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Aj Brezno dostalo
protipovodňový vozík
V pondelok 14. decembra
v Banskej Bystrici odovzdal
minister vnútra 39 nových
prívesných vozíkov proti povodniam. Jeden z nich dostalo aj Brezno.

Zástupcovia dobrovoľných hasičských zborov
z Breznianskeho okresu si v
uplynulý pondelok prevzali
protipovodňové vozíky od
ministra vnútra SR Roberta
Kaliňáka. Okrem dobrovoľných hasičov z Beňuša,

Čierneho Balogu, Michalovej, Pohorelej a Valaskej tak
dostali špeciálnu techniku aj
dobrovoľníci z Brezna. Tá im
umožní rýchlo reagovať na
krízovú situáciu v čase povodní a zároveň získať určitú
mieru sebestačnosti. Kľúčom pre výber obcí, ktorým
je protipovodňová pomoc
určená, bola miera povodňového rizika, ako aj podrobná
analýza databázy zásahov hasičov a záchranárov.
(eš)

Kanalizačné vpuste na Kuzmányho
ulici vyrovnajú do konca roka
Stav nedávno zrekonštruovanej cesty na Kuzmányho
ulici určite potešila nejedného
motoristu, ktorý musí denne
jazdiť týmto úsekom.
Chybička krásy sa ale nájde
vždy. Nová asfaltová vrstva
výškovo nekorešponduje s kanalizačnými vpusťami, ktoré
tvoria hlboké a pre cestnú
premávku nebezpečné výmole. Na tento nesúlad sme

sa opýtali Slovenskej správy
ciest (SSC) ako správcu cesty
I/72, ktorý opravu komunikácie v Brezne nedávno realizoval. „Predmetné kanalizačné
vpuste sa budú ešte výškovo
upravovať v termíne do konca
roka 2015,“ uviedla hovorkyňa SSC Zuzana Hromcová.
Vodiči si tak na konečný stav
vozovky budú musieť ešte
chvíľu počkať.(eš)

Kanály budú výškovo upravovať do konca tohto roka.
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Mesto pre svojich obyvateľov
pripravuje zľavovú kartu
svoje predajné miesto, resp.
miesto, kde budú zľavu poskytovať,“ uviedla Milada
Medveďová. Podnikatelia tak
nemusia vynaložiť žiadne finančné prostriedky a majitelia
kariet budú včas a dostatočne
informovaní o tom, kde môžu
Hlavnou myšlienkou pro- mestský zľavový systém vyujektu, ktorého iniciátorom žívať.
bol samotný primátor mesta, je podporiť podnikateľské Od budúceho roka
subjekty v Brezne a umožniť
S účelom poskytovania zľaobyvateľom mesta nakupo- vy bude mesto postupne uzavať produkty, tovary a služby tvárať so záujemcami – podniv predajniach na území mesta kateľskými subjektmi zmluvu
so zľavou.
o spolupráci, v ktorej okrem
všeobecných podmienok bude presne špecifikovaný tovar,
Výrobu a propagáciu
časť tovaru alebo služby, ktoré
zabezpečí mesto
Mesto už začiatkom decem- môžu držitelia Karty Brezňan
bra pozvalo na prvé informač- nakupovať so zľavou. Rovnané stretnutie breznianskych ko v nej bude špecifikovaná aj
podnikateľov, na ktorom ich výška zľavy.
„Zmluva o spolupráci sa
prednosta mestského úradu
Martin Juhaniak a Milada bude môcť priebežne aktualiMedveďová, poverená vede- zovať, výšku a rozsah zľavy buním útvaru primátora, infor- de možné meniť a teda mesto
movali o novom zámere mesta bude pravidelne aktualizovať
a prezentovali jeho základné zoznam podnikateľských subjektov poskytujúcich zľavy
princípy.
„Mesto zabezpečí výrobu pre držiteľov Karty Brezňan,“
a predaj kariet, propagáciu dodala Medveďová. Mesto tea reklamu podnikateľských da už teraz vyzýva miestnych
subjektov zapojených do pro- podnikateľov, aby sa zapojili
jektu, výrobu informačných do tohto projektu. Zmluvy
letákov so zoznamom týchto budú k dispozícii od 2. januára
subjektov, výrobu samolepiek, 2016 v Turisticko-informačktorými si subjekty označia nej kancelárii v Brezne. (eš)
Vedenie mesta začalo rokovania s miestnymi podnikateľmi za účelom poskytovania
zvýhodnených cien za tovary
a služby pre držiteľov pripravovanej zľavovej Karty Brezňan.

Brezno investovalo do bezpečnosti.
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Mesto vybudovalo nový chodník
k Aréne smerom na Tesco
a k Tescu. „Chceme takto vyhovieť požiadavke obyvateľov a
zároveň zabezpečiť bezpečnosť
chodcov, keďže chodník tu už
roky chýbal a ľudia sa pohybovali po neosvetlenej a frekventovanej ceste,“ vyjadrila sa Petra
Na základe požiadaviek oby- Dzurmanová, viceprimátorka
vateľov Brezna vznikla na ŠLN Brezna a zároveň iniciátornová komunikácia pre chodcov. ka tohto projektu, ktorý mal
už od začiatku plnú podporu
Roky nemali inú možnosť breznianskeho primátora.
Absencia bezpečného pešieho prístupu z Ulice ŠLN k vý- Z mestskej kasy
chodnému vstupu do zimného
Samotná výstavba chodníka
štadióna a hypermarketu na je investícia plne financovaná
ČSA prinútila kompetentných z rozpočtu mesta. Verejnú obkonať. Koncom prvého decem- chodnú súťaž na zhotovenie
brového týždňa sa mesto pustilo diela vyhrala breznianska firma
do realizácie investičnej akcie Dreastav s.r.o., ktorá so stavebs názvom Chodníkové prepo- nými prácami začala v prvých
jenie ŠLN, ktoré určite ocení decembrových dňoch. „Zhotomnoho chodcov a mamičiek viteľ počkal na vhodný čas na
s kočíkmi nielen z tejto štvrte. zemné práce v rámci týchto jeOkrem cesty pre motorové vo- senných dní a položil na vytýčezidlá totiž doteraz nemali kadiaľ nom priestranstve 1,5 m široký
priamo a bezpečne prejsť k boč- chodník zo zámkovej dlažby,“
ným vchodom Arény Brezno informovala Zuzana Ďurišová,
Prechod chodcov zo Štvrte Ladislava Novomeského smerom
na Tesco po frekventovanej
ceste je už minulosťou. Mesto
investovalo do bezpečnejšieho
variantu.

vedúca odboru investičného na
Mestskom úrade Brezno.
Technické služby v rámci
výstavby nového chodníka následne zabezpečia jeho osvetlenie, ktoré ešte viac prispeje k
bezpečnosti tohto úseku. Ako
ďalej pokračovala Ďurišová, ča-

som by ho mesto chcelo predĺžiť
až po napojenie na komunikáciu pre chodcov pri hlavnom
parkovisku Tesca. Občania zo
sídliska by tak už čoskoro mali
získať bezpečný a plynulý prístup až do obchodného centra.
(eš)

Novinkou vianočnej výzdoby je brána so svetelnými guľami
Vianočnou novinkou mesta je tohto roku vstupná 2D
brána so svetelným efektom
a 3D prvkami, svetelnými
guľami, umiestnená smerom ku kostolu a k tradičnému betlehemu. Námestie
tiež zdobia vločky na verejnom osvetlení či vysvietené
stromčeky.

Na námestí to už dýcha pravou sviatočnou atmosférou.
Počas adventných nedieľ sa
stretávajú celé rodiny, aby si
vypočuli vianočné piesne v podaní rôznych kolektívov, a spoločne s primátorom rozsvietili
jednu adventnú sviečku. Rušno
je aj pri zvonici, kde predávajú
lahodný punč, či priamo v cen-

Vianočnou novinkou mesta je vstupná 2D brána. 
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tre na vianočných trhoch. Pred
radnicou Horehronského múzea je znova nainštalovaný veľkorozmerný drevený betlehem
z diel rezbárov z Horehronia,
Banskej Bystrice, ale aj z Čiech.
Pri prechádzke po večernom
Brezne sa môžete kochať aj jeho
novou vianočnou výzdobou.
Vianočné osvetlenie je nainšta-

lované na desiatich listnatých
stromčekoch po obvode námestia, obohatené tiež o svietiace vločky na verejnom osvetlení. Tohtoročnou novinkou je
rozsvietená oblúková 2D brána
väčších rozmerov, ktorá tvorí
akúsi vstupnú bránu smerom
ku kostolu a k tradičnému betlehemu. Návrh výzdoby pripravili architekti mesta v spolupráci s technickými službami. Ako
informoval Peter Iľanovský
z investičného odboru mestského úradu, brána má priemer
asi štyri metre a svetelné gule
sú rôzneho priemeru v rozsahu 0,5 až 1,0 meter. Pýchou
námestia je najväčší vysvietený
stromček v meste, osemmetrový smrek, osadený pri mestskej
veži, pri ktorom sú rozmiestnené svetelné 3D gule. „Sviatočná
úprava ešte nie je finálna, toho
roku bola realizovaná prvá
etapa a do budúcna budeme
pokračovať nielen na námestí.
Viac plánov nebudem prezrádzať,“ dodal na záver Peter Iľanovský.
(md)

