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nASTAl DeŇ p. V BReZne OTVORIlI
CenTRálne pARkOVISkO
Dlhoočakávané odovzdanie záchytného parkoviska do užívania motorizovanej verejnosti sa síce zaobišlo bez
slávnostného prestrihávania pásky, no o to kľúčovejší bude mať význam pre zefektívnenie parkovacej politiky v Brezne.
Do výstavby, ktorá sa z rôznych objektívnych príčin odďaľovala takmer
dva roky, investovala mestská spoločnosť Lesy mesta Brezno (LMB) približne 400 tisíc eur.
Vyriešili dlhodobý problém
Zámer breznianskej samosprávy
skvalitniť parkovanie v centre mesta
sa po dlhých mesiacoch čakania konečne naplnil. V pondelok 26. augusta

otvorili novú parkovaciu plochu pre
84 vozidiel, ktorá vyrástla na mieste
legendárneho breznianskeho tankodromu. „Vnímali sme dlhodobý
problém s parkovaním jednak zo strany občanov, ale aj zo strany návštevníkov, ktorí chceli spoznať naše krásne
mesto. Roky sa táto otázka neriešila,
no na základe podnetov obyvateľov aj
turistov sme vytvorili veľké centrálne
parkovisko, ktoré poskytuje dostatoč-

né parkovacie kapacity a umožňuje
chodcom prejsť popod bránu priamo
na námestie,“ povedal primátor Tomáš Abel.
Súčasťou projektu bolo aj rozšírenie
príjazdovej komunikácie o prídavný
pruh pre odbočenie vozidiel vrátane
obnovy chodníka. Nové parkovisko
je sprístupnené 24 hodín denne, sedem dní v týždni, pričom jeho chod
zabezpečuje inteligentný parkovací

systém, ktorý okrem iného disponuje
aj funkciou monitoringu obsadenosti.
Digitálny panel zobrazujúci aktuálny
počet voľných parkovacích miest je
umiestnený na križovatke ulíc ČSA
a Hradby. Celý areál je osvetlený,
snímaný kamerovým systémom a už
v krátkom čase tu pribudnú aj dve
rýchlonabíjacie elektrostanice.
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Tankodrom pred výstavbou
parkoviska.
FOTO: MSÚ

Nové centrálne parkovisko.
FOTO: lukáš pšenčík

V Brezne otvorili centrálne parkovisko
(Dokončenie zo strany 1)
Prvých päť minút zadarmo
Nový parkovací systém
funguje na báze parkovacieho
lístka, ktorý si vodič vyzdvihne pri vjazde do areálu a za
čas státia zaplatí pri odchode
v príslušnom termináli. Ten
akceptuje platbu mincami
alebo kartou a účtuje poplatok za každú začatú polhodinu, pričom prvých päť minút
je zadarmo. „Aby sme vyšli

v ústrety obyvateľom mesta,
ktorí tu budú parkovať, zvolili
sme polhodinovú tarifikáciu.
Platí sa za každú polhodinu státia, nie za hodinu ako
v niektorých iných mestách.
Cena do osem hodín je 50
centov za polhodinu a nad
osem hodín je parkovné zľavnené na 20 centov za hodinu.
V sobotu po 16.00 a počas
nedele je parkovanie bezplatné,“ vysvetľuje Miroslav Mader z LMB, ktoré parkovisko

prevádzkujú. Po vyhodnotení
priemernej obsadenosti navyše zvažujú predaj parkovacích kariet s obmedzenou
platnosťou, ktoré by záujemcom umožnili mesačné, polročné prípadne ročné parkovanie za zvýhodnenú cenu.
„Momentálne testujeme prevádzku a sledujeme obsadenosť parkoviska a na základe
toho zvolíme ďalší postup.
Takisto pripravujeme novú
parkovaciu politiku s prehod-

notením poplatkov v rámci strany mesta bola povinnosť
opätovne osadiť značku po
mesta,“ doplnil primátor.
uvedení parkoviska do prevádzky,“ uviedol Abel. V príNa námestí to bude už
s pokutou
pade porušenia tohto zákazu
Keďže centrálne parkovis- už teda pokuta previnilca neko je už v plnej prevádzke, minie.
zákaz zastavenia na severnej
Rovnako už nebude sprístrane námestia (okrem zá- stupnený ani areál bývalej
sobovania) je opäť v platnosti. kolkárne na Školskej ulici,
„Išlo len o dočasné ústretové ktorý mohli vodiči využiť na
povolenie zo strany doprav- zaparkovanie svojich vozidiel
ného inšpektorátu OR PZ v čase uzavretia tankodromu.
v Brezne pre čas výstavby. Zo
(eš)

Inštalácia zborového farára
Evanjelický cirkevný zbor v Brezne a celkovo mesto Brezno prežívali veľkú radosť.
V sobotu 7. septembra sa konala slávnosť inštalácie zborového farára Radima
Pačmára v Cirkevnom zbore ECAV Brezno, ktorý ho po roku pôsobenia zvolil do
funkcie 14. júla na zborovom konvente.
Evanjelický chrám v Brezne zaplnilo
takmer 400 veriacich, medzi nimi aj pozvaní hostia. Domáci cirkevníci sa na túto
príležitosť veľmi tešili a s radosťou sa na ňu
chystali. Keďže si uvedomovali výnimočnosť a dôležitosť tejto udalosti, zorganizovali aj brigádu, aby chrám Boží, farský dvor
a jeho okolie boli čo najkrajšie pre všetkých, ktorí zavítajú na inštaláciu, za čo im
patrí poďakovanie. 
(md)
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Inštalácia zborového farára
Radima Pačmára.
FOTO: MILAN PIVOVARČI
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Do škôl nastúpilo 1664
žiakov, z toho 232 prváčikov
Po letných prázdninách
deťom opäť začali povinnosti. V troch breznianskych základných školách
privítali 232 prváčikov, na
ktorých čakali milé učiteľky,
šlabikár či drobné darčeky.
Do základných škôl v meste nastúpilo 1664 žiakov, z toho 260 na Mazorníkove, 553
na Pionierskej 4 (ako aj 186
detí materskej školy) a 851
na Pionierskej 2. Nástup do
školy už majú za sebou aj
najmladší žiaci škôl, prváčikovia. V Základnej škole
Karola Rapoša ich nastúpilo
92 (5 prvých tried, nultý ročník v tomto školskom roku

neotvorili), 100 na Pionierskej 2 (5 prvých tried, z toho
1 špecializovaná + 1 trieda
nultého ročníka s 15 žiakmi)
a 40 na Mazorníkove (2 prvé
triedy a 1 nultý ročník s 9
žiakmi).
Úspešný štart do nového
školského roka im zaprial
aj primátor Tomáš Abel:
„Žiakom želám veľa chuti
a elánu do učenia, rodičom
veľa trpezlivosti, lásky, času
a pochopenia pre ich ratolesti a učiteľom veľa kreativity, tvorivosti a trpezlivosti,
pretože sú veľmi dôležité pre
vytvorenie kvalitných podmienok na prácu s deťmi.“

(md)
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Výstavba nových bytov v našom meste

Milí Brezňania,
stavať alebo nestavať nové byty v našom meste?
Možno sa mnohí pýtate, prečo vôbec takáto otázka.
Napriek tomu, že v každom normálne fungujúcom
meste je otázka výstavby bytov samozrejmosťou,
v našom meste vznikla polemika o výstavbe na Ulici ŠLN. Rád by som vás preto informoval o stretnutiach s občanmi danej lokality a zámeroch mesta
v oblasti bytovej výstavby.
Treba si spomenúť na 70-te
a 80-te roky v našom meste.
V tom období sa postavili tisíce bytov a s príchodom ľudí
mesto žilo v každej jednej spoločenskej oblasti či už športom, kultúrou alebo vzdelávaním vo viacerých odboroch.
Školy, námestie, detské ihriská, mnohé kluby a inštitúcie
boli plné ľudí, mládeže a detí.
Dnes je situácia iná. Mnohí
poukazujú na problém, že
mesto vymiera a mladí ľudia,
mnohokrát s celými rodinami
odchádzajú na západ Slovenska alebo do zahraničia. Štatistiky dokazujú, že sa dramaticky mení pomer obyvateľstva
v produktívnom veku a v dôchodkovom veku. Počet obyvateľov v produktívnom veku
za posledných 10 rokov klesol
zo 14 305 na 11 894, naopak,
počet obyvateľov v dôchodkovom veku vzrástol z 3 473 na
5 028. Rapídne klesá aj celkový počet obyvateľov (r. 2008
– 21 745, r. 2018 – 20 333).
Takýmto vývojom bude mať
Brezno o dva či tri roky menej ako 20 tisíc obyvateľov, čo
bude najmenej obyvateľov za
posledných 30 rokov histórie
mesta. Chcú Brezňania takýto
vývoj a sú s ním spokojní?
My sme sa rozhodli tento
stav zmeniť a robiť všetko pre
to, aby mesto vytvorilo čo najlepšie podmienky pre život
a perspektívnu budúcnosť.
Vidieť to hlavne na menšom
úbytku obyvateľov posledné
tri roky. S uvedeným však tre-

ba pracovať viac, a preto sme
od roku 2015 začali s projekciou športovísk, obnovou kultúrnych stánkov, výstavbou
domova pre seniorov, renováciou škôl a materských škôl.
Začali sme s výstavbou a projekciou bytových domov. Zlepšili sme sociálny systém mesta,
podporujeme mladé talenty
dotáciami a tento rok sme zaviedli cestovné zadarmo pre
obyvateľov nášho mesta podľa
platného VZN. Neodmysliteľnou súčasťou je tiež výstavba
bytov či rodinných domov.
Preto mesto začalo budovať
siete, ponúkať lacné pozemky
na bývanie a podarilo sa nám
odkúpiť 24 nových bytov na
Ulici ŠLN. Okrem uvedeného sme začali spolupracovať
s miestnymi zamestnávateľmi,
ktorí investujú a vytvárajú ďalšie pracovné miesta (Harmanec Kuvert). Máme ohlásenú
ďalšiu väčšiu investíciu v priebehu nasledujúcich štyroch
rokov, kde mesto odpredalo
pozemok investorovi, ktorý
by mal vytvoriť stovky nových
pracovných miest. Aj v tomto
smere robíme, čo je v našich
možnostiach a silách.
Neodmysliteľnou súčasťou
zdravého vývoja a rastu miest
je investičná výstavba bytov
súčasne cez súkromný sektor
a aj verejný sektor, teda naše
mesto. V možnostiach nášho
mesta nie je reálne v priebehu
niekoľkých rokov dobehnúť
investičný dlh, ktorý máme pri
výstavbe bytov. To, čo môže

zvrátiť negatívny jav úbytku
obyvateľov, je okrem pracovných možností aj čo najviac
možností pre bývanie. Súčasný
stav vysokých cien bytov a ich
nedostatku dáva tomuto konštatovaniu za pravdu. Niektorí
ľudia majú záujem o kúpu nových bytov (čo mesto nevie zabezpečiť) a sú ľudia, ktorí majú
záujem o nájomné, lacnejšie
bývanie, kde hlavnú rolu môže zohrať práve naše mesto.
Mesto môže stavať najmä nájomné byty cez Štátny fond
rozvoja bývania. V súčasnosti
máme vo vlastníctve 140 nájomných bytov, čo je skutočne
málo a sú takmer plne obsadené. Naopak, nevybavených
žiadostí na nájomné byty je
178, čo znamená, že sa mnohí
ľudia pri tomto stave nedostanú k mestskému bytu ani za
desať rokov. Treba si uvedomiť, že bez výstavby bytov
mladé rodiny a ľudí v Brezne
nepodporíme. Preto sme postavili bytovku s 24 bytmi na
Ulici ŠLN.
V súčasnosti máme v projekcii 96 nových bytov na sídlisku Mazorníkovo a začíname
projekciu ďalších bytov v areáli Technických služieb mesta
Brezno, ktoré by sme chceli po
obnove budov presídliť do areálu bývalých pekární (mesto
ich kúpilo tento rok) na Mazorníkove. Takýmto spôsobom podporíme život a bývanie v rámci námestia a centra
mesta.
Územný plán mesta Brezno
bez pochýb umožňuje stavať
aj v lokalite ŠLN. Je tu dostatok plôch pre takúto výstavbu.
V roku 2015 sme uvažovali
a navrhovali päť bytových
domov v rámci územia, kde

vizualizácia bytového domu
na ŠLN.
ZDROJ: MSÚ

je teraz postavená nová bytovka. Na podnet obyvateľov
sme tento návrh upravili na tri
bytovky a územné rozhodnutie sa stalo právoplatným bez
pripomienok obyvateľov ešte
v danom roku. Informovali
sme, že na uvedenom pozemku nebudeme stavať po výstavbe prvej bytovky minimálne
rok, čo sme dodržali.
Ozvali sa nám však investori, ktorí mali záujem stavať na
sídlisku ŠLN. To bola pre nás
príležitosť, ako výstavbu bytov
podporiť ešte vo väčšej miere,
ak chceme zvrátiť nepriaznivý vývoj počtu obyvateľov
a odchodu mladých rodín.
Investori nemali záujem o iné
lokality, ktoré sme im ponúkali (Mazorníkovo, časť bývalých
kasárni vo vlastníctve mesta,
Technické služby, Rohozná
atď...). Zaujímali sa o novú
plochu na ŠLN, ktorá nebola
predmetom rozhodnutia v roku 2015 a to vedľa kotolne, kde
by mal byť postavený jeden
bytový dom namiesto schátraného prístrešku, ktorý sa tam
nachádzal.
Ďalší investor sa dopytoval
na výstavbu dvoch bytoviek
v zmysle už platného územného rozhodnutia z roku 2015,
kde bolo možné postaviť tri
bytovky.
Na základe petície od obyvateľov danej lokality sme
zorganizovali dve stretnutia.
Stretnutia sa zúčastnilo do 50
občanov a napriek tomu, že sú
legislatívne dodržané všetky
podmienky výstavby a územného plánu, sme obyvateľom
ponúkli kompromis – namiesto dvoch bytových domov, výstavbu jednej a zníženie aj počtu postavených bytov

z avizovaných 40 na výstavbu
do 25 bytov. Táto bytovka
má byť iba na pôdoryse jednej z bytoviek, ktorý sa nemá
zväčšovať v rámci pôvodnej
plochy a má sa zvýšiť len o jedno podlažie oproti pôvodnému návrhu. Pôdorys sa posunie a tým sa zmenia aj vzdialenosti zo 40 m na vzdialenosti
63 m až 70 m od najbližších
bytových domov. Z hľadiska
akejkoľvek výstavby sú vzdialenosti bezproblémové a sú
dodržané všetky legislatívne
požiadavky a územný plán
nášho mesta. Mesto týmto
kompromisom chcelo prihliadať na názory časti obyvateľov,
avšak neupustiť z podstatného
cieľa rozvoja mesta a to podporou bývania pre mladých
ľudí a rodiny.
Nebudem sa vyjadrovať
k nepravdivým a prekrúteným
informáciám, anonymným e-mailom a lístkom na schránkach. Takéto jednanie považujem za absolútne nekorektné.
Nikdy som nemal problém
slušne a vecne diskutovať a vypočuť si názory ľudí. Svedčia
o tom aj posledné diskusie,
kde sme ešte dlhšie po stretnutí slušne a jasne dohodli ďalší
postup s petičným výborom.
Kedykoľvek prídem medzi
ľudí, keď si to žiadajú a je to
potrebné. Verím, že obyvatelia
Brezna chcú, aby mesto napredovalo. My urobíme všetko
pre to, aby tak potrebná bytová výstavba bola čo najmenej
rušivá k občanom, životnému
prostrediu a bola na prospech
budúcim generáciám a občanom mesta Brezno.
Tomáš Abel
primátor Brezna
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Veľká časť hospitalizovaných pacientov
na internom oddelení má onkologické ochorenie
Pokračujeme v sérii článkov, v ktorých postupne
predstavujeme jednotlivé
oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Na rade je interné oddelenie, kde
vlani hospitalizovali takmer
2000 pacientov a na JISke
viac ako 300. Vzhľadom na
počet lôžok hospitalizácia
jedného pacienta trvá priemerne len 5 - 6 dní.
Interné oddelenie zabezpečuje komplexnú 24-hodinovú
starostlivosť, ktorá zahŕňa
starostlivosť o pacientov s internými diagnózami, resp.
diagnózami spadajúcimi do
odboru vnútorné lekárstvo.
Narastá počet pacientov
pod vplyvom alkoholu
Interná medicína zahŕňa
množstvo subodborov (vrátane kardiológie, pneumológie,
gastroenterológie, hematológie, reumatológie, nefrológie,
endokrinológie a diabetológie), a preto je právom nazývaná ako kráľovná medicíny.
Podľa slov primárky interného oddelenia Emílie Zlevskej,
v podmienkach breznianskej
nemocnice a celkovo okresu,
na tomto oddelení hospitalizujú aj pacientov z iných odborov, pretože nie je k dispozícii lôžkové krčné, infekčné či
kožné oddelenie. „Veľká časť
hospitalizovaných pacientov
má onkologické ochorenie.
V poslednom období zaznamenávame výrazný nárast pacientov privážaných záchrankou s psychickými ťažkosťami
a keďže psychiatrické oddelenie je až v Banskej Bystrici,
aspoň na prechodný čas sú
u nás. So znepokojením sledujeme nárast počtu pacientov privážaných pod vplyvom
alkoholu a iných omamných
látok.“
Častou diagnózou je
fibrilačná arytmia
Rozmanitosť v rámci liečby
interných pacientov je veľmi
veľká. „Odbor vnútorné lekárstvo je širokospektrálny.
V rámci kardiológie hospitalizujeme pacientov s podozrením na akútny koronárny
syndróm – inak srdcový infarkt, s ischemickou chorobou srdca a chronickým srdcovým zlyhávaním, pacientov
s podozrením na myokarditídu, čiže zápal srdcového
svalu, s arteriálnou hypertenziou, čiže vysokým krvným
tlakom. Častou diagnózou,

laborantov je rádovo vyšší,“
uviedla Emília Zlevská.

Tím interného oddelenia.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

hospitalizácia jedného pacienta trvá priemerne len 5 - 6
dní. Inak by sme nemohli prijímať ďalších. Zároveň k nám
prichádzajú pacienti aj z iných
regiónov, najmä z okrajových
častí okresu Revúca, Rimavská Sobota,“ uviedla primárka. Ako dodala, v dnešnej
dobe na internom oddelení
prakticky poskytujú len neodkladnú – akútnu zdravotnú
starostlivosť, vyšetrenia, ktoré
nie sú nevyhnutné, sa následne vykonajú ambulantne. „Vo
veľkej miere sa však snažíme
väčšinu vyšetrení realizovať
počas hospitalizácie, čo si
vyžaduje veľké pracovné nasadenie a spoluprácu najmä
Starostlivosť o pacientov
s oddelením rádiodiagnostis cukrovkou
Častou diagnózou v rámci ky,“ uzavrela Emília Zlevská.
hematológie sú podľa Emílie
Zlevskej anémie, resp. chu- Spolupracujú s rôznymi
dokrvnosť. „V našej kom- ambulanciami
V dvoch kargiologických
petencii liečby sú aj pacienti
spadajúci do odboru nefro- ambulanciách realizujú aj
lógia, čiže problematika obli- podrobnejšie vyšetrenia srdca
čiek a vnútorného prostredia – ECHO KG, tlakový a EKG
organizmu, ako sú zápalové holter, v internej sa zameriaochorenia obličiek, dehydra- vajú najmä na pacientov s ťažtácie, komplikácie chronic- kou arteriálnou hypertenziou.
kých ochorení s dopadom na „V dvoch pľúcnych ambulanobličky.“
ciách vykonávame aj náročné
Neoddeliteľnou súčasťou bronchoskopické vyšetrenie,
internej medicíny je starost- ako i vyšetrenie kapacity pľúc
livosť o pacientov s cukrov- – spirometria. Na rozdiel od
kou, ktorí prichádzajú v rámci veľkosťou porovnateľných nezhoršenia samotnej cukrovky, mocníc máme k dispozícii enalebo so závažnými kompli- dokrinologickú ambulanciu,
káciami cukrovky. „Ďalej sú gastroenterologickú, súčasťou
to pacienti s ochoreniami en- ktorej je aj jeden z najmoderdokrinných žliaz, čiže ocho- nejších prístrojov na vyšetrereniami štítnej žľazy, nadob- nie zažívacieho traktu v rámci
širšieho regiónu,“ povedala
ličiek, atď.“
primárka interného oddelenia Emília Zlevská. Podľa jej
Vlani hospitalizovali
slov, v hematologickej ambutakmer 2000 pacientov
Za rok 2018 na oddelení lancii sa dokonca venujú aj
hospitalizovali takmer 2000 detským pacientom.
pacientov a na JISke viac ako
Zároveň si interné odde300. „Ide o veľké množstvo lenie veľmi váži spoluprácu
a vzhľadom na počet lôžok s neštátnou reumatologickou
s ktorou každý deň pracujeme, je fibrilačná arytmia,
ktorá je závažným rizikovým
faktorom pre vznik mozgovej príhody. V rámci odboru
pneumológia, čiže pľúcne lekárstvo, sú u nás hospitalizovaní pacienti so zápalmi pľúc,
prieduškovou astmou, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc,“ uviedla primárka
Zlevská. Spomenula aj ďalšie
diagnózy, a to akútne zápaly
pažeráka, žalúdka, žalúdočné
a dvanástnikové vredy, krvácania zo zažívacieho traktu,
ochorenia čriev, pečene, podžalúdkovej žľazy.

ambulanciou. „Samotná interná medicína je veľmi rozmanitý odbor. Pacient neprichádza s hotovou diagnózou,
ale so symptómom – príznakom ochorenia, ako napríklad
dušnosť, bolesti na hrudníku,
opuchy nôh a úlohou lekára
je nastoliť diagnostický algoritmus k stanoveniu správnej
diagnózy a následnej liečby,
ktorá je pre pacienta život zachraňujúca.“
Aj na tomto oddelení
chýba kvalifikovaný
personál
Na internom oddelení disponujú 40 lôžkami, v rámci
interného oddelenia ženy
a muži. Šesť samostatných
lôžok je vyhradených pre pacientov vyžadujúcich monitoring vitálnych funkcií, resp.
starostlivosť JIS, kde sú hospitalizovaní pacienti v priamom
ohrození života. Súčasťou
oddelenia sú aj dve nadštandardné izby.
„Ako každé oddelenie, aj
my v rámci interného oddelenia bojujeme s nedostatkom
personálu. Chýba kvalifikovaný zdravotný personál, či
už lekári, zdravotné sestry,
sanitári, ale s touto problematikou bojuje v súčasnom
období prakticky celé zdravotníctvo. Štatisticky na Slovensku len lekárov chýba viac
ako 3000, počet potrebných
zdravotných sestier, sanitárov,

Účasť na kardiologických
kongresoch
Interné oddelenie spolupracuje s vyššími pracoviskami, najmä s FNsP F. D. R. B.
Bystrica, s pľúcnym ústavom
V. Hágy a na veľmi vysokej
úrovni so SÚSCCH B. Bystrica, s ktorým takmer denne
konzultujú kardiologických
pacientov, prekladajú pacientov za účelom realizácie
perkutánnej koronárnej intervencie v prípade vzniku
akútneho infarktu myokardu. Podľa slov primárky, na
základe rýchlej intervencie
dokážu intervenční kardiológovia spriechodniť postihnutú cievu a výrazne zlepšiť pacientovi ďalšiu kvalitu života
a veľakrát v prípade správne
stanovenej diagnózy a rýchlemu kontaktovaniu zachrániť život. Veľmi dobrú spoluprácu Emília Zlevská ocenila
aj s oddelením arytmií, kde
v prípade potreby prekladajú pacientov za účelom implantácie kardiostimulátora.
„Spoluprácu medzi našimi
oddeleniami neustále vylepšujeme účasťou na kardiologických kongresoch a prípravou edukačných seminárov
medzi našimi pracoviskami.
Zároveň si veľmi cením spoluprácu aj s inými oddeleniami
v rámci NsP Brezno, s ktorými úzko spolupracujeme, a to
hlavne oddelenie LDCH, ktoré nám pomáha pri doliečovaní pacientov.“
Personál interného oddelenia prosí pacientov a ich
príbuzných o spoluprácu,
najmä čo sa týka vzájomnej
komunikácie. „Zároveň v mene našich pacientov ďakujem
všetkým, ktorí nám pomáhajú
skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vážim
si vašu pomoc a ústretovosť.
Naši pacienti, najmä tí vo vysokom veku a s onkologickým
ochorením, si to určite zaslúžia,“ dodala na záver primárka Emília Zlevská.
(md)

Z technických príčin až do odvolania sa v NsP Brezno,
n.o. nevykonávajú mamografické vyšetrenia. NsP Brezno, n.o. táto situácia mrzí, ale súčasný mamograf sa pokazil a vzhľadom na jeho vek a opotrebovanie je už neopraviteľný. V rámci projektu IROP bude popri iných
zdravotníckych prístrojoch zakúpený aj nový mamograf. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie k jeho
zakúpeniu. Predpoklad zakúpenia a spustenia nového
mamografu je začiatok roka 2020.
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Odpadkové koše slúžia len na drobné odpady
Nové smetné koše, ktoré
v posledných rokoch pribudli v meste, slúžia hlavne na
odhodenie príležitostných
odpadkov, a nie na zbavovanie sa nepotrebných vecí. Na
to sú určené malooobjemové
alebo veľkoobjemové kontajnery.
Brezňania sa opäť môžu
zbavovať nepotrebných vecí,
ktoré im zbytočne zapĺňajú
priestory bytov, záhrad, pivníc či garáží.
Malé smetné koše na
príležitostné odpadky
Za posledné roky v Brezne
pribudli štýlové smetné koše
s erbom mesta. Breznianska
samospráva sa tak rozhodla
nezvyčajným spôsobom riešiť
otázku pravidelného znečisťovania verejných priestranstiev a množstva odpadkov
končiacich mimo nádob na
to určených. Výsledkom majú byť čoraz krajšie a čistejšie
ulice a menej neporiadnych
obyvateľov. Tieto nádoby
v pravidelných intervaloch
Technické služby vyprázdňujú. „Aj takýmto spôsobom
sa snažíme skvalitniť mestské prostredie a predchádzať
jeho znečisťovaniu. Na čo
však upozorňujem, hlavne
obyvateľov Predných Halán,
že odpadkové koše slúžia na
odhodenie príležitostných
odpadkov a nie na zbavovanie sa igelitových vriec, ktoré
sú preplnené zmesovým komunálnym odpadom. Na tento odpad majú občania k dispozícii 1100 l maloobjemové
kontajnery, a na komunálny

či objemný odpad slúžia veľkoobjemové kontajnery,“
vysvetlil riaditeľ Technických
služieb Lukáš Jeremiáš.
Termíny pristavenia
veľkoobjemových
kontajnerov
Dovoz veľkoobjemových
kontajnerov zabezpečujú
Technické služby a počas posledných prázdninových dní
v auguste ich už mohli využiť občania bytových domov
na uliciach ŠLN, Nálepkova,
Fraňa Kráľa (nízke), 9. mája,
MPČĽ, Mládežnícka, Tisovská, Glianska, Podkoreňová,
ČSA, Malinovského, Krčulova, Sládkovičova, F. Kráľa
– vysoké, Fučíkova, L. Sáru,
Švermova, Clementisova,
Černákova, Laskomerského,
Hradby, B. Němcovej, Rázusova. Obyvatelia rodinných
domov na uliciach Školská,
Kozmonautov, Sekurisova,
Moyzesova, Vránskeho, Cintorínska, Hradby, Nám. gen.
M. R. Štefánika, Okružná,
Padličkovo, SNP, Baštova,
Glianska, Tehelňa, Vagnárska, Hlavina mali kontajnery
k dispozícii od 2. do 8. septembra. Tento týždeň od 9.
do 15. septembra poslúžia
pre ulice Cesta osloboditeľov, Mliekarenská, M. Benku,
Potočná, Mládežnícka, Dolná, Horná, Nová, Vrbová,
Krátka, Budovateľská, Poľná,
Mostárenská, Lúčna, Rovne,
od 16. do 22. septembra pre
ulice Švermova, Jesenského,
Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hronská, Jilemnického,
Pionierska, Šoltésovej, NDH,
Rázusova, Černákova, B.

Malé smetné koše slúžia len na
príležitostné odpadky. FOTO: MSÚ

Němcovej, Laskomerského,
Bottova, ČSA, Zadné Halny,
Lesná, Jarmočisko, Predné
Halny, Chalupkova, Stromová, Záhradná a od 23. do 29.
septembra ich môžu využiť na
uliciach Štúrova, Lichardova,
Kukučínova, Židlovo, Brezenská, Pod Hôrkou, Kiepka,
Klepuš, Rohozná, Tisovská
cesta, Podkoreňová, Kuzmányho, Šrámkova, Čipkovo
nábrežie.
Odpad môžete previezť aj
do zberného dvora
Termín od – do znamená,
že v tomto období budú pristavované a sťahované, a nie,
že tam ostanú počas celého
uvedeného obdobia. Záro-

Mestská polícia Brezno zasahuje
Príslušníci mestskej polície dohliadajú na verejný
poriadok v uliciach mesta,
v školských areáloch, parkoch, na dopravnom ihrisku,
železničnej stanici aj v okolí
nákupných centier a hypermarketov, kontrolujú zákaz
fajčenia a riešia dopravné
priestupky, neoprávnené
parkovanie na trávnikoch či
vyhradených miestach. To
ale zďaleka nie je všetko a my
vás o tom budeme pravidelne
informovať.
V pondelok 26. augusta ráno zavolali obyvatelia Ulice
ČSA hliadku mestskej polície
na detské ihrisko, kde sa na
hojdačkách hojdali dospelé
osoby. Tým policajti vysvetlili,
že ihrisko je určené pre malé

deti, takže museli toto miesto
opustiť, a vec uzavreli napomenutím.
V predposledné augustové
ráno hliadka mestskej polície
preverovala oznámenie, že v
blízkosti autobusovej zastávky
v Predných Halnoch v smere
do Brezna sa už nejaký čas šíri
neznesiteľný zápach. Policajti
na mieste skutočne našli páchnuce vrecia s odpadom, ktoré
pre potreby ďalšieho vyšetrovania zdokumentovali a privolali tím Technických služieb
Brezno (TS), ktorý zabezpečil
jeho odvoz.
Prvé septembrové dni sa
niesli v znamení pravidelných
kontrol v areáli bývalých kasární, odkiaľ mestskí policajti
opäť vykázali niekoľko asociálov, ktorí sa v tomto objekte

zdržiavali. Rovnako požiadali pracovníkov TS, aby zabezpečili odvoz pozostatkov
mŕtveho psa, ktoré spozorovali v blízkosti kontajnera na
Ulici ČSA. Viac šťastia mal
stratený štvornohý chlpáč,
ktorého sa vďaka všímavému
okoloidúcemu podarilo vrátiť domov. Privolaná hliadka
pomocou čítačky zistila číslo
jeho mikročipu a následne cez
register spoločenských zvierat
kontaktovala majiteľku.
Zvieratá riešili príslušníci
MsP aj v stredu 4. septembra,
keď v skorých ranných hodinách preverovali oznámenie,
že na Tisovskej ulici znečistili
vozovku kravy. Majiteľ stáda
musel cestu vyčistiť a následne
vec vyriešili dohovorom.
(eš)

veň TS upozorňujú obyvateľov, aby nevhadzovali do
nich nebezpečný odpad ako
práčky, chladničky, televízory, akumulátory, žiarivky, ale
ich vyložili vedľa neho. Jeho
odvoz zabezpečia vhodným
spôsobom, alebo tento odpad
môžete priviezť do zberného
dvora na TS Brezno počas celého roka v pondelok až sobotu od 8.00 do 17.00. Do pristavených kontajnerov ani vedľa
nich neukladajte opotrebované pneumatiky. Odovzdajte
ich predajcovi, alebo pneuservisom, ktoré sú zo zákona
povinné vám ich prevziať bezplatne. Termíny upratovania
si môžete pozrieť na webovej
stránke Technických služieb.

Kontajnery pristavia aj
v záhradkárskych osadách
Termín upratovania je vyhradený aj pre rodinné domy,
a to, od 30. septembra do 6.
októbra poskytnú veľkoobjemový kontajner na uliciach
Pestrovateľská, Lúčky, Šiašovo, Jelšová, Poľná, Lúčna,
Cesta osloboditeľov, Hlboká
a od 7. do 13. októbra v častiach Podkoreňová, Kôšikovo, Zúbrik, Rohozná, Kriváň,
Dvoriská, Kozlovo.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhradkárskych osád
Čachovo, Kuľbová 1, 2, Glianska, Padličkovo techničiari
odvezú v čase od 14. do 20.
októbra.

(md)

Výťažok z gulášu primátor
odovzdal Dominike
Vedenie mesta minulý
týždeň v stredu odovzdalo výťažok z primátorského gulášu podávaného na
Bomburových slávnostiach Dominike, ktorá
trpí ťažkou poruchou autistického spektra.
Bomburove slávnosti
na námestí v Brezne sa už
neodmysliteľne spájajú aj
s pomocou tým, ktorí to
najviac potrebujú. Návštevníci podujatia si opäť
mohli za dobrovoľný príspevok pochutnať na charitatívnom primátorskom
guláši. „Tento rok sme sa
rozhodli podať pomocnú

ruku 27-ročnej Dominike
z Brezna, ktorá trpí ťažkou
poruchou autistického
spektra a vyžaduje intenzívnu starostlivosť, ktorú
jej zabezpečuje matka.
Ďakujem všetkým, ktorí si
guláš kúpili, a tak prispeli
na dobrú vec, ako aj Divadelnému súboru Jána
Chalupku, ktorý vyzbieral
130 eur,“ povedal primátor
Tomáš Abel.
Výťažok zo zbierky 645
eur rodina použije na rehabilitačný pobyt, ktorý je
finančne náročný, ale Dominike pomôže k zlepšeniu zdravotného stavu.
	(md)
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Letí, letí, všetko letí, alebo festivalová
horúčka v Brezne čoskoro začína
Keby ste v detskej hre „Letí, letí...“ povedali, že čas, tak
musíte dať zálohu, ale pri pohľade na kalendár zisťujem,
že len pred pár dňami som
písal prvý článok o 15. ročníku inšpiratívneho festivalu
s medzinárodnou účasťou
Divadelná Chalupka 2019.
Teraz, keď som začínal písať
tento posledný článok, a to
nevymyslíš – to je život – pri
pohľade na webovú stránku
„chalupky“ zostávalo do začiatku 15. ročníka presne 15
dní, 15 hodín a 15 minút.
Skôr, ako si predstavíme
festivalovú ponuku, dovoľte
pár čísiel na úvod. Tak ako
všetky doterajšie ročníky
(pred pätnástimi rokmi sme
boli mladší a krajší) organizuje Stredoslovenské osvetové
stredisko v Banskej Bystrici
so svojimi spoluorganizátormi z DS J. Chalupku mesta
Brezno, s mestom Brezno a jeho organizáciami a aj v tomto roku je to tak. Každý rok
festival zabezpečuje okolo 25
ľudí, ktorí sa starajú nielen
o programy, ale hlavne o všetkých účinkujúcich, techniku,
prepravu, ubytovanie, stravu,
o hostí a hlavne o dobrú pohodu.
Na pätnástom ročníku sa
predstavia divadlá zo štyroch
krajín (Česká republika, Poľsko, Ukrajina a Slovensko).
Príde až 185 účinkujúcich zo
sedemnástich súborov, ktorí
zahrajú 23 divadelných predstavení. Divadlo sa bude hrať
nielen v Brezne, ale aj v Čiernom Balogu, Podbrezovej,
Polomke a Závadke. A dúfame, že náš predpoklad o prekonaní rekordu v návštevnosti nad 3500 divákov sa naplní.
Pozývame vás všetkých od
tých najmenších až po fajn-

Vrabčák a anděl.
FOTO: ARCHÍV SOS

kde sa bude spomínať Legenda (Jánošikowa). Okrem spomínaných pánov si zahrajú aj
ich bábky, niekoľko hudobných nástrojov. Veď to všetko
patrí k jarmočnému divadlu.

Škaredé káčatko.
FOTO: ARCHÍV SOS

šmekrov osláviť malé jubileum - 15. ročník inšpiratívneho festivalu s medzinárodnou
Divadelná Chalupka.
Pre deti je pripravené Teatro Neline, ktoré priamo
v škôlkach zahrá rozprávočku Stolček, prestri sa!. Deti
školopovinné uvidia Divadlo
Bebčina z Novej Dubnice
s hrou Ale sme sa narobili, Divadlo Drobátka z Martina ponúkne Dreveného tatu, ale aj
Bábkové divadlo Žilina a ich
rozprávka Škaredé káčatko.
Starším deťom zahrajú, v slovenskej premiére poľskú hru
Jeremy vyrástol z lol členovia
Štúdia mladých DSJCH v spolupráci s LDO z breznianskej
ZUŠ, Divadlo Tribunalis
z Liptovského Mikuláša vo
svojej hre Štefánka ukáže, čo
sa deje v triede, keď chýba učiteľ. Deti Divadla ATĎ zo ZUŠ
Z. Parákovej zo Žiaru nad
Hronom rozohrajú príbeh
o guľke v inscenácii Smútok
za Johnom Lennonom v dvojpredstavení spolu s Divadlom

Stolček, prestri sa!
FOTO: ARCHÍV SOS

Malý princ z ukrajinského
mesta Rivné, ktoré rozohrá
smiešny príbeh Druhá mladosť. Pre stredoškolákov je
pripravená tiež pekná porcia.
Uvidia Divadlo Šesť Pé z Partizánskeho v hre na námet
novely kultového autora J. D.
Salingera Za pokus to stojí
a poslucháčka herectva na
Akadémií umení v Banskej
Bystrici Katka Sačková v hre
SLOvá BODAjú.
Bude sa hrať nielen
v Brezne. Do Čierneho Balogu (18.9.2019 o 19.00) a Polomky (19.9.2019 o 19.00)
prídu zahrať svoju úspešnú
komédiu Bisťu dedina – Voľby divadelníci z Divadla Ráztočan.
Predstavenia v synagóge
V stredu 18. septembra sa
od 17.30 zabavíte na milej komédii poľskej herečky Magdaleny Bochan Jachimek Mamy
problem. Názov predstavenia
zámerne neprekladáme, hoci by stačilo doplniť iba dva

dĺžne. Ale v tejto hre sa uvidí
nejedna žena, pretože energická Magda rozohrá množstvo situácií zo života ženy
od okamihu, keď zistí, že pod
srdcom nosí nový život. A to,
že materstvo nie je len o radosti, ale aj o problémoch si
v jej podaní vychutná aj mužský divák. Druhé predstavenie v synagóge sa uskutoční
v tom istom čase o deň neskôr
19. septembra. V inscenácii
Podzemné blues si schuti zahrá člen divadla Homo Fuge
z Púchova Michal Vidan. Toto
divadlo nie je v Brezne neznáme a Michala ste už mali
možnosť vidieť v hre Čakanie
na Godota. Teraz nás však
zavedie na preplnenú stanicu
metra, kde nám, ako správny
egoista a excentrik povie, čo si
myslí o zvyšku ľudstva. Pevne
veríme, že Tomáš Pohorelec
a Juro Haviar z Medzibrodu
nevystúpia v piatok v synagóge, ale na plánovanom mieste
v mestskom parku. Zahrajú
tam o 16.00 svoju „taškaricu“,

Čo uvidíte na hlavnej
scéne?
Pestrá ponuka bude aj
na hlavnej festivalovej scéne v sále MsDK Brezno. Už
v stredu 18. septembra o 19.30
vás prídu zabaviť divadelníci
z neďalekej obce, ktorí si hovoria Medzibrodské kočovné
divadlo, aby rozohrali komédiu s trpkým podtónom Jeppe z vršku. Aj táto inscenácia
medzibrodských kočovníkov
žne úspechy a hlavný predstaviteľ opilca Jeppeho zbiera
jednu cenu za herecký výkon
za druhou. Zabavíte sa.
Pre milovníkov slovenskej
klasickej tvorby sme na štvrtok 19. septembra tiež o pol
ôsmej pripravili vystúpenie
Hriňovského divadla. V tejto
sezóne si vybrali dve predlohy
od Jozefa Gregora Tajovského, v ktorých budú ohýbať
Sľuby. Presvedčivé herecké
výkony, pekná hudba, jednoduchá scéna a veľmi príjemný
zážitok. Určite si nenechajte
ujsť.
Záver festivalu bude patriť
opäť profesionálnemu divadlu a tento rok po prvýkrát zo
zahraničia. Městské divadlo
Brno patrí k najprogresívnejším divadelným súborom
u našich západných susedov.
Muzikál Vrabčák a anděl vám
umožní pozrieť sa na príbeh
priateľstva dvoch svetoznámych žien – Edith Piaf a Marlene Dietrich. Jedna plná vášne, energie a búrlivých citov,
druhá chladná a cynická, no
pritom fascinujúco príťažlivá. V hlavných úlohách sa
predstavia Hana Holišová
(Edith) a naša rodáčka Katarína Mikulová (Marlene). Počas inscenácie zaznie takmer
dvadsať piesní, ktoré identicky a hlavne naživo zaspievajú
obe protagonistky. Budú vám
behať príjemné zimomriavky
po chrbtoch.
Dámy a páni, ráčte vstúpiť na predstavenia festivalu
Divadelná Chalupka. Vstup
je voľný presne po pokladňu. Ale vstupenky si už môžete kupovať v predpredaji
v breznianskom TIK-u. Tešíme sa na vás.

Maroš Krajčovič
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S úctou a vďakou si aj v Brezne pripomenuli
75. výročie Slovenského národného povstania
Mestá a obce na celom Slovensku vzdali hold hrdinom
jednej z najvýznamnejších
udalostí našich novodobých
dejín. Brezno, ako jedno
z centier Slovenského národného povstania, nebolo
výnimkou.

dní, vážiť si svoju vlasť a byť
hrdý na to, že som Slovák a žijem v krajine, ktorú si treba
chrániť a zveľaďovať. Práve
preto muži, chlapci, mnohí
z nich vo veku detí, dokázali
povstať, zobrať do ruky zbraň
a obetovať všetko, čo mali.
Ako mi sám povedal, prišiel
sa pokloniť svojim druhom
v boji, ktorí nemali to šťastie
a nedožili sa slobody, ale dozerajú na neho zhora a denne
mu dodávajú silu kráčať ďalej.
Robí tak z úcty k nim, z úcty
k obetiam.“

Celé Slovensko si pripomenulo 75. výročie vypuknutia
Slovenského národného povstania (SNP), ktorého odkaz
nás zaväzuje k šíreniu solidarity, úcty človeka k človeku.
Nezabúdajme na
obetavosť ľudí, ktorí za
nás bojovali
V stredu 28. augusta si
predstavitelia mesta, štátnej
správy a samosprávy, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
zástupcovia politických strán
spolu s desiatkami obyvateľov
Brezna uctili pamiatku padlých bojovníkov, ktorí pred
sedemdesiatimi piatimi rokmi svojím konaním povedali
jasné nie nebezpečnej ideológii, založenej na nenávisti,
intolerancii, rasizme a xenofóbii.
Ako vo svojom príhovore
povedal viceprimátor mesta Ján Králik, nemali by sme
zabúdať na hrdinstvá našich
otcov a starých otcov, ktorí to
nevzdali a bojovali za slobodu
pre ďalšie generácie. Mnohí
z nich sa obetovali vzdorujúc fašistickej ideológii, nezmyselnému krviprelievaniu
a násilnostiam. „Náleží nám
pripomínať si význam SNP,
udržať ho v našich srdciach
a nezabúdať na obetavosť, odhodlanosť, hrdinstvo a odvahu ľudí, ktorí bojovali za nás

Uctili si pamiatku padlých bojovníkov.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

všetkých. Dovoľte, aby som
vyjadril úctu a vďaku tým,
ktorí spomienkové oslavy nemôžu prežívať s nami, pretože
práve oni sa zaslúžili o tento výnimočný deň. Mnohí
z nich položili život v boji, alebo sa dnešných dní nedožili.
Naša spomienka patrí aj tým,
ktorí zahynuli pri vypaľovaní
slovenských obcí či prenasledovaní za to, že napomáhali
partizánom, ošetrovali, podporovali, alebo boli zavraždení z rasových dôvodov. Všetci máte rovnakú zásluhu na
tom, že Slovensku sa podarilo
zbaviť obrovskej ťarchy, ktorú predstavovala spolupráca
s Nemeckom a že sa dnes hrdo
radíme do veľkej protihitlerovskej koalície a k ideálom,
pre ktoré je najvyšším cieľom
obrana slobody a spravodlivosti. Ďakujem vám všetkým
za odvahu, statočnosť a obe-

Brezno bolo jedno z centier Slovenského
národného povstania.  FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

tavosť,“ povedal na záver Ján svojom prejave spomenuKrálik.
la priameho účastníka SNP,
s ktorým sa stretla na tohtoVážme si, že sa
ročných oslavách v Krpaprebúdzame do
čove. „Tento starý muž nám
pokojných dní
v niekoľkých vetách dokázal
Prítomným sa prihovori- odovzdať obrovskú životnú
la aj prednostka Okresného skúsenosť. Vážiť si to, že sa
úradu Ingrid Poliaková. Vo prebúdzame do pokojných

Členovia SZPB nesú odkaz
SNP
Na hrôzy vojny, obete SNP,
tých, čo padli v boji, ale aj
tých, čo podľahli zbesilému
vraždeniu esesákov a gardistov po potlačení SNP, spomínal vo svojom príhovore aj
predseda oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB)
v Brezne Jaroslav Demian.
Podľa jeho slov, väčšina priamych účastníkov povstania,
ktorí prežili túto krutú dobu,
sa neskôr rozhodli prezentovať ciele, zámery a výsledky
povstania vo svojej aktívnej,
angažovanej práci v SZPB.
„A sme to práve my, členovia
zväzu, ktorí už 75 rokov nesieme odkaz SNP od pamätného roku 1944 až po dnešok.
Odkaz jasný a zreteľný: Nezabúdať na úlohu a význam povstania, nezabúdať na obete,
na ich odvahu, odhodlanie,
nasadenie a aktívne bojovať
proti akýmkoľvek prejavom
nacizmu a fašizmu, ale aj prejavom xenofóbie, rasizmu,
antisemitizmu... Česť a sláva
hrdinom SNP.“
(md)

Piknik u Rázusa museli presunúť do čajovne
V sobotu sa po druhýkrát
uskutočnila akcia Piknik
u Rázusa, ktorú zorganizoval Mestský mládežnícky
parlament pod záštitou mesta Brezno. Pre nepriaznivé
počasie sa podujatie muselo
uskutočniť v čajovni.
Druhý ročník pikniku plánovaný pri soche Martina
Rázusa v mestskom parku
zmarilo počasie. Poriadny
lejak hodinu pred podujatím
prinútil organizátorov použiť záložný plán, ktorým boli
priestory čajovne. Na nálade

Piknik u Rázusa museli presunúť do čajovne.

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

všetkých účastníkov to však
neubralo.
„Hrali sme hry, spievali,
popíjali čaj a užívali si sobotné
popoludnie. Gitara putovala
po ľuďoch a okrem nášho speváka Peťa Beličáka si zaspievali aj mnohí iní. Dokonca sa
nám podarilo osláviť aj narodeniny dvoch účastníkov pikniku a pri symbolickom sfúknutí sviečky im zaželať všetko
najlepšie. Z pohľadu návštevnosti verejnosti táto akcia nebola naša najúspešnejšia, ale
veríme, že sa to už na treťom
ročníku nášho pikniku zme-

ní,“ povedala Natália Letková
z Mestského mládežníckeho
parlamentu v Brezne. Ako dodala, v spolupráci s mestom
pozývajú všetkých na ich ďalšiu peknú akciu Šarkaniáda,
ktorá sa uskutoční niekedy
v priebehu októbra.
„O ďalších podrobnostiach
určite budeme informovať na
našom facebooku a Instagrame a samozrejme prostredníctvom plagátov. Preto zbystrite pozornosť a nenechajte si
ujsť ďalšie skvelé podujatie,“
uzavrela Natália.
(md)
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číra tekutina

magma

pridajú soľ

odborový zväz
rozdeľoval

latinský pozdrav

ruský súhlas

české mesto

T2

ukazovacie
zámeno

český maliar
šúchal

T3
odtrhne

T4

veľká nádoba
na varenie

kocka (lat.)
sociálny prípad
(slang.)

skokom (čes.)

typ ruských
lietadiel
zariadenie v
elektrárni

kónus (čes.)
časť chrbtice

starší (skr.)
vodný tok

T5

Mária (dom.)
Power Level
Angle

pisknutie
súvisiaca s
osou

švajčiarska
rieka
skrútil, namotal

Kúpna zmluva

Rota
materiálového
zabezpečenia

časť tváre
daj na iné
miesto

pooliepa

časť pánskeho
obleku

Šport. Klub
Atlétov
mastná zemina

stanový tábor

ponára
variabilný
symbol

T1

slovko úcty v
Ázii
EČV Lipt.
Mikuláša

výrobca
elektroniky
Olympijské hry

pracoval na
krosnách
bulharské
pohorie

druh margarínu

Odborový zväz
označenie múky

mne patriaci
patriaci Elovi

slovenská rieka
namotáva

zoťal

Pomôcky:
ÝT,
RODOPI,
LISORA,
VITELO

kilometer

ušno-krčnonosné
oddelenie

obyvateľ Ázie
(hov.)

časť kostry

pracuje s
pluhom
stratený (angl.)

povrchová baňa
namrvené seno

plat vojaka
poľovačka

osobné zámeno
mužské meno

falošný po
flámsky
obyvateľ Indie

ženské meno
predložka

obchodný
reťazec
osobné zámeno

Občianska dem.
iniciatíva
plošná miera

Inter City

European
community

T6
hrbatý živočích

zviera (nem.)

1700 v Ríme

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 20. septembra. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Máriu Mikušovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Krasokorčuľovanie je celoročná príprava,
veľa driny, tvrdé pády a skoré rané vstávanie
Zimná sezóna 2018/2019
sa pre krasokorčuliarov
z Ice Skating Team Brezno
skončila v marci rozpustením ľadu, kedy začína
každoročná úprava ľadovej
plochy v Aréne Brezno. Deti však pokračujú aj v letnej
príprave a to suchými a kondičnými tréningami.

Krasokorčuliari sa presúvajú na atletickú dráhu, na
kolieskové korčule, využívajú multifunkčne ihrisko, kde
naberajú kondičku, posilňujú
a trénujú. K tréningom patrí
aj regenerácia a na to využívajú plaváreň, navštevujú
masáže a wellness. Intenzívnejšie sa pripravujú aj po
umeleckej a interpretačnej
stránke na hodinách gymnastky a baletu. Krasokorčuľovanie je krásny šport, tanec
na ľade, ladné pohyby, ligotavé šaty, ale za tým všetkým
je tvrdá drina, nespočetné
množstvo pádov, náročnej
prípravy mimo ľadu, ranné
vstávanie. Nie je to zimný
šport, ale celoročná príprava
na ľade aj mimo neho, tréningy, sústredenia, príprava

Letné sústredenie v Banskej Bystrici.
FOTO: MARIANA KOVÁČIKOVÁ

na výkonnostné testy a na
preteky.
Deti z IST Brezno sa zúčastnili 12-dňového sústredenia v Banskej Bystrici. Tréningy na ľade viedli uznávané
trénerky z KK ISKRA BB
Zuzana Paurová - Babiaková a Silvia Končoková. Deti
zvládli dvojfázové tréningy
na ľade, kondičnú prípravu
na suchu, ale aj každodennú
baletnú prípravu. Zo sústredenia si priniesli motiváciu

do novej sezóny, začali pracovať na nových skokoch, piruetách, tanečných a krokových
variáciách. Bolo to náročné
nielen pre deti, ale aj rodičov,
vstávať ráno a pripraviť deti,
aby už o 6.00 mohli korčuľovať. Užili si však aj veľa zábavy, hrali rôzne hry a robili
spoločné aktivity. Krasokorčuľovanie je individuálny
náročný šport, ale do života
deťom prináša okrem všestrannej športovej prípravy

aj nerozlučné kamarátstva,
naučí ich zodpovednosti a samostatnosti.
Občianske združenie IST
Brezno pripravilo od septembra pre všetkých priaznivcov
a milovníkov športu v Brezne
a okolí krasokorčuliarsku
prípravku pre deti, ktoré sa
chcú naučiť korčuľovať alebo
zdokonaliť v technike korčuľovania pod vedením skúsených trénerov. Všetci sa už
tešíme na novú sezónu. (mk)

Páleník a Tokárová
víťazne v Dubnici
Záverečné kolo súťaže
družstiev v atletike v kategórii dorastu a mladšieho
žiactva sa konalo 29. augusta
v Dubnici nad Váhom.
Pretekári atletického klubu
z Brezna potvrdili najmä v bežeckých disciplínach dobrú
formu a dosiahli slušné výsledky, čo je potešiteľné pred
začínajúcou crossovou sezónou.
Z výsledkov: dorast: 1. Páleník Matúš 1500 m 4:47,76 min,
1. Tokárová Andrea 400 m
1:04,36 min, 2. Kvietková Laura oštep 31,58 m, 2. vrh guľou
11,13 m, 2. Tomčík Gorazd oštep 43,54 m, 3. výška 170 cm,
4. 400 m cez prekážky 1:12,61
min; mladšie žiactvo: 2. Vozárová Klára 1500 m 5:58,15
min, 3. Katona Michal výška
130 cm, 3. 60 m 8:86 s, 4. Balážová Vanesa kriketka 35,18 m.

(mč)

OZNAM
Počas septembra bude PLAVÁREŇ - MAZORNÍKOVO ZATVORENÁ z dôvodu pravidelnej
údržby.

Majstrom Horehronskej hasičskej ligy sa stali Polomčania
V nedeľu to v Brezne opäť
poriadne žilo. Po tretíkrát
sa uskutočnilo finále Horehronskej hasičskej ligy. Na
námestí vládla zdravá súťaživá atmosféra a všetci si
užili kopec zábavy. Niekoľko
prekvapení čakalo aj na najmenších.

nevydaril chlapcom z DHZ
Valaská, a tak im ušlo víťazstvo
aj v poslednom 6. kole. V lige sa DHZ Valaská nakoniec
posunula na 3. miesto, druhé
patrí DHZ Gašparovo a titul
majstra HHL získalo družstvo
OZ Hasič Polomka.“

Finále prilákalo na námestie
množstvo ľudí, ktorí prišli pookriať a povzbudiť súťažiacich.
Predstavili sa aj
zástupcovia mesta
Cieľom horehronskej súťaže
je rozvoj hasičského športu u
dobrovoľníkov v okrese, vychovávať deti a mládež k láske
k hasičstvu, ale aj telesný rozvoj či nadväzovanie nových
priateľstiev.
Horehronská hasičská liga
(HHL) sa po tretíkrát konala
v Brezne. Vo finále pod moderátorskou taktovkou Tomáša Pašiaka si zmerali sily
družstvá, ktoré behali v HHL
počas sezóny 2019. Na lige sa
zúčastnilo 5 ženských a 8 mužských družstiev. Po slávnostnom nástupe sa v otváracom
útoku predstavili zástupcovia
Brezna, ako aj poslanci mest-

Horehronská hasičská liga.
FOTO: OZ HASIČ POLOMKA

ského zastupiteľstva v Brezne čo pozerať. Ako informovaa VÚC Banská Bystrica Mar- la Ivana Tokárová z HHL, po
tin Juhaniak a Daniel Struhár. skončení finále sa predviedli
tímy zo žrebovania – každé
družstvo mužské, ženské maMužská kategória bola
napínavá do posledného
lo jedného zástupcu v týchto
útoku
útokoch plus – na rozdeľovači
Po ukážkach sa už predvied- bežal tiež zástupca rozhodcov
lo 13 mužských a ženských Kamil Ševc.
„Obe kategórie boli do finádružstiev. Veru, bolo sa na

lového kola otvorené, ašpirantov na víťazstvo bolo niekoľko.
V ženskej kategórii ho obhájili
ženy z Janik Fire Team, druhé
takisto obhajkyne druhého
miesta OZ Hasič Polomka a na
treťom mieste skončili ženičky z DHZ Hriňová. Mužská
kategória bola napínavá do
posledného útoku, ktorý sa

Prekvapenia čakali
aj na deti
Počas nedele na námestí čakalo pár milých prekvapení aj
na deti. Pripravené boli pre ne
rôzne hasičské aktivity, kreslenie, mini hasičské autíčka,
malé historické hasičské autíčko, ako aj historické hasičské vozidlo, na ktorom prišli
v historických uniformách
hasiči z DHZ Valaská. „Ďakujeme všetkým, ktorí sa na finále zúčastnili a podporili nás.
Hlavne mestu Brezno a jeho
zamestnancom, VÚC BB a jeho poslancom, ktorí finančne
podporili finále Horehronskej
hasičskej ligy 2019. Máme za
sebou piaty ročník fungovania
ligy. Nie vždy je to ľahké, ale
o to krajšie. Dúfame, že o rok
sa vidíme znova na námestí
v Brezne,“ dodala na záver Ivana Tokárová.
(md)
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FK BREZNO INFORMUJE

Brezňania si na konto pripísali dve remízy
V. liga sk. C
6. kolo 8. septembra
Brezno – ladomerská Vieska 1:1 (0:0), gól
Brezna: repiský (vl.) rozhodca: jakub kyseľ,
333 divákov.
Prvý polčas mali územnú prevahu domáci
futbalisti, žiadnu vyloženú šancu si však ani
jedno mužstvo nevytvorilo. Druhý polčas pokračovalo Brezno v nastolenom trende. V 58.
minúte im to prinieslo otvárací gól na 1:0, ktorý
si do vlastnej brány vsietil Jaroslav Repiský. V
závere zápasu sa osmelili aj hostia. Začali sa viac
tlačiť k domácej bráne a s istou dávkou šťastia sa
im podarilo vyrovnať na 1:1 zásluhou Dobrotu.
(pat)
1. FK 09 Bacúch
2. OFK 1950 Priechod
3. OTJ Hontianske Nemce
4. ŠK Hrochoť
5. FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA
6. FK Selce
7. FK BREZNO
8. OŠK Lieskovec
9. FK Sitno Banská Štiavnica
10. TJ ŠK Sokol Jakub
11. MFK Strojár Krupina
12. ŠK SÁSOVÁ
13. TJ Lovča
14. OŠK Dobrá Niva

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
4
3
3
2
2
1
2
1
0
1
0

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

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

14:3
15:12
13:8
9:8
13:9
14:8
14:9
14:7
12:10
10:16
9:14
1:8
10:20
5:21

18
15
12
12
11
10
9
8
6
6
4
3
3
1

III. liga SD U19
6. kolo 7. septembra
krásno nad kysucou – Brezno 1:1 (0:0), gól
Brezna: Nosáľ, rozhodca: Ladislav Šlapka, 50
divákov.
Brezňania odohrali majstrovský zápas na
Kysuciach s kvalitným súperom. Napriek vyrovnanému prvému polčasu mali viac gólových
príležitostí Horehronci, no nedokázali ich premeniť. V druhom polčase sa po individuálnej
chybe ujali vedenia domáci. Za krátky časový
úsek sa však hosťom podarilo vyrovnať, vytvorili si veľký tlak, z ktorého plynuli výborné, ale
nepremenené šance. V závere mohli domáci po
ojedinelom protiútoku streliť víťazný gól, ale
šťastena tentoraz stála na strane mladého tímu
z Brezna.
(vk)
1. FK BREZNO
2. FK Čadca
3. MŠK NOVOHRAD Lučenec
4. MŠK Tisovec
5. TJ Sklotatran Poltár
6. MFK Dolný Kubín
7. MFK Detva
8. FK Slovan Kúpele Sliač
9. TJ Tatran Krásno nad Kysucou
10. FK Rakytovce
11. MFK Nová Baňa

4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4

3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0

1
1
0
1
0
1
1
1
2
0
0

0
0
1
1
2
1
1
2
1
3
4

19:1
8:2
17:5
3:9
13:7
12:8
4:3
7:8
1:2
0:11
0:28

10
10
9
7
6
4
4
4
2
0
0

Cyklojazda histórie v Brezne.
FOTO: lukáš pšenčík

Cyklojazda histórie
Dva najväčšie hradné
komplexy a desiatky športových nadšencov, ktorí sa ich
rozhodli symbolicky prepojiť.
Začiatkom septembra sa
uskutočnil už 18. ročník Cyklojazdy histórie, ktorá prostredníctvom športu spája dve
významné turisticky atraktívne miesta. „Cyklojazda histórie je tradičné podujatie sprevádzajúce Výstup na Pustý
hrad nad Zvolenom, ktorého
cieľom je zviditeľňovať jednu

z dominánt Zvolena svojím
putovaním po Slovensku.
Oficiálne sa začína na jednom
z najväčších hradných komplexov – na Spišskom hrade
a končí na ešte väčšom hradnom komplexe – na Pustom
hrade nad Zvolenom,“ približuje predseda OZ Cyklo Zvolen Peter Drozdík.
Celkovo 40-členný pelotón
slovenských a poľských cyklistov odštartoval z Tatranskej
Štrby a počas trojdňovej jazdy
zo Spiša do Zvolena sa zastavil
aj v Brezne.
(eš)
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