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BReZnIAnSKe KulTÚRne leTO
uKOnčIlI BOMBuROVe SláVnOSTI
Definitívnu bodku za tohtoročným kultúrnym letom dal štvrtý ročník podujatia venovaný legendárnemu
breznianskemu rytierovi. Predposledný prázdninový víkend patril Bomburovým slávnostiam.
Program nenarušilo ani pár dažďo- Berezun a družiny Slavibor, ktorí sprítomnili časy dávno minulé, predviedli
vých kvapiek.
svoje šermiarske a herecké umenie
Podujatie odštartovali historické v mnohých svojich podobách. Nielen
deti sa mohli tešiť zo šikovnosti opeboje
Stredoveké oslavy, ktoré organizu- rených zverencov sokoliarskej skupije mesto Brezno, opäť ponúkli nielen ny Biatec z Banskej Bystrice. Piatkový
inscenované boje, historické remeslá, program uzavreli koncerty kapely Silo
ale aj vystúpenie kapiel a chutné jedlá. a lampa svieť, ako aj skupiny Ščamba
Dvojdňové podujatie odštartovali a čerešienky, ktorá svojím ľudovo-záv mestskom parku ukážky historické- bavno-humoristicko-dobrodružným
ho šermu v podaní domácej skupiny štýlom rozveselila ľudí.

Každý si prišiel na svoje
Bohatý sobotňajší program otvoril
dobový sprievod ozbrojených rytierov
z Berezunu a ich hostí, ako aj sokoliari.
Všetkým návštevníkom sa prihovoril,
veľa zábavy a oddychu im poprial primátor Tomáš Abel.
Stredovekú hudbu v modernom
podaní, piesne a tance starej Európy,
originálny worldmusic priniesol do
Brezna Gnomus z Čiech, ľudovú hudbu zasa skupina Vrbovské vŕby. Bom-

burove slávnosti spestrila a veľkou
dávkou úžasnej energie nabila brazílska bubnová šou.
Na svoje si prišli aj najmenší počas
divadelného predstavenia spoločne
s Jančiči. Vyvrcholením večera bolo
vystúpenie vokálno-inštrumentálnej
úderky Banda, ktorej cieľom je šíriť
staré dobré (nielen) slovenské nôty pretavené do nových netušených
a pestrých hudobných tvarov.
(Pokračovanie na strane 2)

Z mosta na kuzmányho
odklonili dopravu

Ulica Fraňa kráľa viditeľne
mení svoj vzhľad

rekonštrukcia škôlok začne
až po prázdninách
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Most na Kuzmányho ulici je pre
autá nad 3,5 tony neprejazdný
Most vedúci k malej železničnej stanici je pre dopravu nad 3,5 tony neprejazdný. Dôvodom je jeho
zlý technický stav. Obmedzenie platí až do augusta
budúceho roka, kedy začnú
stavať nový most.

a zlepšenie bezpečnostných
parametrov mostov a ciest
I. triedy, I. etapa. Predpokladaný termín začatia výstavby je naplánovaný na august
budúceho roka a ukončenia
v auguste 2021.

Most cez rieku Hron postavili ešte v roku 1940.
S výstavbou nového
mosta začnú o rok
Stavebno-technický stav
mosta vedúceho k malej železničnej stanici je havarijný, aktuálne je hodnotený
stupňom VI – veľmi zlý. Od
pondelka 19. augusta rozhodnutím Slovenskej správy ciest ako vlastníka mosta
bola s okamžitou platnosťou

Odklonená doprava. 
FOTO: lukáš pšenčík

obmedzená jeho nosnosť
nad 3,5 tony. Ako uviedla
hovorkyňa SSC Lucia Karelová, rekonštrukciu mosta

robiť nebudú, postavia nový, z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra,
v rámci projektu Výstavba

Breznianske kultúrne leto
ukončili Bomburove slávnosti
(Dokončenie zo strany 1)
Počas celého dňa sa navyše
hral šachový turnaj a zábavné stredoveké hry, nechýbali
atrakcie pre deti a kolotoč.
Primátorský guláš bol opäť
benefičný
Súčasťou Bomburových
slávností bol tiež stredoveký
jarmok, na ktorom si návštevníci mohli tradičné produkty
nielen kúpiť, ale si ich náročnú výrobu aj vyskúšať. Okrem
toho boli pre nich pripravené
tradičné jarmočné dobroty
a nechýbal ani primátorský
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guláš spojený s benefičnou
zbierkou na pomoc 27-ročnej
Dominike z Brezna, ktorá trpí
ťažkou poruchou autistického
spektra a vyžaduje intenzívnu
starostlivosť, ktorú jej zabezpečuje matka. Výťažok zo zbierky
rodina použije na rehabilitačný
pobyt, ktorý je finančne náročný, ale Dominike pomôže
k zlepšeniu zdravotného stavu.
Kto mal chuť, mohol si ulahodiť na dobrom jedle, rôznych
špecialitách, v ponuke boli aj
trdelníky či pagáče. Niekoľko
desiatok návštevníkov zavítalo
i na bezplatnú prehliadku synagógy, aj tentokrát odchádzali
spokojní, o čom svedčili pozitívne odozvy.
(md)

Odklonili dopravu nad 3,5
tony
Cestný most 72 - 045 na
Kuzmányho ulici ako súčasť
cesty I/72 patrí v meste k
najvyťaženejším, no zároveň najviac zanedbaným.
Slovenská správa ciest, aby
sa odľahčil a jeho technický
stav nezhoršoval, nateraz
odklonila dopravu nad 3,5
tony. „K obmedzeniu dopravy sme pristúpili z dôvodu ohrozenia bezpečnosti
cestnej premávky na moste,

vysokej intenzity a zaťaženia
dopravy, ako aj z dôvodu stanovenia zaťažiteľnosti v statickom posudku PD,“ dodala
Lucia Karelová.
Toto obmedzenie sa týka
aj autobusov SAD, ktoré sú
tiež presmerované na obchádzkovú trasu. Na základe umiestnenia prenosného
dopravného značenia došlo
k obmedzeniu parkovania
na Rázusovej ulici a k zvýšeniu intenzity hlavne nákladnej dopravy cez Rázusovu
ulicu. Mesto Brezno preto
žiada vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné
značenie a venovali zvýšenú
pozornosť pri vedení motorového vozidla. Zároveň
žiada všetkých o toleranciu a
pochopenie.
(md)

Mesto systematicky rozširuje
parkovacie kapacity
Od začiatku augusta už
môžu motoristi na Mazorníkove využívať na parkovanie svojich áut jednu
z dvoch odstavných plôch,
ktorú Technické služby
vybudovali na najväčšom
breznianskom sídlisku.
Do konca septembra majú
dokončiť ďalšiu.
So zvyšujúcim sa počtom motorových vozidiel
narastá aj potreba výstavby
nových parkovacích miest.
Technické služby Brezno
preto pokračujú v budovaní
spevnených plôch aj v tomto roku, konkrétne na Ulici
9. mája a na Sládkovičovej
ulici. „Realizujeme výstav-

bu dvoch odstavných plôch
na Mazorníkove oproti malým potravinám CBA. Pred
niekoľkými dňami bola
dokončená prvá časť, kde
je 18 parkovacích miest,
a buduje sa aj druhá časť,
kde do konca septembra
vznikne ďalších 20 miest,“
uviedol riaditeľ TS Brezno
Lukáš Jeremiáš. Ako ďalej
pokračoval, zároveň je vo
výstavbe aj odstavná plocha na Sládkovičovej ulici
5 - 7, kde sa počíta s ôsmimi parkovacími miestami.
Náklady na oba projekty
predstavujú viac ako 26 tisíc eur, ktoré mesto hradí
z vlastných zdrojov.

(eš)

Výstavba parkovacích miest na Mazorníkove.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
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Sociálne služby mesta Brezno

Milí Brezňania,
mnohí občania nášho mesta sú odkázaní na pomoc
iných a samozrejme aj tú našu. Jednou z mnohých
úloh samosprávy je aj starostlivosť o svojich obyvateľov. Rád by som vám teda priblížil a informoval
vás, aké sociálne služby poskytuje naše mesto tým,
ktorí to potrebujú.
Naše mesto zabezpečuje sociálne služby v zmysle platnej
legislatívy, ale aj nad jej rámec
pre všetky cieľové skupiny
obyvateľov mesta. Pri ich poskytovaní sa riadime strategickými dokumentmi ako sú
Komunitný plán sociálnych
služieb mesta Brezno na roky
2014 - 2022, Program rozvoja
mesta Brezno 2016 - 2022, či
Komplexnú stratégiu riešenia

rómskej problematiky na roky
2016 - 2022. Tieto dokumenty
sú schválené mestským zastupiteľstvom a spracované
v spolupráci s občanmi, ako aj
organizáciami, ktoré jednotlivé cieľové skupiny zastrešujú.
V zmysle zákona poskytuje
naše mesto niekoľko služieb.
V prípade krízovej intervencie je to nocľaháreň Nádej,
nízkoprahové denné centrum

Lúč a nízkoprahová sociálna
služba pre deti a rodinu. Nocľaháreň poskytuje možnosť
prenocovania, sociálne poradenstvo a vytvára podmienky
na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny. V dennom
centre Lúč sa od roku 2018
zameriavame predovšetkým
na skupinové poradenstvo a
vzdelávacie aktivity v oblasti
uplatnenia sa na trhu práce,
motivačné aktivity, komunikáciu, zdravie a zdravý životný
štýl.
Občania, ktorých zdravotný
stav si vyžaduje pomoc inej
osoby, majú možnosť využitia
opatrovateľskej služby alebo zapožičania si pomôcok v
zmysle VZN č. 09/2018. V súčasnej dobe máme k dispozícii
invalidné vozíky, rolátory, polohovateľné postele, antidekubitný matrac, toaletné stoličky
a ďalšie. Pravidelne sa snažíme
sortiment pomôcok rozširovať.
Keďže poskytujeme pomoc
pre všetky cieľové skupiny, pomáhame aj deťom a rodinám
s deťmi. V súčasnosti poskytujeme pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa dvom rodinám, celkovo piatim deťom.
Pomáhame im pri príprave na

školské vyučovanie, výchove
a zabezpečujeme záujmovú
činnosť.
Chceme podporovať aj mladé rodiny žijúce v našom meste, a preto sme na májovom
zastupiteľstve schválili zvýšenie príspevku pri narodení
dieťaťa. Naším cieľom je tak
zatraktívniť Brezno natoľko,
aby v ňom mali mladé rodiny
chuť žiť, pracovať a vychovávať
svoje deti. Ďalšími službami sú
opatrenia vykonávané v zmysle zákona o prídavku na deti,
o pomoci v hmotnej núdzi,
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Ako som už spomenul, poskytujeme obyvateľom Brezna
aj služby, ktoré sú nad rámec
platnej legislatívy. V zmysle
všeobecne záväzných nariadení mesta alebo uznesení
schválených mestským zastupiteľstvom poskytujeme
služby ako sú príspevok na
stravovanie seniorov, sociálny
taxík, poukážkový systém pre
seniorov, školský autobus, terénna sociálna práca, sezónna
ohrevovňa a centrum právnej
pomoci.
Počas niektorých našich
podujatí, ako je napríklad
primátorský guláš, fašiangy
a mnohé iné, robíme aj chari-

tatívne zbierky pre ľudí v núdzi alebo ľudí s nepriaznivým
zdravotným stavom.
Samozrejme nesmiem zabudnúť spomenúť naše denné
centrum Prameň, ktoré má
asi 300 klientov. Pripravujú množstvo programov pre
verejnosť, vyrábajú výrobky,
zúčastňujú sa vzdelávacích
aktivít a mnoho iného. Páči sa
mi, akým spôsobom fungujú
a som veľmi rád, že prezentujú
naše mesto rôznymi podujatiami a výrobkami nielen doma, ale aj v zahraničí.
V tomto roku sme pripravili
ešte ďalšie novinky. Organizovali sme charitatívny bazár,
začali sme s čínskymi cvičeniami a v spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
v Prahe realizujeme projekt
Virtuálnej Univerzity tretieho
veku. Ďalšou novinkou je projekt Dom pre seniorov a denný
stacionár, ktorý sa už realizuje
a čoskoro sa dokončí. Verím,
že novopostavené zariadenie
bude domovom pre mnohých
ľudí, ktorí ho potrebujú. Náš
sociálny systém slúži na pomoc vám, Brezňania. Verím,
že vám poskytované služby
pomôžu a aspoň trochu uľahčia váš život.
Tomáš Abel
primátor Brezna

práce na výstavbe športového komplexu finišujú
V polovici tohto roka sa
mesto pustilo do realizácie
najväčšieho viacúčelového
ihriska v rámci Breznianskeho okresu. S veľkou pravdepodobnosťou ho dokončia
už v septembri.
Nový multifunkčný areál
pri Základných školách Pionierska 2 a Karola Rapoša
v Brezne má byť výnimočný
nielen svojou veľkosťou, ale
predovšetkým rozmanitosťou

a komplexnosťou ponuky pohybových aktivít. Okrem základných atletických disciplín
sa tu bude dať hrať futbal, basketbal, tenis a ďalšie kolektívne športy, a vďaka umelému
osvetleniu bude prevádzka
možná aj v zimných mesiacoch. „Športovci sa môžu tešiť
na úplne nový a veľký športový areál s novou atletickou
dráhou, atletickými disciplínami a multifunkčnými ihriskami,“ ozrejmuje primátor

práce na výstavbe areálu sa dostávajú do
záverečnej fázy.
FOTO: JuRAJ VeVeRKA
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Tomáš Abel. Práce na jeho
výstavbe sa aktuálne dostávajú do záverečnej fázy. Ako
informoval šéf breznianskych
Technických služieb Lukáš
Jeremiáš, doteraz vybudovali
kompletné drenážne podložie, rozvody elektrickej energie a vody pre závlahu, osadili
stožiare umelého osvetlenia,

prefabrikáty na tribúny a obslužné chodníky, ako aj základy na stožiare pre záchytné
siete. „V týchto dňoch robíme
pokládku povrchu na bežecký
okruh a povrchu pre viacúčelové ihrisko, dokončuje sa
doskočisko pre skok do diaľky
a prebiehajú aj teréne úpravy.
Menšie zdržanie spôsobí len

dodávka umelého trávnika
a prípadne nepriaznivé počasie,“ zhodnotil Jeremiáš.
Podľa slov primátora výstavbu
areálu s veľkou pravdepodobnosťou ukončia už v septembri tohto roka, pričom celú
realizáciu hradí mesto z vlastných zdrojov.
(eš)
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Urgent slúži na ošetrenie akútnych stavov
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Pokračujeme urgentným príjmom, kde ročne vyšetria 6707 pacientov.
Disponujú tiež prístrojom,
ktorý stanovuje hladinu alkoholu z dychu či realizujú
skríningové vyšetrenie na
prítomnosť drog z moču.
Primárom urgentného príjmu je Martin Dobrík, garantkou Emília Zlevská a vedúcou
sestrou Jana Niklová.
Zabezpečujú odborné
lekárske vyšetrenie
Urgentný príjem chorých
je samostatné oddelenie
breznianskej nemocnice, ktoré slúži na ošetrenie, liečbu
a príjem pacientov s ohrozením vitálnych funkcií, dovezených posádkami záchrannej zdravotnej služby, odoslaných obvodnými lekármi
v pracovných dňoch, lekármi
ambulantnej pohotovostnej
služby, ale aj ošetrenie pacientov bez odporučenia. Ako
uviedli vedúci pracovníci urgentu primár Martin Dobrík
a vedúca sestra Jana Niklová,
v nepretržitej prevádzke pracujú tímovo internista, neurológ, chirurg alebo traumatológ, ako aj sestry, záchranári
a sanitári. „Zabezpečujeme
odborné lekárske vyšetrenie
a odber biologických vzoriek
na laboratórne vyšetrenie.
Vyšetrujeme tiež pacientov,
ktorí prichádzajú v sprievode
polície pred umiestnením do
cely predbežného zadržania,
disponujeme prístrojom, ktorý stanovuje hladinu alkoholu
z dychu, realizujeme skríningové vyšetrenie na prítomnosť drog z moču.“
Súčasťou je aj
administratívna činnosť
Na urgentnom príjme sa
nachádzajú dve expektačné
lôžka, kde je možné krátkodobé uloženie pacienta na
preklenutie času pri čakaní
na laboratórne výsledky, výsledky pomocných zobrazovacích metód (CT, RTG) ako
aj podávania infúznej liečby.
„Po ukončení diferenciálno
diagnostického procesu je
pacient buď hospitalizovaný,
prepustený domov s príslušným odporučením ďalšej
liečby, alebo je preložený na
vyššie pracovisko do iného
zdravotníckeho zariadenia.“
Okrem starostlivosti o pa-

Tím urgentného príjmu.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

cientov neodmysliteľnou súčasťou sú aj všetky administratívne činnosti okolo plánovaných aj neplánovaných
hospitalizácií, prepustenia
pacientov domov. „Preberáme, odovzdávame a uschovávame odev v šatni urgentu,
kde sa realizuje aj hygienická
očista prijímaných pacientov,
sprevádzame na RTG, SONO,
CT.“ Presun pacientov na príslušné oddelenie robia sanitári. Slúžiaca sestra sprehľadňuje, rozdeľuje a uprednostňuje
pacientov s akútnymi ťažkosťami.

plachy rán, 2974 natočených
EKG, 3096 odberov krvi,
1816 aplikácií liekov do žily
a svalu, 88 vyšetrení moču,
24 odberov moču na vyšetrenie drogy, 23 odberov krvi na
alkohol, 108 vyšetrení pred
umiestnením do CPZ, 708
testovaní alkoholu z dychu
alkohol testerom.
„Tiež sme zaevidovali 21
observácií a detoxikácií pacientov pod vplyvom alkoholu do 3 hodín, 1601 infúznej
liečby pacientov od 2 a do 24
hodín na expektačnom lôžku,
15 trombolýz pri cievnej prí-

FOTO: lukáš pšenčík

Vyšetrili 6707 pacientov
Na urgentnom príjme vlani
ošetrili 6707 pacientov, z toho
681 malých aj veľkých rán, 34
odstránení cudzieho telesa,
24 popálenín, 1167 zlomenín,
náprava vykĺbeného ramena, sadrovanie, obväzovanie,
fixácie členka a zápästia, 48
punkcií lakťového a kolenného kĺbu, 57 zavádzaní a výmeny močového katétra, 255
sekundárnych preväzov a vý-

hode, 30 lokálnych obstrekov
pri bolestiach chrbtice, ako aj
ošetrili 99 cudzincov či psychiatrických pacientov, ktorí
sa prekladali na psychiatriu,“
dodali na záver Martin Dobrík a Jana Niklová.
Práca na urgente je
nárazová
Na urgente prijímajú pacientov v kritickom stave, pri
ktorom zlyhávajú základné

životné funkcie, v neodkladnom stave, kedy hrozí zlyhanie základných životných
funkcií a vo väčšine prípadov sú to stále aj neurgentní
pacienti s chronickým ochorením, ktoré znesú odklad
a mohli by byť riešení cestou
svojho obvodného lekára.
Ako uviedol primár Martin Dobrík a vrchná sestra
Jana Niklová, personál urgentného príjmu tvoria lekári
neurologického, chirurgického a interného oddelenia,
5 sestier a záchranárov na
trvalý pracovný pomer, 4
sestry na polovičný úväzok
a 10 sanitárov. „Na stabilnú
prevádzku postačuje stav
aký máme. Práca na urgente
býva nárazová, keď príchod
pacientov je enormný, vtedy
by sa zišli aj viacerí. V každej
službe sú dve sestry, alebo
sestra záchranár, a dvaja sanitári, ktorí musia obslúžiť
tri ambulancie: chirurgicko-traumatologickú, neurologickú a internú. Zároveň sa
musia postarať aj o objednaných, prijímaných pacientov
na hospitalizáciu alebo operačný zákrok.“
Prioritne musia ošetriť
akútne stavy
Pacienti by si mali uvedomiť, že urgent slúži na ošetrenie akútnych stavov, nie je
určený pre pacientov s dlhodobými zdravotnými problémami, ktorí by mali byť
vyšetrení svojimi obvodnými
lekármi v pracovných dňoch
v doobedňajších hodinách,
alebo lekármi špecializovaných ambulancií. „Vyšetrenia
na urgente sú základné, nenahrádzajú vyšetrenia ordinované odbornými lekármi

v príslušných odborných ambulanciách. Ak príde na urgent veľa pacientov na ošetrenie, tak prioritne sa musíme
postarať o urgentných pacientov, ktorí vyžadujú našu
včasnú odbornú pomoc. Tým
pádom si ostatní pacienti,
ktorí nie sú až tak urgentní,
musia byť vedomí, že čakacie
doby na ošetrenie sa predĺžia.
Dĺžka ošetrenia závisí od klinického stavu pacienta, preto
čakanie na vyšetrenie môže trvať aj niekoľko hodín,“
uviedli Martin Dobrík a Jana
Niklová.
Už samotné vyšetrenie
krvi trvá asi 30 až 60 minút,
vyšetrenie a popis CT aj viac
ako 2 hodiny, ak sa podáva
infúzna liečba aj cez dve hodiny. „Často sa stretávame
s agresiou a verbálnymi útokmi, ak musia pacienti dlhšie
čakať, alebo si pýtame od
nich zákonom určené poplatky. Riešili sme aj fyzický útok
pacienta pod vplyvom alkoholu, v takýchto prípadoch
voláme políciu, spolupráca
s ňou je niekedy nevyhnutná
aj u psychiatrických pacientov.“
Po rekonštrukcii
pribudne aj recepcia
Na urgentnom príjme momentálne realizujú prestavbu
financovanú z eurofondov,
preto je dočasne umiestnený
v lôžkovej časti na prízemí do
menších priestorov. „Z tohto
dôvodu žiadame pacientov
o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Prestavbou získame
do budúcna lepšie materiálno-technické vybavenie na
sledovanie a monitorovanie
pacientov, taktiež sa plánuje
recepcia, ktorá by mala byť
dôležitou zložkou urgentu
ohľadom komunikácie s pacientmi a ich triážou, t. z. ich
zatriedením podľa urgentnosti zdravotného stavu.“
Práca na urgentnom príjme je psychicky aj fyzicky
vyčerpávajúca, a preto by
privítali ústretovosť a trpezlivosť aj zo strany pacientov.
„Jednak pri čakaní na ošetrenie a po druhé, aby si boli
vedomí, že poplatky vyberáme v súlade s nariadením
ministerstva zdravotníctva.
Sú to poplatky nie za ošetrenie, ale na spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní
ústavnej pohotovostnej služby podľa §38a ods. 6 zákona
577/2004,“ uzavreli primár
Martin Dobrík a vrchná ses(md)
tra Jana Niklová.
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ulica Fraňa Kráľa viditeľne mení svoj vzhľad
Popri chodníku od kruhového objazdu smerom k Bille
postupne vzniká systém záhonov, ktorý bude plniť nielen estetickú, ale predovšetkým izolačnú a termoregulačnú funkciu. Mesto tu totiž
realizuje projekt regenerácie
zelene.

nu, drevín, výsadbou zelene,
záhonov s dôrazom na ich
psychologickú funkciu, ako
aj budovaním picích fontán,
promenád, dažďových a komunitných záhrad, ktoré budú zadržiavať vodu v území.
(eš)

Zóna bude okrem zelených
záhonov pozostávať z nového
chodníka a mestského mobiliáru.
Menej prachu, viac vody
Výrazné zmeny klímy sa
citeľne odzrkadlili aj v mestskom prostredí. Mnohé samosprávy preto siahajú po
riešeniach, ktoré majú zmierniť dopady globálneho otepľovania a zlepšiť mikroklimatické podmienky pre život
svojich obyvateľov a návštevníkov. V Brezne má k tomu
prispieť projekt Regenerácia
obytnej zelene na Ulici Fraňa
Kráľa, ktorý umožní obnovu,
ošetrenie a ochranu už jestvujúcej zelene, výsadbu novej,
a tým aj aplikovanie opatrení
na zníženie prašnosti a hluku
na frekventovanej ulici.
„Na tento projekt sa nám
podarilo získať 160 tisíc eur
cez eurofondy s päťpercentnou spoluúčasťou zo strany
mesta a verím, že už po tomto
lete budeme môcť prechádzať
opäť jednou z krajších ulíc
v rámci nášho mesta,“ skonštatoval primátor Brezna Tomáš Abel. Okrem izolačnej
zelene tu postupne pribudnú
aj prvky drobnej architektúry
ako lavičky, stoličky a smetné

práce na revitalizácii parku napredujú.
FOTO: JuRAJ VeVeRKA

Všetky budú podľa slov
Milady Medveďovej, vedúcej
odboru riadenia projektov,
pozostávať z prvkov zelenej
infraštruktúry, prvkov na
znižovanie prašnosti, hluku
a teploty, ako aj prvkov na
zvyšovanie vlhkosti vzduchu,
čo dosiahnu úpravou teré-

FOTO: MSÚ

koše, ale aj odvodňovací pás ich spracovaných viacero,
na kumuláciu vody v území.
v rámci regenerácie vnútroblokov nás čakajú ďalšie
štyri projekty a to v MargitiZelená mestu pristane
V prípade regenerácie zele- nom parku, na uliciach 9. máne na Ulici F. Kráľa ide o pilot- ja, Malinovského a ŠLN, takže
ný, no rozhodne nie posledný sa tešíme a veríme, že táto reaenvironmentálny projekt lizácia opäť spraví naše mesto
mesta v tomto roku. „Máme krajším,“ povedal primátor.

FOTO: MSÚ

Mesto urobilo opatrenia na zabránenie ďalších škôd v podkoreňovej
Mesto Brezno chce zabrániť zopakovaniu situácie, aby
po spadnutí nadmerného
množstva zrážok v Podkoreňovej nedochádzalo k poškodeniu majetku občanov. Urobilo predbežné opatrenia, no
zároveň upozorňuje obyvateľov na zákaz sypania pokosenej trávy či akéhokoľvek odpadu v okolí prečistenej jamy
a priľahlých pozemkoch.
Prívalové dažde, ktoré sa
prehnali Podkoreňovou 16.
a 19. júna, poškodili zeleň,
úrodu v záhradách, ale aj majetok – strechy, fasády domov
či cestu.
Hľadali riešenia, ako
zabrániť zopakovaniu
situácie
Mesto Brezno spoločne

s tamojšími obyvateľmi a zástupcami dotknutých strán
hľadali možnosti riešenia,
ako zabrániť škodám v prípade nadmerného množstva
zrážok v Podkoreňovej. Podľa
slov náčelníka mestskej polície a podpredsedu štábu krízového riadenia Jána Fedora,
kroky smerovali k tomu, aby
sa situácia neopakovala a nedošlo k ďalšiemu vyplaveniu
priesakov z uskladneného
kravského hnoja na súkromné pozemky občanov mesta
a na mestské pozemky v tejto
časti Brezna. „Technické služby vyčistili a prehĺbili jamu,
ktorá zadržiava prebytočnú
vodu. Vznikla tak malá hrádza, ktorá vodu usmerní do
priepustu vybudovaného
popod cestu. Smutné však
je, že o pár dní sa už v jame

vyčistili a prehĺbili jamu, ktorá zadržiava
prebytočnú vodu.
FOTO: J. F.

nachádzal odpad, pokosená
tráva či množstvo skál, ktoré
tam niekto doviezol a vysypal.
Upchá sa tak prečistený odtok
a situácia pri daždi sa tak bude
znovu opakovať,“ povedal Ján
Fedor.

Odpad treba vyvážať na
kompostovisko
Mesto Brezno upozorňuje
obyvateľov na zákaz sypania
akéhokoľvek odpadu, smetí
či trávy v okolí prečistenej jamy a priľahlých pozemkoch

v Podkoreňovej. Biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad: pokosenú trávu, lístie,
konáre a iný zelený bioodpad treba vyvážať na mestské
kompostovisko na Mostárenskej ulici v Brezne.
V rámci svojej stratégie
odpadového hospodárstva
sa breznianska samospráva
snažila zapojiť do kompostovania čo najviac domácností, preto vlani bezplatne
poskytla nádoby, o ktoré
majitelia rodinných domov
môžu žiadať aj tento rok.
Hlavným cieľom kompostovania je znižovanie množstva
komunálneho odpadu vyvážaného na skládku a zároveň
vytváranie kvalitného hnojiva použiteľného pre domáce
pestovanie.
(md)
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pROJeKTY MeSTA V ROKu 2019

Ako to vyzerá s Domovom pre seniorov,
nájomnými bytmi či múzeom komunizmu?
Breznianska samospráva
má v roku 2019 rozpracovaných približne 50 projektov.
My sa postupne pozrieme
na to, ako jednotlivé investičné akcie napredujú a ak
náhodou nie, opýtame sa,
prečo.
Výstavba Domova pre
seniorov pokročila
Jedným z významných
projektov, ktorý sa mestu
podarilo rozbehnúť už vlani,
je výstavba Domova pre seniorov a denného stacionára.
Investícia vo výške viac ako
jeden milión eur tentokrát
nepochádza z európskych
zdrojov, ale priamo z mestskej pokladnice. V dotknutom objekte na Ulici Boženy
Němcovej je naďalej čulý stavebný ruch, v záhrade už stojí
aj naprojektovaná prístavba
k starej budove. „Stavebník
dokončil strechy na oboch
objektoch, osadil výťah, takisto sú už hotové rozvody
vody, kanalizácia aj kúrenie
a momentálne sme vo fáze
realizácie konečných omietok
a pokládky podláh,“ konštatuje vedúci odboru investícií,
životného prostredia a stavebného poriadku Ivan Kamenský.
Podľa slov primátora Tomáša Abela chce mesto túto
stavbu dokončiť do konca
roka 2019. „Po skolaudovaní
ju následne zariadime a podáme žiadosť o udelenie povolení na prevádzku, pričom
predpoklad jej spustenia po
schválení všetkými príslušnými úradmi je leto 2020.“
Zariadenie bude poskytovať
priestor pre 40 stálych a 10
ambulantných klientov a samospráva počíta aj s vytvorením približne 20 nových
pracovných miest.
Nájomné byty len
projektujú
Ešte v júni tohto roka začalo mesto s projektovaním bytového domu na sídlisku Mazorníkovo nad otočkou. „Ide
o najväčší projekt v Brezne za
posledných 20 rokov, ktorý
počíta s výstavbou 96 bytov
podľa podmienok Štátneho
fondu rozvoja bývania,“ napísal na svojom facebookovom
profile primátor, pričom zdôraznil, že sa nejedná o sociálne byty, ale o byty bežného

FOTO: JuRAJ VeVeRKA

IluSTRAčnÉ FOTO: luKáš pšenčíK

ných poklopov a šácht do
potrebnej výšky a sklonu nasleduje samotné asfaltovanie.
„To je naplánované na najbližšie dni, samozrejme v závislosti od poveternostných
podmienok, a napokon dôjde
aj k rekonštrukcii odvodňovacieho rigolu popri ceste.
Celková výška investície je
650 tisíc eur,“ približuje primátor Tomáš Abel a zároveň
žiada občanov Podkoreňovej
o trpezlivosť.

IluSTRAčnÉ FOTO: MSÚ

štandardu s predpokladom
výstavby v roku 2020 až 2021.
Napriek tomu však reakcia
na seba nenechala dlho čakať
a verejnosť sa začala zaujímať
o to, kam treba posielať žiadosti na pridelenie nájomného bytu v dome, ktorý je zatiaľ
reálne len na výkresoch projektanta.
Situáciu ozrejmuje šéf
investičného odboru Ivan
Kamenský: „Spracovali sme
geologickú štúdiu vybraného
územia na MPČĽ a podklady
zaslali statikovi. V súčasnosti nám má projektant dodať
projekt pre územné konanie,
po ktorom bude nasledovať
stavebné konanie. Až keď
bude právoplatné, budeme
môcť podať žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania a ak
sa nám podarí získať dotáciu,
môžeme súťažiť realizátora,
ktorý začne so samotnou výstavbou. Až keď bude stavba
skolaudovaná, potom budeme prijímať žiadosti a robiť
poradovník.“

Práce na ceste
v Podkoreňovej
komplikujú dažde
Primeranou dávkou trpezlivosti sa stále musia vyzbrojiť
obyvatelia miestnej časti Podkoreňová, kde od mája tohto
roka prebieha komplexná
rekonštrukcia viac ako dvojkilometrového úseku cesty.
Podľa slov riaditeľa Technických služieb Lukáša Jeremiáša už zrealizovali kompletnú
výmenu podložia pôvodnej
komunikácie a odvodnenie
pomocou drenáží. „Nová
vrstva podložia je oddelená
od podkladu pomocou geotextilii a v prípade potreby
spevnená pomocou geomreže. Práce postupujú podľa
harmonogramu, aj keď nás
mierne zdržali intenzívne
dažde,“ uviedol šéf techničiarov s tým, že výkopové práce
boli náročné aj kvôli množstvu inžinierskych sietí, ktoré
križujú cestu.
Po úprave štrkovej vrstvy,
kanalizačných a vodovod-

Múzeum komunizmu ako
nová atrakcia
V rámci podpory cestovného ruchu breznianska samospráva intenzívne pracuje
aj na obnove priestorov pre
nový projekt, ktorý má zatraktívniť centrum mesta. Pri
výbere objektu vhodného na
zriadenie Múzea komunizmu
padla voľba na bývalú cukráreň pod bránou vedľa mestského úradu, kde už nejaký
čas prebiehajú rekonštrukčné
práce. „Dokončili sme steny
a betonáž základových do-

IluSTRAčnÉ FOTO: MSÚ

siek v prízemí, osadili okno
v strešnej konštrukcii a budeme pokračovať vrstvami
plechovej strechy a novou tepelnou izoláciou. Predpokladaný termín ukončenia je koniec septembra tohto roka,“
informoval Ivan Kamenský
z investičného odboru.
Nasledovať bude rovnako
dôležitá fáza inštalácie zbierkových predmetov súvisiacich s obdobím komunizmu
a socializmu, k čomu môže
stále dopomôcť aj široká verejnosť venovaním zaujímavých exponátov. „Múzeum po
dokončení môže splniť hneď
niekoľko pozitívnych úloh. Tí
starší, ktorí toto obdobie zažili, si určite radi zaspomínajú
a mladší sa o našej nedávnej
minulosti môžu niečo nové
naučiť. Pre nich všetkých, ako
aj pre návštevníkov mesta, naviac priamo v centre pribudne nová zaujímavosť,“ uzavrel
primátor a autor myšlienky
Tomáš Abel.
(eš)
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napriek snahe mesta začne rekonštrukcia
materských škôl až po letných prázdninách
Materské školy na uliciach
Clementisova a Nálepkova
v Brezne čaká veľká rekonštrukcia. Dôjde k navýšeniu
kapacít celkovo o 30 miest,
okrem iného, otvorené terasy sa zmenia na nové triedy
a pribudnú aj bezbariérové
vstupy.
Rekonštrukciou sa zlepšia podmienky na vzdelávací
proces pre všetky deti, ako aj
zníži sa energetická náročnosť budovy materských škôl
(MŠ).
Pribudne 30 miest a
bezbariérové vstupy
Mesto Brezno začína s realizáciou veľkého projektu,
ktorého súčasťou je rekonštrukcia MŠ na Clementisovej a Nálepkovej ulici. Ide o
celkovú renováciu objektov,
ktorá zahŕňa zateplenie stien
a strechy, výmenu okien,
úpravu priestorov nielen v
exteriéri, ale aj v interiéri. Vo
všetkých priestoroch urobia
nové omietky, stierky a obklady, podlahové krytiny, vymenia rozvody vody, kanalizácie
a kúrenia, zariaďovacie pred-

Škôlky čaká veľká rekonštrukcia.
FOTO: luKáš pšenčíK

mety (WC, umývadlá), pribudnú bezbariérové vstupy a
bezbariérové WC. Existujúce
otvorené terasy sa zmenia na
nové triedy, pričom dôjde k
navýšeniu kapacít v MŠ Clementisova o 16 miest a v MŠ
Nálepkova o 14 miest, pričom sú nevyhnutné zásahy vo
všetkých pavilónoch a podlažiach.
Ako informovala vedúca
odboru riadenia projektov
Mestského úradu v Brezne
Milada Medveďová, projekt
prispieva k sociálnemu aspek-

hlavnú časť počas letných
prázdnin, aby čo najmenej
obmedzilo chod MŠ a aby nedošlo k nekomfortnej situácii.
Proces kontroly na Riadiacom orgáne, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR, však prebiehal veľmi dlho. „Veľmi nás
mrzí, že napriek našej veľkej
snahe, na čele s primátorom,
sa nám náš úmysel nepodarilo
realizovať, snažili sme sa však
spolu s vedením Základnej
školy K. Rapoša zabezpečiť čo
najlepšie podmienky v rámci
možností školy a budeme sa
snažiť, aby sa realizácie obidvoch projektov uskutočnili
bezproblémovo, v navrhnutom časovom harmonograme
a aby sa deti mohli vrátiť do
zrekonštruovaných priestorov v čo najkratšej možnej
dobe,“ uviedla Milada Medveďová.

a odmenou budú nové, renovované, zdravotne aj esteticky
vhodné priestory, ktoré poslúžia k radosti našich detí.
Prosíme ich o zhovievavosť,
trpezlivosť a pochopenie,
ako aj tolerantnosť voči pedagogickým zamestnancom,
ktorí urobia všetko pre to, aby
výchovno-vzdelávací proces v novom školskom roku
prebiehal plynulo a bezpečne popri plnení rámcových
učebných plánov jednotlivých
ročníkov,“ dodal na záver primátor Tomáš Abel.
(md)

tu zosúladenia súkromného a
pracovného života rodičov
detí navštevujúcich nové/rozšírené zariadenie. Cieľovou
skupinou sú deti predškolského veku od troch do piatich
rokov a ich zákonní zástupcovia, ktorí tak budú mať možnosť nastúpiť do zamestnania
a zlepšiť svoju ekonomickú Odmenou za trpezlivosť
situáciu.
budú vynovené priestory
Dočasné priestory pre deti
Deti chcú vrátiť do škôlok MŠ sú vytvorené v budove Základnej školy Karola Rapoša
čo najskôr
Cieľom mesta bolo zreali- na Pionierskej 4. „Veríme, že
zovať obidva projekty, resp. rodičia našu snahu pochopia

na Večierku pod hviezdami
panovala romantická atmosféra
Druhý augustový víkend patril Večierku pod
hviezdami. Zábava pod
holým nebom, koncert
skupiny Paradox, tombola
či chutné občerstvenie – to
všetko ponúkala nezvyčajná, no veľmi zaujímavá akcia v Brezne.

Bezprostredne po oficiálnom otvorení organizátori
mali trošku obavy zo slabšej
účasti verejnosti. Do hodiny
sa však mestský park naplnil,
všetky stoly boli obsadené
a pomyselný parket sa hemžil tancujúcimi ľuďmi.
Koncert skupiny Paradox
Skvelú myšlienku usporiadať po prvýkrát v Brezne
Večierok pod hviezdami priniesol mestský mládežnícky
parlament a v projekte ich
podporil primátor mesta.
Cieľom bolo, aby si ľudia užili chvíle, ktoré bežne doma
nezažijú. Bonbónikom podujatia bol akustický koncert
v prevedení hudobnej skupi-

ny Paradox. „No uznajte, čo
je romantickejšie ako jemné
pohupovanie sa do rytmu
zamilovaných piesní pod
holým nebom v osvetlení
sviečok a lampiónov?“ priznala Natália Letková z mládežníckeho parlamentu.
Návštevníkov automaticky zaradili do tomboly, pričom hlavnou cenou bol poukaz do wellnessu od štedrého sponzora, ako aj od mesta
Brezno. „Ďalšie ceny boli
skôr úsmevné, o čom sme sa
mohli presvedčiť pri reakciách výhercov. Program bol
viac menej voľný, podávalo
sa vínko (tým, ktorým už
minulo 18), koláče a niečo
malé pod zub,“ dodala Natália.
Akcia si získala srdcia
návštevníkov
Mestský mládežnícky parlament sa už dlhšie snaží organizovať akcie, ktoré sú iné,
nezvyčajné a mohli by byť
pre ľudí niečím zaujímavé.
„Napadlo nám urobiť práve

Večierok pod hviezdami.
Využili sme letné teploty
a priaznivé počasie, aby sme
sa mohli rozložiť v našom
mestskom parku. Zvolili
sme tiež nie úplne klasický
priestor pre akciu tohto typu. Išli sme do rizika, že sa
ľuďom nebude chcieť prísť
na otvorené priestranstvo,
alebo že bude pršať. Nakoniec však všetko vyšlo presne podľa plánu a ľudia sa nechali zlákať romantickou atmosférou lampiónmi osvetleného parku. Ďakujeme
mestu Brezno za finančnú
podporu a pomoc pri usporiadaní podujatia, ako aj
za to, že podporuje činnosť
mládežníckeho parlamentu.
Stretli sme sa tiež s veľkou
ústretovosťou Technických
služieb, ako aj zamestnancov
mestského úradu, za čo všetkým patrí poďakovanie,“
pokračovala Natália, ktorá
na základe bezprostredných
reakcií účastníkov hodnotí
podujatie ako veľmi úspešné.
(md)

koncert v synagóge.
FOTO: JuRAJ VeVeRKA

V synagóge spievali múry
Koncert klasickej hudby v tretí augustový piatok rozozvučal historické
priestory breznianskej synagógy. Postaralo sa o to
husľovo-gitarové duo Slavonic v podaní Andreja Barana a Adama Marca.
Podujatie, ktoré v rámci
Breznianskeho kultúrneho
leta ponúklo svojim obyvateľom a návštevníkom
mesto Brezno, prinieslo na
pôdu vynovenej historickej
pamiatky vznešený a predovšetkým kvalitný hudobný
zážitok. Mladí muzikanti
Andrej Baran a Adam Marec už na začiatku svojej

umeleckej dráhy cieľavedomou prácou, spontánnym
a originálnym prístupom
ku každej interpretovanej
skladbe dokazujú, že sú silné, muzikantsky všestranné
osobnosti.
Na svoj brezniansky koncert s názvom Spievajúce
múry si pripravili náročné
diela zvučných mien klasickej hudby Niccola Paganiniho, Astora Piazzollu, Maura
Giulianiho a mnohých iných
skladateľov, pričom ich technickú vyspelosť, zmysel pre
štýlovú čistotu a výstavbu
interpretovaných skladieb
ocenilo aj horehronské publikum.
(r)
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www.kino.brezno.sk
30. AUGUST,
PIATOK O 19.00
NEVESTA NA ZABITIE

Horor/Komédia, USA, 96
min, slovenské titulky, MP15,
2D, vstupné: 5,50 €.

SLNOVRAT

Horor/Dráma, USA, 130
min, české titulky, MP15, 2D,
vstupné: 5,50 €.

5. SEPTEMBER,
ŠTVRTOK O 19.00
31. AUGUST, SOBOTA, AFRIKA NA PIONIERI
Dokumentárny/Road movie,
1. SEPTEMBER,
SVK, 107 min, originálna
NEDEĽA O 16.00
PLAYMOBIL VO FILME verzia, MP15, 2D, vstupné:
Animovaný, USA, 99 min,
slovenský dabing, MP, 2D,
vstupné: 5,50 €.

31. AUGUST,
SOBOTA O 19.00
CEZ PRSTY

Komédia, CZE, 101 min,
originálna verzia, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

1. SEPTEMBER,
NEDEĽA O 19.00

5,50 €.

6. SEPTEMBER,
PIATOK O 19.00
TO KAPITOLA 2

Horor/Triler, USA, 168 min,
české titulky, MP15, 2D,
vstupné: 5,50 €.

7. SEPTEMBER,
SOBOTA O 16.00
LABKOVÁ PATROLA

Rodinný/Animovaný, USA,

66 min, slovenský dabing,
MP, 2D, vstupné: 5,50 €.

7. SEPTEMBER,
SOBOTA O 19.00
SVETOZÁR STRAČINA

Dokument, SVK, 68 min,
originálna verzia, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

8. SEPTEMBER,
NEDEĽA O 16.00
TOY STORY 4

Animovaný/Rodinný/
Komédia, USA, 100 min,
slovenský dabing, MP, 2D,
vstupné: 5,50 €.

8. SEPTEMBER,
NEDEĽA O 19.00
100 VECÍ

Komédia, DEU, 111 min,
český dabing, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 / 2020 z účelového
fondu z rozpočtu mesta Brezno v zmysle VZN 11/2019
o
podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku
mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno
1. O finančnú dotáciu môžu žiadať
O nenávratný finančný príspevok môžu žiadať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi, prípadne užívateľmi budov
a objektov v pamiatkovej zóne mesta.
2. Finančnú dotáciu je možné použiť
- rekonštrukciu, opravy a udržiavacie práce na uličných fasádach budov,
- výmenu a rekonštrukciu dverí, brán, okien, výkladov na uličnej fasáde,
- výmenu strešnej krytiny z uličného pohľadu ( viditeľnej z verejného priestranstva),
- reštaurovanie a obnovu hodnotných historických artefaktov a architektonických prvkov viditeľných z verejného priestranstva,
- práce týkajúce sa pamiatkového výskumu budov a objektov nariadeného príslušným pamiatkovým úradom nasvietenie fasád
budov,
- v odôvodnených prípadoch je možné poskytnúť nenávratný finančný príspevok na tieto prvky aj na nových budovách postavených v prelukách pôvodnej zástavby.
3. Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte je nevyhnutná minimálne vo výške 50 % z celkových predpokladaných nákladov projektu a je obligatórnou podmienkou poskytnutia finančnej dotácie.
4. Maximálna výška finančnej dotácie priznanej mestom v zmysle tohto VZN je 5.000,-EUR na jeden projekt.
5. Žiadosti o finančnú dotáciu podávajú žiadatelia písomne v papierovom forme.
6. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta: www.brezno.sk
7. Žiadosti o finančnú dotáciu žiadatelia môžu podať
- osobne do podateľne Mestského úradu Brezno, Nám. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
- poštou na adresu Mestský úrad Brezno, Nám. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno bez časového obmedzenia počas celého roka.
- elektronicky na adresu podatelna@brezno.sk, pričom takto podaná žiadosť musí byť opatrená zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitných predpisov
8. Povinné prílohy k žiadosti:
1) Popis pripravovaného projektu (aktivity) a jeho cieľ
2) Výpis z úradnej evidencie alebo registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný – nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti
– fotokópia
3) Doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva priamo z dokladu o právnej subjektivite
– fotokópia
4) Čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá žiadne záväzky voči mestu Brezno ani právnickým osobám, ktorých zakladateľom
(zriaďovateľom) je mesto
5) Potvrdenie o zriadení účtu v banke
6) Doklad o preukázaní vlastných zdrojov na spoluúčasť
7) List vlastníctva
8) Stavebné povolenie / ohlásenie drobnej stavby
9) Stanovisko KPÚ Banská Bystrica
10) Projekt, štúdia, fotodokumentácia (pôvodný stav, nový stav), vypracovaný položkovitý rozpočet projektu
11) Doklady o skutočných nákladoch na stavbu /príslušný stavebný prvok
9. O poskytnutí dotácie rozhoduje
Na základe návrhu garanta mestské zastupiteľstvo.
10. Žiadosti o dotáciu môžete podávať do 31. decembra 2019
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Autor:
PK

formát čísla
účtu

T1

značka
kozmetiky

ošípaná

dáva slovnú
pomoc

najvyššia karta

mestské noviny

informačné
technológie

dieťa bez
rodičov

výrobca
hodiniek

český herec
(Viktor)

ženské meno

ochotne
kovalo

lodenice
základná
číslovka

Olympia (dom.)
jadranský záliv

súvisiaca so
psom
zlial (čes.)

nečistoty

Bytové družstvo
osamotená

tuchol, hnil
Edita (dom.)

lesný vták
ranná vlaha

hrdina
Londonovho
románu
poodúval

nástroj tenistu
budovy

vo vlastnom
dome
popravcovia

prihováraj sa za
niekoho

Armádna súťaž
umeleckej
tvorivosti

hektoliter

Okresná liga
robí, činí sa

žací nástroj
výročný trh

dával do súladu

Pomôcky:
ELAM,
PREISS,
AALEN

predložka
ílovitá hornina

diera v zemi
trúnok, pálenka

ázijský štát
schoval

oblečenie
Informačné
technológie

tálium (chem.)
tŕnitý ker

nemecké mesto

typ ruských
lietadiel
uberie jedením

predpona
(rovno, priamo)
želaj

končatina
polguľovitá
strecha

EČV
Partizánskeho

T2

slovenská rieka
tvrdý výcvik

nežne

strýko

ženské meno

ozdobný vták
osobné zámeno

časové
obdobia

abvolt

tlačenica

osobné zámeno

T3

strukovina

starý otec ( z
nem.)

Uršula (dom.)
nasávala

nápis na kríži
Earth Observing
System

uľahči, odľahči Jaroslav (dom.)

načrtávaj, rob
skicu
olejnatá plodina

pohybujem sa
vo vzduchu

Marta (dom.)
vlastní

osobné zámeno

T4

ročné obdobie

likviduj požiar

poskakoval,
skackal

Elektráreň
Vojany

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 6. septembra. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Mirku Vlčkovú (ml.) z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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na Behu nočným Breznom sa zúčastnil aj bežec z Mexika
V sobotu 17. augusta to
v Brezne žilo športom. Po
súťažiach venovaných rodinám s deťmi prišiel na rad
nočný beh ulicami mesta,
do ktorého sa zapojili bežci zo Slovenska, susedných
Čiech, dokonca jeden aj
z Mexika.
V Brezne si počas podujatí
prišli na svoje súťažiaci aj diváci.
Bežali aj rodiny s deťmi
Na námestí sa v podvečer
stretli celé rodiny, ktoré inklinujú k športu. Podujatie
odštartovala prekážková cyklojazda Hugo Bike Mini 2019,
do ktorej sa zapojilo 14 detí
na bicykloch, kolobežkách
či odrážadlách. Víťazom bol
každý, kto sa aktívne zapojil
a absolvoval celú trasu pod
pódiom na námestí. O 19.00
športová sobota pokračovala
Behom okolo námestia pre
rodiny s deťmi, do ktorého
sa ich prihlásilo 13. Súťažiaci

si odniesli úsmevné zážitky,
sladkú a zdravú odmenu, príjemným spestrením bola aj
zumba.

Záverečnou bodkou bola
after party
Bežci zaradení do štyroch
mužských aj ženských kategórií absolvovali trať dlhú
7 km. Pre hobby bežcov, prípadne tých, ktorí radi behajú
v štafete, bola možnosť nahlásiť sa aj do trojčlenných štafetových družstiev, kde každý
odbehol približne 2,5 km dlhé kolo.

Beh nočným Breznom si
zapísal siedmy ročník
Občianske združenie ZaBeR v spolupráci s mestom,
Technickými
službami
a s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja
zorganizovali po siedmykrát
nočný beh ulicami Brezna.
Pretekári v počte 231 z rôznych kútov Slovenska, ale
aj z Čiech a jeden z Mexika
po odštartovaní primátorom Tomášom Abelom absolvovali dva okruhy okolo
námestia, ďalšie po dočasne
uzavretých uliciach Boženy
Němcovej, Malinovského,
Laskomerského, Švermovej,
s cieľom opäť na námestí.
A ako hodnotí tohtoročný
beh jeden z organizátorov
Daniel Struhár? „Na trati
bolo vďaka dobrovoľníkom
všetko poriadne pripravené,

FOTO: ZaBeR

uzavreli sme cesty, prichystali
občerstvenie a vyznačili nebezpečné časti trate. Počasie
nám prialo, diváci vytvorili
perfektnú atmosféru, beh sa
konal vo veľmi rýchlom tempe a bez zranení. Proste po
organizačnej stránke až príliš
pokojný priebeh a spokojnosť
po podujatí. Chcel by som sa
aj touto formou poďakovať
všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu. Nie je to jednodu-

ché spraviť takéto podujatie,
ale stále nás to baví a chceme v tom pokračovať. Veľmi
dobre sa nám spolupracuje s mestom, Technickými
službami a taktiež samosprávnym krajom, hlavne pri
vybavovaní uzávierok ciest,
ale aj finančnej podpore. Po
pretekoch sme sa s chalanmi
rozprávali, že to už je naozaj
veľmi dobre fungujúci „organizmus“.“

Výsledky: muži: 1. Peter
Ďurica, 2. Dušan Krajčovič,
3. Tomáš Kubej, ženy: 1. Barbora Šimonová, 2. Vladimíra
Šnejtová, 3. Miroslava Liptáková, štafeta: 1. hasiči Valaská, 2. ŠK Heľpa, 3. Curling
club Poprad. Víťazi hlavného
behu okrem medailí, pohárov
a diplomov získali aj vecné
ceny.
Po slávnostnom vyhodnotení program vygradoval na
after party, kde sa o zábavu
do rána postarala kapela Silo
a lampa svieť.
(md)

FK BREZNO INFORMUJE

V derby zápase Brezňania
podľahli Bacúchu 2:0
V. liga sk. C
4. kolo 24. augusta
Bacúch – Brezno 2:0 (2:0), rozhodca:
tomáš plavecký, 400 divákov.

V sobotu sa odohralo derby
stretnutie v Bacúchu, kde diváci videli
vyrovnaný zápas. Domáci skórovali
po štandardných situáciách a nakoniec zvíťazili.
(mb)
1. FK 09 Bacúch
2. FK FILJO Ladomerská Vieska
3. OTJ Hontianske Nemce
4. OFK 1950 Priechod
5. FK Sitno Banská Štiavnica
6. FK BREZNO
7. FK Selce
8. OŠK Dobrá Niva
9. OŠK Lieskovec
10. ŠK SÁSOVÁ
11. MFK Strojár Krupina
12. ŠK Hrochoť
13. TJ Lovča
14. TJ ŠK Sokol Jakub

4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3

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

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

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

7:0
8:4
6:4
7:10
8:5
8:7
3:2
6:7
9:6
1:1
5:7
3:6
6:10
3:11

12
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
0

III. liga SD U19
1. kolo 24. augusta
Dolný Kubín – Brezno 0:6 (0:1), góly
Brezna: auxt 2, Belko 2, Bartoš, Levík,
rozhodca: Ladislav Babinský, 50 divákov.

V prvom majstrovskom zápase
v novej súťaži, do ktorej chlapci postúpili, podali Brezňania dobrý výkon
a zaslúžene zvíťazili, keď mali prakticky celý zápas pod kontrolou. Mladší
dorast naopak v Dolnom Kubíne prehral 0:2.
(vk)
1. FK BREZNO
2. TJ Sklotatran Poltár
3. FK Čadca
4. MŠK NOVOHRAD Lučenec
5. MŠK Tisovec
6. TJ Tatran Krásno nad Kysucou
7. MFK Detva
8. FK Slovan Kúpele Sliač
9. MFK Nová Baňa
10. FK Rakytovce
11. MFK Dolný Kubín

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

6:0
5:0
3:0
3:2
0:0
0:0
0:0
2:3
0:3
0:5
0:6

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
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