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MESTO NA NÁBREŽÍ HRONA BUDUJE
MODERNÚ ODDYCHOVÚ ZÓNU
Dopravné ihrisko pri Hrone opäť mení svoj vzhľad. Slúžiť už bude nielen na relaxáciu, športové
aktivity, ale aj na výchovno-vzdelávacie účely detí či ako fit park pre seniorov.
Mesto na nábreží Hrona pečí doplnenie dopravného
plánuje vybudovať moder- značenia. Ihrisko po týchto
zmenách tak bude môcť slúnú oddychovú zónu.
žiť už aj na pôvodné zámery,
Dopravné ihrisko už bude a to na výchovno-vzdelávaslúžiť aj na výchovno- cie účely detí breznianskych
materských a základných
vzdelávacie aktivity
Technické služby minulý škôl.
Na nábreží Hrona sa natýždeň začali s úpravami na
breznianskom dopravnom chádza nielen relaxačná zóihrisku. Ako informoval ve- na pre obyvateľov, slúžiaca
dúci miestnych komuniká- na prechádzky s deťmi, ale
cií a stavieb Ivan Brozman, aj workoutový park, ktorý
realizovali práce na vyspra- je určený pre všetkých, ktorí
vení, upravili pôvodnú plo- chcú cvičiť, venovať sa sebe,
chu, doplnili chráničky sietí športu a svojmu zdraviu.
Podobný s hrazdami, typodľa plánovaného projektu
nového dopravného ihriska čovými prvkami a zostavami
a následne obstaraná firma umiestnenými vo vonkajnatiahne na plochu nový as- šom prostredí môžu od vlafalt. Mesto obstará trvalé do- ňajška využívať aj obyvatelia
pravné značenie a tiež zabez- na sídlisku Mazorníkovo.

Na nábreží Hrona fit
park pre seniorov
Mesto podporuje športové aktivity svojich obyvateľov všetkých vekových
kategórií. V týchto dňoch sa
techničiari na nábreží Hrona zamerali aj na budovanie
stánku určeného na podporu pohybových aktivít u
staršej generácie.
Dopravné ihrisko skutočne ožije a postupne na
ňom vyrastie exteriérový
fitnes park s certifikovanými prvkami pre seniorov,
no využívať ho budú môcť
aj ostatní obyvatelia. Podľa
slov Ivana Brozmana, už začali s výkopovými prácami,
vybetónovali pätky a vytvorili osem stanovíšť na cvi-

čenie. Následne obstaraná
firma doviezla stroje a nainštalovala ich na daných
miestach. Na jednotlivých
stanovištiach seniori nájdu dvojitý twister, twister
a stepper, eliptický trenažér,
veslovací trenažér, bradlá
pre dvoch, dvojitý surf, trenažér chôdze, posilňovací
stroj na ramená. Po úprave
dopadových plôch už stroje
budú slúžiť na cvičenie.
Vo viacerých moderných mestách vo svete je
už fit park viac-menej bežný štandard a aj Brezno
sa k nemu chce priblížiť
v koncepcii prípravy nábrežia Hrona ako oddychovej
zóny.
(md)
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Termín odovzdania obchvatu
mesta sa posúva na august 2017
Prvá etapa obchvatu mesta
mala uzrieť svetlo sveta v máji 2017, no termín odovzdania výstavby sa posúva na
august. Dôvodom ďalšieho
predĺženia je pozastavenie
prác na okružnej križovatke
Mazorníkovo od októbra minulého roka do marca 2017.

Vlaňajší ročník Míle pre mamu.
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Míľa pre mamu bude tento
raz skutočne rozprávková
Príďte osláviť sviatok Deň
matiek na námestie. Siedmy
ročník obohatený o rodinné
spoločenské hry, tanečné,
spevácke vystúpenia, divadielko a množstvo iných zaujímavých ťahákov, sa bude
niesť v znamení slovenskej
rozprávky.
Za obetavosť a bezhraničnú
lásku sa v Brezne poďakujú
všetkým matkám.
Rozprávkové podujatie
obohatia spoločenské
hry
V sobotu 13. mája pred
oficiálnym Dňom matiek sa
uskutoční podujatie s názvom
Míľa pre mamu. Kultúrno-zábavnú akciu v Brezne usporiada dlhoročná organizátorka
Monika Medveďová z Brezna.
Podľa jej slov, 7. ročník sa bude niesť v znamení slovenskej
rozprávky so sloganom Poď s
nami do rozprávky. „Privítame preto radi deti a celé rodiny v rozprávkových kostýmoch, pričom najkrajšie získajú odmenu. Novinkou tiež
budú rodinné spoločenské
hry rozmiestnené v parku na
námestí, kde si rodičia môžu
zmerať sily s deťmi v hraní,”
informovala Monika Medveďová. Akcia určená pre všetky
vekové kategórie je už medzi
verejnosťou obľúbená, o čom
svedčí z roka na rok väčšia
účasť. Podporu podujatiu vy-

jadrí aj primátor Tomáš Abel,
ktorý ho odštartuje a prejde
s rodičmi symbolickú míľu,
čím spoločne vzdajú úctu
všetkým mamám.
Vystúpi aj víťaz televíznej
šou Zem spieva FS Urpín
Program pod moderátorskou taktovkou Mareka Poliaka na námestí odštartuje
o 15.00 Jarný beh pre radosť
a pokračovať bude od 16.00
Míľou pre mamu. Podujatie,
ktoré potrvá asi do 19.00, tradične otvorí mužská spevácka
skupina Krnohári, deti zo ZŠ
Pionierska 2 pripravili rozprávkové divadlo, vystúpia
členovia detského folklórneho súboru Klások, žiaci zo súkromnej základnej umeleckej
školy Talentárium, s ukážkami sa predvedú najmenší karatisti z klubu Milana Piliara.
Nebude tiež chýbať ukážka z
nového trendu v cvičení – hoopingfit a príde aj kúzelník
Gabi z Košíc.
Tohtoročným ťahákom
okrem spomínaných čísiel
je skvelý muzikálový spevák
Martin Vetrák a víťaz známej
televíznej šou Zem spieva folklórny súbor Urpín. Chýbať
nebudú ani sprievodné akcie
ako maľovanie na tvár, preteky batoliat, bohatá tombola,
deti sa môžu povoziť na koníkoch z Hucul clubu Sihla či
do sýtosti sa vyskákať v hrade.
(md)

V úvodnej fáze výstavby
sa stavebnej spoločnosti priplietlo do cesty niekoľko nepredvídaných udalostí. Preložiť musela existujúci vodovod
napájajúci Brezno, pretože zasahoval do konštrukcie novovybudovaných oporných múrov, či špeciálnym zakladaním
upraviť mierny zosuv svahu na
kopci Mazorník. Najväčšou
prekážkou však boli klimatické podmienky sneh a dážď.
Termín odovzdania
výstavby sa musel
posunúť
Začiatok užívania prvej etapy obchvatu mesta s dĺžkou
2,54 km, ktorá bude začínať
na začiatku mesta a končiť
kruhovou križovatkou pri

sudzovania tvaru križovatky v
nadväznosti na nový technický predpis.

Predpokladaný termín ukončenia výstavby obchvatu mesta je plánovaný na august.
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odbočke na Čierny Balog, pri
Baldovskom moste, sa opäť
posúva. Stavba podľa Zmluvy o diele mala byť ukončená
v auguste 2016, no pre zmenu
technického riešenia zárubných múrov na Mostárenskej
ulici, križovatke Mazorníkovo a ceste II/529, prerušenie
prác, realizáciu inžinierskogeologického prieskumu a následné vypracovanie zmeny v
projektovej dokumentácii bol
aktualizovaný harmonogram,

podľa ktorého stavebné práce plánovali ukončiť neskôr o
290 dní.
Stavebná spoločnosť Alpine Slovakia mala hotové dielo
odovzdať do užívania v máji
2017, no tento termín sa jej
nepodarí dodržať. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej
správy ciest Zuzana Hromcová, dôvodom je pozastavenie
prác na okružnej križovatke
Mazorníkovo od októbra 2016
do marca 2017 na základe po-

Slávnostné otvorenie je
plánované na august
Výstavba obchvatu si vyžaduje ešte niekoľko prác. „Zrealizovať okružnú križovatku
vrátanie preložiek inžinierskych sietí, urobiť trvalé zvislé
a vodorovné dopravné značenie, dokončiť na hlavných
objektoch stavby živičné konštrukcie vozovky, ako aj oporné a zárubné múry, či vegetačné úpravy svahov,” vysvetlila
Zuzana Hromcová.
Podľa jej slov, stále platia
obmedzenia pre chodcov a
vodičov, a to hlavne v mieste
realizácie okružnej križovatky
Mazorníkovo, kde dochádza
k presmerovaniu dopravy z
dôvodu realizácie križovatky
za plnej premávky.
Predpokladaný termín
ukončenia výstavby obchvatu mesta a jeho slávnostného
otvorenia je plánovaný na august.
(md)

V meste pribúdajú ďalšie štýlové smetné koše
Technické služby zhotovili
ďalších 54 smetných košov
s erbom mesta Brezno. Na
mnohých miestach už slúžia
od vlaňajšieho roka, minulý
týždeň pribudli aj na Švermovej a Rázusovej ulici.

samospráva sa už minulý rok
rozhodla nezvyčajným spôsobom riešiť otázku pravidelného znečisťovania verejných
priestranstiev a množstva
odpadkov končiacich mimo
nádob na to určených. Jednou
z možností bolo zničené a nepôvabné odpadkové koše nahradiť novými, ktoré nielenže
plnia praktickú funkciu, ale
sú zaujímavé aj svojím vzhľadom.

Problém s chýbajúcimi odpadovými košmi mesto vyriešilo vlastným, originálnym
spôsobom. Výsledkom majú
byť čoraz krajšie a čistejšie
ulice a menej neporiadnych
Nové koše sú o 20 cm
obyvateľov.
vyššie
Nápad vzhľadu štýlových
V Brezne pribúdajú prvky
košov vznikol na Investičdrobnej architektúry
Brezňania už vlani mohli nom odbore mestského úradu
v meste postrehnúť novinky, a zrealizovali ho Technické
ktorými sú prvky drobnej ar- služby Brezno v spolupráci s
chitektúry s erbom Brezna. miestnymi firmami, ktoré doIde o trhové stánky inšpirova- dávateľsky zhotovili nerezové
né históriou, štýlové lavičky a vložky a pozinkované erby.
tiež smetné koše. Breznianska Zamestnanci technických

V meste pribúdajú ďalšie štýlové smetné koše.

služieb zasa vyrobili šablóny a zvyšné betónové dielce.
Celkovo ich plánujú zhotoviť 100, pričom 30 z nich už
osadili vlani. „V marci a apríli
sme vyrobili ďalších 54, ktoré sú však o 20 cm vyššie ako
pôvodné, pretože sa rýchlo zapĺňali odpadkami. Postupne

FOTO: MSÚ

ich osadíme na miestach, kde
ešte chýbajú, prednostne na
Švermovej a Rázusovej ulici,“
informoval Ivan Brozman z
technických služieb.
Záujem o podobné nádoby,
výhodné aj po ekonomickej
stránke, prejavili už i okolité
obce. (md)

Jarný beh pre radosť štartuje už po druhýkrát
Amatérski bežci z celého regiónu sa počas druhej
májovej soboty môžu tešiť
na pokračovanie úspešného
športového podujatia, ktoré
malo v uliciach Brezna svoju premiéru presne pred rokom. Tak ako vlani, aj teraz
bude Jarný beh pre radosť
nielen tešiť, ale aj pomáhať.

Výhodou organizovaného
behu mestom je, že sa netreba
nikde prihlasovať ani registrovať. Stačí sa pred štartom prezentovať priamo na námestí.
Prekonať vlastné limity
Mesto podporuje zdravý
životný štýl svojich obyvateľov. Svedčí o tom fakt, že s príchodom jari pre nich už po

druhýkrát pripravilo športovú
akciu nesúťažného charakteru, ktorej jedinou a najlepšou
odmenou je radosť z prekonávania vlastných limitov. „Jarný
beh je vnímaný ako nesúťažné
bežecké podujatie, ktorého sa
môžu zúčastniť všetci, ktorí si
chcú vyskúšať odbehnúť skoro
dva kilometre dlhú trať ulicami Brezna, bez ohľadu na vek
či pohlavie,“ vysvetľuje Miroslav Baran, vedúci odboru
kultúry a športu.
Na akciu, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. mája, sa
netreba prihlasovať ani registrovať, priamo na mieste
pred štartom bude od 14.15 do
14.50 prebiehať prezentácia a
o 15.00 bežci odštartujú z južnej strany námestia. Takmer

dvojkilometrová trať povedie
po Ulici Boženy Němcovej na
Malinovského, Krčulovu, Fučíkovu a Laskomerského ulicu
a opäť po Ulici Boženy Něm-

covej späť do cieľa na námestí. Nie je to nič náročné, vlani
vytýčenú trasu absolvovalo
52 bežcov rôznych vekových
kategórií, takže organizátori

veria, že tento rok sa ich počet ne postihnutej Karin Kamile
Stančokovej z Brezna, ktorej
ešte zvýši.
bude venovaný celý výťažok
z podujatia. Na mieste prezenBežme spolu pre zdravie!
Všetci účastníci Jarného tácie bude totiž umiestnená
behu pre radosť si môžu svoj pokladnička, kde budú môcť
výsledný čas pozrieť na časo- bežci, ale aj široká verejnosť
miere, ktorá bude umiestnená vhadzovať svoje dobrovoľné
v cieli, a porovnať si ho naprí- príspevky.
Program na námestí sa ale
klad s výkonom z minulého
roka. „Zámerom podujatia je, odbehnutím dvoch kilometaby si aj amatérski športovci rov ani zďaleka nekončí. Povyskúšali beh ulicami mesta, kračovať bude aj po 16.00, kezašportovali si a spravili nie- dy sa k slovu dostane tradičné
čo dobré nielen pre seba, ale rodinné podujatie s názvom
aj pre niekoho druhého, kto Míľa pre mamu, ktorú organisa tohto podujatia nemôže zátori pravidelne venujú všetzúčastniť,“ uviedol Miroslav kým mamičkám. Ozvláštnite
Baran. Mal tým na mysli cha- si teda sobotu a príďte 13. máritatívny rozmer Jarného be- ja na námestie v Brezne. Určihu, vďaka ktorému môžete po- te zažijete príjemné športovomôcť päť a polročnej zdravot- -kultúrne popoludnie. (eš)
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Nezištnú pomoc darcov krvi ocenilo aj mesto.
Budú mať voľný vstup na športoviská

Primátor Tomáš Abel
v priebehu apríla adresoval
desiatky ďakovných listov
pravidelným darcom krvi
z Brezna, ktorí robia pre spoločnosť neoceniteľnú službu.
Symbolickou odmenou im
má byť špeciálna karta umožňujúca bezplatný vstup na
mestské športoviská.
Samospráva sa rozhodla
upriamiť pozornosť na výnimočných ľudí, ktorí nezištne
pomáhajú zachraňovať životy.

Benefity pre darcov
Hoci darovanie najvzácnejšej tekutiny sa nedá vyvážiť
materiálnymi hodnotami,
mesto prišlo s nápadom, ako
oceniť túto ušľachtilú činnosť. „Žijeme v období, kedy
možno viac ako kedykoľvek
predtým potrebujeme v našej
spoločnosti pozitívne vzory
– ľudí, akými sú darcovia krvi. Pravidelne robia niečo výnimočné, častokrát bez toho,
aby o tom ich okolie čo i len
tušilo a ja som preto veľmi rád,
že sme našli spôsob, ako ich
snahu i dobrosrdečnosť aspoň
symbolicky odmeniť,“ uviedol
primátor Tomáš Abel.
Mesto totiž pre pravidelných darcov pripravilo špeciálne karty, ktoré budú zahŕňať
voľné vstupy na mestské špor-

Vybehajme si spoločne
športovú školu Mateja Tótha
Mesto pre pravidelných darcov pripravilo špeciálne karty.

toviská či bezplatné vypožičanie kompenzačných pomôcok. „V spolupráci so Slovenským Červeným krížom sme
oslovili 82 držiteľov zlatej,
striebornej a bronzovej Jánskeho plakety, ako aj Kňazovického medaile, ktorí v roku
2016 darovali túto najcennejšiu tekutinu, aby si Kartu darcu krvi vyzdvihli v priestoroch
Mestského úradu v Brezne,“
uviedla Janka Lemberková,
vedúca odboru starostlivosti
o obyvateľa. Všetky konkrét-
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ne benefity, ktoré budú môcť Práve na Svetový deň darcov
darcovia bezplatne využívať, krvi 14. júna totiž v spoluprású vypísané priamo na karte.
ci so Slovenským Červeným
krížom zorganizovali odber
krvi, ktorý sa uskutoční v zaZapoja sa aj zamestnanci
sadačke na Námestí gen. M.
mesta
Okrem prejavu vďaky tým, R. Štefánika č. 3 a je prístupný
ktorí krv darujú pravidelne, aj pre verejnosť. „Veríme, že
primátor mesta Tomáš Abel všetkých myšlienka pomôcť
a prednosta Mestského úradu darovaním krvi osloví, veď
v Brezne vyzvali zamestnan- nakoniec nikto z nás nevie,
cov mesta, technických slu- kedy sám bude túto formu
žieb, Lesov mesta Brezno a po- pomoci potrebovať,“ uzavrela
slancov mestského zastupiteľ- Janka Lemberková.
(eš)
stva, aby sa k darcom pridali.

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša bola ako jediná škola v
okrese Brezno vybraná do
pilotného projektu pre deti
predškolského a mladšieho
školského veku Športovej
akadémie Mateja Tótha.
Škola je zároveň prihlásená do súťaže, ktorej cieľom je
“vybehať” pre svoju školu čo
najviac kilometrov. Prispieť
svojimi nabehanými kilometrami k získaniu športovej
akadémie, pomôcok a trénerov pre deti v našom okrese
môže každý. Podmienkou

pre zapojenie sa do projektu
je registrácia na stránke dobrybeh.o2.sk. Následne si vyberiete mobilnú aplikáciu, s
ktorou chcete behať, stiahnete si ju do svojho smartfónu a
zvolíte okres a teda aj školu,
pre ktorú chcete súťažiť. Do
aplikácie budete nahrávať
a zdieľať svoje bežecké výkony, ktoré budú následne prepočítané na body. Víťazom
športovej akadémie úradujúceho majstra sveta sa stanú tri najúspešnejšie okresy
v každom kraji. Súťaž potrvá
až do 31. augusta 2017.
(mk)

Mamičky na materskej dovolenke
sa môžu bezplatne vzdelávať
Mesto Brezno v spolupráci
s miestnym odborom spolku
Živena plánuje od mája vzdelávať ženy na materskej dovolenke. Popri bežných starostiach a radostiach sa tak
budú môcť venovať vlastnej
sebarealizácii.

nika 2 v úradných hodinách v
kancelárii č. 1, alebo v sobotu
13. mája na podujatí Míľa pre
mamu v registračnom stánku.
Zároveň si môžu vybrať tému,
ktorá ich zaujala. Predpokladaný začiatok vzdelávania je
22. máj.

Na vzdelávanie sa môžu
prihlásiť najmä mamičky na
materskej dovolenke, ale aj
ostatné ženy, ktoré daná problematika zaujíma.

Vzdelávanie je bezplatné,
počet účastníčok je
neobmedzený
Pozitívnych správ je ešte
niekoľko. Prvou je, že mamičky sa budú vzdelávať bezplatne, a to vďaka ochote a nadšeniu odborníkov, zamestnancov mesta, členiek Živeny
a dobrovoľníkov, ktorí investujú svoj čas a predovšetkým
elán a chuť odovzdať poznatky
a vedomosti ďalším ľuďom.
Ocenenia hodné sú aj ďalšie
fakty. V prípade, že mamičky
počas vzdelávania nebudú
mať o svoje ratolesti postarané, budú sa im venovať členky
spolku Živena. Počet účastníkov tiež nie je obmedzený.
„V prípade veľkého záujmu
vzdelávanie zopakujeme, alebo rozdelíme do skupín. Boli
by sme milo prekvapení a potešení, keby takáto situácia nastala,“ dodala na záver Janka
Lemberková.
Každá účastníčka na konci
kurzu získa certifikát mesta
a spolku Živena o jeho absolvovaní a každý, kto sa zúčastní
na rýchlo kurze prvej pomoci,
dostane kartu absolventa kurzu prvej pomoci od Slovenského Červeného kríža.
(md)

Iniciátorom myšlienky je
Živena
Mesto Brezno v rámci plnenia cieľov Komunitného
plánu sociálnych služieb na
roky 2014 - 2020 s výhľadom
do roku 2022 spolupracuje s
rôznymi organizáciami pôsobiacimi na území mesta. Jednou z nich je aj miestny odbor
spolku Živena, práve ktorý
bol iniciátorom myšlienky
vzdelávať ženy na materskej
dovolenke. Ako uviedla vedúca odboru starostlivosti o
obyvateľa mestského úradu
Janka Lemberková, cieľom je
ženám popri bežných starostiach a radostiach ponúknuť
možnosť vlastnej sebarealizácie. Takto získajú nielen
poznatky, ktoré im pomôžu v
každodennom živote, ale sa aj
vzájomne stretnú a vymenia si
skúsenosti.
Vzdelávanie bude
zamerané na starostlivosť
o dieťa ako aj na zdravie
ženy

ILUSTRAČNÉ FOTO: ján krošlák

Vzdelávanie pod vedením
odborníkov z jednotlivých
oblastí – detský lekár, detská
sestra, gynekológ, psychológ,
tútor v poradenskom procese pre vzdelávanie dospelých
a zástupca SČK je rozdelené
do viacerých oblastí. Zahŕňa
starostlivosť o dieťa (prevencia chorôb a úrazov, význam
očkovania), zamerajú sa aj
na zdravie ženy (zdravá životospráva, liečba a prevencia
gynekologických ochorení).
„Vieme, že pre dieťa má zásadný význam na jeho pozitívny
vývin fungujúca rodina, preto
sa budeme venovať aj otázkam
manželského a partnerského
spolužitia a výchove detí v rodine. No a chceme myslieť aj
na mamičky, ktoré sa po skončení materskej dovolenky vrá-

tia do práce, a preto im chceme pomôcť aj v orientácii na
trhu práce a možnosťou ďalšej
sebarealizácie,“ uviedla Janka
Lemberková.
Mamičky sa môžu prihlásiť
9., 10. alebo 13. mája
Kurz sa bude konať v odpoludňajších hodinách v
priestoroch Centra voľného
času v Brezne raz týždenne po
dobu 6 - 7 týždňov podľa záujmu žien o jednotlivé témy.
„O presnom termíne bude verejnosť včas informovaná prostredníctvom regionálnych
médií a internetu.“
V prípade záujmu sa dámy
môžu prihlásiť v dňoch 9. - 10.
mája na odbore starostlivosti
o obyvateľa Mestského úradu
na Námestí gen. M. R. Štefá-

Parkovanie na Mazorníkove.
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Odstavné plochy na Mazorníkove už
obyvatelia využívajú na parkovanie
Minulý týždeň technické
služby spevnené plochy na
najväčšom breznianskom
sídlisku označili čiarami na
vymedzenie státia. Obyvatelia tak priestory na Ulici
MPČĽ už využívajú na parkovanie vozidiel.
V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry mesto ešte
vlani začalo s rozširovaním
parkovacích kapacít, pričom
v Brezne pribudlo 91 spevnených miest. Ako uviedol
primátor Tomáš Abel, na
Ulici MPČĽ na žiadosť obyvateľov vytvorili viac ako 40
parkovacích miest, čím riešia

problém s parkovaním v tomto vnútrobloku, ako aj ranné
problémy s odstavením áut
pri príchode rodičov s deťmi
do materskej školy. Technické služby na najväčšom
breznianskom sídlisku na novovybudovaných odstavných
miestach už vyznačili aj biele
čiary na vymedzenie státia
a obyvatelia Mazorníkova už
spevnené plochy využívajú na
parkovanie.
„Celkovo za dva roky sme
v meste vybudovali viac ako
200 parkovacích miest a tento rok máme v pláne ešte asi
150,“ uzavrel primátor.
(md)
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Brezno sa stalo členom Iniciatívy stredné Slovensko
Hlavným cieľom je zabezpečiť spoločný postup pri presadzovaní záujmu dobudovania dopravnej infraštruktúry
v regióne vrátane štvorprúdovej komunikácie z Banskej
Bystrice do Brezna.

Návrh na členstvo v združení právnických osôb s názvom
Iniciatíva stredné Slovensko na
ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva jednohlasne
schválili aj breznianski poslanci.

regiónu stredného Slovenska
a zároveň odstraňovať regionálne rozdiely v súlade s Akčným
plánom vlády SR. Toto zoskupenie nazvali príznačne Iniciatíva stredné Slovensko, pričom jeho hlavným cieľom má
byť zabezpečenie koordinovaného postupu pri presadzovaní
spoločného záujmu dobudovania dopravnej infraštruktúry
v tomto regióne. Zakladajúcimi
členmi sa stali mestá Banská
Bystrica, Dolný Kubín, Krupina, Liptovský Mikuláš, Podbrezová, Ružomberok, Zvolen,
Žiar nad Hronom a po marcovom mestskom zastupiteľstve aj
Brezno.

Chcú odstrániť regionálne
rozdiely
Niektoré stredoslovenské
mestá a obce sa združili do
iniciatívy, ktorá má presadzo- V jednote je sila
To, že členstvo mesta Brezno
vať záujmy hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja v tomto zoskupení môže výraz-
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nou mierou napomôcť plneniu
cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Brezno v oblasti skvalitnenia

dopravnej infraštruktúry, potvrdil aj primátor Tomáš Abel:
„Zástupcovia Iniciatívy sa
pravidelne stretávajú s vládou,

s ministrami, ale aj s predstaviteľmi Národnej diaľničnej
spoločnosti a ďalších inštitúcií
a robia všetko pre to, aby sa dopravná infraštruktúra v rámci
nášho územia zlepšila. Napríklad v tomto období už prebiehajú prvé merania na spracovanie realizačnej štúdie pre
štvorpruh z Banskej Bystrice do
Brezna, za ktorý sa tiež snažíme
zabojovať.“ Členovia združenia
Iniciatívy stredné Slovensko sa
totiž zaviazali, že budú spoločne reprezentovať a presadzovať
záujmy obcí a miest, podnikateľského sektora a mimovládnych organizácií regiónu pre
dosiahnutie severno-južného
prepojenia Slovenskej republiky, vrátane súvisiaceho spojenia zabezpečeného projektom
Rekonštrukcia a rozšírenie

cesty I. triedy I/66 Banská Bystrica – Brezno.
Obchvat aj štvorprúdovka
Podľa breznianskeho primátora je jednou z požiadaviek
Iniciatívy nielen dobudovanie
diaľničných ťahov a rýchlostných ciest, ale aj zlepšenie dopravnej situácie na cestách nižšej triedy. „V našich podmienkach to znamená dokončenie
obchvatu mesta, vybudovanie
štvorprúdovej komunikácie
z Bystrice do Brezna a takisto
realizácia trojpruhu z Brezna
smerom na Telgárt. Sme presvedčení o tom, že pre Horehronie by to malo obrovský prínos, a naozaj robíme všetko pre
to, aby sa to podarilo,“ uzavrel
Tomáš Abel.
(eš)

NÁZORY POSLANCOV
Brezno sa stalo členom združenia Iniciatíva stredné Slovensko, ktoré má reprezentovať a presadzovať záujmy obcí
a miest, podnikateľského sektora a mimovládnych organi-

zácií regiónu pre dosiahnutie severno-južného prepojenia
Slovenskej republiky, vrátane súvisiaceho spojenia zabezpečeného projektom Rekonštrukcia a rozšírenie cesty I. trie-

dy I/66 Banská Bystrica – Brezno. Čo na to hovoria mestskí
poslanci Andrej Barančok, Jaroslav Demian a Petra Dzurmanová?

Andrej Barančok:
- Málokto si u nás doma uvedomuje,
že Národná diaľničná spoločnosť alebo
Ministerstvo dopravy a výstavby SR na najbližšie obdobie desiatkov rokov nemá oficiálne v pláne žiadne budovanie či rozširovanie rýchlostnej cesty R1 v okrese Brezno.
Oficiálne je v pláne „nekonečná“ diaľnica
D1 (severná trasa) a R2 (južná trasa). Ak si
ktokoľvek pozrie plány výstavby životne
dôležitých ciest pre každý región (diaľnica
a rýchlostná cesta), zistí, že za Slovenskou
Ľupčou až po Telgárt ostane stredom Slovenska len prázdne miesto, ktoré
v horizonte niekoľkých rokov ostane tak, pretože nás všetko obíde severom D1 a juhom R2. Aby sa tento čierny scenár podarilo zvrátiť a nestal sa
z nás akýsi „skanzen“ v strede krajiny, kam nevedú kvalitné cesty, privítal
som a jednoznačne podporil túto iniciatívu. Je nutné si uvedomiť, že náš
okres mal doteraz smolu a zjavne postrádal silné hlasy, ktoré by bolo počuť
aj v Bratislave na patričných miestach. Bude to chcieť veľa úsilia, energie
a odhodlania, aby sa to celé podarilo, no na druhej strane viem, že ak sa spoja správni, odhodlaní a draví ľudia, nič nie je nemožné. V Iniciatíve stredné
Slovensko je združených viacero miest a preto verím, že spoločnými silami
náš hlas bude mať väčšiu váhu.

Jaroslav Demian:
- Vítam zapojenie mesta Brezno do
tejto iniciatívy. Spájanie síl v prospech
urýchleného riešenia dopravnej infraštruktúry môže celej veci len pomôcť.
Je potrebné, aby v Bratislave jasne
a hlasno bolo počuť názor regiónov na
riešenie problémov. A ja považujem
riešenie dopravnej infraštruktúry na
strednom Slovensku za najdôležitejší
problém, problém, ktorý podmieňuje
jeho ďalší rozvoj a napredovanie. Ide
ale o riešenie pre dosť rozsiahly región. Ako som povedal aj v rozprave na zasadaní mestského zastupiteľstva, aby sa nám nestalo, že
ten, kto chce vyriešiť všetky problémy, nakoniec nevyrieši žiaden. Je
potrebné sa z pohľadu mesta Brezna sústrediť na prioritné riešenie
dostavby obchvatu mesta Brezna a riešenie tzv. bodových závad na
ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom (napr. križovatka v Predajnej či obchvat Podbrezovej) a následne riešenie modernizácie cesty
I/66 na celom Horehroní.

Petra Dzurmanová:
- Iniciatívu som ako mestská poslankyňa
a obyvateľka Brezna maximálne privítala.
Spolupráca s ďalšími významnými stredoslovenskými mestami nám dáva podstatne väčšiu šancu presadiť naše požiadavky
v kľúčových oblastiach budúceho rozvoja
mesta i regiónu. Zároveň je potvrdením
faktu, že Brezno je v očiach ostatných samospráv dôležitým a dôveryhodným partnerom. Nie náhodou si toto zoskupenie zvolilo
za svoju prioritu práve oblasť dopravy. Tá je
kľúčová nielen pre každodennú komfortnejšiu prepravu do školy či zamestnania, ale aj v rámci snahy prilákať do regiónu nových investorov. Mesto Brezno má momentálne pripravený prvý priemyselný park v lokalite Vrbová, kde
verím, že už čoskoro nájdu dobré zázemie pre svoju činnosť viaceré úspešné
spoločnosti. Každé zlepšenie dopravnej infraštruktúry výrazne zvyšuje šancu, že sem pritiahneme nových zamestnávateľov. Aj vďaka Iniciatíve stredné
Slovensko dnes môžeme o veciach, ktoré sa prednedávnom mohli zdať iba
fantáziou, hovoriť ako o reálnych cieľoch. Hoci nebudú zrealizované ihneď,
plán výstavby štvorpruhu z Banskej Bystrice do Brezna, rovnako ako zámer
dokončenia obchvatu Brezna, sú dobrými správami pre všetkých, ktorým záleží na budúcnosti Horehronia.

Svojím podnetom poukážte
na miesto, ktoré treba kultivovať

Na Vrbovej ulici.
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Ďalšia čierna stavba v Brezne je odstránená
Brezno sa snaží ísť ostatným mestám príkladom
a ukázať, že v prípade snahy
a vôle vždy existuje aj cesta
na dosiahnutie vytýčených
cieľov. Jedným z nich je aj
likvidovanie čiernych stavieb.
Mesto Brezno už vlani
avizovalo zintenzívnenie
boja proti čiernym stavbám
a tiež nájomcom, ktorí prebývajú v mestských priestoroch, no samospráve za to
neplatia. Po dodržaní zákonného postupu a príslušných

lehôt vo februári pristúpilo
k zbúraniu prvého takéhoto
objektu a všetko nasvedčuje
tomu, že nasledujú aj ďalšie.
Po asanácii prvého domu
v Predných Halnoch začali niektorí obyvatelia tejto
lokality svoje čierne stavby
svojpomocne búrať. Ako informoval primátor Tomáš
Abel, aj minulý týždeň na Vrbovej ulici ďalšiu čiernu stavbu odstránil samotný vlastník na základe rozhodnutia
mesta. „V boji proti čiernym
stavbám napredujeme,“ dodal primátor. (md)

Mestské zásahy Brezno
2017. Zapojte sa do projektu
a na stránku www.brezno.zasahy.sk/podnety pridajte svoj
návrh, ktorý sa môže týkať
rôznych foriem umeleckých
inštalácií, úpravy zelene alebo
tvorby nových zelených plôch
až po zložitejšie architektonické koncepty.
Do projektu sa zapojilo už
niekoľko miest zo Slovenska
a tohto roku si príležitosť nenechalo ujsť ani Brezno. Nejde
o súťaž, ale o to, ako verejný
priestor vylepšiť.
Projekt zhromažďuje
zaujímavé nápady
Cieľom Mestských zásahov
je zhromaždiť zaujímavé nápady na to, ako by mohol vyzerať
a fungovať verejný priestor,
jednoducho ako ho vylepšiť po
funkčnej a estetickej stránke.
Odhaľuje potenciál miest, okolo ktorých dennodenne chodíme, no mnohokrát ich nevnímame.

Na úvod projektu sa uskutočnil workshop študentov
Fakulty architektúry STU Bratislava, ktorých podnety môžu
tiež prispieť k zlepšeniu života
v Brezne. Zástupcovia mesta im
predstavili a zadefinovali problémové miesta, do pozornosti
im dali park na námestí, infotabule, prvky drobnej architektúry, sadové úpravy v historickom
kontexte, zvonicu, jej sprístupnenie, revitalizáciu tzv. Uličky
alebo nádvoria mestského úradu, Margitin park, ako aj zaoberali sa návrhmi postavenia
vyhliadkovej veže, vytvorením
oddychovej zóny v materskej
škole na Mazorníkove či areálom telocvične s plavárňou.
Mesto má záujem vybrané
návrhy zrealizovať
Mestské zásahy Brezno 2017
vznikajú v úzkej spolupráci
s mestom Brezno, ktoré má silný záujem vybrané návrhy zrealizovať. Ako uviedol primátor
Tomáš Abel, po 15-tich rokoch
sa mesto pustilo do tvorby a ná-

vrhu nového územného plánu,
v rámci ktorého realizuje aj samostatnú časť mestských zásahov – podnetov od obyvateľov.
„Brezňania môžu svoje návrhy, týkajúce sa rôznych foriem
umeleckých inštalácií, úpravy
zelene alebo tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie
architektonické koncepty pridať na stránku www.brezno.zasahy.sk/podnety,“ dodal primátor. Webová stránka umožňuje

ľahké, rýchle a prehľadné zadávanie podnetov aj projektov.
Hlavný organizátor občianske združenie UzemnePlany.sk
zostavil panel odborníkov, ktorí
všetky prijaté návrhy do termínu uzávierky, čiže do júna 2017,
posúdia a konkrétne zásahy
mestu odporučia na realizáciu.
Kľúčovým výstupom
projektu bude kniha
Práce budú vystavené
v breznianskej synagóge, pričom vernisáž sa uskutoční 7.
júna, ako aj uverejnené v jedinečnej publikácii k projektu
Mestské zásahy Brezno 2017.
V knihe nájdete výber podnetov a všetkých projektov
odprezentovaných obrazovo
a textovo, podporené prehľadnou mapou s lokáciami jednotlivých počinov. Každý tvorca
návrhu dostane ako symbolické ocenenie tričko s grafickým
prvkom projektu, ktoré mu
bude pripomínať spontánne
úspešný projekt.
(md)

PUBLICISTIKA
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Viera Chudíková: Práca pedagóga si žiada
mnoho energie, fyzických i duševných síl
Skromná, vždy ochotná pomôcť, láskavá, ale i náročná k sebe aj
iným. Pracovala na rôznych pozíciách v oblasti školstva, ktoré
bolo vždy pre ňu najbližšie. Za odborné i ľudské kvality, ktoré
dokázala dlhodobo úspešne spojiť, za celoživotný prínos v oblasti školstva, sa jej na slávnostnom podujatí venovanom učiteľom poďakovalo aj vedenie mesta Brezno. Viera Chudíková.

V školstve pôsobíte celý
svoj profesijný život. Byť
učiteľkou bolo vaším vysnívaným povolaním, alebo ste
mali vysnívanú inú prácu?
- Vždy som chcela byť učiteľkou. Stále som mala rada
deti a stále ich aj mám rada.
Keď som sa rozhodovala, kam
pôjdem na školu, vedela som,
že práca, ktorú chcem robiť,
musí byť s deťmi.
Svoju pedagogickú činnosť
ste začali v ZŠ Polomka, odkiaľ ste po 4 rokoch prestúpili do Brezna. Aké predmety
ste vyučovali?
- Vyštudovala som Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici aprobáciu jazyk slovenský
a jazyk francúzsky.
Ak sa vás opýtam na žiaka,
ktorý vám najviac utkvel v
pamäti, spomeniete si v tejto
chvíli na neho?
- V pamäti mi utkvelo nespočetné množstvo žiakov, na
ktorých mám len tie najlepšie

spomienky. S niektorými dokonca i v súčasnosti pracujem
v Mestskom úrade v Brezne.
Je to pre mňa vlastne odmena,
keď vidím, že sú to úspešní ľudia, na výchove ktorých som
sa aspoň omrvinkou podieľala
i ja.
Od roku 1990 ste zastávali
funkciu riaditeľky v ZŠ Pionierska 4, viete sa teda vžiť do
pozície dnešných šéfov škôl.
Podľa vášho názoru, čo je na
tejto práci najťažšie?
- Práca riaditeľa je veľmi
náročná. Očakáva sa od neho
aj pedagogická odbornosť na
vysokej úrovni, pretože zodpovedá za vyučovanie a kontroluje ho. Nie je však jednoduché
zvládnuť vedenie ľudí, zabezpečovať chod inštitúcie, učiť a
ešte aj sledovať zmeny v zákonoch. Dobrý riaditeľ by mal
byť trochu manažérom, ekonómom, obchodníkom. Mal by
byť hlavne dobrým učiteľom,
možno ešte lepšie metodikom
pre svojich kolegov. Dobrý ria-

Viera Chudíková na podujatí Brezniansky slávik.

na pokračovanie

Rybárov syn

(pokračovanie z minulého čísla)

„Len sa, prosím ťa, od nadšenia nerozplyň. Radšej počúvaj, čo nás čaká,“ štuchá ho
Žmuro lakťom do rebier.
To už prehovoril prvý kráľovský radca Ján:
„Ďakujem kráľovi Aranovi
za uvítanie. Teraz vám vysvetlím, ako bude prebiehať súťaž.
O chvíľu vám prečítam prvú
otázku, ktorej správna odpoveď bude číselný výsledok.
Každý z vás napíšte odpoveď
na papier, ktorý vám odovzdajú mládenci, oblečení
do červeného odevu. Papier
držte v ruke, kým vás nevyzvem.“
Keď radca prečítal prvú
otázku, na námestí nastalo
hrobové ticho, ktoré iba kde-

už odchádzate na zaslúžený
odpočinok, do dôchodku.
Nastalo v školstve veľa reforiem počas vášho pracovného pôsobenia?
- Počas môjho pôsobenia
školstvo prešlo mnohými reformami, zmenami zákonov
a nariadení. A vlastne o tomto
bola moja odborná práca na
okresnom, krajskom a mestskom úrade, kedy som sa
snažila pomôcť školám a školským zariadeniam prekonať
tieto zmeny. Pevne verím, že
moja práca bola pre nich prínosom.
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-tu narušilo predieranie sa
mládencov v červenom pomedzi súťažiacich. Netrvalo
dlho a všetci súťažiaci držali v
ruke papier s odpoveďou.
„Správna odpoveď znie:
číslo dva! Tí, ktorí držia v rukách papier s číslom dva, nech
sa posunú bližšie k radnici.
Môžu pokračovať v súperení.
Ostatným ďakujem, ale musíme sa rozlúčiť,“ vyhlási radca.
V skupine, ktorá uhádla
prvú otázku, ostala asi päťdesiatka mužov, medzi nimi aj
Filip s Lerom. Žmuro nemal
šťastie a už iba z diaľky pozoroval ich ďalšie súperenie.
„Druhá otázka bude náročnejšia, nuž si dobre zvážte
odpoveď,“ vyriekne radca Ján
a pokračuje:
„Tentoraz to nebudú čísla,
ale farba, ktorú máte uhádnuť. To znamená, že mládenci
v červenom vám podajú také
farebné označenie, aké si budete od nich žiadať.“
Po prečítaní otázky sa červení mládenci rozbehli medzi
päťdesiat tuho rozmýšľajú-

S vedením mesta.

FOTO: MSÚ

diteľ musí byť trochu aj údržbárom, staviteľom, hasičom,
bezpečnostným technikom,
vyšetrovateľom, zdravotníkom, tiež zbehlý v obrovskom
množstve profesií, pretože s
tým všetkým sa vo svojej každodennej práci stretne.

Medzi najmenšími.

Priniesli zmeny pozitíva
ako pre učiteľov, tak i pre
žiakov?
- Každá zmena je cielená
na zlepšenie. No nie každá
naplní očakávania. Samozrejme v každej zmene je možné
nájsť pozitíva pre učiteľov
i žiakov.
Po jedenástich rokoch
vedenia školy ste síce jej
brány opustili, no školstvu
ste ostali verná, aj keď nie
za katedrou. Pracovali ste v
okresnom, neskôr krajskom
úrade a z pozície vedúcej
školstva v mestskom úrade

Ak by ste si ešte raz mohli
vybrať povolanie, aké by to
bolo?
- Svoje rozhodnutie som
nikdy neoľutovala. Práca ma
napĺňala a bavila. Stala sa pre
mňa poslaním.
(md)
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cich mužov a len veľmi pomaly im ubúdali rôznofarebné papieriky z rúk.
Keď mal aj posledný
súťažiaci v ruke papierik so svojou farbou,
radca vyhlási:
„Správna odpoveď
znie: žltá. Kto má žltú farbu na svojom
papieriku, nech
odstúpi vľavo.“
Doľava odstúpilo sedem mužov z päťdesiatich. Muži, ktorí
neurčili správne
farbu, medzi
nimi aj Lero,
závistlivo
pozerali na
tých, ktorí
mohli pokračovať v súťaži.
Medzi siedmimi vyvolenými
mužmi bol aj
Filip.
„Gratulujem týmto
siedmim

V praxi sa hovorí o dobrých a zlých učiteľoch. Podľa
vás, ako má vlastne vyzerať
dobrý učiteľ?
- Výkon tohto povolania si
vyžaduje celého človeka, odborne dobre pripraveného,
mravne pevného, so zmyslom vysokej zodpovednosti
za vykonávanú prácu. Pedagóg musí poznať každého jedinca, odhaliť cesty prístupu
k jeho vnútru, pretvárať ho,
pomôcť mu v jeho ťažkých
chvíľach. Táto práca si žiada
mnoho energie, fyzických i
duševných síl, a to už nielen
od učiteľov, ale aj od všetkých
zamestnancov v školstve.

mužom. Ostatní nesmúťte,
možno sa vám
to podarí v inej
súťaži,“ povie
radca a pripravuje sa na prečítanie ďalšej otázky.
„Teraz pristúpime
k tretej, poslednej
otázke. Na papier,
ktorý vám podajú
mládenci, napíšete svoje meno a
váš odhad obvodu
tohto obdĺžnikového námestia v
metroch. Do finále postúpia tí traja
z vás, ktorí budú
najbližšie k správnemu číslu.“
Keď
mládenci
pozbierali papiere a
odovzdali radcovi, súťažiaci s malou dušičkou očakávali správnu
odpoveď.
Po chvíli radca Ján, držiac v ruke sedem odpovedí, oznamuje:

„Nechcem vás dlho napínať. Najbližšie k správnej odpovedi boli traja súťažiaci.“
A vyriekol mená súťažiacich,
medzi ktorými bol aj mládenec Filip. „Gratulujem vám
a teším sa na vaše zajtrajšie
súperenie. Bude sa konať na
pravé poludnie v priestoroch
zámku Budvor.“ Nato radca opustil balkón radnice.
„Bol si naozaj dobrý. Netušil som, že máme medzi
sebou takého šikovného spoločníka“ vraví Žmuro, ťapkajúc Filipa po pleci na znak
uznania.
„Keby len šikovného, ale aj
múdreho,“ dodáva Lero a objíma ho ako svojho brata.
„V zajtrajšom finále ti takto
budeme držať palce,“ ukazuje
Žmuro na svojich drapľavých
rukách.
„Veríme, že to dotiahneš
do víťazného konca. Aj keď si
mlaďas, aj tak by ti to radcovstvo pristalo,“ povzbudzuje
ho Lero.
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

Historické zrkadlo
mesta
Snaha očistiť rímskokatolícku cirkev
od prekrúcania evanjelia,
nespravodlivosti a dogmatickosti, viedla v Nemecku
na začiatku 16. storočia ku
vzniku protestantského hnutia. Na Slovensku sa Lutherove a Kalvínove učenie šírilo
pomerne rýchlo, reformačné
myšlienky silneli predovšetkým v banských mestách na
strednom Slovensku, kde bolo
početné nemecké meštianstvo.
V Brezne bol pravdepodobne
už v roku 1558 (podľa monografie K. Rapoša Dejiny cirkvi
ev. a v. breznianskej) farár,
ktorý prijímal „pod obojím“,
ale prvým rozhodne evanjelickým farárom bol až od roku
1563 Peter Berger. Nástupom
Rudolfa II. na uhorský trón
nastali pre evanjelikov v monarchii ťažké časy, pretože pod
rúškom konfesionálnych sporov katolicizmu s protestantizmom sa skrývali aj mocenské
spory Habsburgovcov s uhorskými stavmi. Dôsledkom boli
protihabsburgské stavovské
povstania, ktoré aspoň v čase
svojho trvania prinášali slobodu pre evanjelické obyvateľstvo mesta. V obdobiach medzi jednotlivými povstaniami
získavali kontrolu nad mestom
panovníci, väčšinou prostredníctvom kléru podporovaného cisárskym vojskom. Rekatolizačné opatrenia dosiahli
značné rozmery najmä po
potlačení Wesselényiho povstania, keď bol za vlastizradu
odsúdený brezniansky kňaz
Ján Milochovský do vyhnanstva a rektor evanjelického
gymnázia Ján Simonides na
galeje. V tom istom roku, v októbri 1673 piaristi za asistencie
vojska odobrali evanjelikom
kostol, neskôr aj faru a školu,
dokonca v rozpore s mestskými výsadami dosiahli vymenovanie katolíka za richtára.
Potlačením povstania Františka Rákocziho II. a podpísaním Szatmárskeho mieru ostali opäť náboženské slobody
deklarované cisárskym patentom v roku 1714 len na papieri.
Nastala doba prenasledovania
breznianskych evanjelikov,
ktorí nemajúc vlastný kostol,
chodili na bohoslužby do Boce, za čo boli prísne pokutovaní. Na rok väzenia bol odsúdený istý Ondrej Kubica za to, že
sa napriek katolíckemu krstu
stal evanjelikom. V roku 1765
boli uväznení rodičia, ktorí
nechceli dovoliť kňazom vychovávať svoje deti v katolíckej
viere.
Koniec náboženskej neslobody znamenal až tolerančný patent Jozefa II. z októbra
1781, na základe ktorého si
breznianski evanjelici počas
rokov 1785 – 1787 postavili
svoj vlastný kostol. O sile a príťažlivosti reformačných myšlienok pre obyvateľov Brezna
svedčí aj fakt, že v roku 1657
bol v meste len jeden katolík
a v roku 1713, po takmer polstoročnom pôsobení piaristov,
ich bolo len osemdesiatšesť.
(hmb)
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www.kino.brezno.sk
5.5. piatok o 19:00
CUKY LUKY FILM
Komédia, Slovensko, 100 min,
originálna verzia, MP15, 2D,
vstupné: 4€. Cuky a Luky predstavia príbeh začiatku ich šialeného
priateľstva, ktoré navždy zmení
ich životy. Každá pochádza z iného sveta. Každá si žije svoj život.
Cuky je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky zas
celebrita na výslní, ktorá má všetko, čo by si človek mohol priať.
Okrem jedinej jednej veci - lásky.

EKOFOREST PONIKY

ONDERWOOD ZVOLEN

Mesto Brezno zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.
oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto
samostatného odborného referenta školského úradu
Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru služieb občanom a vnútornej
správy s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.:
- VŠ II. stupňa zameranie učiteľstvo pre základnú školu
- osobitný kvalifikačný predpoklad – prvá atestácia
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony
- zdravotná spôsobilosť
V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi
zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo do
podateľne úradu v termíne do 31. mája 2017 s označením SOR školského úradu.
-

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:
kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
výpis RT nie starší ako 3 mesiace
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce SOR školského úradu
štruktúrovaný profesijný životopis

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú
pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 01.07. 2017.
Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:
Mgr. Martin Juhaniak, tel. 048/63 06 221, martin.juhaniak@brezno.sk
Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
4. – 7. 5. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
8. - 14. 5. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
15. – 18. 5. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 16.00 - 20.00,
soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.

6.5. sobota o 16:00
BABY ŠÉF
Rodinný/Animovaný/Komédia,
97 min, slovenský dabing, MP, 2D
vstupné: 4€. Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva
do kina na animovanú komédiu
Baby šéf, v ktorej sa zoznámite s
veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí
totiž elegantný oblek s kravatou,
hovorí hlbokým hlasom a má
vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A tiež sa správa ako
tajný agent.

ťahanie obrieho trezoru ulicami
Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne
nepôjde na neutrál.
12.5. nedeľa o 16:00
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
Rozprávkový/Animovaný/Komédia, USA, 2017, 100 min, slovenský dabing, MP, 2D, vstupné
4€. Vďaka záhadnej mape sa
Šmoulinka spolu s Mudrošom,
Babrošom a Silákom vydáva na
dobrodružnú výpravu a náhodou
objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov.

12.5. piatok (2D), 14.5. nedeľa
(3D) o 19:00
STRÁŽCOVIA GALAXIE 2
Akcia/Komédia/Fantasy, USA,
2017, 137 min, MP 12, vstupné:
2D/4€, 3D/6€. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priateľov
sa vydávajú cez najvzdialenejšie
končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo jeho
rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc
6.5. sobota o 19:00
prichádzajú aj ďalšie obľúbené poPOWER RANGERS
stavy z rozpínajúceho sa filmovéAkcia/Sci-Fi/Dobrodružný, USA/ ho vesmíru štúdia Marvel.
Kanada, 2017, 124 min, český dabing, MP12, 2D, vstupné: 4€. Fa- 13.5.sobota o 19:00
núšikovia kultového televízneho LADY MACBETH
seriálu sa môžu tešiť – legendárni Dráma, V. Británia, 2017, 89 min,
hrdinovia prichádzajú na plátna české titulky, MP15, 2D, vstupkín. Nudný život pätice stredo- né:4€. Viktoriánska doba neškolákov sa obráti naruby v oka- predstavuje len rozum a cit alebo
mihu, keď objavia starú vesmírnu pýchu a predsudok. Táto zdanlivo
loď. Každý z nich vďaka tomu zís- upätá éra bola plná silnej a znika nejakú superschopnosť a stanú čujúcej vášne. Lady Macbeth nás
sa z nich Power Rangers – Stráž- privádza na domnelo pokojný
covia vesmíru.
anglický vidiek roku 1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Ale7.5. nedeľa o 19:00
xandera, svojho budúceho manPÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE žela, postaršieho veľkostatkára,
SA ZA MŇA
ktorého nemiluje. Katherine sa
Dráma/Príbeh zo života Argen- rozhodne vziať osud do svojich
tína/Španielsko/Taliansko, 104 rúk a nič ju nedokáže zastaviť.
min, slovenské titulky, MP12,
vstupné: 4€. Keď tínedžer z Bue- 14.5. nedeľa o 16:00
nos Aires pocíti náboženské vola- ŠPUNTI NA VODE
nie, ešte netuší, že je to prvý krok, Komédia, Česká republika, 2017,
ktorý ho nakoniec privedie až do 85 min, originálna verzia, MP,
Vatikánu, kde sa stane hlavou ka- 2D, vstupné: 4€. Rodičia bratov
tolíckej cirkvi. Mladá španielska Igora (Jiří Langmajer) a Davida
novinárka Ana (Silvia Abascal) (Hynek Čermák) chystajú zlatú
spoznala muža menom Jorge Ma- svadbu. Z Kanady prilieta ich
rio Bergoglio (Darío Grandinetti) bratranec Ondra (Pavel Liška),
na konkláve v roku 2005, kde za- povahou tak trochu dobrodruh.
čalo ich priateľstvo, ktoré je na- Bratov napadne, že najlepšie by
siaknuté rovnakým teplom, dob- bolo vyraziť za rodičmi na kanoe
rou náladou a múdrosťou, akou po rieke iba v trojici, tak, ako za
budúci pápež ohromil veriacich. starých čias. Ibaže odvtedy sa čoPráve jej očami, začíname sledo- -to zmenilo.
vať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu
16.5. utorok o 19:00
Jorgeho Bergoglia.
UTEČ
Horor/Triler, USA, 2017, 103 min,
9.5. utorok o 19:00
české titulky, MP15, vstupné 4€.
ČERVENÁ KORYTNAČKA
Animovaný, Francúzsko/Belgic- Lahôdkové psycho kombinované
ko/Japonsko, 2016, 80 min, české s rafinovanou satirou. Príbeh o
titulky, MP15, 2D, vstupné:4€. dievčati, ktoré si zoberie svojho
Príbeh stroskotanca na tropickom priateľa domov na víkend, aby ho
ostrove, obývanom korytnačkami predstavila rodičom. Čo na tom,
a vtákmi, je zároveň univerzál- že Rose (Allison Williams) je biela
nym príbehom všetkých zásad- ako stena a Chris (Daniel Kaluuných okamihov v živote človeka. ya) čierny ako noc? Žijeme predO sebapoznaní, láske, rodičovstve sa v 21. storočí, keď je boj proti
aj striedaní generácií hovorí osca- rasovej neznášanlivosti už dávno
rový režisér Michael Dudok de dobojovaný, a na zmiešané páry sa
Wit bez slov, oba s pomocou re- cez prsty nepozeráme.
meselne dokonalej animácie.
17.5.streda o 19:00
CHATRČ – EXTRA REPRÍZA
11.5. štvrtok o 19:00
Dráma/Dobrodružný, USA, 2017,
RÝCHLO A ZBESILO 8
Triler/Akcia, Kanada/Francúz- 132 min, slovenské titulky, MP12,
sko/Japonsko/USA, 2017, 136 2D, vstupné: 4€. Film CHATRČ
min, slovenské titulky, MP12, 2D, je adaptáciou knihy Williama P.
vstupné:4€. Dominic Toretto (Vin Younga, ktorá oslovila milióny čiDiesel) opäť exceluje. V jednej z tateľov po celom svete a mnohým
najúspešnejších filmových sérií z nich zmenila život. Ide o príbeh,
všetkých dôb je síce možné čokoľ- ktorý mnohým ľuďom utíšil duvek, ale toto je viac než automo- chovný hlad a odpovedal na odvebilové zoskoky padákom, prelety kú otázku, prečo Boh neurobí nieáut medzi mrakodrapmi alebo čo s bolesťou a zlom tohto sveta.
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Uzávierka Bomburovej šable
sa blíži. Vyhrať môžete až 300 eur
Už len deň zostáva do uzavretia obľúbenej karikaturistickej súťaže Bomburova šabľa,
ktorá počas 22 rokov svojej
existencie dosiahla úctyhodné rozmery. Kreslený vtip
totiž nepozná hranice, vďaka
čomu si dokáže získať a rozosmiať ľudí na celom svete.

Medzinárodnú súťaž kresleného humoru a satiry Bomburova šabľa tradične vyhlasuje
mesto Brezno v spolupráci
s HLP grafik a týždenníkom
MY Horehronie.
Zmeny klímy sa týkajú
každého z nás
Aj tohtoročná posledná májová sobota počas Dní mesta
bude v breznianskej synagóge
patriť slávnostnému vyhodnoteniu 22. ročníka Bomburovej
šable. Organizátori si tentokrát
zvolili tému Počasie a človek.
Prečo, to už prezradil známy
slovenský karikaturista a predseda odbornej poroty Peter
Zifčák: „Téma Počasie a človek
nás zaujala z dôvodu neustáleho sa meniaceho počasia u nás,
ale aj na celom svete. Počasie
proste zaujíma a týka sa naozaj
každého z nás, nuž sme zvedaví, ako sa humorne popasujú

Autor:
PK

domáce zviera

pevnosť (čes.)

AUTOR: PETER ZIFČÁK

s týmto problémom domáci,
ale aj zahraniční kresliari.“
Súťaž je rozdelená do dvoch
kategórií do a nad 15 rokov.
Zapojiť sa môže ktokoľvek bez
rozdielu národnosti, profesie,
talentu či veku. Práce môžu byť
realizované ľubovoľnou technikou na formáte A4, pričom

naokolo (bás.)

jeden autor môže poslať maximálne päť kresieb. Všetky bližšie informácie o súťažných podmienkach získate aj na telefónnom čísle 0911 429 189 alebo na
mailovej adrese julius.obernauer@brezno.sk. Treba sa však poponáhľať, pretože do uzávierky
už veľa času nezostáva.

dobrá vôľa,
úslužnosť

tiež

Eva (dom.)

Current Low
Yearbook

Len do soboty
Organizátori po skúsenostiach z minulých ročníkov vedia, že najviac súťažných prác
prichádza práve v posledný
týždeň pred uzávierkou. Termín tej tohtoročnej pripadá na
6. mája. Dospelí aj autori do 15
rokov majú teda ešte posledné

Org. for Econ.
Coop. and
Development
ženské meno

škrabka pri
pluhu

patrici Ote

ruský súhlas

hodiny na to, aby doručili svoje
nápadité a vtipné kresby na adresu Mestského úradu v Brezne.
Zapojiť do súťaže sa pritom
skutočne oplatí. Detských autorov môžu motivovať diplomy
a vecné ceny, dospelých zase
peňažná výhra až do výšky 300
eur.
Hovorí sa, že humor je korením života, no vieme si ho
okoreniť aj dnes, kedy je dôvodov na smiech čoraz menej?
„Rozhlas, televízia i noviny nás

Anna (dom.)

časť lode

schedule (skr.)

duby (angl.)
malomeštiaci,
namyslenci

polodrahokamy

bodná zbraň

staral sa

zotri s povrchu

nemecký zápor

Interhotel

tá po latinsky

pridať (angl.)

T6

T5

plavidlá

ázijské panvice

očno ušno krčné
(skr.)

predpona
(medzi, nad)
topografia (skr.)

športovec, atlét
(angl.)

vábi
vlastnila

nikel (čes.)
česká rieka

T3

Lesný závod

Pomôcky:
SANOK,
UTE,
AMONA,
ORL

zahlcujú negatívnymi správami
z celého sveta, priam sa v týchto
správach predbiehajú. My starší si pamätáme určite veselšie a
úprimnejšie predošlé roky. Nuž
organizátori Bomburovej šable
chceme spolu so zúčastnenými
karikaturistami rozveseliť posmutnejšie tváre návštevníkov
22. ročníka v breznianskej synagóge a tak prispieť troškou,
aby humor, aj ten kreslený, pohladil naše duše,“ dodal Peter
Zifčák. (eš)

skrúcal

Chaplinova
manželka
zakrivene

príbuzná
model

T1

odraz loptičku
malá os

zamrznuté vody
Gabriela (dom.)

geometrické
telesá
bulharské
pohorie

veľké tvory
zasadená do
zeme sianím

značka hodiniek

oslička
cudzie ženské
meno

páska (angl.)

cín (chem.)
pripravená na
krosnách

nemecké
ženské meno
písaná správa

slovná pomoc
poľské mesto

súvisiaci so
sobmi
plače (bás.)

skládka hnoja

EČV Levoče

snívajú
(bás.)

Európska
komisia

Aircraft
Engineers
Assotiation
molybdén
(chem.)

poobtieraj
rakúska rieka

patriaci Idke
ženské meno

ruský automobil
hranica (lek.)

náčelník Inkov
Občianske
fórum

oblok
argón (chem.)

T2

T4

Elektráreň
Nováky

švajčiarska
rieka

nástroj na
upratovanie

pálenie v
pažeráku

Čím viac niekto sleduje chyby druhých... (Dokončenie v tajničke). 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 12. mája. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Irenu Kamenická z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.

ŠPORT
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Víťazom záverečného volejbalového
turnaja sa stalo družstvo Kembrič
Tretiu aprílovú sobotu sa
uskutočnil na základných
školách Pionierska 2 a Pionierska 4 v Brezne záverečný
turnaj Mestskej volejbalovej
Mixligy.

Turnaj je vyvrcholením
súťažnej sezóny, ktorej sa
v sezóne 2016/2017 aktívne
zúčastnilo osem tímov. Informácie o priebehu a výsledkoch sú uvedené na webovej
stránke www.mixbrezno.sk.
Hlavným usporiadateľom je
vždy jeden tím Mixligy, ktorý s podporou mesta Brezno
turnaj zorganizuje a zabezpečí všetky náležitosti.
Tímy boli rozdelené na dve
skupiny, v ktorých sa hrali zápasy systémom každý s
každým na dva hrané sety,
pričom 25-ty bod bol konečný. Po skončení zápasov
v skupinách sa hrali zápasy
o celkové umiestnenie, ktoré sa odohrali na dva víťazné
sety a s rozdielom o dva body. Rozhodcami zápasov boli hráči tímov podľa rozpisu
usporiadateľa.
Víťazom záverečného volejbalového turnaja sa stalo
družstvo KEMBRIČ z Va-

Začala atletická
sezóna na dráhe
Po súťažiach v hale sa
koncom apríla v Banskej
Bystrici v rámci Majstrovstiev Stredoslovenského
atletického zväzu začala
sezóna na dráhe súťažou
družstiev v kategóriách
dorastu a mladšieho žiactva.
Výborne si počínali
pretekárky Brezna v kategórii dorasteniek, kde
gro družstva tvoria staršie
žiačky. Medailové umiestnenia a umiestnenie družstiev Brezna: dorastenky:
3. miesto 137 b., len 1 bod
za Lučencom: 1. Forster
Viktória 100 m 12,94 s, 1.
Luptáková Veronika 300
m cez prekážky 52,19 s, 1.
Luptáková diaľka 470 cm,
2. Dunajská Viktória 800
m 2:33,99 min, 2. štafeta;
2. 4x100 m (Dunajská, Kučeráková, Barnáková, Forster) 57,68 s, 3. Forster 200
m 28,22 s, 3. Dunajská 400
m 68,28 s.
V kategórii mladších žiakov obsadilo družstvo 6.
miesto so ziskom 31 bodov;
1. Páleník Matúš 1500 m
5:59,84 min, 2. miesto diaľka 412 cm; mladšie žiačky
obsadili v 1. kole 8. miesto
so ziskom 42 bodov. V behu
na 600 m zvíťazila Garguláková Alžbeta časom 1:57,66
min (hosťujúca pretekárka
zo Zvolena), 3. miesto v tej
istej disciplíne obsadila
Tokárová Andrea časom
2:01,90 min.
(mč)

Brezňan
mestské noviny

4. 5. 2017

FK BREZNO INFORMUJE

Jediným strelcom gólu
bol Roman Švidraň
I. trieda
1. mája
Brezno – Hronec 1:2 (0:0),
gól Brezna: Roman Švidraň,
rozhodca: Rastislav Kubančík, 250 divákov.
Po dvoch sporných situáciách sa hostia dostali do dvojgólového vedenia. Domáci sa
snažili otočiť zápas, ale nakoniec sa im zo šancí, ktoré si vytvorili, podarilo premeniť len
jednu, ktorou Roman Švidraň
stanovil konečný výsledok zápasu 1:2. Brezňanov teraz čakajú dva derby zápasy vonku
v sobotu s Valaskou a v pondelok s Braväcovom. Najbližší
domáci zápas sa odohrá 14.5.
o 16.30 s mužstvom Podkoníc.
(mb)

laskej, ktoré vo finále zvíťazilo
nad PLAYERSom. Na treťom
mieste skončil tím COOP
JEDNOTA Brezno, ktorý zvíťazil nad výkonnostne najlepšími skokanmi súťaže - tímom
VEPOR Čierny Balog. Piate
miesto obsadil organizá-

tor turnaja družstvo TITAN
pred @ZÁVADKA. V boji o 7.
miesto zvíťazil VOLLEY TEAM nad tímom HOCIJAKÍ,
ktorí nahradili na turnaji neúčasť mixligového DÁKE-HÁKE. Za najlepšiu hráčku bola
vyhlásená Silvia Petrovičová

a najlepšieho hráča Michal
Weiss.
Turnaj prebiehal v priateľskej atmosfére a po športovom
výkone pokračoval tanečným
strečingom do neskorých večerných hodín.
(ega)

47. ročník výstupu na Ďumbier 6. mája 2017 pri príležitosti
72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

1. FK Sokol Braväcovo
2. FK 09 Bacúch
3. FK BREZNO
4. FK - 34 Brusno - Ondrej
5. ŠK OPL Poniky
6. TJ Tatran Č. Balog
7. TJ PARTIZÁN OSRBLIE

19
20
20
20
21
20
20

12 4
11 7
12 0
10 4
9 7
9 6
9 5

3
2
8
6
5
5
6

55:22
52:25
42:26
32:22
37:33
38:25
46:39

40
40
36
34
34
33
32

13
7
3
4
4
6
2

8. TJ ŠK Hronec
9. OFK Slovenská Ľupča
10. OFK Slovan Valaská
11. FK Šalková B
12. FK Podkonice
13. FK SOKOL NEMECKÁ
14. Dolná Lehota
15. TJ Slovan Michalová

20
21
21
20
20
20
21
19

9
9
8
8
7
4
2
2

4
2
4
3
3
2
5
4

7 33:38
10 35:37
9 38:39
9 32:41
10 45:30
14 22:53
14 26:54
13 17:66

31
29
28
27
24
14
11
10

1
-4
-5
0
-6
-19
-19
-17

IV. liga
Dorast U19 sk. C
19. kolo 29. apríla
Brezno – Kremnička 3:0
(0:0), kontumačne.
Hostia sa nedostavili.
1. FK BREZNO
19
2. MFK Spartak Hriňová 19
3. TJ - Prestavlky
19
4. ŠKF Kremnica
19
5. MFK ŽARNOVICA
19
6. ŠK Heľpa
19
7. TJ Lovča
19
8. ŠK Prameň Kováčová 19
9. TJ Tatran VLM Pliešovce 20
10. FK Šalková
18
11. TJ ŠK Kremnička
19
12. TJ Družstevník Očová 19
13. OFK 1950 Priechod 18
14. ŠK Hrochoť
20

15 3
15 2
13 3
13 1
11 3
9 5
9 3
9 1
8 2
5 2
4 4
3 2
2 0
1 1

1 67:24 48
2 80:16 47
3 65:27 42
5 41:22 40
5 68:23 36
5 55:30 32
7 43:44 30
9 56:49 28
10 39:35 26
11 28:55 17
11 50:70 16
14 26:69 11
16 27:94 6
18 20:107 4

18
17
12
10
9
5
0
-2
-1
-10
-11
-16
-21
-26

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY FK BREZNO
I. trieda
6. 5. o 16.30
Valaská – Brezno

IV. liga dorast U19 sk. C
7. 5. o 10.00
Žarnovica – Brezno

8. 5. o 16.30
Braväcovo - Brezno

14. 5. o 14.00
Kremnica - Brezno

Vážení športoví priatelia, dňa 6.mája 2017 sa koná 47. ročník výstupu na Ďumbier. Týmto
podujatím si jeho účastníci uctia pamiatku obetí 2. svetovej vojny.
Pokyny:
 Turisti sa na podujatí zúčastňujú na vlastné
nebezpečenstvo.
 Je potrebná pevná obuv a teplé oblečenie.
 Účastníci sú povinní dodržiavať návštevný
poriadok Národného parku Nízke Tatry,
najmä sa pohybovať len po značených
turistických chodníkov a neznečisťovať
okolie odpadkami.
Bližšie informácie: p. Slavkovská –
0908646311, 048 6113327

Program
 8,00 hod.- otvorenie na Nám. M.R. Štefánika v Brezne,
položenie kytice pri pamätníku
 8,30 hod. - po otvorení odchod autobusu na Trangošku
a Čertovicu (podľa počtu záujemcov)
Výstup účastníkov z Trangošky a Čertovice
položenie kytice k pamätníku SNP
výstup na Ďumbier
 15,30 -16,00 hod. odchod autobusu z Trangošky do
Brezna
Tešíme sa na Vašu účasť!
JUDr. Elena Kollárová, predseda OZ KST TOMO Brezno

Prevádzka letných športov v Aréne Brezno
Termín na športy (florbal, hokejbal, inline) sa z dôvodu
technickej úpravy plochy budú dať v Aréne Brezno rezervovať až od 15.5.2017.

PREDAJNÁ

Bedmintonové kurty sú k dispozícii od 1.5.2017.
Pondelok: 17.00 - 21.00 h.
Streda: 17.00 - 21.00 h.
Piatok: 17.00 - 21.00 h.
Sobota: 08.00 - 21.00 h.
Nedeľa: 08.00 - 21.00 h.
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