priestor
pracovať možno aj s dlhodobo nezamestnanými. Touto
myšlienkou sa zaoberáme
aj na úrovni Banskobystrického samosprávneho kraja,
preto sa momentálne vytvára
program na preškoľovanie
dlhodobo nezamestnaných,“
dodal primátor.
Zachovali papierenský
priemysel
Na otvorení prevádzky
sa zúčastnil aj primátor Ružomberka Igor Čombor.
„S Breznom máme družbu
a usilujeme sa o to isté, teda
o rýchlostnú cestu R1 medzi

myšlienky, ako aj všetkým
zamestnancom veľa zdravia.
Zúčastniť sa mal aj predseda
vlády SR Peter Pellegrini, no
pre iné pracovné povinnosti
nepricestoval.
Prezident holdingu Eco-Investment, a. s., Milan Fiľo spoločne s primátorom
Tomášom Abelom za účasti
predstaviteľov spoločnosti
ako aj pozvaných hostí zasadili pred závodom lipku, ktorá je symbolom slovanstva.
Po tomto akte sa všetci presunuli do výrobnej haly, kde
ich čakala prehliadka nových
priestorov. Slávnosť spríjemnili spevom Chlopi z Heľpy či
vystúpením folklórny súbor
Ružomberkom a Banskou Urpín.
Bystricou. Spája nás aj to, že
na Slovensku zanikli odvetvia Harmanec ponúka
priemyslu, čo sa našťastie ne- pracovné miesta
V Harmanci Kuvert
dá povedať o papierenskom.
Ten sa tu rozvíja, zachováva, v Brezne, časť Bujakovo by
o čom svedčí tiež investícia tak do konca roka 2020 malo
v Ružomberku, kde sa stavia vzniknúť 100 až 130 nových
najväčší papierenský stroj pracovných miest. Ako povev Európe. Je veľmi dobré, dal riaditeľ spoločnosti Július
keď finálna výroba zostáva Ernek, ide o pozície strojníci
na Slovensku. Príkladom to- a obsluha taškovacích strojov,
ho je aj tento moderný závod postupne ako budú narastať
s objemom výroby, prijmú aj
v Brezne.“
ľudí do logistiky.
Generálny riaditeľ ŽP
„Robíme výberové konavyzdvihol pracovitých
nia, ale svojím spôsobom
ľudí
vezmeme skoro všetkých
Na slávnostné otvorenie záujemcov. Počas skúšobnej
prevádzky prijal pozvanie aj trojmesačnej doby ich vieme
generálny riaditeľ Železiarní vyselektovať, či majú perspekPodbrezová Vladimír Soták, tívu. Musím však povedať, že
ktorý vyzdvihol fantastických úspešnosť ľudí na Horehroa pracovitých ľudí na Hore- ní je veľmi vysoká. Stačí, ak
hroní, poprial vedeniu spo- prídu osobne, alebo si pošlú
ločnosti úspechy, aby mohli životopis, pozveme ich na ponaďalej rozvíjať svoje skvelé hovor.“
(md)

Mesto začalo s výstavbou multifunkčného areálu
(Pokračovanie z 1. strany)
Podľa jeho slov, aj toto je
jeden z prostriedkov, ako dostať deti k športu od počítačov
a mobilov. „Dlhodobo sme
boli v atletických disciplínach
úspešní a verím, že týmto
športoviskom sa to ešte znásobí.“
Pribudne aj tribúna
a osvetlenie
Parametrami veľké a moderné športovisko zabezpečí
obzvlášť atlétom omnoho lepšie podmienky ako doposiaľ.
Nielen profesionálni bežci sa
môžu tešiť na štvordráhovú
atletickú dráhu s dĺžkou 300

uhradí mesto z vlastných
finančných prostriedkov,
keďže mu to umožňuje dobré
hospodárenie cez množstvo
ekonomických opatrení, ktoré urobilo za posledné štyri
roky.
„Ďakujem zamestnancom
na čele s pani prednostkou
za prípravu projektu a našim
poslancom za podporu tohto investičného zámeru. Verím, že aj takýmito projektmi
zlepšujeme kvalitu života pre
našich obyvateľov,“ povedal
primátor Tomáš Abel.
Ako dodal na záver, výstavVýstavbu realizuje mesto ba s kolaudáciou potrvá štyri
z vlastných prostriedkov
až päť mesiacov.
Projekt v celom rozsahu
(md)

m a s rovinkou pre behy na
100 m a 110 m cez prekážky so
šiestimi dráhami.
Multifunkčné ihrisko bude
výnimočné svojou rozmanitosťou a komplexnosťou pri
podpore pohybových aktivít
detí a viacerých športov. „Bude
tu možné vykonávať všetky základné atletické disciplíny, hrať
futbal, basketbal, tenis a ďalšie.
Okrem toho pribudne aj tribúna a osvetlenie, takže prevádzka bude možná aj v zimných mesiacoch v neskorých
poobedňajších hodinách.“

Nedávno v Brezne došlo
k spáchaniu dvoch trestných
činov, jednému v areáli bývalých kasární a druhému
na verejnom priestranstve v
meste. Ako informovala polícia, v prvom prípade išlo
o vraždu a druhý čin klasifikovala ako pokus o vraždu.
Máte o uvedenom informácie?
- Samozrejme, uvedené som podrobne sledoval
a keďže som mal aj informácie od našich mestských a
štátnych policajtov, budem
informovať našich občanov
len o tom, čo môžem v súvislosti s vyhlásením Policajného
zboru SR. K obom udalostiam
došlo za bieleho dňa. S najväčšou pravdepodobnosťou
išlo o spor bezdomovcov, ktorý vyvrcholil surovou bitkou
s následkom smrti v areáli
bývalých kasární, ktorý nepatrí nášmu mestu. S týmto
areálom sú neustále problémy, a to napriek tomu, že pravidelne na to upozorňujem
a napomínam vlastníka, aby
ho zabezpečil. Druhý trestný
čin bol spáchaný na verejnom
priestranstve a bol pomstou
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za vraždu v kasárňach, kde ihneď zasahovala naša mestská
polícia a vec následne prebrala štátna polícia.
Mnohí sa pýtajú, či to nemá súvis so znížením počtu
mestských policajtov a tým
znížení bezpečnostnej situácie...
- Keby to tak bolo, ospravedlním sa občanom a urobím
všetko pre to, aby som stav
napravil. Viem, že budú na
to poukazovať najmä ľudia
opačného názoru, ale personálne zmeny s touto vecou
nijako nesúvisia. Ako som
uviedol, oba skutky boli spá-

chané za bieleho dňa. V čase
ich spáchania boli v meste
hliadky mestskej polície tak,
ako inokedy, a v takom istom
počte ako inokedy. Nemôžu
byť však na všetkých miestach
v meste naraz. Odjakživa sme
spravidla mali v meste jednu
hliadkovú službu, ktorú tvoria dvaja policajti a jeden policajt bol v sídle mestskej polície na operačnom stredisku,
kde prijímal telefonáty. Teraz
však majú policajti vďaka
novým technológiám telefón
v aute a teda akoby šetríme
miesto policajta, ktorý predtým sedel a dvíhal telefón na
stanici. Služby ostali zachova-

né, okrem nočnej od pondelka do štvrtka a nedele. Piatok
a sobotu máme ako predtým
24-hodinovú službu. Občania
sa vždy dovolajú cez číslo 159
na mestskú políciu alebo ich
rovno prepojí na číslo158, teda na štátnu políciu.
Ľudia tiež kladú otázky, či
sa môžu v našom meste cítiť
bezpečne a či nie je na mieste
posilniť mestskú políciu ako
možno v iných mestách...
- Po konzultácii so štátnou
a mestskou políciou môžem
povedať, že ľudia sa môžu cítiť
ďalej bezpečne. Z miest máme
jednu z najnižších kriminalít.

Pripravuje mesto opatrenia pre zlepšenie bezpečnosti, aby sa uvedené prípady
neopakovali?
- Treba uviesť, že nešťastie
sa môže stať kedykoľvek a aj
v histórii nášho mesta je ich
bohužiaľ niekoľko. Ide väčšinou o osobné zlyhania. Naše
mesto, samozrejme, chce väčšiu bezpečnosť. Momentálne
máme 10 mestských policajtov, 10 členov hliadkovej služby, nový kamerový systém (11
kamier), ktorý je napojený po
novom aj na štátnu políciu
a pripravujeme jeho rozšírenie až na 45 kamier, čo bude
podstatný krok vpred v rámci
bezpečnosti v našom meste.
Zároveň chcem, aby mestskí
policajti prešli špeciálnym
školiacim výcvikom, keďže
takéto za posledné desaťročia
neabsolvovali a určite to ešte
zlepší ich profesionalitu. (r)

Starostovia sú nespokojní s postupmi vodárov. Žiadajú nápravu
Množiace sa prípady porúch, zníženej kvality prípadne nedostatku pitnej
vody v obciach prinútili starostov konať. Iniciovali preto stretnutie so zástupcami
Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, aby našli spoločné riešenie.
Regionálnemu združeniu
miest a obcí Horehronia sa nepáči nedostatočná komunikácia a nejasné výkony vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.

V Brezne bude stáť najväčšie viacúčelové ihrisko v okrese.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

V tomto prípade išlo o ľudí,
ktorí odmietali pomoc mesta a mali dlhodobo problém
s alkoholom. Je to jedno veľké nešťastie. Mestská aj štátna
polícia napriek tomuto prijala
adekvátne opatrenia. Stretávam sa s mnohými primátormi a myslím, že trend je práve
opačný. Napríklad susedné
mesto Detva má 15 tisíc obyvateľov a má šesť mestských
policajtov. Majú takisto rómske osady a obdobné problémy ako my. A takto by som
mohol menovať ďalšie mestá.

Prví na rane
Stalo sa vám niekedy, že ste
otočili vodovodný kohútik
a z potrubia vytiekla v lepšom
prípade hrdzavá a v tom horšom žiadna voda? Čo ste urobili ako prvé? Volali na mestský
alebo obecný úrad? Tak patríte

kovej spoločnosti (StVPS) včas
informovaní o odstávkach prípadne opravách na vodovodnom potrubí, takže túto skutočnosť nemôžu avizovať ani
svojím obyvateľom. Situáciu
sa preto rozhodli operatívne
riešiť s nadriadeným orgánom
StVPS Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (StVS),
ktorej akcionármi sú aj samotné obce.
Rokovanie s predstaviteľmi vodárenskej
spoločnosti.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

medzi väčšinu. Jednotlivým
samosprávam Breznianskeho
okresu už ale došla trpezlivosť a rozhodli sa prestať znášať zodpovednosť za vopred
neohlásené kroky tretej strany.
„Regionálne združenie miest a
obcí Horehronia má dlhodobé

problémy s kvalitou vody a samozrejme vždy sme za to od
občanov ako prví bombardovaní my, starostovia obcí,“ povedala predsedníčka RZMOH
Tatiana Čontofalská. Podľa nej
však nie sú zo strany Stredoslovenskej vodárenskej prevádz-

Chcú byť informovaní
Okrem komplexnej rekonštrukcie vodárenskej infraštruktúry a nutnosti legislatívnych zmien v oblasti zjednotenia platieb za dodávky pitnej
vody zástupcovia miestnych
samospráv otvorili hneď niekoľko tém súvisiacich napríklad s ich kontrolnými kompetenciami či so znižujúcou

sa výdatnosťou vodných prameňov. „Týmto spôsobom sme
chceli vytvoriť tlak na to, aby si
prevádzková spoločnosť začala
svoju prácu vykonávať tak, ako
má. Navyše naozaj musíme
začať ľudí nabádať k tomu, aby
začali s vodou šetriť, pretože
otočenie kohútika možno bude
už o pár rokov problém,“ skonštatovala Čontofalská.
Rokovanie s predstaviteľmi
StVS na čele s generálnym riaditeľom Vladimírom Svrbickým na pôde mestského úradu
v Brezne napokon prinieslo
viacero pozitívnych záverov.
Vodári budú obciam vopred
nahlasovať odstávky, práce na
odkaľovaní či opravách vodovodných systémov a samosprávy budú mať možnosť ich výkony, ako aj samotnú kvalitu vody
kontrolovať.
(eš)
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Prázdniny v Brezne otvorí veľká tanečná párty
lepšou tanečnou hudbou.

Nočná krajina zaliata slnkom. Nejde o žiadny paradox
ani polárny deň v Rovaniemi,
ale breznianske námestie počas poslednej noci školského
roka. O prvej open air tanečnej párty v centre mesta sme
sa porozprávali s iniciátorom
EDM SunLand 2019 Michalom Garajom alias Michell
De Funkom.
Ako rodák z Brezna ste na
Horehroní zorganizovali už
niekoľko podobných eventov. V čom bude tento iný?
- Do toho momentu som sa
nedostal k vhodnému miestu
na prezentáciu tanečnej hudobnej scény, ktorej súčasťou
som ja. Predovšetkým z dôvodu, že hudba, ktorú hrám, je
undergroundová, čiže nekomerčná. Vekom sa však človek
mení a vyvíja a povedzme, že
aj ja som prešiel akousi evolúciou a moje sety už majú komerčnejší motív a teda neznejú až tak razantne. Myslím, že
sú počúvateľnejšie a lahodnejšie pre ucho. A v tom aj EDM
SunLand bude iný ako eventy
doteraz. Každý z dídžejov, ktorých budete mať možnosť počuť, majú svoje podcasty alebo
hudobné relácie v rádiách. Iný
bude aj v tom, že sa bude konať na verejnom priestranstve
mesta. Zatiaľ sme mali akciu
vždy v súkromných priestoroch. Je to výzva, pretože môžeme osloviť staršie spektrum
publika a možno prinesieme
novú tradíciu, ktorá bude žia-

Aké sety ste si na otvorenie
letnej sezóny v Brezne pripravili?
- Predpokladám, že sety budú znieť od štýlu vocal & funky
house, cez náročnejšie štýly
ako progressive house, trance
až po tech-house a inteligentné techno na záver.

Michell De Funk.
FOTO: LUKÁŠ SLAJFERČÍK

Kto okrem neho bude
daná u viacerých generácií,
v piatok 28. júna zabávať
nielen u tej najmladšej...
breznianske námestie?
Tejto novej výzve ste pri- Bude to Johnny De City,
spôsobili aj program, hlav- mladý, šikovný producent
nou hviezdou večera bude a dídžej, ktorého tvorbu ste už
Milan Lieskovský...
mohli počuť v rádiách. Svoje
- Vzhľadom na to, že toto podcasty prezentuje na svojom
je pilotná akcia, chcel som, youtube kanáli, mnohokrát sa
aby bol výnimočný aj play- objavuje v line up práve s nalist a teda aj zostava, ktorá sa ším headlinerom akcie. Ďalej
predstaví. Milan Lieskovský je je to Laddye Sue, ktorá na slovýznamný producent, dídžej venskej klubovej scéne žiari od
a moderátor, vydal niekoľko roku 2011. Zúčastnila sa akcií
albumov, jeho hudba je aktu- a festivalov ako napr. Bee Free,
álna v každom slovenskom SunDance, Ibiza party. Praviklube. V súčasnosti snáď nee- delne vystupuje v legendárxistuje vážna párty, v ktorej by nom, najlepšom európskom
jeho meno nesvietilo v line up. klube v Banskej Bystrici a taMohli ste ho počuť pravidelne kisto si veľakrát zahrala na jedna vlnách rádií v reláciách Get nom pódiu s dídžejom EKG.
Fun či Dance Exxtravaganza, Slicer zas patrí medzi dídžejov,
kde prezentoval tanečné no- s ktorými som už spolupracovinky a aj sety hostí, ktorých si val. Je pre mňa cťou, že si pre
pozýval.
nás našiel čas a prijal pozvanie

na tento večer, pretože sa pohybuje v pohraničí Rakúska
a Švajčiarska. Už od roku 2007
usporadúva svoju vlastnú sériu letných tanečných eventov
s názvom Summer Session.
A dostávame sa k domácemu
zastúpeniu. I Van Vesel pochádza z Banskej Bystrice, kde
pôsobí ako rezidentný dídžej.
Jeho sety odzneli na rôznych
veľkých eventoch ako La Mara Beats či Mýtnik, Sunbeats,
Gruuv... Takisto sa pravidelne
objavuje po boku producentov
ako Biomin H, Benco, Sensoreal atď. Line up tohto večera uzavriem ja. Prvýkrát po
rokoch pôsobenia v rôznych
kluboch a po účasti na mnohých festivaloch na Slovensku
a v Čechách prišiel čas zahrať
si doma, v mojom rodnom
meste. Verím, že ponúkneme
príjemnú atmosféru s tou naj-

Neobávate sa pomerne
konzervatívneho horehronského prostredia?
- Vzhľadom na to, že EDM
SunLand je prvá akcia svojho
druhu v Brezne, chcel by som,
aby na ňu ľudia nepozerali
s predsudkami, ale aby si skúsili vypočuť aj niečo, čo tu ešte
nebolo. Mávame tu akcie s ľudovou hudbou, hip hop, rock...
Tak prečo nedať šancu aj elektronickej tanečnej hudbe?!
Ešte je tu jedna, ale dosť
podstatná otázka. Aké počasie ste si objednali na 28.
júna? Inými slovami, čo
v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok?
Predsa ide o akciu pod holým
nebom...
- No, počasie zaručiť neviem, ale videl som akciu, kde
tancovalo niekoľko tisíc ľudí
v daždi a neubralo im to na
dobrej nálade. Takže sa skúsme spoľahnúť, že počasie bude
dobré, veď deckám začínajú
prázdniny. (úsmev) Prajem
nám teda všetkým príjemný
večer a kultúrny zážitok. (eš)

Údržbu zelene plánujú prispôsobiť prírode
Kvitnúca lúka je rajom nielen pre opeľovače, ale aj iný
druh hmyzu. Metropoly na
celom svete v záujme udržania biodiverzity v mestskom
prostredí to už s kosením
prestali preháňať a centrum
Horehronia sa tomuto trendu chce sčasti priblížiť tiež.
Plochy so zmenenou frekvenciou kosenia nie sú znakom zanedbanej údržby, upozorňuje rešpektovaná lektorka
z Centra environmentálnej
a etickej výchovy Živica.

ám do strojového vybavenia
to ide podstatne jednoduchšie
ako v minulosti.
„Kosenie všetkých trávnatých plôch, ktoré sú v správe
TS, je zabezpečené prostredníctvom troch traktorových
kosačiek a 10 krovinorezov
poprípade bubnových a parkových kosačiek. Prioritne
udržiavame detské ihriská,
námestie, hlavné ťahy a vstupy
do mesta, následne je kosené
všetko ostatné,“ vysvetľuje Lukáš Jeremiáš, poverený riadením TS Brezno. Sezónu zahájili už tento mesiac a postupujú
v závislosti od vývoja počasia.
Vytypovali však aj miesta, kde
budú v súlade s princípom
prírode blízkej údržby zelene
zasahovať minimálne.

Sezóna kosenia začala
Predmetom hlavnej činnosti Technických služieb Brezno (TS) sú verejnoprospešné
služby, medzi ktoré, okrem
iného, patrí aj správa a údržba
verejnej zelene. Pokosiť 800 Trávnik vs. lúka
tisíc metrov štvorcových trávV mnohých zahraničných
natých plôch nie je maličkosť, aglomeráciách sa rozhodli náno vďaka početným investíci- sobne znížiť počet kosení tráv-

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

nikov a to nielen z ekonomického, ale predovšetkým z ekologického dôvodu. Z mestského prostredia totiž rapídne
ubúdajú rôzne druhy rastlín
a hmyzu, ale aj voda, k čomu
prispieva dnes veľmi rozšírený
spôsob udržiavania zelene à
la golfové ihrisko. „Plochy so
zmenenou frekvenciou kosenia nie sú znakom zanedba-

nej údržby. Práve naopak, sú
symbolom prepojenosti s prirodzeným prostredím a ohľaduplnosti ku včelám a iným
opeľovačom, ktoré v nich nachádzajú potravovú základňu,“ popisuje Zuzana Dovalová z Centra environmentálnej
a etickej výchovy Živica v príručke pre samosprávy Prírode
blízka údržba mestskej zelene.

Súhlasí s ňou aj primátor
Brezna Tomáš Abel: „Naše
mesto zvýšilo počet kosení
z dvoch na päť až 10 v niektorých častiach a na námestí.
Sú tu však logické argumenty,
prečo nie pravidelné kosenie a prečo možno nekosiť na
všetkých plochách rovnako
intenzívne.“
S otázkou, či Brezno bude
nasledovať celosvetový permakultúrny trend, sme sa
preto obrátili na šéfa techničiarov Lukáša Jeremiáša. „Sú
isté lokality, v ktorých sa nebude kosiť, ale určite nepôjde
o frekventované časti mesta,
ale skôr okrajové zóny. Kosenie rovnako prispôsobujeme
aj rozrastajúcej sa výsadbe
kvetín a drevín v meste,“ dodal
s tým, že už túto sezónu pribudne do mestskej vegetácie
ďalších 170 stromov rôznych
druhov a takisto aj nové odrody kvetov.
(eš)
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Mesto chce nasvietiť ďalšie priechody pre chodcov
Poslanci na deviatom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili realizáciu
a podanie žiadosti o dotáciu
na projekt Osvetlenie priechodov pre chodcov na Ulici
ČSA a odsúhlasili odkúpenie štyroch nehnuteľností
v lokalitách Drakšiar a Jarmočisko do majetku mesta.

zo strany mesta je vo výške
6233,59 eura.

Mesto v snahe zvýšiť bezpečnosť občanov nasvieti ďalšie priechody pre chodcov.
Z trinástich priechodov už
nasvietili šesť
Osvetlenie frekventovaných priechodov v Brezne
patrí do komplexu opatrení,
ktorými chce radnica prispieť
k bezpečnejšiemu mestu.
Ako povedal primátor Tomáš
Abel, cieľom je vytvorenie
bezpečnej situácie a života
v meste rozvojom a zlepšovaním podmienok vo všetkých
oblastiach. Jednou z nich je aj
bezpečnosť cestnej premávky.
„S týmto cieľom sme spracovali projektovú dokumentáciu Osvetlenie priechodov pre
chodcov ulíc Švermova, ČSA
a Cesty osloboditeľov, ktorá
rieši osvetlenie 13 priecho-

V Brezne chcú nasvietiť ďalšie priechody pre chodcov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

dov, pričom 6 z nich sme už
zrealizovali a ďalšie dva chceme nasvietiť na Ulici ČSA,“
povedal primátor.

ciu projektu Osvetlenie priechodov pre chodcov – Ulice
ČSA a podanie žiadosti o dotáciu. Výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie
Mesto bude žiadať 24 000 z rozpočtovej kapitoly Miniseur
terstva vnútra SR vyhlásilo
Na rokovaní mestského za- Prezídium Policajného zboru
stupiteľstva v utorok 11. júna SR a jej účelom je podpora
poslanci odsúhlasili realizá- činností súvisiacich s bezpeč-

Biketour Horehroním 2019
Na Horehroní opäť vypukla cyklistická horúčka. Počas
uplynulého horúceho víkendu si všetci milovníci cyklistiky prišli na svoje. Prvý
deň podujatia bol spojený
s Majstrovstvami Slovenska
do vrchu. V nedeľu vysadli
na bicykle cyklisti obľubujúci dlhšie trate a svoje sily
si zmerali na krátkej a dlhšej
trati po Horehroní.
V sobotu 15. júna sa všetci milovníci bicyklovania do
kopcov stretli na Majstrovstvách Slovenska do vrchu.
Celkom 101 pretekárov si
svoje sily zmerali v časovke na
trati z rekreačnej oblasti na Táľoch smerom na Srdiečko pod
Chopkom.
Nedeľa bola vytrvalostná!
Tradičný Maratón Tour Route 66 mal štart priamo na námestí v Brezne. Pretekári zo
Slovenska, ale aj zahraničia,
si mohli vybrať z dvoch typov
tratí. Rekordných 95 cyklistov
si zmeralo sily na trati dlhej
111 km. Ďalších 76 pretekárov
sa popasovali s 60-kilometrovou traťou. Nedeľa bola už
tradične spojená aj s obľúbenými detskými pretekmi Kindertour. Viac ako 30 malých

nosťou cestnej premávky.
Podľa aktualizovaného
rozpočtu projektanta náklady na realizáciu stavebných
úprav priechodov pre chodcov predstavujú sumu vo
výške 30 233,59 eura, pričom
maximálna možná výška dotácie v súlade s výzvou je 24
tisíc eur. Spolufinancovanie

V Brezne vznikol nový
showroom e-bikov
V utorok 11. júna sa konalo slávnostné otvorenie
nového showroomu elektrobicyklov priamo na námestí v Brezne.
Za účasti primátora a poslancov mestského zastupiteľstva sa slávnostne prestrihla retiazka a priestory
showroomu si mohli prehliadnuť prví návštevníci.
Nový showroom e-bikov
bude slúžiť nielen ako požičovňa elektrobicyklov, ale
taktiež ako predajňa potrieb

FOTO: JURAJ VEVERKA

pretekárov si vyskúšalo súťažnú atmosféru na detskej trati
priamo v mestskom parku.
Počas celého víkendu bol
pre všetkých účastníkov pripravený aj bohatý kultúrny a športový sprievodný
program. Vyvrcholením celého podujatia bolo slávnostné odovzdávanie putovného Horehronského pohára,
medailí a cien pre najlepších
pretekárov. „Horehronie je
známe svojimi jedinečnými
cyklotrasami, preto sme nesmierne radi, že už po tretíkrát
sa v regióne organizuje takéto

športové podujatie zamerané
na cyklistiku. Pre všetkých je
pripravený aj bohatý sprievodný program. Na svoje si prídu
nielen cyklisti, ale aj rodiny
s deťmi počas detských pretekov Kindertour. Aj takýmto
podujatím chceme viesť nielen
obyvateľov z regiónu, ale taktiež turistov, ktorí do regiónu
prichádzajú, k zdravému životnému štýlu a pohybu na
čerstvom vzduchu,“ povedala
Petra Ridzoňová Hlásniková,
výkonná riaditeľka oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Región Horehronie.
(rh)

S ohľadom na ochranu
životného prostredia
Súčasťou osvetlenia priechodov sú aj ďalšie úpravy,
ktoré umožnia bezbariérový a bezpečný priechod pre
chodcov s telesným a zrakovým postihnutím. Spočívať
budú v sklopení obrubníka,
úprave jestvujúcej spevnenej
plochy nájazdu a vložením
vodiaceho pásu pre nevidiacich do telesa vozovky.
„Stavba bude vybudovaná
tak, aby spĺňala požiadavky
z hľadiska ochrany životného
prostredia a aby nedošlo k jeho zhoršeniu. Vďaka realizácii
projektu sa zlepší dopravno-bezpečnostná situácia v meste. Cieľom je zníženie dopravnej nehodovosti s dôrazom
na ochranu nemotorových
účastníkov cestnej premávky
(chodcov, cyklistov, detí a seniorov), zníženie počtu usmrtených osôb pri dopravných
nehodách a aktivity smerujúce k viditeľnému zlepšeniu
dopravno-bezpečnostnej situácie,“ dodal na záver primátor.
(md)

Showroom e-bikov v Brezne.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

pre cyklistov a miesto, kde
sa milovníci bicyklov môžu
dozvedieť tipy na cyklovýlety a všetky dôležité informácie o možnostiach cyklistiky v regióne Horehronie.
Záujemcovia si priestory
showroomu môžu pozrieť
každý pracovný deň od 8.00
do 16.00 a počas víkendu individuálne podľa objednávky. Objednať e-bike si môžete priamo aj cez rezervačný
systém na stránke www.
cyklo.horehronie.sk.
(oocr)
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Breznianska nemocnica prechádza najväčšou rekonštrukciou v histórii
Pred odovzdaním staveniska sa nemocnica podobala jednému veľkému mravenisku. Nebolo v nej miesta,
kde by sa niečo neupravovalo. Úplnou obnovou prejde
urgentný príjem, pribudne
recepcia, pacientske centrum, nanovo vybudujú operačné sály. Prestavba za viac
ako 8 miliónov eur potrvá 18
mesiacov. Viac o tejto téme
porozprával hovorca nemocnice Karol Vojtko, oslovili
sme aj Vladimíra Sotáka,
generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová, ktoré sú
jedným zo zakladateľov nekonštrukciou?
mocnice.
- Tieto oddelenia budú
komplexne
vybudované naČo je hlavným cieľom innovo. Rekonštrukcia zahŕňa
vestičnej akcie?
- Cieľom je skvalitnenie, tiež výmenu inžinierskych
zefektívnenie a zvýšenie do- sietí a technologických zastupnosti neodkladnej zdra- riadení rekonštruovaných
votnej starostlivosti. Budúce priestorov, pretože sa už nasmerovanie oblasti záujmu chádzali na hranici havarijnébude vo veľkom rozsahu za- ho stavu a stávali sa z hľadiska
merané na poskytovanie po- platných technických noriem
moci v takom rozsahu, aby nevyhovujúce. Práce zahŕňapacienti vyžadujúci akútnu jú aj rekonštrukciu technickej
starostlivosť neboli následne infraštruktúry objektov pre
transportovaní na hospitali- nové dispozičné riešenie, vyzáciu, resp. ošetrenie do iného budovanie nových sociálnych
zdravotníckeho zariadenia. zariadení na oddeleniach, rozDôležitým krokom je expres- vodov energií, rozvodov tepla,
ný príjem pacienta vyžadu- vodovodných a kanalizačných
júceho si akútne ošetrenie, rozvodov, medicinálnych plya preto kľúčové oddelenie nov, vzduchotechniky vrátane
pre manažovanie logistiky rekonštrukcie dvoch výťahov
predstavuje urgentný príjem a realizácia s tým súvisiacich
1. typu, pozostávajúci z troch stavebných prác, podlahových
jednotiek urgentnej starostli- krytín a interiérových úprav.
vosti: internej, neurologickej
a chirurgickej (traumatoloAké novinky pribudnú
gickej).
s prestavbou?
- Nový príjemný urgentný
K akým zmenám dôjde na príjem s recepciou európskeoddeleniach dotknutých re- ho formátu. Pri ňom bude

KDE NÁJDETE JEDNOTLIVÉ ODDELENIA
 gastroenterologická ambulancia (endoskopia) na 1. po-

schodí polikliniky
 celý urgentný príjem spolu s úrazovou a chirurgickou

ambulanciou na prízemí lôžkovej časti
 vrátnica pri laboratóriách a hlavný vchod urgentného

príjmu na hemodialyzačnom oddelení
 pľúcne ambulancie na prízemí detskej polikliniky
 pracovisko mikrobiológie vo vynovených priestoroch

patológie
 dispečing dopravnej zdravotnej služby v priestoroch

zdravotnej záchrannej služby RLP Brezno
 hematologická ambulancia v rámci 1. poschodia polikli-

niky, na konci chodby v bývalej cievnej ambulancii
 v rámci rekonštrukcie lekárne sa sťahovali aj zdravotné

FOTO: JURAJ VEVERKA

vybudované pacientske centrum, ktoré bude plne k dispozícii všetkým pacientom. Bude informovať o poskytovaných službách, bude sa dať na
ňom objednávať na jednotlivé
vyšetrenia a bude poskytovať
pacientom potrebnú pomoc.
Už sme vytvorili aj referát styku s verejnosťou a personálne
sme ho obsadili. Nové operačné sály najvyššie hygienického
a prevádzkového štandardu.
Veríme, že k nám pritiahnu
vykonávať operácie viacerých náhradných priestorov a za
odborníkov, možno i z iných logisticky náročné sťahovanie
nemocnica ďakuje všetkým
častí Slovenska.
svojim pracovníkom zapojeAko funguje prevádzka ným do týchto prác.
počas tejto rozsiahlej rekonAko sa s touto náročnou
štrukcie?
- Nemocnica funguje úlohou vysporiadal personál
v plnej prevádzke. Všetky nemocnice?
- Všetkému prevádzkovédotknuté pracoviská sme
presťahovali do iných častí mu personálu, ktorý realizonemocnice, kde pracujú v ne- val sťahovanie a prípravu dozmenenom režime. Samozrej- časných náhradných priestome aj tieto náhradné priestory rov a ktorý bol dotknutý sťahovaním, a tiež so sťahovaním
sme museli na presťahovanie
pomáhal, patrí jedna veľká
najprv stavebne a hygienicky
vďaka. Posledné mesiace pred
pripraviť. Za prípravu týchto
odovzdaním staveniska sa nemocnica podobala jednému
veľkému mravenisku. Nebolo
v nej miesta, kde by sa niečo
nemenilo, neupravovalo, alebo kde by nevládol s tým spojený ruch.

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

S akými ohlasmi na rekonštrukciu nemocnice sa stretávate u pacientov?
- Pacienti vnímajú rekonštrukciu veľmi pozitívne. Najčastejšie slovom: „Konečne!“.
Samozrejme presťahovanie
pracovísk vyvolalo u pacientov malý zmätok, zvlášť u starších ročníkov. Všade sú však
umiestnené viditeľné a zrozumiteľné smerové tabule, ktoré
pacientom pomáhajú v orientácii. Taktiež naši informátori
a vrátnici, ako aj všetok oslovený personál radi poskytnú
pacientom pomoc pri hľadaní

FOTO: NSP

premiestneného pracoviska.
Kedy sa život v nemocnici
vráti do normálnych koľají?
- Rekonštrukcia potrvá 18
mesiacov, pričom posledné
tri sú určené len na administratívne ukončenie projektu
a kolaudačné konanie.
Z akých finančných prostriedkov bude rekonštrukcia
hradená?
- Z 95 % bude financovaná
z nenávratného finančného príspevku poskytnutého
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení Ministerstvom
zdravotníctva SR v rámci
operačného programu Integrovaný regionálny operačný
program a zvyšok z vlastných
prostriedkov nemocnice.
S vypracovaním projektu nám
personálne a finančne veľmi
pomohli Železiarne Podbrezová, a. s., bez ktorých pomoci
by sa tento projekt vzhľadom
na jeho náročnosť pravdepodobne nezrealizoval.
Aké sú celkové výdavky
projektu?
Na rekonštrukciu nemocnice je určených 8,3 mil. eur, pričom na stavebnú časť je vyčlenených 5,8 mil. eur a zvyšok
predovšetkým na zakúpenie
novej prístrojovej techniky
(mamograf, USG echokardiograf či mobilný operačný stôl).

Ako sa z tejto rekonštrukcie teší vedenie nemocnice?
- Vedenie nemocnice sa veľmi teší. Sme radi, že si ľudia
všimli zmenu, ktorá sa v nemocnici deje. Taktiež pod vedením riaditeľa Jaroslava Mačejovského, skúseného ekonóma nemocnica hospodári
najlepšie za posledné roky. Pri
jeho nástupe do nemocnice
v roku 2017 bola strata nemocnice 477 tis. eur. Vlani to bolo
už len mínus 60 tis. eur. Pre
tento rok sa už prijal vyrovnaný rozpočet. Taktiež to nie je
len o rekonštrukcii priestorov,
novej prístrojovej technike
a vyrovnanom rozpočte. Tie
najmenej viditeľné veci a najviac náročné sú zmeny v per-

sonálnej politike nemocnice
a jej vzťahu k pacientom. Nemocnica pre mladých lekárov
a sestry zaviedla náborové príspevky, pomáha im pri ubytovaní a ponúka im život v krásnom prostredí Horehronia.
Neustále spolupracuje s personálnymi agentúrami a personálne diery sa snaží zaplátať
lekármi a sestrami z Ukrajiny.
Zatiaľ máme asi šťastie, nakoľko k nám prichádzajú odborne zdatní, mladí a milí ľudia.
Pomáhame im, aby získali doplňujúcu skúšku a mohli vykonávať svoje povolanie v SR.
Mnoho z nich sa chce v našom
regióne usadiť natrvalo aj so
svojimi rodinami. Cítia sa tu
kultúrne spriaznení a prijatí.

pomôcky do lekárne, miesto po zdravotných pomôckach bolo určené pre cukráreň
 oddychové sedenie oproti bufetu pri VšZP/Minit-Forneti
 vstup pre ortopedickú ambulanciu ostal zamknutý, používaný bude pre dočasné operačné sály na jednodňovej
chirurgii. O výklenok ďalej (pri ZP Dôvera) je vstup pre
ortopedickú ambulanciu.
 cievna ambulancia, anestéziologická a ambulancia bolesti na 5. poschodí v spoločných priestoroch
 logopedická ambulancia Tatiana Dunajská a detské ambulancie Erik Richter a Jana Marková na 1. poschodí
detskej polikliniky.
 psychologická ambulancia Jany Messerschmidtovej na
prízemí detskej polikliniky vedľa psychiatrických ambulancií
 Červený kríž na 1. poschodí detskej polikliniky, lekárska
knižnica na 1. poschodí detskej polikliniky bývalej školy
 psychiatrická ambulancia Evy Suchánkovej na prízemí
detskej polikliniky v pôvodných priestoroch vedľa ambulancie Milana Ignjatoviča

vybavená nielen personálne,
ale aj prístrojovo. A to aj z pohľadu obyvateľov Horehronia a zamestnancov ŽP. Od
výstavby nemocnice ide už
o druhú rekonštrukciu. Pred
niekoľkými rokmi dostala 4,5
milióna eur, ktoré boli veľmi
rozumne využité a teším sa
aj tej aktuálnej. Vedenie Železiarní Podbrezová urobilo
viacero významných krokov,
aby nemocnica dostala tieto
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
prostriedky a verím, že po
***
ukončení rekonštrukcie bude
Pán generálny riaditeľ, lepšia pre pacientov, zamestako vnímate najväčšiu re- nancov a aj pre celý región.
konštrukciu v histórii nemocnice z pozície ŽP ako
Aké zmeny očakávate s obminoritného spoluvlastní- novou nemocnice, čo sa týka
ka?
nielen vybavenia, ale aj per- Železiarne Podbrezová sonálneho obsadenia?
spolupracujú a pomáhajú
- Očakávame, že rekonnemocnici v Brezne od jej štrukcia zvýši kvalitu nemoczačiatkov, ako bola vybudo- nice a poskytovanie prvej povaná. Nemocnica má v našom moci všetkým, ktorých životregióne veľmi dôležité posta- né okolnosti do nej dovedú.
venie, pretože má spádovú Je to „mravčia práca“ a každý
oblasť 70 tisíc ľudí a leží na vie, v akej situácii sa nachádza
úpätí Nízkych Tatier. V ča- zdravotníctvo na Slovensku.
soch, kedy sa rok od roku rozVážim si celú nemocnicu,
víja cestovný ruch, turistika lekárov, zdravotnícky persoa do nášho regiónu prichádza nál a všetkých, ktorí sa deň čo
stále viac a viac ľudí, je veľmi deň podieľajú na poskytovaní
dôležité, aby bola čo najlepšie služieb v oblasti zdravotníc-

tva pre našich zamestnancov
a spoluobčanov. Som veľmi
rád, že v spolupráci so Správnou radou NsP Brezno, na
čele s jej predsedom – primátorom Brezno Tomášom Abelom a riaditeľom nemocnice
Jaroslavom Mačejovským, sa
nám podarilo vytvoriť dobrý
tím spolupracovníkov, ktorý
dokáže nemocnici pomôcť
a zmobilizovať všetky svoje
kontakty, sily a schopnosti
v záujme nemocnice. Od rekonštrukcie sa dajú očakávať
len pozitívne veci.
Bez výraznej finančnej
pomoci ŽP by sa projekt rekonštrukcie zrejme nezrealizoval. Akou sumou prispeli
ŽP?
- Ako som spomínal, Železiarne Podbrezová významne
prispeli na rekonštrukciu už
dvakrát. Prvýkrát sme zaplatili projekty vo výške 430 tisíc eur a druhýkrát sme opäť
prefinancovali projektovú
dokumentáciu vo výške 190
tisíc eur. Okrem toho ŽP každoročne prispievajú na rôzne,
drobnejšie, prístrojové vybavenie z prostriedkov Nadácie
ŽP.
(md)

120 min, slovenské titulky, MP12,
3D, vstupné: 6,00 €.

Komédia, USA, 94 min, české titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

23. JÚN, NEDEĽA O 19.00
RODIČIA POD PAROU

22. JÚN, SOBOTA O 16.00
(3D), 23. JÚN, NEDEĽA
O 16.00 (2D)
TAJNÝ ŽIVOT
MAZNÁČIKOV 2

Komédia, USA, 97 min, české titulky, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

27. JÚN, ŠTVRTOK
O 19.00
YESTERDAY

Dobrodružný/Animovaný, USA,
86 min, slovenský dabing, MP,vstupné: 3D/6 €, 2D/ 5,50 €.

Romantický/Hudobný/Komédia,
USA/GBR, 117 min, slovenské titulky, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

22. JÚN, SOBOTA O 19.00
(3D)
MUŽI V ČIERNOM:
GLOBÁLNA HROZBA

30. JÚN, NEDEĽA O 19.00
ROCKETMAN

Sci-fi/Akčný/Komédia,

USA,

Hudobný/Dráma/Životopisný,
GBR/USA, 120 min, slovenské titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV

Biga je ďalšia nechcená fenka
z rómskej osady. Je ešte mladá, má
len okolo jedného roka, je stredného vzrastu. Povahou je to ešte stále
šteniatko, hravá, priateľská, kontaktná, veľmi sa teší ľudskej, rovnako aj psej spoločnosti. Je vhodná
k aktívnejším ľuďom, do bytu aj
rodinného domu. Pred adopciou
bude veterinárne ošetrená, čipovaná a kastrovaná.

Brezňan / 19. 6. 2019
mestské noviny

SERVIS

9

Henry je mladý, približne ročný
kríženec slovenského čuvača. Je
dosť ustráchaný, nemá za sebou
zrejme peknú minulosť. Potrebuje
milujúcu rodinku, no zároveň ešte
správne usmerniť a vychovať. Ak
opäť získa dôveru k ľuďom, bude
z neho skvelý psík. Je znášanlivý,
no vhodný skôr k fenke ako psíkovi.
Pred adopciou bude veterinárne
ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

-ESTO"REZNO
VSPOLUPRºCIS43"REZNO A(,0GRAFIKSRO
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www.kino.brezno.sk
21. JÚN, PIATOK O 19.00,
26. JÚN, STREDA O 19.00
PODFUKÁRKY
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Kontakt: OZ Tuláčik Brezno, utuloktulacik@gmail.com, 0918 888 411
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy
a zaplatení adopčného poplatku.

Horehronské múzeum v Brezne
- kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
a
Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne
Vás pozývajú
na vernisáž výstavy venovanú
Profesorovi Ľudovítovi Petránskemu

UMENIE
V SPOMIENKACH
Súčasťou vernisáže bude uvedenie
rozsiahlej biografickej publikácie o jubilantovi.

27. jún 2019 o 17.00 h
Horehronské múzeum v Brezne

Námestie gen. M. R. Štefánika 13 (Meštiansky dom)

19. 6. 2019 Brezňan
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Autor:
PK

orgán sluchu

T5

ruská rieka

strýko

cicavec

zaviň do plienky

Iveta (dom.)
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zvratné zámeno

veľkostatkár

afganské sídlo

mestský úrad

Izidora (dom.)

lesklý náter

mužské meno
existencia

popísanie

tvrdý výcvik

International
Language
Assotiation
trhlina v obraze

skvelá herečka
otĺkol

označenie múky

priehlavok
ľavá ruka

T2

ligotanie
ruské mesto

pohybujúca sa
masa vzduchu

T1
tiež

odstavec, časť
textu

verejná
obchodná
spoločnosť
drážka, žliabok
na šindli

súrodenec
povrchové bane

špina, nečistota

krútiť, otáčať

T4

znaky
šľachtických
rodov
nevie po česky
had,
obojživelník

existuješ
vedecký názov
krídla

odporovacia
spojka
papek, kus
rovného dreva

plod perlorodiek

bývalý
slovenský
hokejista

Vysadili deväť druhov
stromov
Dovedna 170 listnatých
stromov pribudlo všade tam,
kde sú vyhovujúce podmienky na ich budúci vývoj. Ako
povedala architektka mesta
Barbora Halásová, zohľadnili dĺžku života na stanovišti,
rastové a vzhľadové vlastnosti, veľkosť, tvar, textúru, farbu
a premenlivosť v čase. Z ekologického hľadiska vybrali
stromy vhodné do mestského
prostredia.
Dôležitá bola aj veľkosť výsadby – kvalita výsadbového
materiálu. V Brezne vysadili
agát biely, javor horský, javor
červený, drieň obyčajný, jabloň okrasnú, magnóliu, pagaštan pleťový, hrab obyčajný
a dub červený. Stromy vysadili, alebo ešte tak urobia v lokalitách Štvrť Ladislava Novomestského, dopravné ihrisko,

Vysadili deväť druhov stromov.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Nábrežie dukelských hrdinov,
Cintorínska ulica, oddychová
zóna Mazorníkovo, ulice Nálepkova a Hronská.
„V rámci regenerácie vnútroblokov nás čaká výsadba
minimálne 50 nových stromov,“ uviedla Halásová.
Kvetinová nádielka je
pestrá
Technické služby Brezno
skrášlili mesto aj kvetinovou
výzdobou, ktorú tvoria surfínie, muškáty, netýkavky, petúnie, begónie, georgíny, kapucínky, papučky, smradušky,
nechtíky hortenzie, cínie a iné
obľúbené letničky. Podľa slov

úzky plochý kus
materiálu
žena, dáma

fínske mužské
meno (Pevol)
Baltické more
(hov.)

podraďovacia
spojka

zvitok látky
oxid olovnatý
(chem.)

EČV Žiliny

EČV Prešova

mesto v
Mezopotámii
104 v Ríme

neskúsený muž
University
College

Kvetinová nádielka je pestrá.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

na to miesto

argón (chem.)

T6
kyslá pochutina

V Brezne vysadili 170
listnatých stromov
Stromčeky zasadili na
miestach, kde im v tom nebránili inžinierske siete.

pracuje s
pluhom

výnos z vkladu
vydáva zvuk
ovce

súvisiaca s
rybou

Pomôcky:
AJAR, NUT,
KRAK

podmienková
spojka
germánsky
kmeň

elementárna
častica
Úrad pre regul.
sieť. odvetví

športovci,
pretekári
končatina

vyučoval

SPRAVODAJSTVO
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Mesto Brezno je zelenšie.
Samospráva zaostrila pozornosť na výsadbu stromov.
Pestrá a bohatá je aj kvetinová výzdoba.

T3

české mesto
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vyhynutý
kočovník

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 28. júna. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Annu Fiľovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.

riaditeľa Technických služieb
Lukáša Jeremiáša, tohtoročnou novinkou sú iné tvary záhonov, druhy kvetov, rozsiahlejšie jarné cibuľoviny a nová
skalka pred zastávkou Lidl.
O tom, že kvetinová nádielka
je skutočne pestrá a bohatá,
svedčia záhony vysadené na
zastávke pri Lidli, na uliciach
ČSA, Fraňa Kráľa, Černákovej, Švermovej, ŠLN pri
Hrone. Kvetinovú pyramídu
môžete vidieť pred mestským
úradom a v meste ich čoskoro
pribudne ďalších päť, skrášlené sú priestory pred zvonicou, pri socha Partizána, za
rímskokatolíckym kostolom,
pred Technickými službami,
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, pred synagógou či
na mostoch a na stĺpoch verejného osvetlenia visia kvetináče s muškátmi, ktoré rozšíria
o ďalších štyridsať. Údržba,
polievanie kvetov je dennodenná záležitosť, jednoducho
starostlivosť o kvety je fyzicky
aj technicky náročná, čo potvrdil aj šéf techničiarov. „Prioritne sa venujeme výsadbe
letničiek, aby nám mesto kvitlo, pretože teraz je na to obdobie,“ dodal na záver.
(md)
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Škôlkarske stredisko
začína odznova
Kalamitná ťažba v mestských lesoch si vyžaduje
zvýšené náklady na pestovanie lesa. V roku 2018
sa Lesom mesta Brezno
podarilo zalesniť plochu
s rozlohou 31 hektárov,
pričom na zalesnenie použili 159 tisíc kusov sadeníc.
Určitú časť sadeníc každoročne dopestujú vo vlastnej lesnej škôlke. Je to síce
náročné, ale umožňuje im
to využiť genetický materiál
z vlastného lesa.
„Začiatkom sezóny sme
vykonali interný audit
v Škôlkarskom stredisku,
ktorý preukázal závažné
nedostatky a pochybenia
v evidencii sadbového ma-

teriálu. Nezrovnalosti boli
zistené v sekcii okrasných
drevín, napr. plantáž vianočných stromčekov, kde sa
mimoriadnou inventúrou
dokázali neúmerné straty
v stovkách kusov a manipulácia s inventúrnymi zápismi. Výsledkom auditu boli
personálne zmeny, ktoré
majú zabezpečiť, aby sa porušenia neopakovali. Urobili sme aj sériu opatrení, ktoré by mali dostať škôlkarske
stredisko z červených čísel.
Inšpirovali nás hlavne malé súkromné škôlky, ktoré
dosahujú vysokú efektivitu
práce a produkujú zisk,“
uviedol riaditeľ spoločnosti
LMB.
(lmb)

V kraji už jazdí
Horehronský expres
V piatok 31. mája vyrazil na svoju premiérovú
cestu Horehronský expres. Je to vlaková súprava z prelomu 50-tych
a 60-tych rokov minulého
storočia a prevezie cestujúcich po trase, ktorá
bola kedysi významnou
vlakovou spojnicou medzi
stredom Slovenska a východom.
Horehronský expres vyráža každý piatok a sobotu
počas leta do 31. augusta
2019 z Brezna dvomi smermi. Trasa cez Červenú Skalu
do obce Mlynky ponúkne
v 11 termínoch jedinečné
výhľady na Nízke Tatry,
prejazd cez unikátne technické pamiatky Strakošský
viadukt, Telgártsku slučku
a Chmarošský viadukt až
k Dobšinskej ľadovej jaskyni
a krásam Slovenského raja.

Jazdu Horehronským expresom si môžete objednať
online na: www.horehronskyexpres.sk alebo zakúpiť v TIC HOREHRONIE
v Bystrej alebo v TIK Brezno.
Marketingovú podporu
a predaj vlakových lístkov
zabezpečuje krajská organizácia cestovného ruchu
Banskobystrický kraj Turizmus.
Okrem nezabudnuteľnej jazdy vlakom, ktorý už
dnes na slovenských koľajniciach nestretnete, si v cene lístka vychutnáte aj zbojnícku pochúťku priamo na
Salaši Zbojská.
Na návštevníkov čakajú
vo výstupnej stanici skvelé doplnkové aktivity ako
jazda na huculoch, či e-bikoch, množstvo dobrého
jedla a rôzne prechádzky
po okolí.
(oocr)

Učili sa porozumieť svojmu telu a mysli
V rámci projektu Čínskych
cvičení a jazyka v Brezne organizátori pravidelne pozývajú zaujímavých hostí, ktorí
svojim poslucháčom umožňujú nahliadnuť do rôznych
oblastí čínskej kultúry.
Jedným z nich je Miroslav
Kováčik, ktorý pôsobí ako
inštruktor bojového umenia
Zhong Xin Dao striedavo na
Slovensku a v Rakúsku. Učí
návštevníkov pravidelných
kurzov čínskych zdravotných

cvičení v Brezne teoreticky
aj prakticky porozumieť, ako
funguje ľudské telo a myseľ
a ako prostredníctvom cvičenia spoznať samého seba.
Nedávno sa verejnosť mala možnosť dozvedieť aj čo to
o tradičnej čínskej medicíne
(TČM). Zoja Praznovka a Dai
Wenhui, ktoré sú dlhoročné
praktikantky čínskej medicíny, na besede v M klube
porozprávali o teórii a princípoch TČM a tiež záujemcov
naučili, ako sledovať infor-

mácie, ktoré hovoria o našom
zdravotnom stave. Dai Wenhui následne navštívila denné
centrum Prameň, kde seniorom porozprávala, ako TČM
pristupuje k problémom, ktoré trápia starších ľudí.
Organizátori do budúcnosti pripravujú pre obyvateľov
Brezna aj ďalšie zaujímavé
akcie, kde predstavia rôzne
aspekty čínskej kultúry. Dozviete sa o nich napr. aj na
facebookovej stránke Čínske
cvičenia a jazyk v Brezne. (ml)

FOTO: ARCHÍV M. L.
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Plavci z Brezna potvrdili svoje kvality
Počas dvoch uplynulých
mesiacov získali celkovo 116
pódiových umiestnení a jedna plavkyňa sa kvalifikovala
na reprezentačné preteky
v Osvienčime.
V Rimavskej Sobote sa
uskutočnilo 2. kolo majstrovstiev stredoslovenskej oblasti.
Spomedzi 11 klubov sa ŠK
Flipper Brezno umiestnil na
2. mieste v počte získaných
medailí (27). V kategórii
12-ročných chlapcov sa na popredných priečkach umiestňovali Peter Votroubek (zlato
a striebro) a Oliver Vraniak,
ktorý vyhral každú disciplínu, čo plával, čiže získal štyri
medaily. Medzi 10-ročnými
dievčatami vyhrala všetky
svoje disciplíny Stela Megelová a vyplávala si tak päť medailí. V kategórii 12-ročných
dievčat sa umiestnili Terezka
Horváthová (zlato, 2 striebra,
bronz), Sabína Špániková
(zlato) a Veronika Prečuchová
(bronz). Za 13-ročné dievčatá
plávali Sascha Jirmerová (3
striebra) a Lucka Bobáková
(bronz). Medzi 14 – 15-ročnými stupeň víťazov obsadili

FOTO: ARCHÍV FLIPPER

Ema Valachová (bronz, zlato)
a Hanna Bubelínyová (striebro, 3 zlaté). V ten istý víkend
sa uskutočnili medzinárodné reprezentačné preteky V4
Olympic hopes v Osvienčime,
kam sa kvalifikovala Veronika
Slivková. V konkurencii reprezentantov z Česka, Poľska
a Maďarska sa v disciplíne 50
m znak umiestnila na ôsmom
mieste.
V Liptovskom Mikuláši sa
konala Veľká cena Liptova.
Plavci z Brezna v konkurencii

26 klubov z celého Slovenska
získali dokopy 14 medailí.
V kategórii 11-12-roční sa
presadil Oliver Vraniak so získaním dvoch zlatých a dvoch
strieborných medailí. Artúr
Rajčok sa medzi 13-14-ročnými umiestil na druhom
mieste v disciplíne 50 m voľný
spôsob. V kategóii 12-13-ročných dievčat tretie miesto získala Sabína Špániková. Medzi
13-14-ročnými dievčatami
sme mali tri pretekárky: Hannu Bubelínyovú, Veroniku

S futbalom aj budúci víkend

FK BREZNO INFORMUJE

Futbalisti Brezna ani v poslednom
kole nenašli premožiteľa
I. trieda
26. kolo 16. júna:
Čierny Balog - Brezno 1:4 (0:4), góly Brezna:
Trajteľ 2, Nosáľ, Vozár, rozhodca: Milan Legíň,
150 divákov.
V zápase, v ktorom už išlo len o vylepšenie
štatistík postupujúceho Brezna, bolo rozhodnuté už po polhodine hry. Brezno malo impozantný vstup do zápasu a po dvoch góloch
Trajteľa, a po jednom od Nosáľa a Vozára, vyhrávalo v 30. minúte už 0:4. V nasledujúcich
minútach sa tak zápas už len dohrával, domácim sa podarilo zaznamenať čestný úspech
Štulajterom v 78. minúte na konečných 1:4. Po
poslednom kole sa teda brezniansky tím mohol
tešiť z tohtosezónnych 24 víťazstiev, dvoch remíz a zo skóre 111:22.
(pat)
1. FK BREZNO
2. OFK 1950 Priechod
3. FK Sokol Braväcovo
4. OFK Slovan Valaská
5. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
6. FK - 34 Brusno - Ondrej
7. OFK Slovenská Ľupča
8. TJ Tatran Čierny Balog
9. ŠK OPL Poniky
10. TJ Mladosť Lučatín

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

24
18
14
14
13
10
10
10
11
9

2
5
5
3
3
6
6
6
3
4

0
3
7
9
10
10
10
10
12
13

111:22
114:25
57:44
66:42
46:38
36:63
52:42
40:45
57:65
47:64

74
59
47
45
42
36
36
36
36
31

14
13
12
11
10
8
6
9
7
5

35
20
8
6
3
-3
-3
-3
-3
-8

194.2
181.2
197
193.4
211
201.6
217.8
174
186
198.8

11. TJ ŠK Hronec
12. FK 1928 Jasenie
13. FK SOKOL NEMECKÁ
14. TJ - Družstevník Strelníky

26
26
26
26

7
6
5
3

5
6
1
1

14
14
20
22

39:69
39:65
26:73
25:98

26
24
16
10

4
3
2
1

-13
-15
-23
-29

204.4
184
188.2
142.2

III. liga - Dorast U19 sk. JUH
26. kolo 15. júna:
Brezno – Tornaľa 8:0 (5:0), góly Brezna: Molčan
4, Auxt 2, Cibuľa, Bräuer (vlastný), rozhodca: Michal Schober, 20 divákov.
V poslednom majstrovskom zápase
breznianski chlapci potvrdili zaslúžené prvenstvo v súťaži, keď vyhrali po výbornom výko(vk)
ne vysoko 8:0.
1. FK BREZNO
2. FK Slovan Kúpele Sliač
3. TJ Tatran Č. Balog
4. FTC Fiľakovo
5. MFK Strojár Krupina
6. MFK Baník Veľký Krtíš
7. MFK Detva
8. FK Mesta Tornaľa
9. FK Iskra Hnúšťa
10. FK Sokol Braväcovo
11. MFK Spartak Hriňová
12. MŠK Tisovec
13. MFK Nová Baňa
14. MFK Jelšava(odstúpené)

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0

18
17
16
16
16
11
8
8
7
7
6
6
5
0

4
1
2
2
1
2
4
2
5
2
3
2
0
0

Slivkovú a Timeu Meckovú.
Hanna získala dve strieborné, Veronika tri zlaté a Timea
jednu bronzovú. V najstaršej kategórii 16-roční a starší
vyhrala Vanessa Vraniaková
50 m znak. Štafeta 4x50 m
voľný spôsob sa tiež podarila
a breznianski plavci získali
3. miesto v zložení: Vanessa
Vraniaková, Oliver Vraniak,
Artúr Rajčok a Veronika Slivková.
Tretie kolo Banskobystrického plaveckého pohára

sa uskutočnilo tu v Brezne.
Domáci pretekári si vyplávali
až 74 umiestnení (38 zlatých,
22 strieborných, 14 bronzových) a boli najúspešnejším
klubom spomedzi deviatich
z celého Banskobystrického
kraja. Umiestnení plavci: Daniel Bobák (1 zlatá, 2 strieborné, 1 bronzová), Gregor
Jirmer (1 bronzová), Peter
Votroubek ( zlatá, 3 strieborné), Oliver Vraniak (4 zlaté,
2 strieborné), Peter Zelenčík
(1 bronzová), Nina Botošová
(2 zlaté), Hanna Bubelínyová
(5 zlatých), Martina Grexová
(2 zlaté, 1 strieborná), Terzka Horváthová (6 zlatých,
1 strieborná), Zoja Klincková
(1 strieborná), Sascha Jirmerová (2 strieborné), Timea
Mecková (5 strieborných),
Stela Megelová (5 zlatých),
Lenka Ponická (1 zlatá, 1 strieborná, 2 bronzové), Veronika
Prečuchová (1 zlatá, 2 bronzové), Veronika Slivková
(6 zlatých), Sabína Špániková
(1 zlatá, 2 strieborné, 3 bronzové), Ema Valachová (2 strieborné, 2 broznové), Vanessa
Vraniaková (2 bronzové). Tiež
vyhrali tri štafety.
(flp)

2
6
6
6
7
11
12
14
12
15
15
16
19
0

122:28
66:25
99:30
66:36
58:26
76:63
48:71
34:62
29:78
50:91
46:70
36:88
36:98
0:0

58
52
50
50
49
35
28
26
26
23
21
20
15
0

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

22
16
14
14
13
-1
-8
-10
-10
-13
-15
-16
-21
0

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

FK Brezno všetkých srdečne pozýva 23. júna (nedeľa)
o 17.00 na mestský futbalový štadión, kde sa ako víťaz 1.
triedy stretne s výberom 1. triedy. Súčasťou tohto zápasu
bude vyhlásenie najlepších hráčov sezóny, ako aj odovzdanie pohára pre FK Brezno.
(mb)

Atléti majú za sebou druhé
kolá v súťažiach družstiev
V nedeľu 26. 5. v Dubnici
nad Váhom ukončili druhé
kolá v súťažiach družstiev
a breznianski atléti sa
znovu nestratili. Najskôr
bojovali starší žiaci a žiačky v Banskej Bystrici, kde
ukradli Šarlota Tamasiová
(2000 m) a Matúš Páleník
(3000 m) prvé miesta. Andrea Tokárová vybojovala druhé miesto na 300 m
vzdialenosti s prekážkami.
O pár dní neskôr si svoje
sily znovu zmerali najmladšie kategórie. Medzi Brezňanmi si najlepšie počínal
Matúš Havaš (pripísal si výhru na 600 m a druhé miesto
bral na 60 m). Pekné výkony
predviedli aj Ivor Páleník
(150 m a 1000 m) a dievča-

tá Tamara Ištvánová a Natália Ďurláková v hode kriketovou loptičkou.
Druhé kolá zakončili súboje dorastencov a mladších žiakov. Medzi mladšími žiakmi zvíťazila Alžbeta
Cvachová (1500 m) a na
treťom mieste zafinišovala
Klára Vozárová. Výšku najlepšie zvládol Michal Katona. Medzi dorastencami
opäť kvalitne bojovali naši
starší žiaci. Šarlota Tamasiová dobehla tretia (1500m),
Andrea Tokárová zvíťazila
na prekážkarskej štvorstovke
a tým najcennejším je druhé
miesto kvarteta (Jechová,
Barnáková, Tokárová, Tamasiová) na tzv. švédskej
štafete.
(mm)
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