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KTO SA ZÚČASTNIL NA JARNOM
BEHU, POMOHOL SEBE AJ KARINKE
V druhú májovú sobotu sa v Brezne predovšetkým behalo a to nielen pre dobrý pocit z vlastného
športového výkonu, ale aj z obyčajnej ochoty pomôcť.
Druhý ročník Jarného behu pre radosť mal opäť charitatívny rozmer. Tentokrát
bol obsah pokladničky s vyzbieranými prostriedkami
venovaný malému dievčatku z Brezna.
Viac ako šesťdesiat
bežcov
Takmer dvojkilometrový okruh ulicami Brezna
si v rámci nesúťažného
bežeckého podujatia Jarný beh pre radosť v druhú
májovú sobotu vyskúšalo
dovedna 65 bežcov rôznych
vekových kategórií a to aj
napriek tomu, že počasie
v priebehu dňa vyzeralo
všelijako. Odmenou im

pritom neboli žiadne poháre ani medaily, ale radosť
z vlastného športového
výkonu. Svoj výsledný čas
po odbehnutí trate si totiž
mohli pozrieť na časomiere, ktorá bola umiestnená
v cieli, a porovnať si ho napríklad s vlaňajškom.
Pokračovanie úspešného
športového podujatia, ktoré
malo v uliciach Brezna svoju premiéru presne pred
rokom, zhodnotil vedúci
odboru kultúry a športu
Miroslav Baran: „Sme spokojní s tým, koľko ľudí dnes
prišlo na námestie, aj keď
počasie od rána nevyzeralo
najlepšie. Našťastie sa udržalo a na behu sa zúčastnili

naozaj všetky generácie, čo pomohli cieľovú sumu 305
nás veľmi teší.“
eur vyzbierať aj študenti
gymnázia.
Behalo sa pre dobrú vec
Vedúci odboru kultúry
Tak, ako vlani, aj tento a športu v Brezne zároveň
rok sa behalo nielen pre potvrdil, že mesto plánuje
radosť, ale aj pre dobrú vec. v tomto športovo-charitaOrganizátori podujatia sa tívnom projekte pokračovať
tentokrát rozhodli podať aj naďalej. „Zámerom podpomocnú ruku päť a polroč- ujatia je, aby si aj amatérski
nej zdravotne postihnutej bežci vyskúšali beh ulicaKarin Kamile Stančokovej mi mesta, zašportovali si
z Brezna, ktorá trpí detskou a spravili niečo dobré nielen
mozgovou obrnou. Celý vý- pre seba, ale aj pre niekoho
ťažok z akcie bude použitý druhého, kto sa tohto poduna zabezpečenie liečebného jatia nemôže zúčastniť. A to
pobytu v kúpeľoch, ktorý by sa nám už druhý rok celkom
pomohol zlepšiť jej zdravot- slušne darí,“ uzavrel Mironý stav. Zbierka pokračo- slav Baran. Takže tešíme sa
vala aj na podujatí Míľa pre opäť o rok.
mamu, na ktorom aktívne
(eš)
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Milé mamy, maminky,
staré mamy, starké,
nie náhodou je slovo „mama“ prvým, ktoré dieťa povie na tomto svete a neskôr
ho sprevádza celým životom.
Nie náhodou bolo tejto téme
venovaných množstvo nesmrteľných umeleckých diel
v hudbe, filme či literatúre.
Matka bude večnou inšpiráciou všetkého krásneho,
s čím sa spája naša životná
cesta. Je s nami pri každom
z dôležitých okamihov, vie
o našich drobných smútkoch
či sklamaniach a viac ako ktokoľvek iný na svete sa vie tešiť
z našich úspechov a radostí. Hoci má určite tiež svoje trápenia
a neraz k nim prispievajú aj samotné deti, len málokedy ju počujeme sťažovať sa. I keď je každá mama iná, všetky si zaslúžia
slová vďaky a to isto nielen na začiatku mája. Lebo každý z nás,
kto ešte môže mať pri sebe svoju mamu, je stále dieťaťom a každý jeden deň v jej prítomnosti môže byť sviatkom.
Deň matiek preto ani zďaleka nemá byť jedinou príležitosťou na zavďačenie sa mamám. Predsa je však špeciálnym
dátumom, kedy si viac ako inokedy môžeme pripomenúť, aká
nenahraditeľná je v našej spoločnosti úloha ženy – matky. Úcta a vďaka, ktoré vám po celý rok patria, sa nedajú vtesnať do
niekoľkých riadkov. Dnes by som vám, predovšetkým ako syn
a otec, rád poprial veľa dôvodov na radosť a úsmev v spoločnosti vašich najbližších a v neposlednom rade pevné zdravie.
A nech sa vám od vašich detí vráti aspoň malá časť lásky a dobra, ktoré v priebehu rokov stihnete navôkol seba rozdať.
S úctou
Tomáš Abel – primátor mesta

Míľa pre mamu sa niesla
v znamení rozprávky
V Brezne ako aj iných mestách na Slovensku sa uskutočnilo rodinné popoludnie, na
ktorom všetkých ľudí spojila
jedna myšlienka – prejaviť
úctu a vďaku mamám za ich
obetavosť a bezhraničnú lásku.

Po ukončení Jarného behu
pre radosť a pred oficiálnym
Dňom matiek sa v sobotu 13.
mája na breznianskom námestí uskutočnil aj 7. ročník Míle
pre mamu.
Míľa v znamení slovenskej
rozprávky
Kultúrno-zábavnú akciu
už tradične organizovala Monika Medveďová, podporu
podujatiu vyjadril aj primátor
Tomáš Abel, ktorý ho odštartoval slávnostným prestrihnutím pásky a prešiel míľu
spolu s rodičmi. Za jedinečnú
a nenahraditeľnú úlohy matku sa tak v Brezne poďakovalo
množstvo návštevníkov, ktorí
v jeden deň povýšili materstvo
na najvyššiu hodnotu v spoločnosti. Tento raz sa míľa niesla
v znamení slovenskej rozprávky a mnohí si slogan Poď s nami do rozprávky vzali skutočne

Na podujatí vystúpil aj FS Urpín.

k srdcu. Neváhali a prišli v rozprávkových kostýmoch, pričom najkrajšie získali odmenu.
Ohlasy na podujatie sú každý
rok pozitívne, o jeho obľúbenosti svedčí čoraz viac zaplnené námestie.
Všetkým mamám veľa lásky, zdravia a šťastia v živote
poprial aj primátor. „Ďakujeme za ich lásku, trpezlivosť
a dobro, ktorým sú v našich
životoch. Patrí im úcta a poďakovanie.“ Zároveň poďakoval
Monike Medveďovej, ktorá
podujatie organizovala sedem
rokov, ako aj všetkým, ktorí
jej pri tom pomáhali. „Štafetu
organizovania už odovzdala
mestu a dúfam, že sa aspoň pri-
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blížime k tomu, čo dokázala,“
dodal Tomáš Abel.
Aj tohto roku návštevníkov
potešil skvelý program
Pestrý trojhodinový program
už tradične odštartovala mužská spevácka skupina Krnohári.
Tohtoročným
ťahákom
okrem iných čísiel bol skvelý muzikálový spevák Martin
Vetrák a víťaz známej televíznej šou Zem spieva folklórny
súbor Urpín z Banskej Bystrice. Deti zo Základnej školy
Pionierska 2 pripravili rozprávkové divadlo, vystúpili
členovia detského folklórneho
súboru Klások, žiaci zo súkromnej základnej umeleckej

mestské noviny

školy Talentárium, s ukážkami sa predviedli najmenší karatisti z klubu Milana Piliara,
nechýbala tiež ukážka z nového trendu v cvičení – hoopingfit a prišiel aj kúzelník Gabi
z Košíc. Najmenších potešilo
maľovanie na tvár, koníky
z Hucul klubu Sihla či skákací
hrad.
A ako hodnotí tohtoročnú
Míľu pre mamu Monika Medveďová? „Som veľmi vďačná za
to, že podujatiu prialo počasie.
Keďže som štafetu v organizovaní podujatia odovzdala mestu, chcem sa za celých sedem
rokov poďakovať mojej rodine,
moderátorovi, DJ, ľuďom, ktorí
verili v toto podujatie a nezištne pomáhali pri jeho organizovaní, žiakom breznianskeho
gymnázia, technickým službám, mestskej polícii, všetkým
účinkujúcim, ktorí nám vždy
niečo krásne pripravili. Sponzorom, ktorí svojou pomocou
skvalitňovali podujatie. Bez
vás všetkých by to nešlo a som
rada, že ste takí skvelí ľudia.
Verím, že toto podujatie bude
pokračovať, veď vďační sme
mamám všetci. Už len za to, že
tu sme.“
(md)

Príďte si vychutnať tohtoročné Dni mesta.
Organizátori Kráľovských
dní Horehronia, ako by sa
tradičné oslavy pri príležitosti výročia prvej písomnej
zmienky o Brezne dali označiť, každoročne zostavujú
program tak, aby oslovil
všetky vekové kategórie. Inak
to nebude ani tentoraz.

Vďaka hlasovaniu ľudí mesto
získalo od Nadácie Tesco 1300 eur
Mesto Brezno sa v marci
zapojilo do projektu Nadácie Tesco Námestíčko pod
bránou a vďaka občanom,
ktorí zaň hlasovali, získalo
1300 eur. Získané finančné prostriedky použije na
opravu priestorov na Námestí gen. M. R. Štefánika 2.
Poďakovanie patrí všetkým obyvateľom, ktorí
hlasovali za projekt mesta Brezna (18 858 hlasov).
Hodnotiaca komisia Nadácie Tesco projekt mesta v
programe Vy rozhodujete,
my pomáhame zaradila medzi tri najlepšie v regióne, a
tak postúpil do druhého kola, v ktorom o jeho podpore
už rozhodovali zákazníci.
Projekty s najväčším počtom
hlasov tak mali možnosť v
jednotlivých regiónoch získať podporu vo výške 1300
eur na realizáciu aktivít v
priebehu jari a leta 2017. V
Brezne sa tak stalo a riaditeľka Hypermarketu Brezno, spoločnosti Tesco stores

SR, a. s., Monika Molnárová
odovzdala symbolický šek
s touto sumou primátorovi
Tomášovi Abelovi a vedúcej odboru starostlivosti o
obyvateľa mestského úradu
Janke Lemberkovej, ktorí aj
touto formou ďakujú všetkým za to, že pri nakupovaní v Tescu mysleli na mesto
Brezno a zahlasovali za jeho
projekt.
Získané finančné prostriedky mesto použije na
opravu priestoru v areáli
Mestského úradu v Brezne
na Námestí gen. M. R. Štefánika 2, kde sa v minulosti
organizovali aktivity najmä
pre rodiny s deťmi. Podľa
slov Janky Lemberkovej získaná suma na kompletnú rekonštrukciu priestorov však
nepostačí. „S finančným
prispením mesta sa však budeme snažiť tieto priestory
zrekonštruovať natoľko, aby
boli dôstojným miestom na
stretávanie ľudí a návštevníkov nášho mesta.“
(md)

dnes už stálice breznianskych
mestských osláv Otto Weiter, Andrea Fisher a ich hostia v Kaviarni pod mestskou
vežou. „Od 17.00 sa môžeme
na námestí spoločne zabaviť
a roztancovať na pripravenom
tanečnom parkete spoločne
s Petrou Kepeňovou, Paľom
Vígľašom a skupinami Alex,
Na termíny 25. - 27. mája si Kompromis a Motýl Band. Nonerobte žiadny program. Blí- vinkou bude TV Senzi, ktorá z
žiace sa Dni mesta Brezno sa tohto podujatia urobí televízny
záznam.“
oň určite postarajú.
Obľúbená Kaviareň aj v
televízii
Aj tohtoročné Dni mesta Brezno (DMB) začnú už
v stredu 24. mája sprievodným podujatím určeným pre
najmladších horehronských
olympionikov. V Aréne sa od
8.30 totiž uskutoční jubilejný
20. ročník Okresnej športovej
olympiády materských škôl, do
ktorej sa tentokrát prihlásilo až
25 škôlok z celého regiónu.
V ten istý deň o 16.30 sa na
futbalovom štadióne môžeme
tešiť na exhibičný futbalový
zápas starých pánov Brezno –
Čierny Balog. „Vo štvrtok príde rad aj na miestne základné a
stredné školy, ktoré si svoje sily
zmerajú v rôznych športových
disciplínach ako vybíjaná, florbal, stolný tenis či malý futbal,“
uviedol vedúci odboru kultúry
a športu a zároveň jeden z organizátorov DMB 2017 Miroslav Baran. Večer spríjemní Záhradný koncert žiakov
a učiteľov ZUŠ Brezno, ktorý
začne o 16.30 ako inak v záhrade Základnej umeleckej školy
v Brezne.
O zábavu v hlavnom štvrtkovom programe sa postarajú

V piatok podvečer si
zresetujeme hlavy
Piatkové predpoludnie bude opäť patriť mladým, tentokrát žiakom a študentom, pre
ktorých organizátori spolu
s mládežníckym parlamentom
pripravili zaujímavé súťaže.
Okrem toho na námestí už nájdete aj letný jarmok, kolotoče,
detské atrakcie a takisto prezentáciu tradičných remesiel.
Večernú hudobnú produkciu
odštartuje o 17.00 breznianska
formácia Miki Rurka Band,
o hodinu neskôr sa na hlavnom
pódiu predstaví banskobystrická skupina MEDD, po ktorej
bude nasledovať odovzdanie
ocenenia pre Karate Klub MP,
ktoré si tento rok pripomína 25.
výročie vzniku. Koncert úspešnej superstaristky Dominiky
Mirgovej so začiatkom o 19.30
vystrieda vyhlásenie Najlepších športovcov roka 2016 a od
21.00 si návštevníci piatkových
osláv budú môcť zaspievať
známe hity s legendárnou bratislavskou poprockovou kapelou Hex. Predvíkendový večer
uzavrie skupina Sexit z Rožňavy, ktorá bude hrať až do tretej
rána.

Vlaňajšie Dni mesta.

Česko-slovenská sobota
Vlaňajší úspech gurmánskeho umenia breznianskych
kultúrnych telies organizátorov
nadchol natoľko, že sa rozhodli
v tejto milej akcii pokračovať aj
tentokrát. „V sobotu od 9.00 bude v parku na námestí prebiehať
ochutnávka gulášov breznianskych občianskych združení
a návštevníci DMB sa môžu tešiť aj na vlastnoručne navarený
primátorský guláš, ktorý bude
spojený s charitatívnou zbierkou. Svoj stredoveký tábor tu už
tradične rozloží aj miestna skupina historického šermu Berezun,“ popisuje Miroslav Baran.
V rovnakom čase začne niekoľ-
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ko športových akcií – v Aréne to
bude Inline turnaj, na školskom
dvore EBG druhý ročník podujatia Streetball ľuďom a takisto
druhé pokračovanie Cyklojazdy
pre verejnosť, ktorá odštartuje
z námestia s predpokladaným
dojazdom o 13.00.
Sobotný program bude od
14.00 pokračovať pietnym aktom kladenia vencov pri pomníku gen. M. R. Štefánika a o hodinu neskôr vernisážou 22.
ročníka medzinárodnej súťaže
kresleného humoru a satiry
O Bomburovu šabľu v breznianskej synagóge. Hlavné pódium
na námestí opäť ožije o 16.30 a to
slovenským folklórom v trochu
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA

Vážení obyvatelia Brezna,
trápi vás niečo v našom meste, chcete upozorniť na
problém súvisiaci s miestnou samosprávou alebo
získať bližšie informácie o pripravovaných investičných zámeroch? Ste na správnej adrese. Na vaše
otázky vám rád osobne odpoviem v novej rubrike
s názvom K správe nášho mesta.
Aké sú právomoci primátora
Aby nedochádzalo k nedorozumeniu, hneď na úvod by
som rád stručne ozrejmil, aké
sú kompetencie primátora
a mestského zastupiteľstva, pretože sa často stretávam s tým, že
ľudia sa obracajú na poslancov
so žiadosťami, o ktorých nemôžu rozhodovať, a patria do
pôsobnosti primátora, prednostu mestského úradu alebo

mestského zastupiteľstva. Treba
povedať, že poslanec nemôže
rozhodovať ako jednotlivec,
ale len mestské zastupiteľstvo
v rámci svojej pôsobnosti väčšinou poslancov. S poslancami
však spolupracujem. Sú mojimi
partnermi a som rád, ak ma aj
cez nich upozorňujete na to, čo
je potrebné v našom meste spraviť a vyriešiť. Týmto žiadostiam
sa snažíme vyhovieť, pokiaľ sú

Ponuka je pestrá

opodstatnené a je to v našich
silách.
Treba uviesť, že primátor je
podľa zákona najvyšším výkonným orgánom mesta a zastupuje mesto, teda ako jeho
štatutár, vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým
osobám, v majetkoprávnych
veciach a pracovno-právnych
vzťahoch zamestnancov mesta
a takisto je správnym orgánom
v administratívno-pracovných
vzťahoch. Zároveň má kompetenciu vymenovávať niektorých
zástupcov mesta, napr. viceprimátorov, prednostu úradu alebo náčelníka mestskej polície
a navrhuje na schválenie riaditeľov organizácií a obchodných
spoločností mesta. Vykonáva
správu mesta a teda riadi a organizuje mestský úrad, technické služby, lesy mesta a ďalšie.
Rozhoduje vo všetkých veciach
správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce
vyhradené mestskému zastupiteľstvu, ktoré rozhoduje najmä o hospodárení s majetkom,
schvaľuje a kontroluje rozpočet
a hospodárenie mesta, rozhoduje o daniach a poplatkoch,
zriaďuje, zrušuje a kontroluje
rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zriadené mestom, atď.
Nie je pravda, že primátor je
nadriadeným orgánom vo vzťa-

Pripravte sa
na dopravné
obmedzenia
Keďže v priebehu osláv Dní
mesta je frekvencia chodcov
na námestí podstatne vyššia
ako inokedy, aj tento rok bude centrum Brezna pre motoristov uzavreté.

inej podobe v podaní hudobnej
skupiny Družina, ktorú vystrieda slovensko-české zoskupenie
muzikantov s názvom Divozel.
Od 19.15 sa o zábavu postará
známy slovenský hudobník, spevák, skladateľ, komik a moderátor Marián Čekovský. Po príhovore primátora Tomáša Abela
a odovzdaní ocenení pre Dychový orchester Brezno a Spevácky
zbor mesta Brezna príde na rad
hlavná hviezda tohtoročných
DMB - známa česká hudobná
skupina Čechomor. Od 20.45
bude publikum na námestí baviť
českými, moravskými a slovenskými ľudovými piesňami v jej
typickom rockovom aranžmá-

ne, samozrejme nebude chýbať
ohňostroj ani tancovačka s domácou kapelou ZBM až do tretej
hodiny rannej.
Program DMB v nedeľu tradične uzavrie podujatie pre
najmenších Cesta rozprávkovým lesom, ktorú v spolupráci
s mestom každoročne organizujú breznianski turisti, a aj futbaloví nadšenci si prídu na svoje
počas derby zápasu FK Brezno
– Tatran Čierny Balog so začiatkom o 17.00.
Podrobný program nájdete
na strane 5. Príďte a neoľutujete!
Ponuka Dní mesta Brezno 2017
je naozaj pestrá, stačí si len vybrať...
(eš)

Pri príležitosti 752. výročia prvej písomnej zmienky mesto Brezno v dňoch
25. - 27. mája organizuje tradičné podujatie Dni mesta 2017. V tejto súvislosti
dôjde k obmedzeniu dopravy na viacerých miestach v meste a to:
 v utorok 23.05.2017 od 8.00 do pondelka 29.05.2017 do 6.00 - uzávierka
parkoviska na severovýchodnej strane
námestia (pri Ďumbieri) z dôvodu navážania a stavania kolotočov
 vo štvrtok 25.05.2017 od 16.00 do
24.00 – uzávierka južnej strany námestia
pre prebiehajúci kultúrny program Kaviareň pod mestskou vežou
 v piatok 26.05.2017 a v sobotu
27.05.2017 od 6.00 do 24.00 – uzávierka
severnej aj južnej strany Námestia gen.
M. R. Štefánika, Ulice Boženy Němcovej
a časti Malinovského ulice z dôvodu kultúrneho a športového programu, koncertov a letného jarmoku
 v piatok 26.05.2017 a v sobotu
27.05.2017 od 18.00 do 24.00 – uzávierka cesty I/66 v úseku od križovatky Ulice
ČSA pri tržnici po svetelnú križovatku na
námestí.
Doprava bude odklonená na križovatke pri bývalých kasárňach na ulice
Fraňa Kráľa, Švermovu a Rázusovu. Obchádzka bude zabezpečená dopravným
značením a tomu bude samozrejme prispôsobená aj mestská hromadná doprava. Keďže niektoré autobusové zastávky
počas osláv nebudú fungovať v štandardnom režime, podrobnejšie informácie nájde cestujúca verejnosť priamo na
nich, alebo aj v samotných spojoch.
(eš)

hu k mestskému zastupiteľstvu
a naopak zastupiteľstvo nie je
nadriadené primátorovi. Medzi
primátorom a zastupiteľstvom
neexistuje vzťah podriadenosti
alebo nadradenosti, oba orgány
majú zákonom dané svoje vlastné kompetencie. Podľa mňa je
ideálny stav, keď spolupracujú
a vtedy môže mesto napredovať
tak, ako sa to deje aj u nás.
V zásade je na vás, koho
s vaším návrhom a žiadosťou
oslovíte, avšak chcel som, aby
ste boli informovaní o kompetenciách, ktoré má primátor a
mestské zastupiteľstvo a mohli
ste správne adresovať vaše žiadosti a vedeli, kto je za ich vybavenie zodpovedný.
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Často sa ma pýtate, či je oprava ciest dostatočná, alebo kedy
sa opraví cesta na križovatke
pri Tescu, ČSA, Podkoreňovej
alebo na Lúčkach. Opravy ciest
realizujeme v rámci našich finančných možností a to dokonca bez toho, aby sme miestnu
samosprávu zadlžovali. Či sú
dostatočné, to by mali posúdiť predovšetkým obyvatelia
mesta, my však robíme všetko
pre to, aby sa kvalita našich, t.
j. mestských komunikácií výrazným spôsobom a tempom
zlepšovala. Len vlani sme na-

príklad zrekonštruovali takmer
10 000 m2 nových povrchov na
Šrámkovej, Černákovej, Brezenskej a Rázusovej ulici, ale aj
v Tehelni a Padličkove. Predtým
sme vybudovali viac ako 3 km
nových ciest.
V roku 2018 chceme obnoviť
väčšinu najviac poškodených
ciest, ktoré patria pod správu
mesta, pričom ešte tento rok
plánujeme obstarať veľký balík
opráv vo výške takmer milión
eur. Obnoviť chceme cestu na
Podkoreňovú, Lúčky, ČSA za
Televízorom, cesty na Rohoznú,
Hálny, Bujakovo, Nálepkovu,
Mazorník ku STK a ďalšie. Tento rok by sa balík vysúťažil a
budúci rok realizoval, aby sme
si nemuseli brat úverové zdroje. Aj verejnosť sa môže zapojiť
a napísať konkrétne návrhy na
opravy našich miestnych komunikácií, zdôrazňujem nie
štátnych ani BBSK. Tento rok
investujeme 160 tisíc eur do
opravy chodníkov v celom mes-

te a vyfrézujeme cestu na Lúčky
a k STK.
Čo sa týka opravy križovatky
pri Tescu, nateraz nie je v našej
kompetencii riešiť jej havarijný
stav, keďže správcom predmetnej komunikácie je Slovenská
správa ciest. Podľa dokumentácie Územného plánu je v tejto
lokalite navrhovaná kruhová
križovatka, no jej vybudovanie
je naviazané na výstavbu obchvatu, teda kompletnú realizáciu preložky štátnej cesty I/66
južnou časťou mesta. Keď sa dokončí stavba obchvatu, cesta na
Ulici ČSA sa stane miestnou komunikáciou a výstavba okružnej
križovatky pri Tescu by už teda
bola v réžii mesta. Vzhľadom
na náročné dopravné investičné akcie, ktoré tu v súčasnosti
prebiehajú aj s prihliadnutím
na meniace sa pomery v území,
však nie je možné presne určiť,
kedy sa začne s jej realizáciou.
Tomáš Abel
primátor Brezna

Vaše podnety a otázky, ktoré priamo súvisia s dianím v Brezne,
môžete adresovať primátorovi Tomášovi Abelovi, ktorý každé dva
týždne odpovie na niekoľko z nich. Stačí, ak ich doručíte mailom
na novinybreznan@brezno.sk, alebo osobne prípadne poštou na
adresu Redakcia Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R.
Štefánika 1, 977 01 Brezno s označením K správe nášho mesta. Možností je samozrejme viacero. Okrem pravidelnej relácie v TV Hronka
Na slovíčko pán primátor s ním môžete komunikovať osobne počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa koná každý štvrtok od 13.00 do
15.30 v jeho kancelárii, alebo prostredníctvom facebooku.

Mestské oslavy spestrí aj jarmok
Neoddeliteľnou súčasťou
Dní mesta Brezno je už tradične letný jarmok. Aj tohto
roku návštevníci môžu obdivovať pestrú ponuku tovaru,
remeselníckych výrobkov či
ochutnať špeciality.
Mestské oslavy budú nielen o zábave, ale aj rôznych
pochúťkach. Občerstvenie
bude sústredené na námestí
a predaj spotrebného tovaru
na Ulici Boženy Němcovej od
Jednoty smerom k pošte.
Do Brezna zavíta viac ako
dvadsiatka remeselníkov
Už budúci týždeň v Brezne
zavládne jedinečná atmosféra. Medzi najlákavejšie atrakcie v piatok 26. a sobotu 27.
mája bude po šiestykrát patriť
obľúbený jarmok ľudových
výrobkov na severnej časti

na svoje aj najmenší. Čaká ich
množstvo atrakcií, kolotoče,
autodrom, skákací hrad či
maľovanie na tvár. Rodiny pri
prechádzke mestom a sledovaní kultúrneho programu sa
budú môcť občerstviť v stánkoch a ochutnať z bohatej
ponuky jedál – grilované špeciality, langoše, trdelníky, zemiakové špirály, medovníky
a za tým sa osviežiť rôznymi
druhmi medoviny.
Tohto roku návštevníci
môžu ochutnať aj novinku,
ktorou sú šporheltníky či pirohy. Zaujímavosťou bude
opäť pojazdná kaviareň nachádzajúca sa oproti výrobe
poplamúchov, pri vstupe na
platformu námestia od Jednoty či výčap piva s občerstvením z retro áut pred mestPríďte po prvýkrát
ským úradom.
ochutnať šporheltníky
(md)
Počas Dní mesta si prídu
námestia. Viac ako dvadsiatka remeselníkov z rôznych
kútov Slovenska ponúkne
výrobky z dreva, prútia, ľanu,
kože, vlny, ale aj črpáky, píšťaly, fujary, hrable, kosy, drevené hračky, handrové bábiky,
vyrezávané obrazy, prírodné
mydlá, bižutériu, medovníky
či ozdoby zo slaného cesta.
„Väčšina remeselníckych prác
bude spojená s ich predvádzaním a niektoré z umení si budú môcť návštevníci aj sami
vyskúšať, ako napríklad točenie na hrnčiarskom kruhu či
paličkovanie čipky,“ informovala Kvetoslava Ďuriančíková
z odboru služieb občanom
a vnútornej správy mestského
úradu.

Výťažok z primátorského guláša a streetbalového
turnaja pomôže hendikepovanému Maťovi
Dni mesta si aj tento
rok zachovali ľudský rozmer. Finančné prostriedky
z predaja primátorského
guláša a dobrovoľné príspevky zo streetbalového
turnaja poputujú rodine
s ťažko zdravotne postihnutým Maťom.
Dnes už 23-ročný Maťo sa
narodil s vývojovou vadou
hrubého čreva - Hirschprungovou chorobou. Postupne
mu pribudla detská mozgová
obrna a prejavili sa znaky autizmu.
Podstúpil viacero operačných zákrokov, má narušenú

jemnú a hrubú motoriku,
nedokáže rozprávať, samostatne prejde kratšie vzdialenosti, ale občas musí použiť
invalidný vozík. V minulosti
navštevoval Špeciálnu základnú školu vo Valaskej a teraz sa pravidelne stretáva so
zdravotne ťažko postihnutými kamarátmi a ich rodičmi,
kde sa zapája v rámci svojich
možností do rôznych aktivít.
„Starostlivosť o Maťka je
nákladná a náročná, hlavne
na zakupovanie hygienických a zdravotníckych pomôcok, často musíme navštevovať špecialistov v Banskej Bystrici a Martine. Zís-

kané finančné prostriedky
by som využila na dokúpenie
hygienických a zdravotníckych pomôcok a liečebný
pobyt pre Maťka,“ povedala
jeho mama Maja Kuteničová.
Ako dodala, aj napriek všetkým týmto ťažkým diagnózam je Maťo veselý a usmievavý chlapec, ktorý sa dokáže
svojským spôsobom tešiť z
každého dňa.
Príležitosť pomôcť mu budeme mať počas Dní mesta
a to kúpou primátorského
guláša, ako aj dobrovoľným
príspevkom do zbierky na
turnaji Streetball ľuďom.
(eš)
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Brezno si pripomenulo ukončenie vojnových útrap
V Brezne sa v piatok 5. mája
konali spomienkové oslavy pri
príležitosti Dňa víťazstva nad
fašizmom. Vedenie mesta,
hostia a ďalší účastníci položili kvety k pomníku padlých
hrdinov prvej a druhej svetovej vojny.
Ôsmeho mája už uplynulo sedemdesiatdva rokov od
ukončenia druhej svetovej vojny. Brezno si túto udalosť pripomenulo tradičným slávnostným sprievodom a pietnym
aktom pri pomníku Partizána.
Zástupcovia štátnej správy,
miestnej samosprávy, protifašistickí bojovníci a obyvatelia
mesta si uctili pamiatku tých,
ktorí vybojovali pre nás pokojný život a mier.
Po položení vencov a kvetinových darov sa prihovoril
primátor mesta Tomáš Abel.

Spomienkové oslavy pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. FOTO: MILAN PIVOVARČI

Zdôraznil nevyhnutnosť pripomínať si posolstvo, ktoré
sa nám snažili zachovať naši
predchodcovia. „Oni, zhro-

zení z katastrof vojny, ktoré
videli na vlastné oči, si určite priali, aby sme naše životy
mohli prežiť v slobode a mie-

ri. Úprimne verím, že presne
takú budúcnosť si pre našich
nasledovníkov želá aj drvivá väčšina z nás.“ Na záver sa

poďakoval všetkým, ktorí si
uctili pamiatku obetí, ktoré
tento ničivý konflikt po sebe
zanechal. „Som presvedčený,

že im môžeme odovzdať viac
ako len pietnu spomienku.
Môžeme im venovať prísľub,
že nezabudneme na ich obetu
a hrdinstvo a že i v našej súčasnosti budeme pripravení
čeliť rôznym formám agresie,
teroru a bezprávia. Aj my totiž
môžeme byť vzorom pre nasledujúce generácie a svojimi ďalšími činmi i postojmi prispieť
k tomu, aby ťažko vybojované
víťazstvo mieru, slobody a tolerancie ostalo trvalé a pevné.“
Vo svojich príhovoroch primátor Brezna Tomáš Abel, ako
aj prednostka Okresného úradu v Brezne Ingrid Poliaková
a tajomník Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Šulej
s pokorou a úctou pripomenuli časy, kedy ľudia preliali
vlastnú krv za slobodu národa.
(md)

NÁZORY POSLANCOV
Druhá svetová vojna je dodnes najväčším a najrozsiahlejším ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva. Počas jej
trvania prišli o život desiatky miliónov civilistov, milióny
príslušníkov ozbrojených síl, boli zničené celé mestá a spô-

sobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve. Ôsmeho mája už uplynulo sedemdesiatdva rokov od jej
ukončenia a Brezno si túto udalosť pripomenulo tradičným
slávnostným sprievodom a pietnym aktom pri pomníku

Partizána. Poslancov mestského zastupiteľstva sme sa pri
tejto príležitosti opýtali, ako vnímajú súčasný nárast extrémizmu? Odpovedajú Miroslav Fašang, Milan Hašan a Milan
Kováčik.

Miroslav Fašang:
- Nárast extrémizmu vnímam ako
veľmi nebezpečný jav, ktorý má svoje
korene v zhoršujúcej sa sociálnej i politickej situácii.
Slováci sú totiž frustrovaní zo stavu,
v akom sa spoločnosť nachádza. Žije
sa z ruky do úst, rastie nezamestnanosť, ľudia sa chytajú do pôžičkových
pascí, sú „šikanovaní“ úradmi, zavalení
byrokraciou, kolabuje školstvo, zdra-

Milan Hašan:
- Definujme si extrémizmus: Je to
neštandardné správanie, ktoré sa významným spôsobom odlišuje od všeobecne akceptovaných a zaužívaných
stanov. Ako každý rok, aj tohto roku
som sa zúčastnil pietneho aktu kladenia vencov k pomníku neznámeho
vojaka a pripomenuli sme si útrapy
druhej svetovej vojny. Druhú svetovú
vojnu môžem priradiť k najohavnejšiemu a k najbrutálnejšiemu extrému v dejinách ľudstva. Ale čo súčasnosť? Narastá nám extrémizmus aj v našej spoločnosti? Určite áno,
a značne. V prvom rade za Mečiara, nekontrolovaná rozkrádačská
privatizácia. Za Dzurindu predaj strategických štátnych podnikov
a za posledných desať rokov, kedy vládne jedna strana, nespočetné
množstvo nevyriešených káuz. Posledné: Baštrnák, či otváranie obálok, totálna ťažba v lesoch a mnoho iných. V nedávnej minulosti rozkrádanie Horehronského sociálneho podniku, kde som polícii podal
rukolapné dôkazy, samozrejme skutok sa nestal a následne som bol
vyhodený z pozície štátneho zamestnanca. Toto je ten pravý extrémizmus, tento by sa mal liečiť a vyšetriť, vinníkov potrestať. Ale zatiaľ
môžeme len konštatovať, skutok sa nestal. Takže, určite na Slovensku
extrémizmus narastá.

Milan Kováčik:
- Ako funkcionár SZPB začnem faktami, ktoré priviedli ľudstvo k II. svetovej vojne a jej krutostiam. Po roku
1933 sa v Nemecku chopil moci hitlerizmus a jeho ideológia nacizmus.
Spojil fašizmus (nacionalizmus) s rasizmom. Vyhlásil nadradenosť árijskej
rasy a svoj budúci pokrok sa rozhodol
riešiť podrobením, či likvidáciou nižšej
rasy, najmä Slovanov a Židov. Nadľudia
začali vojnu, ktorou svetu priniesli veľké utrpenie. Aj povojnové Slovensko odkrylo svedectvo o ich zločinoch - 102 vypálených obcí a
osád, 5304 umučených a zavraždených ľudí, z radov vlastencov, antifašistov a rasovo prenasledovaných, ktorí boli po vojne exhumovaní
211 hromadných hroboch. Nerátajúc 70 000 židov odvlečených do
koncentračných táborov. Slobodu nám vrátili tri armády. Tu našlo
svoj hrob 60 659 vojakov Červenej armády, 10 435 vojakov Rumunskej armády a 1736 príslušníkov 1. ČS. armádneho zboru. Ich obete
nám dali druhú šancu postaviť sa proti extrémizmu - šíreniu nenávisti
a neznášanlivosti medzi ľuďmi a národmi. Žiaľ zabúda sa na to. Preto
najmä mládeži musíme odovzdať posolstvo našich otcov, vychovávať ich v rodine, škole. Vysvetľovať, čo je extrémizmus, jeho prejavy
a následky, aby sa podobná tragédia nemohla opakovať.

votníctvo i justícia.
Mnohí vrcholoví politici namiesto riešenia elementárnych problémov spoločnosti vedú žabomyšie spory a popritom sa neštítia kradnúť, klamať a šafáriť s verejnými zdrojmi. Ľudia pod ťarchou zlých sociálnych podmienok a beznádeje sú ochotní uveriť v rýchle a jednoduché riešenia. Ak sa k tomu pridajú zrozumiteľné heslá, hra na city,
spolupatričnosť, „nájde“ sa pôvodca všetkého zla, spomenú sa staré
dobré časy a „svetlé“ zajtrajšky, vznikne tak ideálna živná pôda pre
nárast extrémizmu a vznik totality. Faktom však ostáva, že vždy, keď
sa k moci dostal extrémizmus, bez ohľadu na jeho formu či ideológiu,
nastali časy utrpenia, strádania a útlaku. Spoločnosť preto nesmie
dovoliť, aby táto rakovina, ktorá zabíja slobodu a demokraciu, opäť
ožila a rozvíjala sa...

Spomienkové oslavy v Meudone aj s účasťou breznianskej delegácie
Už tretí rok po sebe zavítali zástupcovia vedenia nášho
mesta do partnerského mesta
Meudon, aby si uctili pamiatku Milana Rastislava Štefánika a tiež upevnili priateľské
družobné vzťahy.
Spomienka na výnimočnú
osobnosť
O tom, akou dôležitou osobnosťou bol Milan Rastislav
Štefánik, najlepšie svedčí fakt,
že hoci od jeho smrti už uplynulo takmer polstoročie, jeho
myšlienky a činy sú stále živé.
Pravidelne si ich pripomínajú
najmä národy, ktorým venoval
najväčšiu časť svojich aktivít;
Francúzsko a Slovensko. Bez
zbytočného preháňania môžeme povedať, že nebyť generála
Štefánika, slovensko-francúzske vzťahy by určite neboli natoľko rozvinuté a s najväčšou
pravdepodobnosťou by dnes
neexistovala ani partnerská
spolupráca Meudonu a Brezna.
Tá sa začala písať pred šestnás-

timi rokmi a významnú úlohu
v nej zohrala opäť osoba Štefánika, teda konkrétne jeho
socha. Najmä zásluhou vtedajšieho primátora Brezna Vladimíra Faška, prvého zástupcu primátora mesta Meudon
Georgea Kocha a vtedajšieho
veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku Vladimíra
Valacha bola vyrobená replika
Štefánikovej sochy z breznianskeho námestia a umiestnená
v areáli meudonskej hvezdárne.
Práve tu sa konali aj tohtoročné
spomienkové oslavy pri príležitosti 98. výročia úmrtia M.
R. Štefánika za účasti vedúcich
predstaviteľov mesta Meudon,
veľvyslancov Slovenskej republiky a Českej republiky vo Francúzsku, zástupcov francúzskeho ministerstva zahraničných
vecí i Slovákov žijúcich v Paríži.
Mesto Brezno pri tejto príležitosti reprezentovali primátor Tomáš Abel s manželkou,
prednosta mestského úradu
Martin Juhaniak a koordinátor

Meudonská hvezdáreň.

mládežníckeho parlamentu
Slavomír Pôbiš. Pán primátor
pred prítomnými zdôraznil, že
sa ako mesto snažíme zachovávať Štefánikov odkaz, k čomu
by malo dopomôcť aj založenie
miestneho klubu M. R. Štefánika či pripravované zriadenie

FOTO: MSÚ

Štefánikovej izby v priestoroch
zvonice.
Všestranné rozvíjanie
spolupráce
Jednodňovú pracovnú návštevu Paríža využili naši zástupcovia na viaceré oficiálne

stretnutia. Program začal dopoludnia prijatím na Slovenskom
veľvyslanectve vo Francúzsku,
kde pán veľvyslanec Marek
Eštok ocenil prínos Brezna
a jeho snahu o rozvíjanie francúzsko – slovenskej spolupráce. Nasledoval spoločný obed
s prvým zástupcom primátora
mesta Meudon Georgeom Kochom, ktorý tiež predbežne
prisľúbil účasť na tohtoročných
Dňoch mesta Brezno. V priateľskej atmosfére si zástupcovia
oboch miest zaspomínali na
nedávno skončený mládežnícky hokejový turnaj, ktorý
začiatkom mája vyvrcholil
v Meudone aj za účasti mladých
hokejistov z Brezna. Práve na
podobne úspešných podujatiach v kultúrnej, športovej či
spoločenskej oblasti by partneri
chceli postaviť živú vzájomnú
spoluprácu do budúcna. Špeciálnu pozornosť pritom chcú
pri spoločných aktivitách venovať deťom a mládeži, ktoré
podľa aktuálnych zistení vedia o

iných partnerských mestách len
veľmi málo. Zmeniť by to mali
viaceré medzinárodné aktivity, z ktorých prvé samosprávy
plánujú rozbehnúť už do konca
aktuálneho školského roka. Zároveň bol v spolupráci s Asociáciou Jeana Monneta podaný
prvý projekt, ktorý počíta s dlhodobou spoluprácou, kde by
okrem Meudonu a Brezna boli
zapojená i mestá z ďalších krajín
Európskej únie. Prínos zahraničnej cesty zhrnul primátor
Tomáš Abel nasledovne: „Aktívna spolupráca partnerských
miest musí byť založená aj na
osobných stretnutiach. Z prijatia v Meudone som mal veľmi
dobrý pocit a verím, že viaceré z prezentovaných nápadov
sa nám podarí v blízkom čase
zrealizovať.“ Na záver sa predstavitelia oboch miest zhodli na
tom, že budúcnosť družobných
vzťahov je rovnako v rukách občanov, ktorí im svojím úprimným záujmom a snahou môžu
výrazne pomôcť. 
(sp)
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www.kino.brezno.sk
19.5. piatok o 16.00
PUTOVANIE TUČNIAKOV: VOLANIE OCEÁNU
Dokument, Francúzsko, 2017,
82 min, český dabing, MP, 2D,
vstupné: 4 €. Príbeh malého tučniaka, chystajúceho sa na svoju
prvú cestu k moru, nás privádza
do ľadového kráľovstva vzdialenej Antarktídy. Tak, ako každý
tučniak, i náš hrdina počúva tajomné volanie, ktoré ho láka na
ďalekú púť do neznáma. V zásadných chvíľach dospievania sú
mu oporou matka a múdry otec,
ktorý vďaka svojim skúsenostiam
a autorite dodáva odvahu i ďalším
členom skupiny a pomáha im čeliť ťažkostiam a nástrahám.

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

BBSK - Horehronské múzeum v Brezne

Vás pozýva

v sobotu 20. mája 2017

na Noc múzeí a galérií
Program:

Radnica – HMB, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47
15.00 hod. – 17.00 hod.
Nie ma mamko, nie ma tuho...
Tvorivé dielne, kde budete môcť vidieť a skúsiť česanie účesov
starých mám a tradičné účesy dievčat.
Meštiansky dom – HMB, Nám. gen. M. R. Štefánika 13

Večer u Bendíkov
18.00 hod.
Vernisáž autorskej výstavy Vybájené sedliacke dvory.
Insitná maliarka Anna Kotvašová z Padiny predstaví svoju tvorbu osobne
a spevom nám svoju krajinu priblíži Katarína Mosnak – Bagľašová.

20.30 hod.
Divadelné predstavenie Dušana Kovačeviča: Spálená večera

v podaní DSJCH v Brezne

(Predstavenie nie je vhodné pre deti do 15 rokov a v prípade daždivého počasia sa
konať nebude.)

Akcie sú pripravené v rámci Noci múzeí a galérií 2017
a Medzinárodného dňa múzeí

identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Excalibur. V okamihu,
keď ho ako vyvolený vytiahne
zo skaly, obráti sa mu život hore
nohami. Donútený uznať svoju
pravú identitu (následník trónu),
musí začať bojovať nielen za seba...
21.5. nedeľa o 19.00
DENNÍK RUŠŇOVODIČA
Čierna komédia, Srbsko, 2017, 85
min, slovenské titulky, MP12, 2D,
vstupné: 4 €. Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju
kariéru neúmyselne usmrtí 15
až 20 ľudí. Neslávny rekord drží
Ilja, ktorý má na konte 28 zabití.
Rušňovodičom sa stal rovnako
ako jeho otec a dedo a na prahu
dôchodku predáva štafetu svoj19.5. piatok, 30.5. utorok mu adoptívnemu synovi Simovi.
o 19.00
Sima sa však odmieta zmieriť
VOTRELEC: COVENANT
s faktom, že by sa stal vrahom.
Horor/Akcia/Sci-Fi/Dobrodruž- Kolegovia mu síce tvrdia, že sa
ný, USA, 2017, 124 min, sloven- nehode nevyhne, no dni ubiehajú
ské titulky, MP15, 2D, vstupné: a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja
4 €. Ridley Scott sa vracia do začína mať obavy, že sa z jeho syvesmíru, ktorý stvoril vo svojej na „poriadny“ rušňovodič nestakultovej sérii Votrelec. Votrelec: ne, a tak berie veci do vlastných
Covenant je novou kapitolou, v rúk...
ktorej posádka vesmírnej lode
Covenant smeruje na vzdialenú 23.5. utorok o 19.00
planétu na druhej strane galaxie, ÚPLNÍ CUDZINCI
ktorá sa zdá byť neobjaveným Komédia, Taliansko, 2017, 93
rajom. V skutočnosti ale skrýva min, české titulky, MP15, 2D,
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z vstupné: 4 €. Každý z nás má tri
členov posádky nedokázal pred- životy: verejný, súkromný a tajný.
staviť…
Voľakedy boli naše tajné životy
ukryté v archívoch našej mysle,
20.5. sobota, 21.5. nedeľa dnes v našich SIM kartách. Čo
o 16.00
by sa stalo, ak by tieto malé SIM
DEEP: DOBRODRUŽSTVO karty začali rozprávať? Je dobrý
POD HLADINOU
nápad zdielať so svojimi najbližAnimovaný/Komédia, Španiel- šími obsah mobilného telefónu?
sko, 2017, 92 min, slovenský Komediálna dráma o skupine
dabing, MP, 2D, vstupné: 4 €. priateľov, ktorí sa o sebe behom
Animovaná komédia do kín pri- jedinej večere dozvedia viac, než
náša podvodnú zábavu na viac za celý doterajší život.
než jeden nádych. Zem zaplavili
nekonečné oceány, ľudstvo sa zo 28.5. nedeľa o 19.00
Zeme odsťahovalo a na dokonale POLINA
modrej planéte žijú už iba tvory Dráma, Francúzsko, 2017, 108
z hlbín. V jednom podmorskom min, české titulky, MP12, 2D,
údolí žije aj chobotnička Deep, vstupné: 4 €. Polina (Anastasia
neurotická kreveta Alica a ne- Shevtsova) sa už v útlom veku
motorný morský čert Evo. Traja stala žiačkou učiteľa klasického
kamaráti znamenajú aj trikrát tanca a prísneho perfekcionistu
viac problémov a ten posledný je profesora Bojinského. Už od zanaozaj kolosálny. Ich údoliu hro- čiatku smeruje Polinu na dráhu
zí skaza a táto partička sa preto klasickej ruskej baletky. Tá je na
musí vydať na záchrannú misiu. najlepšej ceste stať sa členkou
Ich cieľom je nájsť Nathana, by- baletného súboru prestížneho
tosť, ktorá im ako jediná môže moskovského Veľkého divadla.
pomôcť.
Ale keď sa zúčastní predstavenia
modernej tanečnej školy, ne20.5. sobota o 19.00
čakane ju to rozruší a rozhodí.
KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI Zažije umelecký šok, ktorý ju
Akcia/Fantasy/ Dráma, USA, úplne vykoľají a zmení všetko, v
Veľká Británia, 2017, 126 min, čo doteraz verila a o čo sa snažila.
MP12 2D, vstupné: 4 €. Uznávaný Polina odcestuje do Aix-en-Proanglický režisér a scenárista Guy vence vo Francúzsku k slávnej
Ritchie (Zbaľ prachy a vypadni!, choreografke Lirii Elsaj (Juliette
Sherlock Holmes, Krycie meno: Binoche). Jej odhodlanie a tvrdá
U.N.C.L.E.) prináša svoj origi- práca ju postupne privedú až k
nálny pohľad na klasickú legendu posadnutosti, no napriek tomu sa
o kráľovi Artušovi a čarovnom nedokáže presadiť. Zúfalá Polina
meči. Keď mladému Artušovi za- sa odsťahuje do Antverp, kde síce
vraždia otca, vlády a anglickej ko- začne nový život ako servírka v
runy sa ujme jeho strýko (J. Law). klube, ale v tanci neprestáva hľaArtuš príde o detstvo i vlastnú dať svoju vlastnú cestu.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
18. – 21. 5. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
22. - 28. 5. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
29. 5. – 1. 6. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 18.00 - 20.00,
soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.
Ospravedlňujeme sa všetkým darcom krvi, ktorí spĺňajú kritériá na
vydanie „Karty darcu“ od mesta Brezno a neboli mestom oslovení.
Oslovovali sme tých, ktorí sú držiteľmi niektorej z Jánskeho plakiet a Kňazovického medaile a darovali v roku 2016 krv na základe
zoznamu Slovenského Červeného kríža. Niektorí z vás nejakým
nedopatrením neboli do zoznamu zaradení. Tí, ktorých sa to týka,
môžu v priebehu pracovných dní navštíviť odbor starostlivosti o
obyvateľa MsÚ Brezno, s preukazom totožnosti a preukazom darcu
a Karta darcu od mesta Brezno im bude vydaná.
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Festival zdravia v Brezne. Návštevníci si mohli nechať
zmerať ostrosť zraku, očný tlak či hladinu cukru v krvi
V piatok 12. mája sa v Brezne
po prvýkrát uskutočnil Festival zdravia. Účastníci si vypočuli, ako sa správne starať
o svoje zdravie, okrem iného
si mohli nechať zmerať hladinu cukru v krvi, absolvovať
bezplatné odborné očné vyšetrenie ako aj súťažiť o hodnotný bicykel.

Festival zdravia, ktorého spoluorganizátorom bolo aj mesto
Brezno, je unikátny projekt
zdravotnej poisťovne Dôvera
plný atraktívneho programu
zameraného na tému starostlivosti o svoje zdravie a dôležitosti prevencie pred ochoreniami.
Návštevníkov čakal atraktívny a „zdravý“ program
Počas mája a júna sa Festival
zdravia koná v 24 mestách na
Slovensku, výnimkou nebolo ani Brezno. Námestie ožilo
v piatok 12. mája, kedy sa návštevníci mohli dozvedieť viac
o tom, ako byť zdravý a fit. Čakal ich atraktívny a „zdravý“
program, organizátori mysleli
aj na deti, pripravili pre ne hry
v detskom kútiku a obľúbené
maľovanie na tvár.
Účastníci festivalu sa mohli
zapojiť aj do súťaže o hodnotný
bicykel. Stačilo vypísať prihlasovací formulár a vhodiť ho do
pripravenej urny na podujatí.
Autor:
PK

zostal

O Festival zdravia v Brezne bol skutočne záujem.

Pri žrebovaní na záver podu- votnú starostlivosť MUDr. Evu
jatia sa šťastie usmialo na pani Laurinc Wolframovú a Ivetu
Annu z Bacúcha.
Ledňovú, ako aj Slovenský
Červený kríž, s ktorým spoločne pripravujeme projekt ku
Aktívne sa zapojilo aj
Svetovému dňu darcovstva,“
mesto
Do podujatia sa aktívne za- uviedla viceprimátorka Petra
pojilo aj mesto Brezno. „Spo- Dzurmanová.
Ako povedala Eva Laurinc
ločne s odborom starostlivosti
o obyvateľa mestského úra- Wolframová z neštátnej očnej
du sme mali záujem doplniť ambulancie v Brezne, na podfestival aj o rady našich ľudí. ujatie zavítala spoločne s dipl.
Oslovili sme preto poslankyne sestrou Markétou Šuránkovou.
z komisie pre sociálnu a zdra- Návštevníkom ponúkla odbor-

odtlačok nohy

okresný výbor

znoj

Azovské more
(hov.)

veľká nádoba
na varenie

opačná strana
záves v diavdle

symetrála

Návštevníci mohli absolvovať aj očné vyšetrenie či dať si zmerať hladinu
cukru v krvi.
FOTO: MSÚ

FOTO: MSÚ

né očné vyšetrenie zrakovej
ostrosti a očnej tenzie, teda
očného tlaku na špičkovom,
kvalitnom prístroji tretej generácie. Vyšetrenie bolo rýchle,
bezpečné, komfortné a presné.
„Ak majú ľudia časté bolesti
hlavy, očí, vypadávanie vlasov,
rias, netreba odkladať návštevu odborného očného lekára
ani sa spoliehať na „diagnózu“
z optík v nákupných centrách,
kde ju na základe prečítania
pár viet určia. Nadarmo sa ne-

argón (chem.)

zobkaj

biblická
postava, syn
Abraháma

hovorí – chrániť si niečo, ako
oko v hlave. Žijeme tisícročie
technologického jedu pre oči
– neóny, klimatizácie, mobily,
počítače, aj v noci nám do bytov svietia svetlá z ulice a my
nevieme dať očiam oddýchnuť.
Nie sú sivé dni, sú len unavené
oči, ktoré nevidia ich krásu.“
Iveta Ledňová sa zasa venovala meraniu hladiny cukru
v krvi. „Záujemcom som glukomerom zmerala glykémiu
a tiež som sa snažila odpovedať

miešanec

poumývaj

typ ruských
lietadiel

ukazovacie
zámeno
láka

kocka (lat.)

skryť, ukryť
(angl.)
zlomenina

plesy
indián

číra tekutina
ranná vlhkosť

patriaci apovi

jednotka
napätia

ženské meno
rieka pri Omsku

kiloampér
sýrsky prezident

tolerancia (skr.)
dravý vták

listnatý strom
latinský pozdrav

výrobca lán

medveď (nem.)

T2

rolovať (skr.)
High Density

vrchol sťažňa

abvolt

baran (lat.)

ukazovacie
zámeno

pochodový uhol
sprevádzal

T4

Pomôcky:
HIDE, ITEM,
ISAR, BÄR

na otázky, ktoré ich zaujímali.
Festival zdravia v Brezne je dôvodom na radosť. Je to skvelé
podujatie, na ktorom získame
množstvo užitočných informácií, prípadne si obnovíme rôzne
poznatky.“
O akciu tohto druhu
v Brezne bol skutočne záujem,
o čom svedčilo množstvo ľudí
stojacich v radoch, čakajúcich
na odporúčania odborníkov či
vyšetrenia.
(md)

slovenské hist.
územie

sila, vláda
pracovník v
divadle

hrubý povraz
bol na rande

T1

nemecká rieka
materiál na
prútený nábytok

Amália (dom.)

T3

konať, robiť
(nem.)

ruské letovisko

obruba
peľ (čes.)

plavidlá
nečistota, špina

neopoj
alkoholom
lyžiarsky oddiel

šarkan
na tomto mieste

atletické náčinie

titán (chem.)
samec morky

Cibulkovej
pokrik
Európska
obchodná
komora

ukonči pitie
lesklý náter

talianska energ.
spoločnosť
citoslovce
tíšenia

načas, v pravej
chvíli

tak isto (lat.)

praveký
chobotnatec
kráča si

kúzlo, div
himalájsky nosič

rascový likér
Slovenské
elektrárne

predložka
samec kozy

farebný papagáj

EČV Krupiny

plakal (bás.)

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 26. mája.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Ivana Sitarčíka z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.

obecná liga

ŠPORT

8

Cyklisti z CK Route 66
uspeli na Jarnej cene 2017
Pretekári z CK Route 66
Brezno v nedeľu 7. mája
absolvovali jeden z prvých
tohoročných pretekov seriálu cestných maratónov po
Slovensku Jarná cena 2017
a skutočne sa im darilo.
Rovinatú, takmer 104-kilometrovú trať v okolí Rimavskej Soboty sťažoval silný
vietor a neustále sa meniace
počasie, chlad a samozrejme
kvalitní súperi z Maďarska,
Českej republiky, Rakúska aj
Veľkej Británie. Breznianskemu mančaftu sa po dramatickom začiatku celkom úspešne
podarilo dostať na čelo pelotónu a po zdarnom úniku v
skupinke piatich pretekárov
nečakane obsadili celkovo
druhé a piate miesto. V kategóriách podľa veku cyklisti
z CK Route 66 Brezno skončili ešte lepšie, keď si odniesli
dve zlaté a jednu striebornú
medailu.
Výsledky CK Route 66
Brezno: kategória muži do
22 rokov: 1. SCHWARZBA-

Oboje preteky v rámci Majstrovstiev Stredoslovenského
kraja sa uskutočnili v Dubnici
nad Váhom. Staršie žiačky obsadili 2. miesto z 11 družstiev ,

mestské noviny

FK BREZNO INFORMUJE

Brezňanom sa počas
víkendu nedarilo
I. trieda
23. kolo 14. mája
Brezno – Podkonice 0:1
(0:0), rozhodca: Branislav Sáliš, 150 divákov.
Domáci nastúpili do duelu
v oklieštenej zostave a prítomní diváci videli od začiatku do konca duelu vyrovnaný
zápas. Keď to už vyzeralo na
deľbu bodov, presadili sa desať minút pred koncom hostia
a domov si zobrali tri body.
(vh)

Na štarte.

CHER Ivan (02:30:37); kategória muži 30 do 39
rokov: 28. PÁNIK Radoslav
(02:57:58), 34. MAJERČÍK
Peter (03:05:55); kategória
muži 40 do 49 rokov: 14.
ŠTULRAJTER Peter (02:47:35),

17. WEISS Peter (02:58:03), 18.
MALATA Vladimír (02:58:04);
kategória muži 50 do 59
rokov: 1. KOVÁČIK Miro
(02:30:53), 2. POLIAK Samuel
(02:31:44).
Poďakovanie patrí všetkým

FOTO: ARCHÍV CK ROUTE 66

členom tímu za perfektne
zvládnutú taktiku a takisto
doprovodu za podporu počas
pretekov. Cyklisti z CK Route
66 Brezno najbližšie pokračujú v súťaži na východe Slovenska.
(mk)

Atletická sezóna je v plnom prúde
Majstrovské súťaže družstiev v mládežníckych kategóriách pokračovali koncom apríla v kategórii staršieho žiactva a prípraviek
prvým kolom a prvého mája
v kategórii dorastu a mladšieho žiactva.

Brezňan

18. 5. 2017

žiaci 8. miesto medzi 12 tíma- 3. Ambrosová Sára 300 m cez
prekážky 59,69 s.
mi.
V 2. kole dorasteniek obZ výsledkov: 1. Luptáková sadilo družstvo AK MostáVeronika 100 m cez prekáž- reň MŠK Brezno 4. miesto
ky 17,17 s, 300 m cez prekáž- z 11 družstiev. Mladší žiaci 6.
ky 52,18 s, 3. diaľka 452 cm; miesto z 10 a mladšie žiačky
1. Dunajská Viktória 1500 m 8. miesto z 13 zúčastnených
cez prekážky 6:07,27 min; 1. družstiev. Výsledky: 1. LupMedveď Michal oštep 36,86 m, táková Veronika 400 m cez
guľa 9,87 m; 2. Forster Viktó- prekážky 1:15,47 min, 3. 100
ria 60 m 8,20 s, 2. 150 m 20,28 m cez prekážky 17,00 s; 2. Fors, 3. 300 m 45,72; 3. Berčíková ster Viktória 100 m 13,05 s, 3.
Karolína 2000 m 8:52,56 min; Medveď Michal oštep 31,75

m; 2. Krajči Dominik 1500 m
6:24,25 min; 2. Garguláková
Alžbeta 600 m 1:53,68 min; 3.
Páleník Matúš 150 m 22,08 s,
3. 600 m 1:50,78 min.
Matúšovi Páleníkovi sa darilo aj na podujatí Hľadáme
nových olympionikov 2017,
ktoré sa pre Banskobystrický
kraj konalo 11. mája v Banskej
Bystrici. V behu chlapcov na
1000 m zvíťazil časom 3:17,7
min.
(mč)

1. FK Sokol Braväcovo
2. FK 09 Bacúch
3. ŠK OPL Poniky
4. TJ ŠK Hronec
5. TJ Tatran Č. Balog
6. FK BREZNO
7. FK - 34 Brusno - Ondrej
8. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
9. FK Podkonice
10. OFK Sl. Ľupča
11. OFK Slovan Valaská
12. FK Šalková B
13. FK SOKOL NEMECKÁ
14. TJ Slovan Michalová
15. TJ Partizán D. Lehota

22
21
23
23
23
23
22
23
23
23
24
23
23
22
24

15 4
11 8
10 8
11 5
10 7
12 0
10 5
9 8
10 3
10 2
9 4
9 3
6 2
2 6
2 5

3 62:24
2 54:27
5 45:39
7 40:42
6 44:29
11 45:33
7 35:26
6 51:44
10 50:32
11 41:41
11 42:49
11 41:51
15 31:59
14 21:72
17 27:61

IV. liga
Dorast U19 sk. C

49
41
38
38
37
36
35
35
33
32
31
30
20
12
11

16
8
5
2
4
0
2
-1
0
-4
-5
-3
-16
-18
-25

21. kolo 14. mája
Kremnica – Brezno 3:0
(2:0), rozhodca: Michal Hlaváčik, 20 divákov.
Naši chlapci v posledných
dvoch zápasoch nesklamali herne, keď v obidvoch
stretnutiach boli lepším družstvom, ale výsledkovo, keďže
nedokázali získať ani bod.
Hlavnou príčinou oboch prehier boli individuálne chyby
v obrannej fáze hry a nepremenenie vyložených gólových príležitostí v útoku. Veríme, že sa chlapci z prehier
otrasú a budú nielen dobre
hrať, ale aj bodovať.
(vk)
1. MFK Spartak Hriňová 21
2. FK BREZNO
21
3. ŠKF Kremnica
21
4. TJ - Prestavlky
20
5. MFK ŽARNOVICA
21
6. ŠK Heľpa
20
7. TJ Lovča
21
8. ŠK Prameň Kováčová 20
9. TJ Tatran VLM Pliešovce 22
10. FK Šalková
21
11. TJ ŠK Kremnička
21
12. TJ Družstevník Očová 21
13. OFK 1950 Priechod 21
14. ŠK Hrochoť
21

17 2
15 3
15 1
14 3
13 3
10 5
10 3
10 1
9 2
7 2
4 4
3 2
2 0
1 1

2 93:17 53
3 69:30 48
5 47:23 46
3 74:28 45
5 73:25 42
5 60:31 35
8 53:47 33
9 59:50 31
11 42:39 29
12 38:62 23
13 52:76 16
16 27:80 11
19 30:117 6
19 20:112 4

20
18
13
15
12
5
0
-2
-1
-10
-14
-22
-24
-26

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
FK BREZNO
I. trieda
21. 5. o 17.00
Dolná Lehota – Brezno

IV. liga, dorast U19 sk. C
20. 5. o 17.00
Brezno - Kováčová

28. 5. o 17.00
Brezno – Čierny Balog

27. 5. o 15.30
Šalková – Brezno

PREDAJNÁ
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