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POŠKODENÝCH CIEST A CHODNÍKOV
JE V MESTE OPÄŤ O ČOSI MENEJ
Vyše 180 tisíc eur stála mestskú pokladnicu rekonštrukcia miestnych komunikácií v tomto roku. Skvalitňovanie
dopravnej infraštruktúry však vedenie breznianskej samosprávy považuje za kľúčové a plánuje v nej pokračovať aj
v budúcej stavebnej sezóne.

Za necelé dva mesiace sa v Brezne
podarilo opraviť takmer 6000 m2 najviac poškodených miestnych komunikácií.
Finálne práce stihli načas
V polovici septembra začalo mesto
prostredníctvom vysúťaženej firmy s
rekonštrukciou asfaltových povrchov
na uliciach, ktoré boli vyhodnotené
ako najfrekventovanejšie a zároveň
najpoškodenejšie. „Uvedomujeme si
nevyhovujúci stav niektorých komu-

nikácií. Od občanov pravidelne dostávame podnety týkajúce sa stavu ciest
v meste a je našou snahou postupne
im vyhovieť,“ konštatoval primátor
Tomáš Abel. V prvej fáze došlo k celoplošnému frézovaniu ciest a chodníkov
vo vytypovaných lokalitách a následnému postreku spojovacím asfaltom.
V niektorých častiach musel zhotoviteľ
pristúpiť aj k čiastočnému vyspraveniu
podložia a odstráneniu prípadne doplneniu cestného obrubníka. Druhá
fáza, teda samotné asfaltovanie, prišla

na rad začiatkom októbra. „Tieto práce prebiehali pomalšie vzhľadom na
pokazenú obaľovačku, z tohto dôvodu
vozili asfalt z obaľovačky, ktorá je medzi Banskou Bystricou a Zvolenom,“
uviedla Veronika Kabátová z investičného odboru. Napokon však finálne
práce stihli načas a to ešte pred oficiálnym termínom dokončenia.
Postupujú podľa požiadaviek
občanov
Hotové dielo v hodnote viac ako

180 tisíc eur odovzdali do užívania
v prvý novembrový štvrtok. Jedná sa
o parkoviská na MPČĽ, časť chodníkov na uliciach ČSA a Rázusovej,
prepoj medzi Moyzesovou a Vránskeho ulicou, príjazdovú cestu k bytovke v Podkoreňovej, chodníky na
Sekurisovej, Sládkovičovej a Fučíkovej, parkovisko a cestu na Nálepkovej ulici a chodníky na sídlisku
ŠLN.
(Pokračovanie na strane 2)
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Festival na počesť najvyššieho z Nízkych
prilákal do Brezna milovníkov hôr
V zime, v lete, na „lajne“,
na lane i bez neho. Aj taký
bol tohtoročný multižánrový
horský festival Ďumbierfest,
ktorý dopísal už svoju šestnástu kapitolu.

paraglidista Juraj Ďurifuk Koreň, ktorý sa ako druhý Slovák
v histórii zúčastnil legendárnych pretekov X-Alps a okrem
tohto extrémneho dobrodružstva priblížil divákom aj svoje
lietanie v Grónsku.

Aktuálny ročník sa síce
uskutočnil v pomerne netradičnom termíne, ale každopádne bolo čo pozerať a počúvať.
O horách a ľuďoch
Úvodnou diskusiou o (ne)cestovaní pred rokom 1989 si
mohli priaznivci túlavých topánok, hôr a športu pripomenúť 30. výročie pádu totality
a neslobody symbolicky v nezávislom kultúrnom priestore Bombura. Ten už tradične
aj vďaka Fondu na podporu
umenia poskytuje horskému
festivalu hudobné zázemie,
v rámci ktorého tento rok
predstavila svoj čerstvý album
Mauna alternatívna slovenská
skupina Longital a nezameniteľnou funky náladou si publikum podmanila aj hudobná
formácia Katka Korček &
Prince tribute.
Hlavná audiovizuálna projekcia sa však odohrávala
v mestskom dome kultúry, kde

Diskusia s Jurajom Ďurifukom Koreňom.
FOTO: EVA ŠIPOŠOVÁ

o dobrodružstvo a zaujímavé
diskusie nebola núdza. Mladý
český horolezec a slackliner
Danny Menšík ukázal, kadiaľ
vedie Dobrá lajna, dvojica na
inzerát Miloslav Daníšek a Pavel Sabela porozprávali o svojom viac ako 4200-kilometrovom „rande“ Pacifickou hrebeňovkou z Mexika do Kanady, známy slovenský cestovateľ
Peter Becko Ondrejovič osobne predstavil svoje doterajšie
pôsobenie v Južnej Amerike
v prezentácii Fenomén Venezuela a na Ďumbierfest
spadol z oblakov aj špičkový

Longital v Bombure.
FOTO: EVA ŠIPOŠOVÁ

Ďumbierfest je značka
Putovanie Jána Vrabca so
svojimi priateľmi po Peru
a Ekvádore vystriedalo ukrajinské bicyklovanie Juraja
Hýroša a prezentácia Tomáša
Pastierika a Šimona Lieskovského s príznačným názvom
Na pankáčov do západnej
Afriky alebo stopom do Gambie. Čerešničkou bol oscarový
dokument Free solo v hlavnej úlohe s mladým lezcom
Alexom Honnoldom, ktorý
bez istenia zdolal legendárnu
900-metrovú stenu na El Capitan v Yosemitoch. „Návštevníci opäť videli kvalitné snímky
a vypočuli si výnimočných
interpretov, takže si myslím,
že spokojnosť je obojstranná.
Ďumbierfest sa už za tie roky
stal značkou a určite má význam robiť ho aj naďalej,“ povedal po podujatí organizátor
breznianskeho festivalu Marek Šurina z OZ Horské spoločenstvo. 
(eš)

Náramky pre seniorov sú späť
Po rok a pol trvajúcej
pauze mesto Brezno opäť
spúšťa sociálnu službu Monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci známu pod
názvom náramky pre seniorov.

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Poškodených ciest a chodníkov
je v meste opäť o čosi menej
(Dokončenie zo strany 1)
„Chodníky, ktoré sa neasfaltovali, budú spravené
dodatočne v rámci Cyklotrasy Brezno - Valaská,
a tiež Regenerácie vnútrobloku. Chodník za bytovkou
na ŠLN 1 - 7 si vyžiadal
opravu väčšieho rozsahu,
z tohto dôvodu ho budú robiť na jar Technické služby
Brezno. Rovnako ostali nevyasfaltované časti na Ulici
ČSA, sú len vyfrézované
a to z dôvodu budúcej in-

vestície - regenerácie,“ dodala Kabátová.
Celkovo tak zhotoviteľ
v rámci Brezna zrekonštruoval takmer 6000 m2 miestnych komunikácií s päťročnou garantovanou zárukou,
pričom všetky náklady na
ich obnovu znášalo mesto
z vlastných zdrojov. Ďalší
postup opráv v nasledujúcej stavebnej sezóne budú
plánovať opäť podľa požiadaviek občanov a podľa vyhodnotenia najproblémovejších častí. 
(eš)

Takmer dva roky sme službu poskytovali desiatim seniorom v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom,
ktorá v júni 2018 poskytovanie služieb ukončila. Od tej
doby sme hľadali možnosti,
ako ju osamelo žijúcim seniorom a ťažko zdravotne
postihnutým sprostredkovať
znovu. Podarilo sa nám to
v spolupráci so spoločnosťou
ASSR s.r.o, ktorá patrí pod
občianske združenie Asociácia samaritánov SR.
Domáce tiesňové volanie,
ako to už z názvu vyplýva,
funguje na princípe náramku, pripomínajúcom hodinky. V prípade akéhokoľvek
nebezpečia sa klient zatlačením tlačidla na náramku
spojí s dispečingom, ktorý
mu sprostredkuje adekvát-

Náramok sa zatlačením tlačidla spojí s dispečingom.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

nu formu pomoci privolaním ktorejkoľvek záchrannej
zložky. Mesto môže využívať
túto službu bezplatne pre prvých päť pilotných klientov
po dobu šesť mesiacov a po
uplynutí tejto doby ju bude prevádzkovať naďalej za
mesačný poplatok 9,90 eura,
v zmysle platného všeobecne
záväzného nariadenia.
V prípade väčšieho záujmu zo strany obyvateľov dokážeme zabezpečiť aj ďalšie

náramky a zvýšime tak pocit
bezpečia a istoty tým, ktorí to
potrebujú.
Bližšie informácie o poskytovanej službe:
Katarína Kokavcová, Denné centrum Prameň, 048/611
4056, katarina.kokavcova@
brezno.sk
PhDr. Janka Lemberková, Odbor starostlivosti
o obyvateľa, MsÚ Brezno,
048/6306240 janka.lemberkova@brezno.sk.
(jl)
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K SPRÁVE A HOSPODÁRENIU NÁŠHO MESTA

Obedy „zadarmo“ a zvýšenie stravného v materských školách

Milí rodičia,
v súčasnosti sa často stretávam s mnohými otázkami
a tiež so šírením nesprávnych informácií ohľadom
viacerých tém. Rozhodol som sa, že vás budem častejšie informovať o dianí a zmenách v našom meste
na základe overených faktov.
K obedom „zadarmo“ sa
už povedalo mnoho aj v médiách. To, o čom sa menej
rozprávalo, bola skutočnosť,
že samosprávam vznikli, aj
nášmu mestu, nie malé výdavky. Myslím si, že táto
myšlienka je veľmi dobrá,
avšak mnohé náklady, ktoré sú s ňou spojené, padli na
plecia miest a obcí bez komunikácie s nimi. Ako člen Rady
Združenia miest a obcí Slovenska môžem zodpovedne
prehlásiť, že takýto názor má
aj podstatná väčšina mojich
kolegov.

Posledné dva roky počúvame vyjadrenia ministerstiev,
ako nám mestám a obciam
zvýšili príjmy, no na druhej
strane sa málo hovorilo o pomerne zvýšených výdavkoch.
S nárastom výdaja obedov
muselo naše mesto doplniť
vybavenie jedální, čo predstavovalo sumu 96 tisíc eur
z mestského rozpočtu. Pre
navýšenie počtu uvarených
jedál sme museli prijať do
zamestnania ďalších zamestnancov, kde počítame každoročný náklad na mzdy od 70
do 100 tisíc eur.

Niekto by si povedal, že to
nie je tak veľa, a treba sa len
pripojiť k dobrej myšlienke.
Súhlasím. Faktom však je, že
ďalšími zákonmi a povinnosťami vyplývajúcimi z novoprijatých zákonov nám z rozpočtu vypadne len budúci
rok 1,5 milióna eur. Uvedené
je už pre naše a ďalšie mestá
likvidačné. Sú to napríklad
zníženie základu dane pre fyzické osoby (výpadok cca 500
tisíc eur), navýšenie platov vo
verejnej správe a pri originálnych kompetenciách – napr.
materské školy a poukážky
pre zamestnancov náklady
cca 1 milión eur. Samozrejme,
hľadáme riešenia a verím, že
aj ďalšia prijatá legislatíva už
bude v prospech rozpočtov
miest a obcí.
Zaregistrovali sme sťažnosti na zvýšenie stravného pre
deti v materských školách, na
ktoré štát prispieva dotáciou
1,20 eura. Platby za stravu
sa zvýšili z 23 eur na 37 eur.
Rozumiem tomu, že pre rodinu, ktorá má dve a viac detí v škôlke, je to naozaj dosť.
Uvedeným sme sa preto začali
ihneď zaoberať. Treba uviesť,
že tieto náklady na stravu
v podstatnej miere nesúvisia
s rozhodnutím nášho mesta,
ale Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Od 1.9.2019 nadobudli
platnosť nové štátom zvýšené

finančné pásma na nákup potravín a na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov. Mesto ako zriaďovateľ
škôl a školských zariadení
v meste určilo vo všeobecne
záväznom nariadení jednotné
3. finančné pásmo pre všetky
zariadenia školského stravovania. Dôvodom sú neustále
stúpajúce ceny potravín a aj
nové Materiálno-spotrebné
normy a receptúry pre školské stravovanie s finančne
nákladnejšími receptúrami.
Navyše, v materskej škole sme
sa stretávali so sťažnosťami
rodičov na kvalitu stravy. Rozdielne finančné pásmo ani nemôže byť, pokiaľ sa varí v jednej kuchyni pre rôzne vekové
kategórie stravníkov a medzi
2. a 3. finančným pásmom je
nepatrný rozdiel 1,80 eura na
jedného stravníka na mesiac.
Ten rozdiel však napomôže
školským kuchyniam nakúpiť
kvalitnejšie suroviny a dodržiavať výživové dávky v podávanej strave.
V súvislosti s poskytovaním
dotácie štátu 1,20 eura na deti
v predškolskom veku a žiakov v základných školách sa
zvýšil počet stravníkov a tým
sa zvýšili aj nároky na materiálno-technické a personálne
zabezpečenie kuchýň. Ako
som už spomínal, starosti aj
náklady ostali na pleciach
miest. Mesto sa preto roz-

hodlo určiť režijný poplatok
5 eur, ktorý má slúžiť na dofinancovanie časti zvýšených
nákladov pre jedálne. Takýto
poplatok schválila podstatná
väčšina miest a pohybuje sa
od 2 do 25 eur. Naše mesto sa
teda držalo pri piatich a dvoch
eurách len na spodnej a teda
najnižšej hranici tohto poplatku. Už teraz vieme, že mesto
bude musieť ďalšie výdavky
s obedmi pre predškolákov
v materských školách a žiakov
v základných školách dotovať
určitou finančnou čiastkou.
Pre rodičov detí v materských školách, ktorí najviac
pocítili úpravu cien stravy
z dielne ministerstva, môže
mesto napomôcť len tým, že
zruší režijný poplatok 5 eur
v materských školách. Tento
návrh najbližšie predložím
mestskému zastupiteľstvu.
Výpadok, ktorý nám vznikne,
však opäť bude musieť uhradiť
mesto.
Verím, že rodičia uvedenú
situáciu pochopia. Zmeny,
ktoré nastali, boli pre samosprávy schválené bez toho, aby
sme sa k tomu mohli aspoň
vyjadriť. Momentálne sme
to práve my v samosprávach,
ktorí musíme našim občanom
dôkladne vysvetliť, čo sa poslednými legislatívnymi zmenami udialo.
Tomáš Abel
primátor Brezna

Aj v Brezne sa rozozvučali zvony na pamiatku
všetkých obetí vojnových konfliktov
Symbolicky 11. 11. o 11.
hodine 11. minúte sa každý rok na pamäť skončenia
prvej svetovej vojny rozozvučia na celom svete zvony,
aby pripomenuli obete všetkých vojen. Pamiatku hrdinov si uctili aj v Brezne.
V pondelok 11. novembra
uplynulo 101 rokov odvtedy,
čo nadobro utíchli zbrane
a medzi bojujúcimi stranami
začalo platiť definitívne prímienečnú kapituláciu. Jeho
merie.
symbolom sa stal kvet vlčieho
maku a jeho pôvod pocháSymbolom je kvet vlčieho
dza z básne In Flanders fields
maku
Deň vojnových veteránov si (doslova V poliach Flámska),
svet pripomína v deň výročia ktorú v roku 1915 napísal kaukončenia 1. svetovej vojny – nadský chirurg John McCrae,
11. novembra, kedy Nemecko slúžiaci na západnom fronte.
po štvorročnom krvavom Táto poľná rastlina pokryla
konflikte podpísalo bezpod- hroby mnohých obetí, čím

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

obete všetkých vojen si uctili aj v Brezne.
FOTO: EVA ŠIPOŠOVÁ

dodnes pripomína smutné ročie našich dejín. Účastníci
udalosti vtedajších dní.
s pripnutým symbolom Dňa
veteránov – červeným maObete všetkých vojen si
kom, medzi ktorými nechýuctili aj v Brezne
bali predstavitelia štátnej
V Brezne sa od roku 2011 správy, samosprávy, členovia
pravidelne uskutočňuje piet- Základnej organizácie Slony akt, a tak tomu bolo aj venského zväzu protifašisticminulý pondelok, kedy sme kých bojovníkov, kolektívy
si pripomenuli významné vý- základných a stredných škôl

položili vence k pomníku
padlým v I. a II. svetovej vojne, pomníku gen. M. R. Štefánika a k pomníku padlým
v SNP, kde pri soche partizána
sa všetkým prihovoril viceprimátor Ján Králik a prednostka
Okresného úradu v Brezne
Ingrid Poliaková.
(md)
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Vitamín D má v norme len 10 percent pacientov
Pokračujeme pracoviskom klinickej biochémie,
kde ako jedni z mála na Slovensku vedia presne určiť
hladinu vybraných antibiotík, ktoré majú závažné vedľajšie účinky na organizmus,
ak sa ordinujú bez kontroly
hladiny laboratórnym vyšetrením.
Klinická biochémia je medicínsky odbor, ktorý patrí
medzi spoločné vyšetrovacie
a liečebné zložky zdravotníckej starostlivosti, tzv. SVaLZ-y.
Poskytujú nepretržitú
prevádzku
Pracovisko klinickej biochémie pod vedením Ľubomíra Kónyu zabezpečuje
laboratórne vyšetrenia pre
všetky lôžkové oddelenia
a ambulancie nemocnice, ako
aj pre súkromné ambulancie
v okrese Brezno, ktoré majú
o spoluprácu záujem. „Poskytujeme nepretržitú 24-hodinovú prevádzku 7 dní v týždni. Náplňou tohto odboru je
sledovanie metabolických
pochodov v organizme, a to
počas zdravia aj počas choroby. Ak je pacient zdravý, laboratórne vyšetrenia sú súčasťou
preventívnych prehliadok. Ak
je chorý, pomáhajú pri diagnostike a sledovaní priebehu
ochorenia, pri určení rozsahu
poškodenia organizmu, pri
stanovení prognózy a kontrole úspešnosti liečby,“ vysvetlil
Ľubomír Kónya.
Z biologického materiálu
Podľa slov zástupcu primára, pracovisko klinickej
biochémie v breznianskej nemocnici je vybavené modernou prístrojovou technikou
– biochemické a imunochemické analyzátory, analyzátor
krvných plynov, mikroskopická technika a ďalšie laboratór-

Kolektív biochémie.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

ne vybavenie. „Našou úlohou
je poskytnúť čo najširšie spektrum základných rutinných
i špecializovaných biochemických a imunologických vyšetrení, ktoré lekárom pomáhajú
v diagnostike ochorení. Vyšetrenia stanovujeme v biologickom materiáli: krv, sérum,
plazma, moč, likvor, punktáty a stolica. Väčšina z nich je
k dispozícii denne, niektoré
špeciálne robíme 1- až 2-krát
do týždňa. Dôvodom je predovšetkým finančná náročnosť týchto špeciálnych analýz a tiež efektívnosť využitia
prístrojovej techniky.“
Pacienta liečia pod
kontrolou
Na pracovisku vykonávajú napríklad testy na funkciu
obličiek, pečene, pankreasu,
vyšetrujú hladiny minerálov,
hormónov endokrinného
systému, reprodukčných hormónov, zápalové parametre.
„Pomáhame v akútnej diagnostike náhlych ochorení srdca, v diagnostike nádorových
ochorení, diabetu a mnohých
ďalších. Vykonávame laboratórne vyšetrenia, ktoré sú súčasťou preventívnych prehlia-

dok zdravých ľudí, tehotných
žien, u chronicky chorých sú
to pravidelné kontroly dialyzovaných pacientov, diabetikov, pacientov s ochorením
štítnej žľazy, s alergickými
ochoreniami atď.,“ uviedol
Ľubomír Kónya. Ako pokračoval, skríningovo vyšetrujú
moč na prítomnosť niektorých drog a liečiv, pretože
zneužívanie návykových látok mladými ľuďmi je častejšie, než by sa predpokladalo.
„Ako jedno z mála pracovísk
na Slovensku vieme presne
určiť hladinu vybraných antibiotík, ktoré majú závažné
vedľajšie účinky na organizmus, ak sa ordinujú bez kontroly hladiny laboratórnym
vyšetrením. Preto kontrolou
ich terapeutických hladín
v krvi pomáhame ošetrujúcemu lekárovi pri lôžku nastaviť
každému pacientovi správnu
dávku antibiotika tak, aby
jeho hladina bola dostatočne účinná, ale s minimálnym
nežiadúcim účinkom na iné
orgány. Pacienta tak liečime
pod kontrolou a nie „naslepo“.
Obrovskou výhodou je, že to
vieme realizovať na našom
pracovisku v Brezne a nemu-

Svoju prácu robia radi
Na pracovisku pracujú skúsení zamestnanci, mnohí s 30až 40-ročnou praxou, ktorí
robia svoju prácu radi a vedia
kvalifikovane pomôcť. Podľa
slov Ľubomíra Kónyu, podieľajú sa na metodickom vedení
prípravy vyšetrovaných osôb,
spôsobe odberu a prepravy
biologického materiálu, jeho spracovaní a interpretácii
výsledkov. V prípade záujmu
poskytujú konzultačnú činnosť.
Lekár oddelenia, klinický
biochemik, pomáha pri diagnostike pacientov s rozvratom
vnútorného prostredia, v sepse alebo napr. pri diferenciálsíme vzorky krvi posielať do nej diagnostike punktátov.
laboratória v inom okrese.
Naši ošetrujúci lekári majú Problémom je politika
výsledok hladiny antibiotika poisťovní
k dispozícii vo veľmi krátkom
Na pracovisku vykonajú
čase.“
približne 580 000 vyšetrení
ročne, z toho vyše 130 000
Máme nízke hladiny
spracujú v pohotovostných
vitamínu D
službách.
V poslednom čase zaviedli
Do budúcna uvažujú o roznapr. vyšetrenie vitamínu D. šírení diagnostiky nádoro„Ako vieme, tento hormón vých ochorení, srdcového
má okrem riadenia metabo- zlyhávania, o zautomatizolizmu vápnika a fosforu v or- vaní vyšetrenia močového
ganizme aj ďalšie vynikajúce sedimentu, ale aj o zavedení
vlastnosti – je kardioprotek- vyšetrovania autoprotilátok,
tívny (chráni srdce), pozitívne ktoré sú prítomné u autoimuovplyvňuje imunitný systém nitných chorôb. „Problém pre
a okrem iného sa skúma aj nás je politika zdravotných
jeho protinádorový účinok. poisťovní, ktoré nás limitujú,
Väčšina európskej populácie, to znamená, že za poskytnuvrátane tej slovenskej, má níz- té laboratórne výkony nám
ke hladiny vitamínu D v krvi, uhradia iba časť vynaložených
čo je dané nedostatočnou ex- nákladov, nikdy nie všetky. To
pozíciou slnečnému žiareniu, spomaľuje, niekedy až zneale aj neprimeraným použí- možňuje, proces zavádzania
vaním opaľovacích krémov nových laboratórnych vyšets vysokým ochranným fakto- rení do praxe tak, ako by sme
rom proti UV-žiareniu. Za ne- si sami predstavovali pri pocelé tri mesiace sme vyšetrili skytovaní služby ošetrujúcim
v našom laboratóriu vyše 800 lekárom, pretože laboratórpacientov na vitamín D a len na diagnostika na špičkovej
10% z nich malo hladiny tohto úrovni nie je lacná záležitosť,“
hormónu v norme,“ vysvetlil uzavrel primár Kónya.
primár Kónya.

(md)

Brezno navštívili shaolinskí mnísi
Úspešný projekt zdravotných cvičení a jazykovo-kultúrnych kurzov pod vedením jeho autora a lektora
Mariána Laššáka dosiahol
ďalší rozmer. Do Brezna
zavítali mnísi z legendárneho kláštora Shaolin, aby
záujemcom priblížili svoje
umenie.
V druhý novembrový štvrtok M klub v Brezne doslova
praskal vo švíkoch. Bol na
to aj patričný dôvod, shaolinských mníchov totiž nestretne našinec na ulici kaž-

dý deň. Beseda s nimi trvala
takmer dve hodiny a poslucháči sa na nej dozvedeli viac
o ich každodennom živote
v kláštore, o jeho spojení so
Zenom a Kung fu, ale získali aj praktické rady v oblasti
akupresúry. Trojica zároveň
trpezlivo odpovedala na početné otázky publika, ktoré
v prevažnej miere súviseli
s telesným a duševným zdravím človeka.
Navštívili tiež denné centrum Prameň a rovnako aj
Gymnázium J. Chalupku
v Brezne, kde sa približne 90

študentov aktívne zapojilo do
cvičenia pod ich vedením, čo
pozitívne vníma aj organizátor projektu Marián Laššák:
„Všetky akcie so shaolinskými mníchmi v Brezne majú
zatiaľ veľmi dobrý ohlas. Pre
veľký záujem o sobotňajšie
cvičenie sme sa preto rozhodli zabezpečiť viac miesta,
aby sa mohlo zúčastniť viac
ľudí.“ Spoločné meditácie
a zdravotné cvičenia sa tak
napokon namiesto komorných priestorov uskutočnili
v mestskej športovej hale.

(eš)

Mnísi v Brezne.
FOTO: ARCHÍV M. L.
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Profesor Hričovský opäť zavítal do Brezna. Ďalšie
vzácne rady a praktické ukážky ponúkne v marci
Do Brezna po druhýkrát
zavítala vzácna návšteva.
Profesor Ivan Hričovský v utorok 5. novembra
v mestskom dome kultúry záhradkárom ponúkol
cenné rady, ako aj predviedol ukážky správneho orezávania ovocných drevín.
Podľa naslovovzatého odborníka, na Slovensku má
záhradku asi 800 000 rodín.
Ak by sme rátali, že jedna
Nechýbali praktické ukážky.
rodina má približne štyroch FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
členov, asi 3 milióny 500
000 ľudí konzumuje svoje cerí sa ma pýtajú, ako je to
vlastné produkty, ostatní sú s ovocím, ktoré dovážame.
Keď som učil na univerzite
odkázaní len na dovoz.
v Nitre, boli sme vo Francúzsku, kde som sa zaujímal
Ďalšie stretnutie v marci
V rámci projektu obnovy o to, koľkokrát postrekovahistorického ovocného sa- li jablká. Odpovedali, len
du na Banisku v apríli pri- 25-krát. A takéto ovocie vocestoval do Brezna profesor zia aj k nám. Preto jabĺčka
Ivan Hričovský. Záujem pred jedením vždy umyte
o besedu bol veľmi veľký, a okolo stopky vyrežte, tam
preto sa mesto rozhodlo sa koncentruje chémia.“
Ako profesor pokračoval,
v takýchto podujatiach pokračovať. Po viac ako pol na Slovensku je vo výmere
roku v Brezne opäť privítali 6100 ha ovocných sadov,
nestora slovenského ovo- pričom najväčšie zastúpecinárstva a záhradkárstva, nie v nich majú jablone,
tentokrát v mestskom dome a to 43 percent, sliviek 657
kultúry. Napriek tomu, že ha, orechov 1100 ha, marbolo nepriaznivé počasie húľ 230 ha, višní 60 ha....
a vonku poriadne pršalo, „Vo vašej nadmorskej výške
ľudia si stretnutie so vzác- je vhodné pestovať jablonym človekom nenecha- ne, višne, čerešne, jahody,
li ujsť. „Považujem to za hrušky, rakytník rašetliakonadviazanie spolupráce, vý, čučoriedky, brusnice.“
ktorá by mala byť vo vašom
okresnom meste aspoň dva- Príprava lekvárov
krát do roka. Na jar v mar- a slivovice
Na škodu je veľmi nízka
ci opäť plánujem prísť do
Brezna a pod vedením mes- spotreba ovocia na Sloventa vyberieme asi tri – štyri sku. Napríklad jeden Slovák
záhrady, v ktorých budeme za rok zje necelých 22 kilorobiť praktické ukážky rezu gramov jabĺk (namiesto 36
jabloní, hrušiek, ríbezlí, eg- kg). „Ak môžem odporučiť,
rešov, malín, černíc. Srdeč- výborná skorá odroda je
ne už teraz pozývam širokú Júlia, ktorá nahrádza Jakubverejnosť, praktická ukážka ku, Rubín, vysoko odolná
má cenu zlata,“ povedal tes- proti chrastavitosti a múčne pred začiatkom besedy natke, tiež Selena, Pinova
Ivan Hričovský, ktorého na či Topaz, zo starých odrôd
pôde zrekonštruovaného Ontario. Starí otcovia peskultúrneho stánku privítali tovali kožovky, pretože dlho
vedúca útvaru primátora vydržali, neboli choré ani
Dominika Predajnian- červivé a dali sa uskladniť
ska a viceprimátor Martin do mája. Najlepší podpník
pre vašu nadmorskú výšku
Juhaniak.
je plánka. Ale ak nemáte
veľkú záhradku, vynikajúci
V sadoch je najviac jabĺk
Profesor Ivan Hričov- podpník, ktorý ju nahráský tentokrát prednášal na dza, je MM106. Stredne siltému Jesenné práce v zá- no rastúci, vydrží 60 rokov
hrade. Ako v úvode besedy a začne rodiť v treťom roku
povedal, na Slovensku ich po vysadení,“ vysvetľuje
máme 76 tisíc ha, čo je však profesor Hričovský. Podľa
na škodu, mladá generácia jeho slov, spotreba hrušiek
uprednostňuje väčšinou je len 4 kg. „Vysoko odolná
okrasné záhradky. „Via- proti hrdzi hruškovej je od-

cia odporúča pestovať čierne ríbezle, obsahuje až 120
mg vitamínu C v 10 dkg.
„Najlepšia odroda samoopelivá je Otelo. Čierna ríbezľa rodí na jednoročnom
dreve, pozor však na to, ak
hlboko zrežete, úroda nebude. Najstaršie drevo v kríčku alebo stromčeku má byť
4-ročné. Ak je kríček, žije
25 rokov, ak stromček 12
– 13 rokov. Biele a červené
ríbezle sú samoopelivé a rodia na dvojročnom dreve.
Z červenej odrody je dobrá
roda Dicolor. Hrušky pes- Rovada, Jonkheer van Tets,
tujeme na podpníku dula. Detvan,Tatran, z bielej PriMá slabší rast ako plánka, mus Blanka či Viktoria.“
ale rodiť začína skoro. Čo
sa týka sliviek, najlepšia pre Sadiť stromy v novembri
vaše podmienky je ČačanPo plodnej diskusii, otázská lepotica, samoopelivá, kach verejnosti nasledovali
vysokoodolná proti šarke. praktické ukážky profesora
Do roku 1945 bola spotreba Hričovského, týkajúce sa
sliviek asi 12 kg, teraz asi 3 orezávania stromčekov vo
kg. Slivka, ktorú musíte mať vestibule mestského domu
vo svojej záhrade, je Topper, kultúry, kde sa nachádzali
Topfirst či Toptaste, odolná aj vzorky ovocia – jablká,
voči chorobám, chutná, vy- hrušky, dule z tohtoročnej
nikajúca na prípravu lekvá- úrody. Ako ešte odporučil,
rov a slivovice. Patrí medzi kôstkoviny režeme najnenajsladšie zo všetkých od- skoršie do 15. až 20. seprôd súčasného sortimentu.“ tembra. V prípade, že ste

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Štepený orech má cenu
zlata
Profesor Hričovský sa
pozastavil aj pri orechoch,
ktoré zvyšujú kvalitu mozgu. Zjesť by sme ich mali
aspoň 3 kilá, naša spotreba je však len 350 gramov
na osobu a rok. „Štepený
orech má cenu zlata. Má
o tretinu kratší vzrast ako
semenáče, už po troch,
niekedy aj dvoch rokoch
sa odmení úrodou. Orech
nielenže je zdravý, ale čistí
vzduch a odpudzuje hmyz.
Režeme ho koncom apríla,
začiatkom mája, vtedy neplače a budete mať bohatú
úrodu.“
Z kríkov drobného ovo-

tak neurobili, môžete ešte
čo najskôr, ale rany zatrite
voskom. „Nerežeme ich na
jar, vtedy režeme jablone,
hrušky... Výsadbu ovocných
stromčekov môžete robiť
ešte počas celého mesiaca
november, čo je lepšie ako
na jar. Podľa predpovedí,
ktoré som sa dozvedel, zima
by nemala byť tuhá.“
Na záver milého a veľmi poučného stretnutia, sa
profesor Hričovský rozlúčil
slovami: „Kto zasadí strom,
prosí ho, aby rodil. Kto ho
okopáva, prihnojuje, zalieva, ten mu pomáha, aby rodil. Ten, kto ho správne reže
a tvaruje, prikazuje mu, aby
rodil.“
(md)

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
pravidelne informujeme.
V prvý novembrový deň
zasahovala hliadka mestskej polície (MsP) na Ulici
ŠLN, kde im nahlásili bitku
štyroch mladíkov. Po príchode na miesto udalosti
sa už mladí muži tohto konania zdržali, ale potvrdili,
že medzi nimi došlo k fyzickej potýčke po tom, čo sa
v meste opili. Policajti následne dohliadli na to, aby sa
všetci bezpečne dostali domov, keďže časť z nich bola
z Čierneho Balogu. O tri dni
na to sa o prácu príslušníkov
MsP postarali ďalší podnapití muži, ktorí sa v jednej
z breznianskych reštaurácií
správali hlučne, vulgárne
a odmietali odísť. Hliadka ich vyzvala, aby opustili spomínané priestory,
a keďže ku škode na majetku
nedošlo, celú vec vyriešila
dohovorom. Vo štvrtok 7.
novembra asistovali Technickým službám pri búraní
domov na Stromovej ulici
a riešili ďalšieho muža pod
vplyvom alkoholu, ktorý ležal medzi činžiakom a krčmou Západ na Ulici ŠLN.
Chlapík mal tržnú ranu na
hlave a nezrozumiteľne komunikoval, takže hliadka
k nemu privolala záchranárov. Zároveň uňho našla peňaženku s dokladmi, ktoré
patrili žene z Brezna. Túto
skutočnosť nedokázal relevantne vysvetliť, preto prípad odovzdali štátnej polícii
a odcudzenú peňaženku jej
majiteľke. Po intenzívnych
dažďoch z 12. na 13. novembra monitorovali vodné
toky na území Brezna a na
základe oznámenia riešili aj
parkovanie prívesu s nasťahovanými Rómami v mestskej časti Bujakovo. V ten
istý deň ešte umravňovali
opitého muža, ktorý výraznou gestikuláciou obťažoval
okoloidúcich na námestí
a v rámci bezpečnosti ho
previezli do priestorov ubytovne na Mládežníckej ulici.
(eš)
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Primátor Tomáš Abel: Snažíme sa o to, aby klíma na
území nášho mesta bola v budúcnosti čo najlepšia
Mesto Brezno sa zapojilo
do programu SK-Climate –
zmierňovanie a adaptácia
na zmenu klímy, v rámci
ktorého samospráva vypracuje akčný plán a pripraví projekty v súlade aj
s výzvou nórskych fondov.
V súvislosti s touto témou sa
v Osle konala konferencia,
na ktorej sa zúčastnilo aj 16
zástupcov miest zo Slovenska, medzi nimi i primátor
Brezna Tomáš Abel.
Pán primátor, na konci
októbra ste absolvovali pracovnú cestu do Osla. Čo bolo jej hlavným cieľom?
– Hlavným cieľom bolo nadviazanie partnerstva
s nórskymi mestami alebo
obcami a tým sa navzájom
posunúť v oblasti tém klimatických zmien a ich riešenia
v našich krajinách. V Osle
sa konala konferencia, ktorá
je predpokladom na získanie
externých finančných prostriedkov pre naše mesto,
čerpaných hlavne z nórskych
fondov. V rámci tejto pomoci
máme záujem spracovať viaceré opatrenia na podporu
biodiverzity a udržateľnosti
klímy na našom území.
Na aké konkrétne projekty plánuje mesto čerpať
finančné prostriedky z nórskych fondov z programu
SK-Climate?
– Momentálne je ešte predčasné hovoriť o konkrétnych
projektoch, pretože musíme vypracovať akčný plán,
na základe ktorého budeme
ďalej pripravovať projekty
v súlade aj s výzvou nórskych
fondov. Práve v rámci tejto
výzvy budeme môcť čerpať
finančné prostriedky. V tom-

Funkčný bikesharing.
FOTO: MSÚ

Na slovenskom veľvyslanectve v Osle.
FOTO: MSÚ

to štádiu a v tomto čase je pre
nás prvoradé spracovať stratégiu v rámci akčného plánu
opatrení, ktoré majú pomôcť
tomu, aby v budúcnosti bola
klíma na území nášho mesta čo najlepšia. Ide o viaceré
opatrenia, ktoré sa týkajú
zníženia CO2 v ovzduší, zadržiavania napr. zrážkových
vôd či využitia alternatívnych
zdrojov energie na území
nášho mesta. Momentálne
zvažujeme, ktoré opatrenia
a pre ktoré oblasti využijeme.
Čo všetko pre naše mesto
prinesie spolupráca s nórskymi mestami?
– Škandinávske krajiny sú
známe viacerými inováciami hlavne v oblasti podpory

O príspevok pre talenty môžete
žiadať do konca novembra
Mesto Brezno v zmysle
VZN č. 12/2018 o poskytovaní finančného príspevku
pre mladé talenty mesta
Brezna poskytuje finančný príspevok na podporu talentovaných žiakov
a študentov s trvalým pobytom na území mesta
a študujúcich v základných
a stredných školách v meste
Brezne. Finančný príspevok
je určený na úhradu nákladov súvisiacich s dosahovaním mimoriadnych výsledkov v mimoškolskej vedec-

Oslo je isto prekvitajúce
mesto. Ako ste ho vnímali
nielen očami primátora, ale
aj turistu?
– Nemôžem hovoriť
o žiadnej turistike, pretože v Osle som strávil ani nie
jeden celý deň, čo je veľmi
krátky čas na to, aby som ho
ako mesto hodnotil. Z môjho
pohľadu je však táto krajina
zameraná na rozvoj, kvalitu
života obyvateľov a synergiu

FOTO: pixabay

kej, umeleckej a športovej
činnosti. Záujemcovia môžu o tento príspevok požiadať ešte do 30.11.2019. Žiadosť o príspevok je súčasťou
prílohy VZN č.12/2018
na webovej stránke mesta
Brezna.(mb)

a rozvoja životného prostredia, ekologickým riešením
v rámci napr. spracovania odpadu, využívania alternatívnych zdrojov, energie a mnohých ďalších. Tieto oblasti
budú pre nás inšpiráciou,
preto sa snažíme nadviazať aj
partnerstvo s jedným z miest
v Nórsku, o čom budeme
priebežne našich obyvateľov
informovať. Takéto partnerstvo určite považujem za
dôležité z hľadiska získania
nových informácií, nových
riešení pri rozvoji samospráv
vo viacerých oblastiach. Nepôjde len o oblasti, ktorých
sa týkajú nórske fondy, ale
samozrejme aj o ďalšie, ktoré
súvisia s celkovým životom
samospráv.

rozvojových aktivít, životného prostredia, čo sa mi veľmi
páči. Myslím, že aj v budúcnosti to bude pre nás inšpirujúce. Ako sa hovorí, všade
dobre, doma najlepšie. Určite
si neviem predstaviť, že by
som v Nórsku žil a fungoval,
pretože na krátkosť dní, ktoré
tu sú, by si asi málokto z nášho prostredia navykol. Ako
som už spomenul, doma mi
je najlepšie.
(md)

Nabíjacia stanica.
FOTO: MSÚ

Dôležité je byť viditeľný
Dlhšie znížená viditeľnosť
v ranných a večerných hodinách počas zimného obdobia je príčinou zvýšeného
počtu dopravných nehôd. V
tomto ročnom období si treba uvedomiť, že vidieť a byť
videný je životne dôležité
nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov.
Polícia žiada občanov, aby
správne zhodnotili konkrétnu situáciu a neprechádzali
cez cestu, ak prechod cez ňu
nie je bezpečný. Nevstupo-

vali na vozovku, ak nemajú
dostatok času na bezpečný
prechod, a ak prichádzajúce
vozidlo nie je v dostatočnej
vzdialenosti potrebnej pre
zastavenie vozidla vodičom,
vzhľadom na stav vozovky.
Zároveň vyzýva občanov,
aby za zníženej viditeľnosti
(v noci, skoro ráno, neskoro
večer, za hmly a za dažďa) používali reflexné prvky viditeľne na sebe, prípadne reflexný
bezpečnostný odev, nakoľko
tieto prvky výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov.

Pod pojmom „mať na sebe
viditeľne umiestnené reflexné prvky“ sa rozumie používať tieto prvky na svojom
oblečení, resp. priamo na tele
- napr. rôzne reflexné pásky,
samolepky a pod. Tieto prvky má mať účastník cestnej
premávky umiestené najmä
na strane, ktorá je priľahlá k
vozovke. Treba si uvedomiť,
že používanie reflexných prvkov zvyšuje viditeľnosť v šere
a v tme odrážajú dopadajúce
svetlo až na 200 metrov.
(pz)
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SPOMIENKy NA NOVEMBER 1989

Kľúčmi štrngali aj na námestí v Brezne
V nedeľu 17. novembra
sme si pripomenuli 30. výročie nežnej revolúcie, ktorá
bola významným medzníkom slovenských dejín. Na
udalosti, ktoré zasiahli aj
mesto Brezno, si zaspomíname s mestskou kronikou
z roku 1989.
Medzi podstatné prínosy nežnej revolúcie patrilo:
možnosť uplatňovania ľudských, občianskych a náboženských práv v praxi, vznik
pluralitného straníckeho prostredia a slobodných volieb,
možnosť slobodne cestovať
do celého sveta.
Prvé sviečky v Brezne
zapálili 25. novembra
Ako informuje mestská
kronika Brezna, pri príležitosti Medzinárodného dňa
študentov sa 17. novembra
v Prahe konala manifestácia
študentov. Napriek pokojnej
situácii bezpečnosť a armáda
proti nim brutálne zasiahli.
V Československu vznikla
napätá situácia, ktorá vyvrcholila v piatok 24. novembra. V mnohých mestách sa
konali masové mítingy študentov, hercov a iných občanov. Udalosti mali vplyv aj na
občanov mesta Brezno. Ako
sa situácia vyvíjala v srdci
Horehronia?
Z kroniky mesta
vyberáme:
25. november 1989, sobota – Na námestí sa stretlo
niekoľko desiatok ľudí. Prešli
k pomníku Jána Chalupku
v parku, kde vystúpilo niekoľko rečníkov. Účastníci
stretnutia zapálili sviečky
a položili ich na schody
k pomníku.
26. november, nedeľa –
Funkcionári mestského národného výboru (MsNV)
zvolali mimoriadne zasadnutie rady na 14.00 a pléna
na 16.00. V tom čase sa na
námestí schádzali ľudia, vytvárali skupinky, chodili po
uliciach, sídliskách a vyzývali občanov, aby svoj postoj
k stavu v spoločnosti vyjadrili
účasťou na generálnom štrajku, ktorý iniciatíva Občianske fórum, Verejnosť proti
násiliu a študenti vyhlásili
na pondelok 27. novembra.
Niekoľko desiatok ľudí zastalo pred budovou MsNV
a vyzývali funkcionárov na
debatu. Štyroch zástupcov

Generálny štrajk na námestí.
FOTO: PETER BERČÍK

občanov pozvali na prebiehajúce zasadnutie pléna.
Požadovali stretnutie verejnosti s funkcionármi mesta
a vytvoriť v Brezne okresné
sídlo. Niektorí poslanci po
občanoch pokrikovali a vysmievali sa im, že keď oni dokážu pre mesto urobiť toľko,
ako poslanci a funkcionári,
potom môžu kritizovať ostatných. Na záver sa dohodli
na stretnutí s občanmi 28. novembra o 16.00 v Závodnom
klube.
Pochytali sa za ruky
a urobili hada
27. november, pondelok
– Iniciatíva Občianske fórum
a Verejnosť proti násiliu spolu s vysokoškolákmi vyzvali
občanov, aby svoj postoj k nahromadeným spoločenským
a politickým problémom
vyjadrili účasťou na generálnom štrajku. O 12.00 prišli na
námestie študenti hotelovej
školy a gymnázia. Pred tribúnou na parkovisku stálo len
niekoľko občanov. Ostatní
chodili po chodníkoch, po-

v Brezne, ktorý sa rozhodol
formou organizovania manifestačných zhromaždení
a dialógov zameraných na
určité oblasti spoločenského
a hospodárskeho života mesta riešiť problémy a hľadať východiská a riešenia zo súčasnej situácie. Pri založení mal
koordinačný výbor 30 členov,
ich počet sa do konca roka
navýšil. Zvolili si spomedzi
seba zástupcov, ktorí viedli
jednotlivé dialógy a zastupovali koordinačný výbor navoNovember po 30. rokoch.
nok. Predsedom sa stal ZdenFOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
ko Roštár, podpredsedom
stávali pred obchodmi a ča- Emil Caban. Dialógy viedol
kali, ako sa situácia vyvinie. katolícky farár Jozef Šmál.
Po niekoľkých minútach čakania urobili študenti „hada“, Medzi Brezňanov prišiel aj
pochytali sa spolu s pedagóg- maestro Chudík
2. december, sobota – stami za ruky a kráčali ulicami
noviská hercov, priblíženie
mesta.
Na námestí sa zhromaždilo situácie iných miest prišiel do
okolo tisíc ľudí. Organizátor- Brezna vysvetliť rodák z remi štrajku bolo 5 aktivistov:
Stanislav Zingor, Zdenko
Roštár, Jozef Horský, Iveta
Švantnerová a Oto Zingor,
ktorí vystúpili aj na tribúne.
O 13.00 prišli na námestie
ďalší zamestnanci okolitých
podnikov, najmä Mostárne
Brezno a Stredného odborného učilišťa Mostárne. Štrajk
trval do 13.30. Podvečer tohto dňa a tiež na druhý deň
sa konali ešte manifestačné zhromaždenia. Všetky
stretnutia boli na podporu
myšlienok iniciatív Občianske fórum a Verejnosť proti
násiliu.
29. november, streda –
V Závodnom klube ROH
sa konala ustanovujúca
schôdza koordinačného vý- Ladislav chudík v Brezne.
boru Verejnosti proti násiliu FOTO: PETER BERČÍK

giónu, herec Ladislav Chudík.
4. december, pondelok
– Koordinačný výbor VPN
organizoval ďalšie manifestačné stretnutie za účasti
hostí – študentov Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave,
členov KV VPN v Bratislave
a v Banskej Bystrici, študentov Pedagogickej fakulty
v Banskej Bystrici. Hostia
vysvetlili, prečo pokračujú
v štrajku. Konštatovali, že po
voľbách do federálnej vlády
a vyčiarknutí 4. článku Ústavy sa situácia nezmenila a vo
vláde sú i naďalej z 20 členov
15 členovia KSČ a vedúca
úloha KSČ sa tým prejavuje
v praxi znovu.
28. december, štvrtok –
v MsNV sa konalo zasadnutie
pléna, na ktorom sa zúčastnili
aj členovia KV VPN v Brezne.
Na poslancov vzniesli zásadné pripomienky a požiadali vyjadriť dôveru alebo
nedôveru funkcionárom
a vedúcim odborov MsNV.
Bola ustanovená návrhová
komisia, ktorej úlohou bolo
pripraviť návrhy na kádrové
zmeny pléna, rady, komisií,
funkcionárov a vedúcich odborov MsNV.
Podľa Ústavy ČSSR nastali
zásadné štrukturálne zmeny
aj v mestskej organizácii KSS.
Mestský výbor KSS definitívne ukončil svoju činnosť
a členovia odovzdali pečiatku
do trezoru MsNV. Stranícke
organizácie opustili pracoviská, závody a členovia KSS
sa začali organizovať do základných organizácií a klubov
podľa bydliska alebo pracoviska.
(md)
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Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne

pozývajú na oslavy

100. výročie založenia
MO MS v Brezne
22. novembra 2019 (piatok) o 16.00 h
Mestský dom kultúry, ul. Švermova 7, Brezno
Účinkujú:
Spevácky zbor mesta Brezna, spevokol Svornosť, MSS Krnohári,
ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno, Divadelný súbor J. Chalupku
Hosť:
Detský dychový orchester pri ZUŠ Brezno,
Súčasťou osláv bude uvedenie do života bulletinu
Sto rokov Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezno 1919 – 2019
S finančnou podporou Matice slovenskej
Realizované s ﬁnančnou
podporou Mesta Brezno

20. 11. 2019 / Brezňan
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POKOJ VÁM 2019

Horehronské múzeum aj v tomto roku pripravuje
v spolupráci s MO Živeny
výstavu ČARO A KRÁSA VIANOC,
na ktorej opätovne bude vystavovať a predávať výrobky
spojené s Vianocami (perníky, oblátky, pohľadnice,
betlehemy, darčekové predmety, ozdoby a iné).
Výrobky na predaj môžete priniesť
od 25. novembra 2019 do 29. novembra 2019 v čase
medzi 9:00 hod. a 16:00 hod. do Meštianskeho domu
na Nám. gen. M. R. Štefánika 13, Brezno.
Tešíme sa na Vašu účasť!
************

Kontaktovať nás môžete:
tel.: 048/6112283
mtazka@horehronskemuzeum.sk
www.horehronskemuzeum.sk

Hosť programu: DFS Šťastné detstvo

PREDPREDAJ VSTUPENIEK V TIK BREZNO

20. 11. 2019 / Brezňan
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Autor:
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Československá

republika

Emil (dom.)

Brezniansky
chotár

krásna

omoc

pletivo pod
kôrou stromov

mestské noviny

druh
alkoholického
nápoja
slovenské
mesto

čap (čes.)

predložka so 7.
pádom

múr

domáce zviera

metropola
Lotyšska

americký boxer
odhad výsledku
(Muhammad)

krátke spojenie
metropola
Lichtenštajnska

T5
značka
čerpacích
staníc
obyvateľ Arábie

predajňa
nábytku
ženské meno

český klavirista
(Rudolf)

predložka
hocijakým
spôsobom

T1

slovenská rieka
časť tváre

bylina podobná
rasci
rybie vajíčko

označenie múky

predložka
dievča (bás.)

kyselina (angl.)
plošné miery

106 v Ríme

Helena (dom.)
výrobca skla
(Lednické
Rovne)

hist. slov. kraj
vlož náboj do
zbrane

kliešťovec
(zool.)

bývalá TV
lotéria

pohyb
vzduchom
previnenie

kočovník
kanón

mužské meno
obyvatelia
Čiech

prehra v šachu

Koruna česká
skratka pre
akumulátorové
náradie

nikel (chem.)
ker s orechami

zložka farieb
štandard,
predpis

raj (zast.)
účastník

stará mama
(z nem.)

Adrián (dom.)

udieral si
zvieracia tlapa

Jarmila (dom.)

aký (bás.)

druh zeleniny

umýval
Interhotely

talianska energ.
spoločnosť
Verdiho opera

titul vládcu
Inkov

Pomôcky:
ANIMA,
AKARID,

muničná
základňa (voj.
skr.)
premieľal,
rozomieľal

svätožiara
ženské meno

venoval sa hre

T2

zmes
roztavených
kovov

duša (lat.)
kuchynské
nádoby

American
Expres
kód Slovinska

veľký človek
existujeme

nemecké
ženské meno
European
Commitee

hokejový klub v
Petrohrade
4 v Ríme

T3

T4

slovenská
oblasť

robilo adíciu

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 29. novembra. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Olgu Švihoríkovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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5 pohárov
stačí na výrobu vázy

z 30-tich PET fliaš
môže byť fleecová bunda

10 časopisov
sa môže zmeniť
na krabicu na TV

z 2 nápojových kartónov
zo 670
hliníkových plechoviek

sa dá vyrobiť 1 m2
kuchynských utierok

sa môže stať rám na bicykel

Ak správne triedime, svet je krajší
1.

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá,
kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
Napovie Vám aj označenie na obale:

Riaďte sa pravidlami svojej obce.

4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

5. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan

neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV
ENVI - PAK.

www.envipak.sk | www.triedime.sk
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V sobotu sa do Brezna chystá 300 fanúšikov Žiaru

2. HOKEJOVÁ LIGA
PHC BUDAPEŠŤ - HK BREZNO 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly Br: KoŠtiaL Martin
(LuNtEr peter), ZNaK radovan (KoŠtiaL Martin,
vais Matej), ŠtuBŇa tomáš
(LuNtEr peter, LauBErt Lukáš), FaŠKo andrej (KoŠtiaL
Martin, vais Mate), KovÁČiK
peter (ŠtuBŇa tomáš)
Počas celého zápasu
breznianski rytieri dominovali vo všetkých herných
činnostiach a postupne navyšovali skóre. Dosiahnuté góly
boli ukážkou sebavedomia a
nacvičených situácií. V kľú-

čových momentoch premenili presilové hry, podržal ich
brankár a opäť skvelé publikum. V sobotu 23. 11. 2019
Arénu Brezno čakajú dva súboje. Ten prvý bude na ľade
proti favoritovi ligy zo Žiaru
nad Hronom, v ktorého tíme
hrajú veľké mená slovenského
hokeja a druhý súboj, nemenej dôležitý, bude v hľadisku.
„Potrebujeme každý hlas, pretože Žiar avizoval príchod 300
fanúšikov. U nás doma ich nemôže byť viac. Veríme, že ich
vieme zdolať počtom divákov,
hlasivkami v hľadisku, aj gólmi na ľade. Ďakujeme a tešíme sa na najbližšie stretnutie
s vami,“ uviedol Peter Šulej z
HK Brezno.

oliver), BÁLiNt Marek (MuríN sebastián, ĎÖrdíK jakub), BÁLiNt Marek (MuríN
sebastián, ŠvEc dominik)
Kto nebol, môže ľutovať.
Zápas mal extraligovú úroveň. Stretli sa v ňom dve mužstvá, ktoré pomýšľajú na postup do play-off o extraligu.
Domáci sa nezľakli súpera z
prvej priečky a začali tlakom.
Zaskočený súper sa v prvej
tretine zmohol iba na štyri
strely. Brezňania z tlaku vyťažili presilovkový gól. Len vďaka hosťujúcemu brankárovi
nebol po prvej tretine gólový
rozdiel vyšší. V druhej sa podarilo prekonať hostí ešte raz

a Brezno viedlo o dva góly. Z
veľkého chcenia prišli aj fauly
domácich a jednu presilovku
vedeli hostia využiť a preto po
dvoch tretinách domáci opäť
viedli iba o gól. V tretej tretine domáci skvelým výkonom
pridali dva rýchle góly a zaslúžene išli do vedenia 4:1. To si
už nepustili a obetavou hrou
si pripísali prvé víťazstvo proti
tomuto súperovi v súťaži.

1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
7. ROČNÍK
HT MHK 32 L. MIKULÁŠ - HK
BREZNO 11:4 (5:1, 2:3, 4:0)
Góly Br: MicHaLKo Mário
(ĎuriŠ patrik), GÁpEĽ jakub
(MicHaLKo Mário), ĎuriŠ
patrik, BErČíK ivan (jaNoŠtiaK tobias)
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
6. ROČNÍK
HK BREZNO - MŠHKM PRIEVIDZA 2:5 (1:1, 1:4, 0:0)

1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
8. ROČNÍK
HK BREZNO - MŠHKM PRIE1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
VIDZA 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
5. ROČNÍK
Góly Br: KviEtoK jakub, BÁ- HT MHK 32 L. MIKULÁŠ LiNt alex (piLiar samuel), HK BREZNO 21:6 (5:2, 8:2,
KuBiNa jakub
8:2)
(hkb)

K-CLASSIC
1. LIGA DORAST
HK BREZNO - HC PREŠOV
PENGUINS 4:1 (1:0, 1:1,
2:0)
Góly Br: BosMaN andreas
(KovÁČiK richard, turŇa
oliver), BosMaN andreas
(KovÁČiK richard, turŇa

Zápas s Budapešťou.
FOTO: HKB

Bojovali so súpermi aj
náročnými podmienkami
Až 17 pretekárov poslal
Atletický klub Mostáreň
Brezno v tomto roku do
Dudiniec, na Majstrovstvá
Stredoslovenskej atletickej
oblasti, ktoré sa konali v sobotu 9.11.2019.
Hneď v druhej kategórii
(najmladší žiaci) sa Brezňania radovali z dvoch medailí. Po skvelom záverečnom
šprinte vybojoval Matúš Havaš striebro a nováčik Filip
Kán bronz. Ďalšia medaila
visela vo vzduchu pri mladších žiačkach, no chýbajúce

sily na posledných metroch
odsunuli Alžbetu Cvachovú
na štvrté miesto. Krásnym
piatym miestom ju doplnila
Klára Vozárová. Veľkú bojovnosť predviedol aj Matúš Páleník, ktorý po zdravotných
ťažkostiach a obmedzenom
tréningovom režime dobehol na štvrtom mieste. Svoje
zastúpenie mali Brezňania
aj v kategóriách najmladších
žiačok a starších žiačok, kde
baby bojovali statočne, ale
súperky boli tentokrát nad
ich sily.
(mm)
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