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OBYvaTelIa PODkOReŇOvej
sa DOčkalI nOvej CesTY
Strpieť niekoľkomesačné dopravné obmedzenia sa napokon oplatilo. V breznianskej mestskej časti Podkoreňová
dokončili komplexnú rekonštrukciu viac ako dvojkilometrového úseku miestnej komunikácie.

Obyvatelia Podkoreňovej už jazdia
po novučičkej ceste, ktorá na svoju
celoplošnú obnovu čakala neuveriteľných 46 rokov. Podľa slov riaditeľa
Technických služieb Lukáša Jeremiáša nedávno zrealizovali pokládku finálnej vrstvy asfaltového povrchu vozovky a zároveň prispôsobili
kanalizačné a vodovodné poklopy
výške novej cesty.
„Na 2,1-kilometrovom úseku sme
kompletne vymenili lôžko a natiahli

nový asfaltový koberec. Už minulý
rok sme v tejto lokalite investovali do
prípojok sietí pre rodinné domy a už
čoskoro zrekonštruujeme a nanovo
vybudujeme aj odvodňovací rigol
pre odvedenie dažďových vôd popri ceste,“ povedal primátor Tomáš
Abel.
Zrážky túto sezónu poriadne potrápili miestnych obyvateľov, preto
mesto v tejto súvislosti prijalo nevyhnutné protipovodňové opatrenia.

„Zo strany TS boli vybudované na
cestách od Mazorníkova, družstva a
Kôšikova nové odrážky a cestné žľaby, ktoré zachytávajú vodu z polí a
lesov nad Podkoreňovou. Tieto opatrenia sa už osvedčili, keďže v pondelok 9. septembra sa po celodennom
daždi podarilo zachytiť takmer celú
zrážkovú vodu a tá už nepoškodzovala cestu ani domy vo vrchnej časti
Podkoreňovej,“ uviedol Jeremiáš.
Mestu však záleží aj na stave ciest,

ktoré nie sú v jeho správe, ale obyvatelia Brezna nimi pravidelne jazdia
a často si v dôsledku ich nevyhovujúceho povrchu poškodzujú svoje
vozidlá. Samospráva sa preto so železnou pravidelnosťou obracia na
správcov týchto komunikácií a žiada
o ich bezodkladnú plošnú opravu.
Ide predovšetkým o cestu II/529
v úseku Brezno – Čierny Balog a cestu I/66 v úseku Brezno – Valaská.
(eš)
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Brány mestskej zvonice otvoria
poslednýkrát pred jej rekonštrukciou
Svetový deň cestovného
ruchu, ktorý si pripomíname 27. septembra, oslávi aj
Brezno. V rámci neho návštevníci môžu zavítať na
výstavu tradičného odevu
na Horehroní, v sprievode
rytiera putovať po meste či
vstúpiť do zvonice.
Brezno sa môže pýšiť
bohatou históriou
Hlavným zmyslom tohto
dňa je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych,
kultúrnych, politických
a ekonomických hodnôt
a jeho prínosu pre celkový
rozvoj spoločnosti.
Horehronské múzeum
pripravuje k tomuto dňu
podujatia už niekoľko rokov. Tentokrát spojilo sily
s Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu Región
Horehronie a pridalo sa aj
mesto. „Rozvoj cestovného
ruchu je pre náš región dôležitý. Návštevníkov, ktorí
k nám prichádzajú za turistikou, lyžovaním či relaxom
v horách, chceme prilákať do
centra Horehronia, do mesta Brezno. Môžeme sa pýšiť
bohatou históriou, tradícia-
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mi či zaujímavými stavbami
a množstvom iných atraktivít. Preto si ich musíme aj
my, domáci obyvatelia, chrániť, pripomínať a poznávať,
čo naše mesto kedysi znamenalo. Výbornou príležitosťou, ako sa „stretnúť v minulosti“, je napríklad aj zorganizovanie podujatia počas
Svetového dňa cestovného
ruchu,“ uviedla Petra Ridzo-

ňová Hlásniková z Oblastnej níkov pripravená lektoroorganizácie cestovného ru- vaná prehliadka výstavy, na
ktorej sa dozvedia, čo znachu Región Horehronie.
mená napr. výraz baraniaky.
Pripravená je pestrá
„Po prehliadke budeme
ponuka
putovať v rytierskom spriePodujatia Svetového dňa vode na unikátne obdĺžnikocestovného ruchu v Brezne vé námestie, ktorým sa pýši
začínajú už o 15.00 v Hore- mesto Brezno. Dominantou
hronskom múzeu, v jednej a symbolom mesta je mestz najkrajších stavieb v meste, ská veža, po brezniansky
v radnici, kde je pre návštev- „zvonica“. Vedenie mesta

plánuje jej rekonštrukciu,
a preto sme sa v rámci Svetového dňa cestovného ruchu
rozhodli otvoriť jej brány pre
verejnosť poslednýkrát v súčasnom stave,“ priblížila Petra Ridzoňová Hlásniková.
O 17.00 opäť v múzeu,
Meštianskom dome č. 13,
prídu na rad Horehronskí
čipkári, inscenované obrazovo-hudobné pásmo o jednom zo spôsobov obživy
spojeným s putovaním po
Európe. „Celodenný vstup
do expozícií múzea bude zadarmo,“ dodáva Ivica Krištofová.
Organizátori podujatia pri
príležitosti Svetového dňa
cestovného ruchu pripravili tiež limitovanú edíciu
reprodukcií historických
pohľadníc, ktoré si záujemcovia môžu kúpiť priamo na
mieste a neskôr v Turisticko-informačnej kancelárii
v Brezne. „Našou snahou je
prilákať do Brezna čo najviac
turistov. Aj v našom meste
im máme čo ponúknuť, zaujímavé kultúrne pamiatky,
na ktoré sme Brezňania hrdí,“ dodal na záver Tomáš
Abel. (md)

Mesto Brezno pred zimou
rozbieha adopciu chodníkov
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vlani presunul zodpovednosť
za údržbu chodníkov na
mestá a obce a to aj napriek
tomu, že plošná údržba
všetkých miestnych komunikácií súčasne je fyzicky
nemožná. Blíži sa zima
a mesto prichádza s vlastným riešením.
Počas zimných mesiacov
zabezpečujú Technické služby Brezno (TS) nepretržitú
zimnú službu podľa operačného plánu.
Uplynulá zima preverila
ich možnosti
Po legislatívnej zmene,
ktorá presunula povinnosť
údržby všetkých chodníkov
na samosprávy, TS Brezno
posilnili nielen oblasť ľudských zdrojov, ale aj strojové
vybavenie. Špeciálne v prípade snehovej kalamity či
poľadovice sú však kapacit-

né možnosti ktoréhokoľvek
správcu komunikácií logicky
obmedzené.
„Uplynulá zima preverila,
ako sme pripravení, keďže
sme prvý rok mali v správe aj
údržbu chodníkov, ktorých
máme viac ako 90 kilometrov. Napriek tomu, že sme
vynaložili všetky naše sily
a kúpili aj novú techniku,
zďaleka to nepostačuje na
úpravu chodníkov v krátkom čase tak, ako si obyvatelia predstavujú,“ uviedol
primátor Tomáš Abel. Vedenie mesta preto prijalo
opatrenie, ktoré má situáciu
počas nastávajúceho zimného obdobia zlepšiť.
Spolupráca na dohodu za
úhradu
Samospráva v zastúpení
Technickými službami Brezno najnovšie ponúka v rámci
zimnej údržby mesta možnosť spolupráce. Pôjde predovšetkým o čistenie chod-

níkov priľahlých k bytovým
domom na území mesta od
napadaného snehu. „Občan,
ktorý sa zapojí, dostane potrebné náradie a na základe
výzvy formou SMS správy
bude vykonávať odpratávanie snehu na danom úseku.
Jedna hodina práce predstavuje približne 50 m odprataného úseku pri výške snehu
približne 5 cm. Práca bude
za odplatu 4 €/hod. brutto,“
približuje riaditeľ TS Lukáš
Jeremiáš. Dopĺňa ho primátor Tomáš Abel: „Oslovili
sme jednotlivé správy bytov a občanov nášho mesta
s tzv. adopciou chodníkov
na dohodu za úhradu a do
uvedeného sa budeme snažiť zapojiť aj dlhodobo nezamestnaných.“ V prípade
záujmu o vykonávanie tejto
činnosti spolu s vytypovaným úsekom sa treba obrátiť
na TS Brezno e-mailom na
ts@tsbrezno.sk alebo telefonicky na 0950 734 568.(eš)
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Parkovanie na Rázusovej
ulici je obmedzené
Pre zlý technický stav
mosta na Kumányho ulici
je nákladná a hromadná
doprava presmerovaná na
obchádzkovú trasu, čím
došlo k zvýšeniu intenzity
premávky a obmedzeniu
parkovania na Rázusovej
ulici.

Most vedúci k malej železničnej stanici je pre dopravu nad 3,5 tony neprejazdný. Dôvodom je jeho
zlý technický stav. Rozhodnutím Slovenskej správy
ciest ako vlastníka mostu
je od polovice augusta ob-

medzená jeho nosnosť nad
3,5 tony. 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. 
(md)

Brezňan / 25. 9. 2019

SPRAVODAJSTVO

mestské noviny

Breznianski poslanci obmedzili
prevádzkovanie hazardu
Štrnáste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezne prinieslo prvú
zásadnejšiu reguláciu hazardných hier na území mesta s účinnosťou od 1. januára
budúceho roka.

Boj proti gamblerstvu
začal
Začiatkom tohto roka prijala Národná rada SR nový
zákon o hazardných hrách,
ktorý posilnil kompetencie
obcí. Primátor Tomáš Abel
preto v tejto súvislosti predložil na prerokovanie návrh
VZN o hazardných hrách na
území mesta, ktorý do istej
miery reguluje ich prevádzkovanie. Zakazuje umiestňovanie herní v menšej ako
200-metrovej vzdialenosti od
školy, školského zariadenia,
zariadenia sociálnych služieb
pre deti a mládež, pre liečbu
nelátkových závislostí, ubytovne mládeže či inej herne.
Na jestvujúce prevádzky sa
však tento právny predpis už
nevzťahuje, týka sa len novovzniknutých herní.
Návrh zároveň stanovuje

Oprava miestnych
komunikácií 2019
V rámci skvalitnenia
dopravnej infraštruktúry pripravilo mesto
projekt Oprava miestnych
komunikácií
2019. Na určené úseky
miestnych komunikácií bude pokladaná nová vrstva asfalto-betónového krytu. Z dôvodu náročnej logistiky
týchto prác mesto žiada
občanov o nevyhnutnú
súčinnosť pri realizácii
prác na vozovkách.

Dôležité rozhodnutia tentokrát v rokovacej sále prijímalo 17 volených zástupcov
mesta.
Poplatok za režijné
náklady ostáva
nezmenený
Poslanci na septembrovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili dodatok k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
ktorým umožnili primátorovi
schvaľovať poskytnutie dotácií v sume 12 000 eur z vyčlenených finančných prostriedkov na to určených a takisto
schvaľovať poskytnutie dotácií na zabezpečenie činnosti
športových klubov, kultúrnych telies a iných subjektov
– organizácií v priestoroch vo
vlastníctve mesta.
Pôvodne navrhovaná zmena všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom, ktorá mala zvýšiť poplatok za režijné náklady
na jedno dieťa z 5 na 10 eur
mesačne, neprešla. Poslanci
sa naopak uzniesli na znížení
tejto sumy na 2 eurá pre deti
v hmotnej núdzi pri doložení
všetkých potrebných dokladov.

3

FOTO: lukáš pšenčík

2014 – 2022 za rok 2018, správu o plnení rozpočtu mesta
za 1. polrok 2019 a o vykonaných zmenách rozpočtu od
začiatku mája do konca júla
tohto roka. Rovnako odsúhlasilo návrh na jeho štvrtú zmenu a oboznámilo sa aj so stavom pohľadávok mesta za 1.
polrok 2019. Na rad prišli tiež
správy o činnosti Technických
služieb a mestskej polície, ako
aj správy hlavnej kontrolórky
o výsledku kontroly financovania rekonštrukcie kamerového systému, uzatvárania nájomných zmlúv v podmienkach mesta a výsledku kontrol
v školách zriadených mestom
Brezno. Ich záverom bolo odNávrh o zákaze fajčenia
porúčanie prijať nové zásady
stiahli
Po rozsiahlych diskusiách hospodárenia a nakladania
napokon zastupiteľstvo stiah- s majetkom mesta.
lo z rokovania dva návrhy a to
zmenu VZN o verejnom po- Poslanci boli štedrí
Mestský parlament sa na
riadku na území Brezna, ktorokovaní
rým sa mal zákaz fajčenia na septembrovom
námestí rozšíriť do celej pa- zhodol na poskytnutí dotácie
miatkovej zóny mesta, a po- z rozpočtu mesta pre Nemocdobne dopadol aj návrh VZN nicu s poliklinikou Brezno vo
o poskytovaní dotácií z mest- výške 16 tisíc eur, finančného
ského rozpočtu. Nasledovalo príspevku pre Alexandra Jirprijatie Zásad podávania, pre- mera v sume 1260 eur na obverovania a evidovania ozná- novu pamiatkovej zóny a na
mení týkajúcich sa krimina- rovnaký účel získal 5000 eur
lity alebo inej protispoločen- aj brezniansky Cirkevný zbor
skej činnosti z dielne hlavnej Evanjelickej cirkvi augsburkontrolórky mesta. Program ského vyznania.
pokračoval majetkovými záPrimátor tiež informoval
ležitosťami, v ktorých väčšina o výsledku kontroly systému
prítomných poslancov okrem podpory subjektov verejnej
iného súhlasila s odkúpením správy v oblasti všeobecnehnuteľností na Mládež- ne prospešných a verejnoníckej a Stromovej ulici, pre- prospešných služieb, a po
nájmom v osade Hlavina či schválení nového zástupcu
s podmienkami predaja mest- mesta v dozornej rade Lesov
ských pozemkov v lokalite mesta Brezno, ktorým sa stal
viceprimátor Ján Králik, poMlynná.
Plénum tiež zobralo na slanci odklepli finančnú invedomie správu o plnení Ko- jekciu aj pre Hokejový klub
munitného plánu sociálnych Brezno vo výške 25 tisíc eur.
služieb mesta Brezno na roky (eš)
dátumy dní, počas ktorých
bude zakázané prevádzkovať
hazardné hry na území mesta. K termínom, ktoré určuje
zákon, teda Veľký piatok, 24.
a 25. december, čas trvania
štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky, tak pribudli
aj 1. a 6. január, Veľkonočná
nedeľa a pondelok, 1. a 8. máj,
29. august, 1. a 15. september,
17. november, 26. a 31. december, počas ktorých budú
herne v Brezne s účinnosťou
od 1. januára 2020 zatvorené.
Poslanci túto iniciatívu podporili jednohlasne.

Asfaltovanie bude
prebiehať po etapách,
a to aj na miestach s intenzívnou dynamickou,
ale najmä statickou
dopravou (parkoviská,
odstavné plochy). Tento týždeň mesto začalo
realizovať opravu miestnych komunikácií a to
v prvom kroku prípravnými prácami – frézovaním. V ďalšom kroku
sa bude robiť poter odfrézovaného telesa cesty
a následné asfaltovanie
povrchu. Počas tejto
fázy nebude možné používať parkovacie miesta! Frézovanie komunikácií bude ukončené
27.09.2019. O termíne
druhej fázy bude mesto
obdobne informovať.
Miestne komunikácie
určené na asfaltovanie
v roku 2019: chodníky
vnútrobloku ŠLN, po-

škodené časti chodníka
na Ulici ČSA, Rázusova, chodník na uliciach
Sládkovičova, Fučíkova
a Sekurisova, parkovisko na MPČĽ, prepoj
ulíc Moyzesova a Vránskeho, cesta vrátane
parkoviska na Nálepkovej ulici. V čase realizácie preparkujte svoje
motorové vozidlá na
miesta mimo realizáciu
prác (vozovky), venujte
pozornosť oznamom
v poštových schránkach,
na vchodoch bytových
domov a za stieračmi zaparkovaných automobilov a dodržujte pokyny
hliadok mestskej polície
a občianskych hliadok.
Dodržaním týchto
pokynov sa vyhneme
komplikáciám pri realizácii a možnému
poškodeniu majetku.
Automobily ponechané napriek výzvam na
miestach realizácie
prác budú odtiahnuté
na náklady vlastníka
automobilu správcom
miestnych komunikácií,
Technickými službami
mesta Brezno.
Majte na pamäti, že
realizáciou predmetných prác dôjde k skvalitneniu dopravy pre
všetkých užívateľov
opravovaných miestnych komunikácií. Ďakujeme.(mb)

Dni nezábudiek
už budúci týždeň
Aj v uliciach mesta môžeme prispieť do
zbierky Dni nezábudiek
2019, ktoré pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné
zdravie SR už po šestnástykrát.
Liga za duševné zdravie
SR je neziskové občianske
združenie, ktorého cieľom
je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia
duševných porúch a snaha o zlepšenie podmienok
starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami.
Tohto roku sa rozhodla
nasmerovať informačnú

kampaň a celoslovenskú
zbierku k zvýšeniu informovanosti verejnosti
o duševnom zdraví, budovanie dôstojnosti života
ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou a tiež
na zlepšenie podmienok
v oblasti starostlivosti
o duševné zdravie.
V dňoch 2. až 6. októbra si v uliciach Brezna
môžete od dobrovoľníkov
z radov študentov kúpiť
umelý kvietok – malú
modrú nezábudku, ktorá
je symbolom duševného
zdravia. Dobrovoľným
príspevkom tak podporíte ľudí s boľavou dušou.
(md)
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Najväčší podiel majú pacienti
s ochorením pohybového aparátu
Prinášame vám sériu
článkov, v ktorých postupne
predstavujeme jednotlivé
oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme fyziatricko – rehabilitačným oddelením, kde
ročne ošetria okolo 2600
ambulantných pacientov.
Tím oddelenia tvorí primárka, dvaja lekári, vrchná
sestra, 6 fyzioterapeutov, 4
maséri, 1 dokumentačná sestra.
Najširšie spektrum
ochorení
Fyziatricko – rehabilitačné
oddelenie (FRO) poskytuje
komplexnú diagnosticko–
evaluačnú a liečebnú starostlivosť detským a dospelým
pacientom s pohybovými, neurologickými, ortopedickými ako aj traumatologickými
ochoreniami. Ako povedala
primárka Mária Kubišová,
ide o odbor FBLR – fyziatria,
balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý má v starostlivosti pacientov s najširším
spektrom ochorení, pri ktorej
využíva prostriedky svojich
pododborov- fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. „V liečbe pacientov máme
k dispozícii pasívne prostriedky fyziatrie – fyzikálnej
liečby, ktorá využíva terapeutické účinky rôznych druhov
energií: elektroterapia – rôzne
druhy elektrických prúdov –
TENS, diadynamik, hĺbková
galvanizácia, elektrogymnastika, elektrostimulácia, magnetoterapia – využitie magnetického poľa, mechanoterapia
– ultrazvuk, masáže, tepelná

Tím fyziatricko – rehabilitačného
oddelenia. FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

terapia – parafín, teplé zábaly, pacientov s vertebrogénnym
diatermia, fototerapia – bio- ťažkosťami sa snažíme naučiť
správne pohybové stereotypy
lampa, laser.
a pritiahnuť ich k aktívnemu
prístupu k ochoreniu, ktorý
Nutná je aj spolupráca
môže zabrániť opakovanérodinných príslušníkov
Druhou skupinou odboru mu zhoršeniu. Pri vážnejších
je liečebná rehabilitácia , kto- postihnutiach, ako sú stavy
rá je doménou fyzioterapeu- po cievnych príhodách, pratov a je charakterizovaná viac cujeme s nácvikom činností,
aktívnym prístupom. „Zahŕ- ktoré čo najviac umožňujú
ňa širokú paletu cvičení – od udržať sebestačnosť pacienta.
základných postupov LTV pri V týchto prípadoch je nutná
rozcvičovaní úrazov, cievnu nielen spolupráca pacienta,
gymnastiku, cvičenie det- ale zahŕňa aj spoluprácu roských pacientov so skolióza- dinných príslušníkov.“
mi, postizometrickú relaxáciu
(PIR) až po koncepty, ako je Posledným prírastkom je
napr. SM systém a škola chrb- laser 4. generácie
ta využívaných pri pacientoch
Oddelenie disponuje všets vertebrogénnymi ťažkos- kými uvedenými prostriedťami. U hospitalizovaných kami fyziatrie a liečebnej repacientov využívame tiež po- habilitácie, ktoré sú hradené
lohovanie, respiračnú rehabi- zdravotnými poisťovňami.
litáciu, vertikalizáciu,“ uvied- „Okrem toho poskytujeme
la Mária Kubišová. Podľa jej procedúry a ošetrenia za priaslov, odbor FBLR sa neza- mu úhradu – laser 4. generámeriava len na diagnostickú cie, tejpovanie a rôzne druhy
a liečebnú starostlivosť, ale má masáží. Naším posledným
aj výrazné preventívne a soci- prírastkom v prístrojovom
álne zameranie. „Napríklad vybavení je práve laser 4. ge-

nerácie Lightcure, ktorý nám
pred rokom darovali Železiarne Podbrezová. Jeho použitie
urýchľuje hlavne liečenie po
poranení a operáciách kĺbov,
znižuje bolesti pri vertebrogénnych ochoreniach a iných
bolestivých stavoch.“
Na oddelení ošetria ročne
okolo 2600 ambulantných pacientov. „V súčasnosti máme
dve ambulancie, v ktorých
ordinujú lekári každý deň od
7.00 do 14.00. V ambulanciách denne vyšetríme 30 – 40
pacientov. Najväčší podiel
majú s ochorením pohybového aparátu – okolo 1700
ročne, nasledujú s neurologickým ochorením a traumatologickí pacienti,“ vysvetľuje
primárka Kubišová.
Úspešnosť liečby úzko
súvisí s postojom
pacienta
A aký je ďalší postup po
indikovaní rehabilitačnej
liečby? Podľa slov Márie Kubišovej, pacient po odoslaní
lekárom, obvodným alebo
špecialistom, sa objedná na
vyšetrenie, ktoré absolvuje
u jedného z lekárov FRO. Po
vyšetrení pacienta lekár stanoví rehabilitačný plán – rozpis procedúr, kde je uvedený
druh procedúry a ich počet,
ktorý pacient realizuje podľa
časového harmonogramu.
V prípade potreby, podľa stavu pacienta, vyšetrujúci lekár
predpíše zdravotné pomôcky.
A čo úspešnosť? „Závisí od
diagnózy a akútnosti ochorenia. Najlepšia je pri jednoduchých úrazoch, v priebehu
niekoľkých dní až týždňov
plné uzdravenie, pri akútnych

bolestiach chrbtice okrem
úpravy stavu sa snažíme aj
o úpravu životosprávy- nácvik správnych pohybových
stereotypov, využívanie pomôcok, nácvik zostavy cvičenia na doma, odporučenie
druhov športov ako prevencia
recidívy. U chronických pacientov je v popredí zníženie
bolesti, pri trvalých poškodeniach nácvik sebestačnosti,“
tvrdí primárka. Ako dodala
úspešnosť úzko súvisí aj s postojom a spoluprácou pacienta.
Nové rehabilitačné
centrum
Ako každé oddelenie, aj
FRO má svoje vízie do budúcnosti. Patrí k nim zaškolenie
personálu a obnovenie detskej rehabilitácie, ktorá bude
zahŕňať rehabilitačnú starostlivosť o detských pacientov
už od narodenia, zaradenie
liečebnej, ale hlavne preventívnych rehabilitačných postupov u pacientov s ľahšími
stupňami srdcových a respiračných ochorení. „A najdôležitejšie – od januára tohto
roku spolupracujeme s predstaviteľmi mesta na projekte
výstavby nového rehabilitačného centra, ktoré by malo
spĺňať všetky požiadavky na
moderné pracovisko s kvalitným prístrojovým a personálnym vybavením. Veríme,
že táto vízia bude v priebehu
niekoľkých rokov realitou,
ktorá výrazne zlepší rehabilitačnú starostlivosť o pacientov nášho regiónu,“ uzavrela
primárka oddelenia Mária
Kubišová.

(md)

Pred breznianskou nemocnicou posvätili kríž
V areáli breznianskej
nemocnice pri príležitosti
44. výročia jej uvedenia do
prevádzky a sviatku Povýšenia sv. Kríža odhalili kríž.
Vysviacku slúžil dekan rímskokatolíckej cirkvi Dušan
Lukáč.
V sobotu 14. septembra
sa v areáli Nemocnice s poliklinikou v Brezne konala
slávnosť. Za účasti riaditeľa
nemocnice Jaroslava Mačejovského, ktorý privítal všetkých hostí, dekana rímskokatolíckej cirkvi Dušana Lukáša,

FOTO: DANIEL KUPEC

kaplána Stanislava Andreka
a verejnosti odhalili kríž, ktorý je nielen symbolom bolesti
a utrpenia, ale aj symbolom
lásky, (ochoty, obetavosti) nádeje a služby pre druhých.

„K životu patria príjemné
udalosti, keď prežívame radosť, keď sa nám niečo podarí, keď máme na tvári úsmev.
No vieme, že život prináša
aj chvíle, keď prídu ťažkosti,

neúspech, zranenie, bolesť,
choroba, a dokonca smrť.
Všetci sa stretávame s krížom v akejkoľvek podobe.
V ťažkostiach a bolestiach
nás život spája. V utrpení
nemá byť človek sám. Okrem
odbornosti má vtedy nekonečnú hodnotu podaná ruka,
pohár vody, ľudský prístup
a nádej. Kto ponúka nádej,
ponúka budúcnosť. Uvedomujeme si, že je to potrebné
aj v našej službe. Preto chceme aj v našej nemocnici poskytnúť túto možnosť (našim
pacientom i personálu), a po-

máhať tak našou službou úcte
k životu a človeku,“ prihovoril
sa Jaroslav Mačejovský.
Po vysviacke kríža, ktorú
vykonal dekan Dušan Lukáč,
sa uskutočnila krížová cesta
do neďalekej kalvárie. Ako
uviedol hovorca nemocnice
Karol Vojtko, kríž ručným tesaním vyhotovil Matúš Tesák
a Dušan Nosáľ z Rohoznej bez
nároku na odmenu. Sviatosť
sa konala pri príležitosti 44.
výročia fungovania nemocnice v Brezne, ktorú do prevádzky uviedli 15. septembra 1975.
(md)
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Škaredé káčatko.
FOTO: miroslav zaťko

Medzinárodný inšpiratívny festival
Divadelná Chalupka oslávil jubileum
Sviatok divadelného umenia na Horehroní tvorili tri
dni plné zaujímavých divadelných inscenácií, výnimočných hereckých výkonov
a neutíchajúceho diváckeho
potlesku. Pätnásty ročník
inšpiratívneho festivalu
s medzinárodnou účasťou
Divadelná Chalupka 2019 je
úspešne za nami.

ratívnom festivale, ktorý už
tradične organizovali Stredoslovenské osvetové stredisko,
mesto Brezno a Divadelný
súbor Jána Chalupku. Ich snahou bolo uchádzať sa o priazeň nielen v sále mestského
domu kultúry, ale aj v synagóge a v tomto roku aj v mestskom parku. Bohatá ponuka
čakala aj na deti, ktoré herci
navštívili priamo v škôlkach
Príbeh každej vydarenej a ponúkli im veselé i vážnejšie
oslavy sa hlboko vryje do pa- príbehy.
mäti oslávenca. A tak je tomu
aj v prípade Divadelnej Cha- Divadelné súbory privítal
lupky, ktorá si zapísala pät- viceprimátor
Zástupcov divadelných súnástku.
borov na radnici privítal viceprimátor Ján Králik: „Skláňam
Rozosmievali aj rozjímali
Uplynulé dni jasne potvr- sa pred vami všetkými, lebo
dili, že divadlo a umenie majú postaviť sa zoči-voči divákovi
svoje nezastupiteľné miesto je niečo úplne iné, ako naprív živote Brezňanov aj obyvate- klad písať na sociálnej sieti
ľov okresu. Od 18. do 20. sep- pod anonymným pseudonytembra ochotnícke súbory ro- mom. Držím vám palce, aby
zosmievali a dojímali malých vám diváci tlieskali a verím, že
a veľkých divákov v Brezne takíto ľudia, ako ste vy, budú
a okolitých obciach na inšpi- len pribúdať. Všetkým vám

prajem, aby ste sa v Brezne
dobre cítili.“ Zástupca primátora sa zároveň prihovoril
aj hosťom a divákom pred
prvým divadelným predstavením v mestskom dome kultúry, všetkým poprial príjemný
umelecký zážitok a čo najúspešnejší priebeh festivalu.
Spoločne s dramaturgom
festivalu Marošom Krajčovičom, ktorý za prístup a podporu poďakoval mestu Brezno, riaditeľkou Stredoslovenského osvetového strediska
Tatianou Salajovou a predsedom Divadelného súboru
Jána Chalupku Gabrielom
Obernauerom zvončekom
slávnostne otvoril Divadelnú
Chalupku.
Predstavenia v synagóge,
dome kultúry aj parku
Na pätnástom ročníku sa
predstavili divadlá zo štyroch
krajín (Česká republika, Poľsko, Ukrajina a Slovensko).
Ako uviedol dramaturg fes-

Mamy problem.
FOTO: miroslav zaťko

tivalu Maroš Krajčovič, prišlo až 185 účinkujúcich zo
sedemnástich súborov, ktorí
zahrali 23 divadelných predstavení, a to nielen v Brezne,
ale aj v Čiernom Balogu, Podbrezovej, Polomke a Závadke.
Rôznymi hrami potešili deti,
žiakov, ale aj stredoškolákov.
V Brezne sa uskutočnilo šesť večerných predstavení. Dve z nich sa konali
v breznianskej synagóge,
v prvom sa diváci zabavili na
milej komédii poľskej herečky
Magdaleny Bochan Jachimek
Mamy problem a na druhom
Michal Vidan z Divadla Homo Fuge z Púchova ponúkol
Podzemné blues. Na hlavnej
festivalovej scéne v mestskom
dome kultúry vystúpilo Medzibrodské kočovné divadlo,
ktoré prišlo s komédiou Jeppe
z vršku. „Táto inscenácia žne
úspechy a hlavný predstaviteľ
opilca Jeppeho za herecký výkon zbiera jednu cenu za druhou,“ dodal Maroš Krajčovič.

Milovníci slovenskej klasickej
tvorby si mohli prísť na svoje
aj počas vystúpenia Hriňovského divadla a ich Sľubov
s presvedčivými hereckými
výkonmi, peknou hudbou
a jednoduchou scénou.
Záver festivalu patril profesionálnemu divadlu, tento
rok po prvýkrát zo zahraničia.
Městské divadlo Brno pricestovalo s muzikálom Vrabčák
a anděl, ktorý umožnil pozrieť sa na príbeh priateľstva
dvoch svetoznámych žien
– Edith Piaf a Marlene Dietrich. V tomto roku sa divadlo
presunulo aj do mestského
parku, kde dvojica hercov Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec
zahrala jarmočne ladenú hru
Legenda (Jánošíkowa?).
Jedno z najúspešnejších kultúrno-spoločenských podujatí
v našom regióne je za nami. Už
teraz sa priaznivci divadla môžu tešiť na to, čo organizátori
Divadelnej Chalupky pre nich
pripravia o rok. (md)

Jeppe z vršku.
FOTO: miroslav zaťko
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spoločne menili mesto k lepšiemu a krajšiemu
Týždeň dobrovoľníctva
neobišiel ani mesto Brezno.
Žiaci čistili priestory od dopravného ihriska po železničnú stanicu, poobede skupiny dobrovoľníkov robili
poriadok v okolí Laznej – na
kyslíkovej dráhe, skrášľovali
centrum mesta, ako aj sídlisko na Mazorníkove.
Dejiskom dobrých skutkov
sa znova stalo aj mesto Brezno.
Odpadky zbierali žiaci
spoločne s primátorom
Samospráva sa opäť aktívne
zapojila do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa od 16. do 22.

FOTO: lukáš Pšenčík

FOTO: lukáš Pšenčík

septembra konal vo všetkých
krajoch na Slovensku. Stačilo
jediné: chuť pomáhať.
Vo štvrtok 19. septembra
v doobedňajších hodinách ruku k dielu priložili žiaci základných škôl Pionierska 2 a Karola
Rapoša na Pionierskej 4, ktoré
spoločne s učiteľmi a primátorom Brezna vyzbierali odpadky od dopravného ihriska až
po železničnú stanicu. „Popri
práci sme sa rozprávali o tom,
čo dobrovoľníctvo znamená
a koľko mesto Brezno vyprodukuje odpadu za rok. Ide asi

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,
kontrolujú zákaz fajčenia
a riešia dopravné priestupky či neoprávnené parkovanie. To ale zďaleka nie je
všetko a my vás o tom bude- nie spolu s lekárskou správou,
me pravidelne informovať. aby sa ďalej mohlo vo veci
konať. V ten istý deň riešili
V piatok 6. septembra ďalšie oznámenie ohľadom
v skorých ranných hodinách zvieraťa, tentokrát líšky, ktorá
nahlásila obyvateľka Pod- údajne prespáva na jednom
koreňovej, že v noci jej syna z dvorov v mestskej časti Bupohrýzol pes. Hliadka na zá- jakovo. Hliadka kontaktovala
klade oznámenia vykonala poľovného hospodára pre
previerku na udanej adrese, daný úsek, ktorý prisľúbil, že
kde majiteľka psa poprela, že vzniknutú situáciu vyrieši.
by niekoho pohrýzol, pretoKuriózny prípad čakal na
že v danom čase bol zavretý. mestských policajtov vo štvrPolicajti ju ale vyzvali, aby tok 12. septembra popoludní,
im predložila očkovací pre- keď im nahlásili, že na detukaz zvieraťa, ktorý nema- skom ihrisku pri Baldovskom
la. Na základe čísla známky moste sa opaľuje nahý muž.
však cez veterinára zistili, že Na mieste skutočne našli
pes bol naposledy očkovaný muža v spodnom prádle, ktov roku 2008. Následne ozna- rého po preukázaní totožnosmovateľku informovali, že po ti vyzvali, aby priestor opustil,
ošetrení v nemocnici treba čo aj urobil.
O deň neskôr došlo v poosobne prísť podať oznáme-

o 5000 ton a aby mali predstavu o tom, koľko to je, použil
som prirovnanie, ako keď naplníte jedno futbalové ihrisko.
Deti mi prezradili vlastné skúsenosti s pomáhaním druhým.
Boli perfektné. Ďakujem p.
učiteľkám a ich triedam, že sa
zapojili. Spoločnými silami
sme pomohli nášmu mestu
a urobili niečo prospešné,“
uviedol primátor Tomáš Abel.
Svojimi aktivitami prispela aj
Základná škola na MPČĽ, ktorej žiaci a učitelia skrášľovali
okolie Mazorníkova.

Do Bielej pastelky
prispeli aj Brezňania
Už po osemnástykrát sa
na Slovensku uskutočnila
verejná zbierka Biela pastelka. Podporiť nevidiacich
mohli aj občania Brezna.

IlusTRačnÉ FOTO: MsÚ

travinách na Ceste osloboditeľov ku krádeži, pričom
páchateľka z miesta činu ušla.
Hliadka mestskej polície ju
na základe popisu vypátrala
na Ulici 9. mája a lustráciou
zistila, že mladá zlodejka
z Valaskej sa tohto činu nedopustila prvýkrát, preto celú
vec prevzalo Obvodné oddelenie PZ v Brezne.
Štvrtok 19. september bol
pomerne hektický. Mestskí
policajti pomáhali mužovi
v podnapitom stave, ktorý
spadol zo schodov, vrátili
cestujúcemu zabudnutú batožinu a postarali sa aj o pani,
ktorú na Ulici MPČĽ napadol
túlavý pes. Toho sa im v spolupráci s útulkom Tuláčik podarilo odchytiť.
(eš)

Podporili skvelú
myšlienku
Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojili aj zamestnanci mestského úradu, seniori
z denného centra Prameň,
poslanci mestského zastupiteľstva Miroslav Fašang a Ľubica
Štugnerová a študenti z mestského mládežníckeho parlamentu, pričom sa všetci rozdelili do troch skupín. Jedna
z nich šmirgľovala a natierala
zábradlie na Mazorníkove,
druhá čistila okolie Laznej –
kyslíkovú dráhu a tretia natierala preliezačky na ŠLN, kde sa
tamojší obyvatelia najmladším
dobrovoľníkom tímu poďakovali dezertom.
Do celého projektu sa všetci zapojili z vlastnej iniciatívy
a spoločne tak menili mesto
k lepšiemu a krajšiemu. Vedenie mesta za pomoc úprimne
ďakuje seniorom z Prameňa,
deťom z mestského mládežníckeho parlamentu a všetkým zúčastneným. Každý,
kto v Týždni dobrovoľníctva
prispel svojimi aktivitami
či priamou dobrovoľníckou
účasťou, podporil skvelú myšlienku a stal sa dôkazom toho,
že dobrí ľudia medzi nami žijú.
(md)

nevidiacich a slabozrakých
ľahostajný, za dobrovoľný
príspevok do pokladničky získali spinku v tvare
pastelky alebo symbolickú
pastelku, ktorou pomyselne
Cieľom zbierky je nielen nakreslili ďalší pekný príbeh
získať finančné prostried- pre niekoho, kto to potrebuky, ale aj upozorniť širokú je.
verejnosť na problematiku
osôb so zrakovým postih- Pomoc na mieste
Únia nevidiacich a slanutím.
bozrakých Slovenska vďaka
vyzbieraným finančným príDo zbierky sa zapojili aj
spevkom celkovo na Slovenzákladné školy
„Pastelkové“ tímy sa v pia- sku môže pomáhať výučbou
tok 20. septembra pohybo- čítania a písania Braillovho
vali aj v Brezne, a to pred písma, učiť nevidiacich sahypermarketmi, ako i na mostatne sa pohybovať v ulinámestí. Ako uviedla Eliška ciach pomocou bielej palice.
„Ani práca na počítači či
Fričovská z Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, ovládanie dotykového tedo zbierky sa zapojili aj Zá- lefónu dnes nie je pre nevikladná škola Karola Rapoša diacich problémom a pod
s materskou školou na Pio- odborným vedením ho ponierskej 4 a Základná škola ľahky zvládnu. Vďaka zbierna Mazorníkove. „Obe ško- ke Biela pastelka môžu nevily sú veľmi aktívne a Úniu diaci a slabozrakí absolvovať
nevidiacich a slabozrakých kurzy práce s kompenzačnýSlovenska a celkovo Bielu mi a optickými pomôckami,
pastelku podporujú v tento ktoré im výrazne uľahčujú
život,“ dodala Eliška Fričovdeň už niekoľko rokov.“
(md)
Všetci, ktorým nie je osud ská.
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Festivalové filmy, ktoré menia
pohľad na svet, mieria do Brezna
Nadmerná spotreba, neúcta k prostrediu, negatívny
dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou
divočinou. Filmový festival
Ekotopfilm - Envirofilm prináša v utorok 1. októbra 2019
do Kina Mostár v Brezne dokumentárne filmy, ktoré vás
motivujú k zmene.
Nebude chýbať sprievodná
diskusia venovaná problematike odpadov, inšpiratívni
rečníci či Junior festival pre základné a stredné školy. Vstup
je voľný.
Nechcú strašiť,
ale motivovať
Filmový festival Ekotopfilm
– Envirofilm na Slovensko
každoročne prináša široký výber celosvetovo oceňovaných
dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie. V rámci celoročnej tour
je snahou organizátorov prostredníctvom dokumentárnych
snímok a sprievodných aktivít
zvyšovať v regiónoch Slovenska environmentálne povedomie. Festival v Brezne odštartuje v utorok ráno 1. októbra
2019 v Kine Mostár programom pre vopred prihlásené

základné a stredné školy a pokračuje večerným programom
pre širokú verejnosť.
Nenechajte si ujsť jedinečné zábery vlčej svorky v nehostinnej tundre, naučte sa
predchádzať vzniku odpadov,
vyriešte dilemu udržateľného stravovania, predstavte
si život bez hmyzu alebo sa
inšpirujte príbehom odhodlanej aktivistky, novodobej
Johanky z Arku. „Festivalové
filmy ukazujú nielen krásu
a moc prírody, odľahlé miesta
doposiaľ nepoznačené ľudskou činnosťou, ale aj presný
opak, negatívny dopad našej
každodennej spotreby na životné prostredie. Ľudí však
nechceme strašiť, chceme im
priniesť informácie a motivovať ich k zmene, možno trošku
varovať. Je potrebné sa poučiť
zo zlých návykov a naštartovať
v sebe zmenu,“ povedal riaditeľ festivalu Peter Lím.
Ako mesto znižuje
produkciu odpadov
Festivalové
podujatie
v Brezne víta aj primátor
Tomáš Abel: „Teší ma, že aj
v našom meste odvysielame
filmy, ktoré zobrazujú dopad
spotreby na životné prostre-

ILUSTRAČNÉ FOTO: PIXABAY

die. Verím, že to ľudí všetkých
vekových kategórií motivuje
k zmene a uvedomia si, že Zem
máme len jednu a musíme sa
o ňu starať. Pri večernej diskusii zástupcovia mesta budú
informovať o tom, ako naše
mesto nakladá s odpadom
a snaží sa ho eliminovať. “

Pôjde o diskusiu s Branislavom Moňokom z OZ Priatelia
Zeme na tému Domácnosť
bez odpadov, ktorá dá návštevníkom návod na to, ako
predchádzať vzniku odpadov
a ako ich správne triediť, keď
už raz našli cestu do našich domovov. V rámci prednášky vy-

stúpia viceprimátor Ján Králik
a riaditeľ Technických služieb
Brezno Lukáš Jeremiáš, ktorí
predstavia systém odpadového hospodárstva v meste.
Vstup na filmové premietania
aj sprievodný program je už
tradične zadarmo.

(etf, eš)

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za kalendárny rok 2019
Opäť sa blíži čas, kedy si
budeme pripomínať výročie
jednej z najvýznamnejších
dejinných udalostí v novodobej histórii Brezna,
ktorou je oslobodenie mesta na sklonku II. svetovej
vojny. Pri tejto príležitosti
každoročne okrem pietneho aktu mesto organizuje
aj slávnostné zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
na ktorom primátor mesta
odovzdá ocenenia výrazným osobnostiam za ich
vynikajúce tvorivé výsledky,
rozvoj a zveľaďovanie mesta
či šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí.

zastupiteľstvo. O udelení ocenenia Cena primátora mesta
rozhoduje primátor mesta a o
svojom rozhodnutí informuje poslancov mestského zastupiteľstva.
V zmysle Štatútu mesta
Brezna je možné udeliť nasledovné ceny:

Čestné občianstvo mesta
Brezna
Udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným
spôsobom zaslúžili o rozvoj
a zveľadenie mesta, ochranu
jeho záujmov a šírenie jeho
dobrého mena vo svete, alebo
ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými
Predložené návrhy pre- výkonmi.
rokuje a posúdi na svojom
zasadnutí špeciálna komisia Cena mesta Brezna
zložená z mestských poslanTúto cenu je možné udeliť
cov, ktorí sú predsedami jed- jednotlivcom, kolektívom,
notlivých komisií zriadených skupinám osôb, inštitúciám
mestským zastupiteľstvom. a právnickým osobám s trIch odporúčanie na udelenie valým pobytom v SR a to aj
ocenení Čestný občan mesta pri ich významných jubileBrezna a Cena mesta Brezna ách a výročiach. Cena mesta
následne prerokuje mestské Brezna sa udeľuje za vyni-

kajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,
technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť osôb,
ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky,
kultúrny a športový rozvoj
mesta, jeho propagáciu doma
i v zahraničí, za činnosť osôb
pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho
občanov. Cena mesta Brezna
sa môže udeliť opätovne aj
tej istej osobe, najskôr však
po uplynutí 5 rokov od predchádzajúceho ocenenia. Výnimočne sa môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in
memoriam.
Cena primátora mesta
Brezna
Udeľuje sa osobám, jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a
právnickým osobám s trvalým pobytom v SR a to aj pri
ich významných jubileách
a výročiach, za úspešnú a
záslužnú činnosť v prospech

mesta. O jej udelení rozhodu- meno štatutárneho záje primátor mesta.
stupcu organizácie, prípadVaše písomné návrhy a odne vedúceho (zástupcu)
kolektívu
porúčania môžete doručiť
osobne, prostredníctvom po- • Podrobné zdôvodnenie,
prečo sú fyzická osoba,
šty, alebo elektronickou pošprávnická osoba, alebo kotou v termíne do 10.10.2019
(štvrtok). Osobne na mestlektív navrhnutí na oceneský úrad – I. poschodie na
nie.
sekretariát prednostu mesta, • Telefonický kontakt, prípoštová adresa: Mestský úrad
padne e-mailová adresa
Brezno, Lívia Machničová,
navrhovateľa.
Útvar primátora, Námestie • Telefonický kontakt, prígen. M. R. Štefánika 1, 977
padne e-mailová adresa
01 Brezno, e-mailová adresa:
nominovaného na ocenelivia.machnicova@brezno.sk
nie.
Písomný návrh musí
obsahovať
• Názov ceny: Čestné občianstvo mesta Brezna/
Cena mesta Brezna/Cena
primátora mesta Brezna
• V prípade fyzickej osoby:
- meno a priezvisko, titul
- adresa bydliska,
- dátum narodenia
• V prípade právnickej osoby, kolektívu:
- presný názov organizácie,
názov kolektívu,

Veríme, že aj vaše aktívne
zapojenie sa do predkladania
kvalitných návrhov na ocenenia jednotlivcov alebo kolektívov prispeje k tomu, že slávnostné mestské zastupiteľstvo
bude opäť noblesnou udalosťou, kde verejnosti predstavíme, alebo pripomenieme viacero významných osobností
rôznych sfér regionálneho
a slovenského spoločenského
života.
(mb)
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Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša - Hámre
Horehronské múzeum - kultúrna inštitúcia
Banskobystrického samosprávneho kraja

SNM - Archeologické múzeum Bratislava
Vás srdečne pozývajú na výstavu

18.09.2019 - 18.10.2019
Meštiansky dom, Nám. gen. M. R. Štefánika 13, Brezno

SÚKROMNÁ
ŠKOLA
UMELECKÉHO
PRIEMYSLU
HODRUŠA - HÁMRE

Brezňan / 25. 9. 2019
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Autor:
PK

určené miesto

T4

ukazovacie
zámeno

citoslovce
tíšenia

zlato (špan.)

ženské meno
(Lavrigne)

nijakým
spôsobom

predložka

mestské noviny

metropola
Talianska

mäkká stupnica

zimná vetrovka

ponáraj

T2

orgány zraku
mužské meno

Obecná liga
Obvodová
riadiaca
jednotka
výťažok
suroviny

450 v Ríme

EČV
Námestova

táral, trepal

T5

naberaj látku do
záhybov

dvojhláska
cudzie mužské
meno (Pavol)

namotáva
ústna pomoc

pás na
dôstojníckej
uniforme
pretože

majiteľ
oceliarne

meno Wiliama
Veľká okt. soc.
revolúcia

plakal (bás.)
polia (nár.)

vrh, hodenie

mesiac (bás.)
dostaň sa
vlezením

oblečenie
časť tváre

ruský veľtok

pracoval na
krosnách
nástroj kosca

kočovník

slovenský kraj
studený (nem.)

kráľ zvierat
nápis na kríži

somári

voltampér
Chaplinova
žena

T3

malý kotol

Ext. Credit
Assessment
Institutions
krík, ker (hov.)

Olympijské hry

Slovenská
lekárska
komora

francúzsky
maliar
obyvateľ Arábie

taliansky ostrov
úhor (nem.)

hmotnosť obalu
tovaru
bielkovina v
obilí

švajčiarska
rieka

Pomôcky:
TRAST,
LIAM,
EDUKT,
RENOIR

vanul
miesto zlomenia

Inšt. nár.
insitnej kultúry
združenie
podnikov

štát v Karibiku

čistiaci prášok
meno hokejistu
Krotáka

ženský hlas

Barbora (dom.)
podzemný
hmyzožravec

odborník, expert

potreba
hokejistu
predložka

liek (čes.)

zasľúbená zem
starovekých
židov

zrodenie
arabský boh

Európske normy
User interface
research

zemiaková
placka (dom.)
Ekonomické
oddelenie

citoslovce
povzdychu

T1

mesto na
východnom
Slovensku

Majstrovstvá
Európy

očividne

územie,
pozemok

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 4. októbra. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Jozefa Chamka z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.

Brezňan / 25. 9. 2019
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Dramatický záver stretnutia lepšie ustál Žiar

2. HOKEJOVÁ LIGA
Hk ŽIaR naD HROnOM - Hk
BReznO 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Góly Br: ŠeBest peter
daniel (koŠtiaL Martin), GUttMaNN tomáš
Zápas sa hral vo výbornej
atmosfére a šance sa striedali
na oboch stranách. Do polovice zápasu bol stav vyrovnaný, ale po nevyužitej tutovke
Brezňania z následného brejku
súpera inkasovali gól. Mrzia
nevyužité presilovky a záver
druhej tretiny, keď súper zo
Žiaru odskočil na 4:1. V tretej
tretine Horehronci dali gól na
4:2, dramatický záver však súper ustál a tešil sa z víťazstva.
Rytieri ukázali veľa dobrých
situácií, potrebujú byť však
efektívnejší.

v osobných súbojoch, ale stačilo to na dvojgólové vedenie po
dvoch akciách, v ktorých dôraz dokázali uplatniť. V druhej
a tretej tretine dôraz zvýšili,
obe časti sa však skončili nerozhodne a dvojgólový náskok
z prvej tretiny sa ukázal ako
rozhodujúci. Chlapci a slečna
v poli podporení pozorným
výkonom brankára Stančíka
predviedli trpezlivý, tímový
výkon a zaslúžene vyhrali.
1. LIGA
MLADŠÍCH ŽIAKOV
6. ROČNÍK
Hk BReznO - HkM zvOlen 3:7 (3:2, 0:3, 0:2)
HT MHk 32 lIPTOvskÝ
MIkuláš - Hk BReznO 7:1 (3:0, 0:1, 4:0)

FOTO: HkB

teL alex), kovÁČik richard
(BÁLiNt Marek), ŠveC dominik (BÁLiNt Marek, kovÁČik
richard)
Aj keď domáci vstúpili do
sezóny s niekoľkotýždňovým
deficitom prípravy na ľade, začali zápas bez rešpektu
a hneď sa ujali pohodlného
náskoku 2:0. Zaskočení hostia sa nevedeli vôbec proti
kompaktnej obrane domácich
presadiť. V druhej tretine domáci zvýšili náskok využitím
presilovky a do tretej tretiny si
urobili pekný náskok. Hostia
sa zmohli na korekciu a zdramatizovanie výsledku, no na
body to už nestačilo. V bránke
domácich ukázal svoje výborné kvality Mejsnar a tak body
ostali v Brezne.

K-CLASSIC
1. LIGA DORAST
Hk BReznO - HC PRešOv
PenGuIns 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
Góly Br: GÉrer jakub (reNdek Šimon)
Stretnutie sa už od začiatku pre domácich nevyvíjalo
dobre. Dlho sa nevedeli spamätať z nátlakovej hry súpera.
v prvej tretine domáci inkasovali tri góly. Tento stav si hostia držali aj v druhej časti hry,
aj keď v nej mali domáci veľa
sľubných príležitostí. Po ťažkom sobotnom zápase domácim už neostali sily na zvrat,
a tak si body odviezli hostia.
1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV
8. ROČNÍK
Hk BReznO - Ha slávIa HT MHk 32 lIPTOvskÝ
PRešOv 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) MIkuláš - Hk BRezGóly Br: ĎÖrdík jakub (Far- nO 7:6 (2:2, 2:2, 3:2)

Góly: kvietok jakub (piLiar
samuel), kvietok jakub
(BÁLiNt alex), BÁLiNt alex
(kUBiNa jakub, HariNG roman), MedveĎ Marek (BaBiNskÝ timotej), BÁLiNt alex
(kvietok jakub), BÁLiNt
alex (kvietok jakub)
7. ROČNÍK
HkM RIMavská sOBOTa
- Hk BReznO 0:6 (0:2, 0:3,
0:1)
Góly Br: paUČík Milan
(BerČík ivan, sUrovÝ Bruno), MULtÁN Matej (BerČík
ivan), UHLiar ján (paNČík
Martin, BíreŠ Benjamín), MiCHaLko Mário, BerČík ivan
(MULtÁN Matej, paUČík Milan), MULtÁN Matej (sUrovÝ
Bruno)
Chlapci v prvej tretine išli
do vedenia, ale nedokázali podať svoj najlepší výkon, individuálne riešenia situácií prevládali nad kombináciou, čo vyhovovalo súperovi. V prestáv-

ke sme si zdôraznili význam
zrýchlenia hry prihrávkami
a bolo vidieť viaceré pekné hokejové kombinácie. V závere
druhej tretiny sme mali päťminútový výpadok v dôraze a súper sa dostal na dlhšie do našej
tretiny, gól v našej sieti visel na
vlásku. V ťažkých momentoch
nás podržal brankár a udreli
sme dvoma gólmi ešte pred
druhou sirénou. Hneď v úvode
poslednej časti sme zakombinovali a zvýšili na konečných
0:6. Chlapci tak zavŕšili plný
bodový zisk za víkend. Gratulujeme.
Hk BReznO - HC 05 Banská BYsTRICa 4:2 (2:0, 1:1,
1:1)
Góly Br: ĎUriŠ patrik (MULtÁN Matej), paUČík Milan
(MULtÁN Matej), paUČík Milan, BíreŠ Benjamín
Siedmaci hrali prvú tretinu tak trochu v priateľskom
duchu, mali menej dôrazu

Pohár primátora získali vyhasnuté hviezdy
V sobotu 21. septembra sa
na multifunkčnom ihrisku
na Mazorníkove uskutočnil
4. ročník turnaja v malom
futbale O pohár primátora
mesta Brezno.

FOTO: juRaj veveRka

Do súťaže sa prihlásilo päť
mužstiev, ktorým okrem pravej športovej atmosféry prialo
aj počasie. „Turnaj opäť vyšiel
na výbornú, čo uznali všetky zúčastnené tímy, keďže tu
vládla skutočne priateľská ná-

lada,“ povedal vedúci odboru
kultúry a športu v Brezne Miroslav Baran. Z víťazstva sa napokon radovalo družstvo Vyhasnuté hviezdy, druhý skončil tím Dope a bronzovú priečku obsadili futbalisti MFK na
čele s primátorom Tomášom
Abelom. Ten zaželal hráčom
veľa športových úspechov
a poďakoval tiež všetkým, ktorí pomohli s prípravou tohto
dnes už tradičného turnaja.
(eš)

5. ROČNÍK
HC lučeneC - Hk BReznO 1:7 (0:1, 0:2, 1:4)
Po dvoch vysokých prehrách potrebovali naši hráči
najprv uveriť, že v tomto zápase môžu vyhrať. V prvej tretine
strelili jeden gól a neinkasovali, čo im dodalo potrebné
sebavedomie. Postupne preberali iniciatívu a ukázali veľa
pekných kombinácií a strelili
pekné góly. Veríme, že ich toto
víťazstvo povzbudí do ďalšej
snahy v tréningoch.
Hk BReznO - HC 05 Banská BYsTRICa 6:22 (2:7,
2:8, 2:7)
Doplnený tím piatakov podával 14 minút koncentrovaný
kolektívny výkon, potom ale
neustál „sprchu“ rýchlych gólov a dostal sa pod tlak. Druhá
a tretia tretina sa niesli v podobnom duchu, mladí rytieri
nedokázali udržať pozornosť
a výkyvy v koncentrácii spôsobili vysoký rozdiel v skóre.
Na lepší výsledok so súperom
takejto kvality potrebujeme
zvládnuť všetky striedania, nie
len niektoré.
(hkb)

OZNAM
počas septembra je pLavÁreŇ ZatvoreNÁ z dôvodu
pravidelnej údržby.
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FK BREZNO INFORMUJE

Futbalisti Brezna sa tešili
z vysokého víťazstva
V. liga sk. C
8. kolo 22. septembra
Brezno – jakub 10:2 (5:2), gól Brezna: daxner, Molčan, Caban, trajteľ 2, petrík 3, Baník,
pribula, rozhodca: Lukáš petrík, 245 divákov.
Od začiatku zápasu hrali domáci veľmi aktívne a strelili súperovi tri rýchle góly. Hostí to
však nezlomilo a dvoma gólmi sa dostali znovu
do zápasu. Hráči Brezna však drámu nepripustili a súperovi už do konca stretnutia nič nedovolili. Šance, ktoré si vypracovali, aj využili a
vyhrali vysoko 10:2.
(pat)
1. FK 09 Bacúch
2. OTJ Hontianske Nemce
3. OFK 1950 Priechod
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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
5
3
4
3
3
2
3
2

1
0
0
0
4
1
3
2
3
0
1

0
2
3
3
1
3
2
3
3
5
5

17:5
20:9
19:18
13:13
15:11
18:15
24:13
17:9
22:17
18:30
13:19

22
18
15
15
13
13
12
11
9
9
7

12. TJ Lovča
13. ŠK SÁSOVÁ
14. OŠK Dobrá Niva

8
8
8

2
0
0

1
4
2

5
4
6

15:22
4:14
7:27

7
4
2

III. liga SD U19
8. kolo 21. septembra
Brezno - sliač 6:0 (2:0), gól Brezna: Levík, Bútora, kochan, auxt 3, rozhodca: erik Gemzický,
55 divákov.
V zápase so Sliačom boli chlapci z Brezna
lepším družstvom. Po dobrej kombinačnej hre
zaslúžene zvíťazili 6:0. Ich výkon napodobnil aj
mladší brezniansky mančaft, ktorý vyhral s rovesníkmi zo Sliača 3:0.
(vk)
1. MŠK NOVOHRAD Lučenec
2. FK BREZNO
3. FK Čadca
4. MFK Dolný Kubín
5. TJ Sklotatran Poltár
6. MŠK Tisovec
7. TJ Tatran Krásno nad Kysucou
8. MFK Detva
9. FK Slovan Kúpele Sliač
10. FK Rakytovce
11. MFK Nová Baňa

7
6
6
6
6
7
6
6
7
6
7

6
5
4
3
3
3
2
2
2
0
0

0
1
1
2
1
1
2
1
1
0
0

1
0
1
1
2
3
2
3
4
6
7

34:6
27:2
11:5
26:14
22:12
10:21
18:11
7:12
10:22
1:21
3:43

18
16
13
11
10
10
8
7
7
0
0

Majstrovstvá slovenska ukončili letnú guľovú sezónu
Začiatkom septembra sa
na strelnici v Príbelciach konali Majstrovstvá Slovenskej
republiky v streľbe z guľových zbraní pre rok 2019.
Z breznianskeho klubu sa na
ne nominovali traja športovci v disciplíne malokalibrová puška 60 výstrelov v ľahu
v kategórii dorast. Strieľalo
sa na elektronické terče.
Breznianski športovci sa
na MSR umiestnili takto: 6.
miesto, Janka Janošková, 605,1
bodu; 14. miesto, Alex Kortán, 594,1 bodu a 15. miesto,
Samuel Kovalčík, 591,3 bodu.

„Týmito pretekmi sa pre nás
skončila letná guľová sezóna
a onedlho sa začneme pripravovať na zimnú vzduchovkovú sezónu. Pre informáciu,
celého seriálu postupových
pretekov – Extraliga - 5 kôl
a 1. Slovenská strelecká liga 5
kôl, sa zúčastnilo päť mladých
športovcov z nášho klubu,
okrem menovaných to boli Šimon Kupec, ktorému postup
unikol o jeden bod a Christán
Jurašík,“ zhodnotil predseda
Športového streleckého klubu
Brezno Ján Medveď.
Ako ďalej pokračoval, zabezpečiť prípravu v letnom

prázdninovom období bolo
veľmi náročné okrem dovoleniek aj preto, že klub nedisponuje strelnicou na guľové
zbrane a na prípravu využíva
biatlonovú strelnicu v Predajnej. „Cesta, príprava na streľbu
a samotný tréning zaberie veľa
času a ten sa po pracovnej dobe dobehnúť alebo natiahnuť
nedá. Kedysi za čias Mostárne
Brezno sme takúto strelnicu
vlastnili na Podkoreňovej a na
danú dobu bola veľmi dobre
vybavená, avšak nečinnosťou
vedenia mesta v deväťdesiatych rokoch sme o strelnicu
prišli aj so zariadením. Dnes je

areál na predaj aj s naším majetkom za veľké peniaze, ktoré
si nemôže náš klub nikdy dovoliť. Je mi ľúto, že nie sme futbalisti alebo hokejisti, o tých
je postarané, majú priestory,
platených trénerov, vyriešenú
dopravu, iba výsledky akosi
neviem? Od strelcov sa len
očakávajú medaily z OH, MS,
ME, atď., ale akosi sa stále na
nás všade zabúda, kde máme
vychovávať mládež pre potreby reprezentácie? Strelecký
šport je naozaj veľmi pekný, aj
keď veľmi náročný. Mrzí ma,
že o strieľanie nie je záujem
na žiadnej základnej škole, ani

v centre voľného času, jednoducho nikde neexistuje žiadny strelecký krúžok. Mládež
strieľa doma na počítačoch.
O tom, že sa niekde strieľa, nemá žiadnu vedomosť, napriek
tomu, že sa v našom meste konali dvakrát Majstrovstvá Slovenskej republiky v streľbe zo
vzduchových zbraní na veľmi
vysokej športovej úrovni.
Záverom ďakujem všetkým
športovcom za odvedenú prácu a prajem všetkým veľa síl
a odhodlania do ďalšej práce.
Možno sa aj my raz dočkáme.“
(jm)

Poliak a kostelný medzi najlepšími šípkarmi slovenska
V mestskej športovej hale
v Brezne sa odohral Slovenský pohár v steelových šípkach. Event odštartoval exkluzívnou súťažou Premier
League, kde si všetci mohli
pozrieť zápasy najvyššej kvality a naši elitní hráči predvádzali skvelé výkony hodné
svetových parametrov.
Medzi dvanástkou najlepších Slovákov sa predstavili aj
dvaja hráči 1. DC Brezno a to
Erik Poliak a Jaroslav Kostelný. Erik z piatich zápasov vy-

remízu. Najväčším ťahákom
dňa bol hlavný turnaj mužov,
126 štartujúcich, ktorý sa podarilo ukoristiť Vladimírovi
Zatkovi, keď vo finále porazil
Stanislava Beňa. Na radosť
domácich priaznivcov sa na
treťom mieste umiestnil Jaroslav Kostelný z 1. DC Brezno.
V juniorskej súťaži sa prejavil talent Matúša Klimka,
ktorý vo finále porazil ďalšiu
nádej slovenských šípok MarFOTO: lukáš Pšenčík
tina Gaža. Ženskú kategóriu
hral štyri a po prvom hracom rom to už bolo horšie a z pia- ovládla dlhoročná reprezendni bol na čele tabuľky. S Ja- tich zápasov uhral len jednu tantka Martina Sulovská,

ktorá v napínavom zápase
zdolala Katarínu Nagyovú.
A aj medzi ženami sa nestratili domáci, keď sa na treťom
mieste umiestnila Lucia Jankovská. Na programe bol aj
turnaj dvojíc, kde si víťazstvo pripísali Ľuboš Pivarč
s Martinom Krajkovičom na
druhom mieste skončili Oto
Zmelík a Dušan Strieš a prvú
trojku doplnili breznianske
dvojice Pavol Melicher – Martin Škantár a Peter Pocklan
s Kristiánom Schwarzbacherom.
(pp)
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