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DNI MESTA BREZNA
2017 SÚ ZA NAMI

Mesto každoročne organizuje komplex podujatí, ktoré sú oslavou jeho bohatej histórie a ľudí,
ktorí v ňom žijú. Dni mesta Brezno opäť ponúkli pestrý program, ktorý prilákal do centra Horehronia stovky návštevníkov. Najatraktívnejšie boli tradične večerné koncerty.

V piatok podvečer
si zresetujem hlavu
spievalo celé námestie
Piatok popoludní patril
zábave so známymi aj menej zvučnými hudobnými
skupinami, ktoré to však na
námestí poriadne roztočili. Časť programu s názvom
Námestie žije hudbou a tancom odštartovala legenda

breznianskej hudobnej scény
Miki Rurka Band. Hodinové
vystúpenie vynikajúcej partičky muzikantov vystriedala asi pre väčšinu neznáma
kapela Med, no po vyjdení
na scénu sa ukázalo, že až
taká neznáma nie je. Jedným
z členov je aj gitarista David
Bílek, ktorý do povedomia
verejnosti prenikol v súťaži

Česko Slovensko má talent,
a na Dňoch mesta Brezno
účinkoval už aj vlani. Mužské zoskupenia účinkujúcich
osviežila bývalá superstaristka Dominika Mirgová, ktorá
zožala veľký úspech, a to nielen u svojich verných fanúšikov.
V piatok podvečer si zresetujem hlavu... spievalo celé

námestie s Hexom. Chalani
z legendárnej poprockovej
kapely okrem tohto veľkého
hitu ponúkli aj množstvo ďalších, ktoré sa zrodili počas ich
takmer tridsaťročnej histórie.
Bodku za rockovým programom jedného z hudobných
blokov mestských osláv dal
ďalší hosť, skupina Sexit.
(Pokračovanie na strane 2)

Osobnosť Štefánika pripomína
aj torzo zemegule pred radnicou
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(Dokončenie z 1. strany)

Breznom znela najlepšia
hudba z filmu Rok ďábla
Popularizovať staré a menej známe ľudové piesne pre
súčasného poslucháča. Také
je poslanie českej hudobnej
skupiny Čechomor, ktorá ako
hlavná hviezda programu, vygradovala zábavu na tohtoročných Dňoch mesta. Ale pekne
po poriadku. Pódium na námestí ožilo v sobotu podvečer
česko-slovenským folklórom
v trochu inej podobe. Ako
prvá sa o to postarala skupina Družina, ktorú vystriedalo
slovensko-české zoskupenie

muzikantov s názvom Divozel. O dobrú náladu sa postaral aj známy slovenský hudobník, spevák, skladateľ, komik
a moderátor Marián Čekovský, ktorý svojím hitom Myslím, že môže byť rozospieval
zapĺňajúce sa námestie.
Po ňom prišla na rad hlavná
hviezda tohtoročných mestských osláv - známa česká
hudobná skupina Čechomor,
ktorá sa do povedomia verejnosti dostala predovšetkým
spoluprácou s pesničkárom V piatok podvečer si Brezňania s Hexom zresetovali hlavy.
FOTO: MSÚ
Koncerty prilákali na námestie stovky ľudí.
FOTO: MSÚ
Jaromírom Nohavicom a charizmatickým hudobníkom vou snímkou Rok ďábla. Če- moravskými a slovenskými ne. Ich energiou nabitý kon- pod taktovkou domácej kapeJazom Colemanom, ktorá chomor to v Brezne roztočil ľudovými piesňami vo svojom cert napokon zakončil veľko- ly ZBM.
vyvrcholila úspešnou filmo- ako inak tradičnými českými, typickom rockovom aranžmá- lepý ohňostroj a tancovačka
(md, eš)

Na oslavách privítali hostí z partnerských miest
Osobitné postavenie v
plejáde podujatí Dní mesta
Brezno má každoročne pietny akt položenia kvetinových
zástav k soche generála M. R.
Štefánika. Neodmysliteľnou
súčasťou mestských osláv sú
už tradične aj vzácni zahraniční hostia, ktorí im dodávajú medzinárodný význam a
vážnosť.
Obrovský prínos velikána
pre moderné dejiny slovenského národa oceňuje aj mesto
Brezno, ktoré vlani založilo
Klub M. R. Štefánika.
Osobnosť M. R. Štefánika pripomína aj torzo zemegule pred radnicou.
FOTO: MSÚ

Osobnosť M. R. Štefánika pripomína
aj torzo zemegule pred radnicou
Od minulého týždňa
mesto Brezno krášli umelecké dielo. Pri soche M. R. Štefánika je umiestnené torzo
zemegule, ktoré prekleňuje
čas pomaly storočnice odvtedy, čo tragicky zahynul
hrdina slovenského národa.
Myšlienka zhotoviť umelecké dielo so spomienkou na M.
R. Štefánika vzišla od vedenia
mesta, ktoré chce do budúcna
vo zvonici ozvláštniť expozíciu venovanú práve tomuto
velikánovi slovenských dejín.
Pred tromi rokmi uzreli
svetlo sveta v Brezne
anjeli
Pred tromi rokmi sa
v Brezne konalo sochárske
sympózium. Vtedajší hlavný
organizátor podujatia, výtvarník Milan Nemeš sa rozhodol do mesta na Horehroní priniesť ducha anjelských
dní a spoločne so študentmi
z akadémie umení v Banskej
Bystrici počas piatich dní zhotovoval na námestí skulptúry
a sochy anjelov. Išlo o moderné umenie, pri ktorom umelci
nehľadali žiadne vyjadrovacie
prostriedky. Podľa slov Milana Nemeša, pod týmto pojmom sa skrývalo čokoľvek,
pretože anjela nikdy nikto nevidel a každý si mohol o ňom
vytvoriť vlastnú predstavu.

Torzo zemegule má
evokovať obdobie spred
sto rokov
Minulý týždeň Milan Nemeš opäť zavítal do Brezna,
kde tento raz zanechal kovovú plastiku – torzo zemegule
zložené zo šiestich objektov,
umiestnené pred radnicou
v blízkosti sochy gen. M. R.
Štefánika. Spoločne s tromi
ďalšími sochármi a jednou výtvarníčkou chceli dielom preklenúť čas 100 rokov od udalosti ako velikán slovenských
dejín žil a zomrel. „Kovové
odliatky sme urobili technológiou, aby imitovali, že sú staré.
Úmyselne sme ich povrchovo
neupravovali, všetky majú
zhrdzavieť, a tak evokovať obdobie spred sto rokov.“
Objekt, ktorý je vo večerných hodinách nasvietený,
sa už stal vlastníctvom mesta
a po plánovanom sprístupnení veže ho nainštalujú ako
súčasť expozície s odkazom na
Štefánika.
„Ďakujem za pomoc primátorovi mesta Tomášovi
Abelovi, viceprimátorke Petre
Dzurmanovej, poslancovi
Milanovi Macuľovi a Petrovi
Iľanovskému z investičného
odboru mestského úradu. Je
to naše spoločné dielo. Bolo
mi cťou opäť niečo pre Brezno
vytvoriť,“ dodal na záver Milan Nemeš.
(md)

Pietny akt pri soche Milana
Rastislava Štefánika
Kráľovské dni Horehronia
s obyvateľmi, predstaviteľmi
mesta a obcí okresu prišli osláviť aj vzácni hostia z partnerských miest Ciechanów, Nadlak, Čačak a Nový Bydžov. Ich
prítomnosť bola potvrdením
skutočnosti, že Brezno nie je
izolovaným stredoslovenským
mestečkom, ale dôveryhod-

ným partnerom pre najrôznejšie formy medzinárodnej
spolupráce. Tak, ako ani mesto
Brezno nevyrástlo z večera do
rána a do súčasnej podoby sa
formovalo dlhé stáročia a desaťročia, dlhodobým vývojom
prešli aj vzťahy so zahraničnými partnermi. „Aby naša spolupráca ostala živou a prínosnou, je aj mojím osobným cieľom v najbližších rokoch do nej
aktívne zapojiť čo najviac Brezňanov. Som presvedčený, že by
sme si všetci mali vážiť výhody,
ktoré nám toto medzinárodné
partnerstvo ponúka,“ povedal
v slávnostnom príhovore primátor Tomáš Abel. Účastníci sa
poklonili osobnosti celoeurópskeho významu a po položení
kvetinových zástav sa prihovorili aj zástupcovia všetkých
družobných miest.

Sprievod smeroval k soche Milana Rastislava Štefánika.

torického šermu Berezun uctili pamiatku generála Milana
Rastislava Štefánika a k jeho
soche položili päť kvetinových
zástav, vrátane slovenskej. Už
po siedmykrát ich vyrobili
v breznianskom kvetinárstve
na základe požiadavky mesta.
Na zástavy použili viac ako Použili viac ako 700 kvetov,
z toho 130 chryzantém, 600 ka700 kvetov
Počas mestských osláv si rafiátov a minikarafiátov, ako aj
účastníci pietneho aktu v sprie- iných drobných kvetov. „Tieto
vode vedenom skupinou his- druhy sme vybrali práve preto,

FOTO: MSÚ

že najdlhšie vydržia. Samozrejme, budeme sa o ne priebežne
starať, aby boli krásne, a denne
ich polievať. Zároveň ďakujeme mestu Brezno za dlhoročnú
spoluprácu a o rok sa tešíme
na ňu znova,“ povedala Janka
Vargová. Podľa jej slov, všetky
zástavy vyrobila jej kolegyňa
Marika Kováčiková, ktorá sa
zhotoveniu aj popri iných prácach venovala celý deň.
(md)

Tančiareň pod holým nebom
natáčala aj šlágrová televízia
Neopísateľná atmosféra aj
tohto roku vládla na námestí
vo štvrtok popoludní. Fantastický koncert odpálil Otto Weiter s hosťami, pričom
veľkú tančiareň pod holým
nebom natáčala aj šlágrová
televízia.
Mestské oslavy odštartovala
ako prvá Kaviareň pod mestskou vežou. Krásne a nezabudnuteľné Dni mesta Brezno 2017
návštevníkom poprial primátor Tomáš Abel, podľa ktorého
tohtoročný program sa organizátori snažili zostaviť tak, aby
prilákal čo najväčšie množstvo
divákov a aby si v ňom každý
mohol nájsť pre neho výnimočné zážitky a okamihy.

Otto Weiter a jeho hostia.

Slovenské, české aj svetové
evergeeny si ani tohto roku nenechali ujsť stovky priaznivcov
nestarnúcich melódií. Hostiteľ
hudobno-zábavného programu Otto Weiter s Andreou
Fischer privítal na breznianÚžasná nálada na námestí skom námestí jedných z najPodujatie sa už stalo medzi lepších umelcov televízie Senverejnosťou veľmi obľúbené. zi – finalistku Superstar Petru

FOTO: MSÚ

Kepeňovú, Ivetu Slávikovú či
Paľa Vigľaša, podľa ktorého
hudba je liek na diagnózu bez
lekárskeho predpisu. K úžasnej
nálade prispel aj tanečný súbor
Faber Dance, skupina Kompromis, hosť z Moravy Motýl band a až do záverečnej sa
o perfektnú zábavu postarala
kapela Alex.

Program natáčala aj
šlágrová televízia
Otto Weiter sa o Brezne vždy
vyjadruje len v superlatívoch
a považuje ho za veľmi pekné
mesto obklopené nádhernou
krajinou, s dobrými a pracovitými ľuďmi, ktorí sa ale vedia pri
každej príležitosti spontánne
a bez pretvárky zabaviť. Vlani sa
potešil milému prekvapeniu od
Brezňanov, soške Ota, ktorú mu
odovzdal primátor Tomáš Abel.
O to viac, že ako nositeľ mena
Otto, ocenenie televíznej obrazovky Oto ešte nikdy nedostal.
Aj tohto roku si počas bloku
repeťáckych hitov každý prišiel
na svoje, a to pri speve, tanci či
chutnom občerstvení. Diváci
každé číslo programu, ktorý natáčala aj šlágrová televízia Senzi, ocenili búrlivým potleskom,
a tak tomu bolo až do samotného neskorého finále.
(md)
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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 rubrike s názvom
K správe nášho mesta.
Kto má nárok na
kukanádoby od mesta
zadarmo?
Na základe dobrého hospodárenia sme sa rozhodli zlep-

šovať služby pre našich obyvateľov. Ešte v januári tohto
roka som na základe podnetu
poslankyne Márie Majerčíkovej predložil na rokovanie

ktorý z nich uzavrie zmluvu
o výpožičke zbernej nádoby,
a čestné prehlásenie o tom, že
žiadateľ nemá nedoplatky na
poplatku za komunálny odpad
voči správcovi dane, ktorým
je mesto. V prípade viacerých
spoluvlastníkov rodinného
domu doloží toto čestné vyhlásenie od všetkých spoluvlastníkov. Po splnení týchto
podmienok vám TS poskytnú
zbernú nádobu na základe
zmluvy o výpožičke. Po ukončení životnosti najskôr po piatich rokoch ju môžete bezplatne vymeniť za novú, pričom
pôvodnú kukanádobu odovzdáte mestu. Tlačivo žiadosti
Ako požiadať o zbernú
o pridelenie zbernej nádoby na
nádobu?
Žiadosti o pridelenie zber- komunálny odpad nájdete na
nej nádoby na komunálny stránke www.tsbrezno.sk.
odpad treba podávať na Technické služby Brezno (TS) spolu Kedy sa začne s výstavbou
s výpisom z listu vlastníctva, domova pre seniorov na
ktorý potvrdzuje vlastníctvo Ulici Boženy Němcovej?
k rodinnému domu, pričom
Od minulého roku sme prapostačuje výpis z katastrálne- covali na príprave projektu Doho portálu na internete, v prí- mov pre seniorov a denný stapade viacerých spoluvlastní- cionár Brezno. V našom meste
kov rodinného domu písomná je táto služba v réžii Banskobysdohoda spoluvlastníkov o tom, trického samosprávneho kraja

mestského zastupiteľstva návrh na zmenu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezne. Týkal
sa zavedenia bezplatného poskytovania zberných nádob na
zmesový komunálny odpad pre
obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch na území mesta,
ktoré poslanci na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva
schválili. Nárok na túto službu
majú všetci vlastníci rodinných
domov v Brezne s výnimkou
tých, ktorí nemajú voči mestu
splnené všetky záväzky.

- Luna, avšak kapacitne nepostačuje. S výstavbou chceme
začať ešte tento rok a spustiť do
prevádzky budúci rok. Domov
bude slúžiť pre 40 stálych klientov a množstvo ďalších, keďže
denný stacionár bude poskytovať ďalšie sociálne služby. Cena
projektu je veľmi dobrá, keďže
aj pri dodržaní všetkých podmienok legislatívy je cena projektu 1 050 000 eur. Uvedené
chceme financovať z vlastných
zdrojov, keďže nám to umožňuje dobré hospodárenie, alebo za
pomoci Štátneho fondu rozvoja
bývania, alebo časť z eurofondov. Financovanie prevádzky
nám ekonomicky vychádza ako
samofinancovateľné bez príspevku mesta, navyše počítame

s vytvorením približne 20 pracovných miest.
Kto môže požiadať
o ubytovanie v domove?
Každý klient, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej
služby v zariadení pre seniorov, musí spĺňať podmienky
v súlade so zákonom o sociálnych službách. Žiadatelia teda
musia dovŕšiť dôchodkový vek
a dosiahnuť IV. stupeň odkázanosti na sociálnu službu.
Myslím ale, že klientov bude
dostatok. Minulý rok sme mali nevybavených 53 žiadostí a
nemôžeme predsa ponechať
seniorov osudu a na ulici.
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.

Mesto Brezno rozšírilo sortiment
požičovne pomôcok
Mesto Brezno pre svojich
občanov prevádzkuje požičovňu pomôcok, ktorá je
organizačnou súčasťou Odboru starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu
v Brezne.
Z priestorov Zariadenia
núdzového bývania „Náruč“,
Ul. B. Němcovej 25, sme požičovňu pomôcok presťahovali na Nám. gen. M. R.
Štefánika č. 3, Brezno. Pre
klientov sa však podmienky
dostupnosti k pomôckam
nemenia. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na zapožičanie
pomôcky si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch na
Odbore starostlivosti o obyvateľa Nám. gen. M. R. Štefánika 2, kde ju vypísanú spolu
s potvrdením dokladujúcim
nepriaznivý zdravotný stav
aj doručíte a pomôcku, ktorú
potrebujete vám vydá príslušný zamestnanec. Prvých
14 dní je zapožičanie pomôcky bezplatné, potom je úhrada 0,15 eur na deň po celú
dobu zapožičania pomôcky.
Pre držiteľov „Karty darcu
krvi“ je požičanie pomôcky
počas celej doby zapožičania
bezplatné.
Požičovňa slúži predovšetkým seniorom a ľuďom

so závažnými zdravotnými
problémami najmä v oblasti
zlepšenia mobility a uľahčenia života rodinným príslušníkom, ktorí sa o chorých
ľudí starajú.
Sortiment požičovne tvoria najmä darované pomôcky – barly, rolátory, toaletné
stoličky, vozíky, polohovateľná posteľ. Touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým,
ktorí nám pomôcky do našej
požičovne darovali. V roku 2017 aj mesto Brezno zo
svojho rozpočtu zakúpilo
nové zdravotné pomôcky
a rozšírili sme tak sortiment
o antidekubitný matrac, mechanické invalidné vozíky,
rolátor a toaletnú stoličku,
ktoré budú slúžiť našim občanom.
Záverom sa opäť obraciame na vás, našich spoluobčanov – v prípade, že máte
doma zdravotné pomôcky,
ktoré nepotrebujete, ale môžu ešte pomôcť ostatným,
darujte ich do našej požičovne pomôcok, veď aj takto si
môžeme vzájomne pomôcť.
V prípade potreby alebo
ďalších informácií kontaktujte Mgr. Zubákovú, tel.
048/6306 243, mail: janka.
zubakova@brezno.sk.
(mb)

Uzatvorenie časti Mostárenskej ulice
Náhradná trasa pre nákladné vozidlá nad 3,5 t vedie po novovybudovanom úseku
Vozidlá do 3,5 t môžu využívať trasu cez Vrbovú ulicu

Vodiči, pozor! V súvislosti s prácami na obchvate
mesta využívajte obchádzkovú trasu
Požičovňu pomôcok nájdete na Nám. gen. M. R. Štefánika č. 3.
FOTO: MSÚ

Práce na obchvate mesta
Brezno napredujú. V súvislosti s nimi však pre vodičov
vyplývajú dočasné dopravné
obmedzenia, ktoré sú znázornené na grafickej vizualizácii.

Vodiči od pondelka 22. mája
využívajú obchádzkovú trasu
na Mostárenskej ulici v časti
Mazorníkovo, ktorá súvisí s
prácami na obchvate mesta
Brezna. Obchádzka je pred-

bežne stanovená do 30. júna,
pričom o prípadných zmenách
budeme informovať.
Začiatok užívania prvej etapy obchvatu mesta s dĺžkou
2,54 km, ktorá bude začínať na

začiatku mesta a končiť kruhovou križovatkou pri odbočke
na Čierny Balog, pri Baldovskom moste, je plánovaný na
august.
(md)
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DNI MESTA BREZNA 2017
Cesta rozprávkovým lesom
Už 37. ročník rozprávkového dobrodružstva pripravil Klub slovenských turistov TOMO v spolupráci
s mestom Brezno, Technickými službami a Lesmi mesta
Brezno ako záverečnú bodku
za maratónom mestských
osláv.
V poslednú májovú nedeľu
sa od deviatej hodiny rannej
pod Skalkou nad breznianskou nemocnicou diali veci.
Tunajší les, ktorý je počas 364
dní v roku prekrásny, sa práve v tento deň stal aj čarovný.
Zavítali doň totiž obľúbené
rozprávkové bytosti, ktoré
všetkých malých návštevníkov
sprevádzali na Ceste rozprávkovým lesom.
Symbolom tej tohtoročnej sa stala populárna Máša

so svojím kamarátom medveďom, ale ani na zvyšných
takmer dvadsiatich stanovištiach nechýbalo množstvo
rozprávkových postavičiek s
dobrodružnými úlohami.
„Deti si vyskúšali svoju
zručnosť, vedomosti o zvieratkách, streľbu, triafanie na
presnosť aj lezenie tunelom a
za odmenu dostali od veľkých
tiet Máš tašky so sladkosťami a
špekáčiky, ktoré si mohli opiecť pri dvoch ohniskách,“ povedala organizátorka tradičného
podujatia Elena Kollárová z
OZ KST TOMO Brezno. Ako
dodala, tento rok pripravili
balíčky až pre 400 detí, ktoré
svoje dojmy z Cesty rozprávkovým lesom mohli nakresliť
a vystaviť v improvizovanej
lesnej galérii.
(eš)

Zlatá Bomburova šabľa
putuje do českého Kolína
V
zrekonštruovanej
breznianskej synagóge sa
27. mája konalo slávnostné
vyhodnotenie 22. ročníka
medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu. Kresliari tentoraz súťažili na tému Počasie
a človek.
Počasie je dôležitou témou,
zrejme aj preto, že do nášho
života začína zasahovať viac,
ako by sme si priali: sú to povodne, nebezpečné letné búrky, víchrice, ktoré spôsobujú
škody i ľudské tragédie. Má ďalekosiahle a negatívne dopady
na naše zdravie a vplýva aj na
našu náladu. Značný vplyv na
vývoj počasia má i znečisťovanie ovzdušia rôznymi škodlivinami.
Do súťaže prišlo 218 prác
od 125 autorov z Českej republiky, Nemecka, Rakúska
a Slovenska. V kategórii do
15 rokov (prišlo 98 kresieb od
94 autorov) odborná porota
prvé miesto udelila Barbore

Ocenenia najúspešnejším autorom odovzdal viceprimátor mesta Ján Králik a predFOTO: MSÚ
seda odbornej poroty Peter Zifčák.

Šofránkovej z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv.
Mikuláša v Prešove. Druhé
miesto získala Laura Vojtková
zo Základnej školy s MŠ K. Rapoša v Brezne a tretie Andrej
Praslička zo Základnej školy
s MŠ MPČL v Brezne. Okrem

toho čestné uznanie získali
Mária Babinčáková a Martin
Babinčák z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove a Marek Škrinár
z Bratislavy.
Držiteľom zlatej Bomburovej šable v hlavnej kategó-

rii nad 15 rokov (prišlo 120
kresieb od 31 autorov) sa stal
Jiři Novák z českého Kolína.
Striebornú Bomburovu šabľu
získal vlaňajší víťaz tejto súťaže
Peter Sedlák z Prešova a bronzovú Miroslav Barvirčák zo
Svidníka. Čestné uznanie bolo
udelené Františkovi Bojničanovi z Hlohovca, Jiřímu Srnovi z Jablonca nad Nisou, Janovi
Tomaschoffovi z nemeckého
mesta Erkrath a Ladislavovi
Talčíkovi z Považskej Bystrice.
Ocenenia najúspešnejším
autorom súťaže odovzdal viceprimátor mesta Ján Králik
a predseda odbornej poroty
Peter Zifčák. Vyhodnotenia
súťaže spojenej s vernisážou výstavy najúspešnejších
prác sa zúčastnili aj delegácie
partnerských miest Brezna.
Podujatie, ktoré bolo súčasťou Dní mesta Brezno, svojím
vystúpením spestrila skupina
historického šermu Berezun.
Výstava kresieb Bomburovej
šable 2017 v synagóge potrvá
do 16. júna.
(dr)

Guláš tiekol potokom

FOTO: MSÚ

Novinkou boli šporheltníky
Remeselníci a jarmočníci
z celého Slovenska opäť zavítali do Brezna. Návštevníci
Dní mesta mohli obdivovať
pestrú ponuku tovaru, remeselníckych výrokov či ochutnať rôzne špeciality.
Letný jarmok v Brezne,
ktorý je už neoddeliteľnou
súčasťou osláv mesta, si tento
rok zapísal už 6. ročník. Návštevníci mali možnosť vidieť
pestrú ponuku spotrebného
i remeselného tovaru, obdivovať krásu ľudových výrobkov,
črpákov a píšťal, keramiky či
paličkovanej čipky. Nechýbali

ani výrobky z prútia, vlny, kožené, drôtované ako aj prírodné mydlá, bižutéria, medovníky či ozdoby zo slaného cesta.
Letný jarmok ponúkal aj
atraktívny program pre deti,
zábavu na kolotočoch a rôznych atrakciách či povozenie
na mini koníkoch. Labužníci
sa zasa mohli pozastaviť pri
stánkoch so všakovým občerstvením. Kto neváhal, ochutnal aj tohtoročnú jarmočnú
novinku, ktorou boli šporheltníky či pirohy. Spestrením
bola tiež pojazdná kaviareň či
výčap piva z retro auta pred
mestským úradom.
(md)

To, že vedia nielen hrať, tancovať, spievať, hasiť, bojovať a
spravovať mesto, ale aj dobre
variť, dokázali všetkým, ktorí
nelenili a prišli v sobotu na námestie ochutnať ich vlastnoručne pripravený guláš. Päťsto
litrov zmizlo ako nič.

Od sobotného rána to v parku na námestí horelo, dymilo,
bublalo, rozvoniavalo a dráždilo
chuťové poháriky okoloidúcich.
Svoje tradičné recepty s tajnými ingredienciami na najlepší
kotlíkový guláš totiž oprášili
členovia Divadelného súboru
Jána Chalupku, Folklórneho
súboru Mostár, Dychového orchestra Brezno, Malej dychovej
hudby Mostárenka, Speváckeho
zboru mesta Brezna, Skupiny
historického šermu Berezun,

Dobrovoľného hasičského zboru Brezno, Klubu vojenskej
histórie Anthropoid a rovnako aj primátor mesta Tomáš
Abel s prednostom mestského
úradu Martinom Juhaniakom.
Všetkým išla práca od ruky
a spoločne tak navarili približne 500 litrov guláša, ktorý išiel
skutočne na dračku. Navyše výťažok z predaja primátorského
guláša a dobrovoľné príspevky z
turnaja Streetball ľuďom v hodnote 865 eur putoval na pomoc
zdravotne postihnutému Maťkovi Kuteničovi, ktorý trpí viacerými závažnými diagnózami.
Charitatívne naladení boli aj
dobrovoľní hasiči z Brezna, ktorí celý výnos z predaja svojho
guláša venovali hendikepovanému Miškovi Brádňanskému
z Brezna.
(eš)

Primátorský guláš.

FOTO: MSÚ

NÁZORY POSLANCOV
Mesto každoročne organizuje komplex podujatí, ktoré sú oslavou jeho bohatej histórie a ľudí, ktorí v ňom žijú. Dni mesta Brezno 2017 opäť ponúkli pestrý a lákavý program a preto sme
sa poslancov mestského zastupiteľstva opýtali, ako hodnotia tohtoročné oslavy Dní mesta? Odpovedajú Ján Králik, Vladimír Kvačkaj a Iveta Ledňová.
Ján Králik:
- Dni mesta, ktoré sa skončili
v nedeľu ráno, boli podľa mňa a
mnou zistených ohlasov verejnosti veľmi dobré. Organizačný tím
toto podujatie začal pripravovať
už v roku 2016. Po dvojročných
skúsenostiach a zapojení profesionálnych spoluautorov scenára
sa podarilo ponúknuť návštevníkom všetkých vekových kategórií
program na najvyššej úrovni. Počas troch dní si prišli na svoje
deti, tínedžeri, seniori, ale aj náročnejší diváci a poslucháči.
Tohto roku nám prialo aj počasie. Príjemne uvoľnená zábava
návštevníkov, ktorá bola vedená až do neskorých ranných
hodín, hovorí za všetko. Aj zahraniční hostia z našich partnerských miest, ktorých som sprevádzal, boli kvalitou programu
a výbornou náladou verejnosti nadšení. Odchádzali so slovami, že sa veľmi tešia na budúci ročník, lebo stúpajúci trend
kvality Dní mesta Brezna je úžasný.

Vladimír Kvačkaj:
- Tohtoročné Dni mesta Brezna
môžem hodnotiť za profesionálne
pripravené, program bol zameraný na všetky vekové skupiny s
bohatou možnosťou výberu kultúrnych podujatí pre každého, kto
mal záujem sa zabaviť, nemôže nič
namietať a výber bol na každom z
nás. Pevne verím, že každoročné
Dni mesta Brezna, čo sa týka pripravenosti a profesionality, budú tak dobre pripravené, ako boli
tieto, no myslím si, že budú ešte lepšie a držím palce organizátorom, nech im to vydrží aj naďalej a nie len pri organizovaní takýchto podujatí, ale všetkých podujatí organizovaných
mestom Brezno. Konečne začalo mesto žiť, za čo patrí vďaka
celému vedeniu MsÚ a v prvom rade primátorovi.

Iveta Ledňová:
- Kultúrny program hodnotím veľmi pozitívne. Na svoje si prišli ľudia
každej vekovej kategórie. V piatok sa
predstavili žiaci materských a základných škôl - mali svoju olympiádu, súťaže, prezentovali sa svojimi projektmi. Nezaostávali ani žiaci stredných
škôl. V piatok večer bola Kaviareň
pod mestskou vežou - program pre
starších občanov, ktorí roztancovali
námestie. V sobotu sme mohli ochutnať rôzne domáce výrobky,
nechýbal výborný guľáš spojený s charitatívnou činnosťou. Roztancovali nás Dominika Mirgová, skupina HEX, Divozel. Trošku ma
sklamal Marián Čekovský, očakávala som niečo iné. Ale vzápätí
nám to všetkým vynahradila skupina Čechomor. Vystúpenie nemalo chybu, to si myslím, hovorím za všetkých. Námestie akoby ožilo,
ľudia tancovali, tlieskali, výborne sa bavili. A na záver večera krásna
bodka: OHŇOSTROJ. Všetko stíchlo, ľudia upierali svoj pohľad na
oblohu a sledovali krásne divadlo, ktoré sa práve odohrávalo.
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DNI MESTA BREZNA 2017
Ocenili najlepších športovcov mesta za rok 2016,
Karate klub Milana Piliara získal plaketu
Dni mesta sa niesli aj v duchu
oceňovaní najlepších športovcov. Primátor Tomáš Abel
sa im verejne poďakoval za
dosiahnuté výsledky a úspešnú reprezentáciu a Karate
klub Milana Piliara získal
plaketu, ktorú mu odovzdal
majster sveta v thajskom boxe
Vladimír Moravčík.

Piatok podvečer patril nielen vystúpeniu hudobných
skupín, ale aj uznaniam.
Karatisti majú medzi
sebou 5-ročnú majsterku
Slovenska
Karate klub Milana Piliara
funguje v Brezne už 25 rokov. Jeho zakladateľom, ako
aj hlavným trénerom bol Milan Piliar, ktorý však v roku
1995 tragicky zahynul, a na
jeho počesť pomenovali klub
práve po ňom. Predsedom
klubu sa stal Peter Jenča, pôsobí v ňom 6 kvalifikovaných
trénerov a trénuje takmer 70
členov v rôznom veku, medzi
nimi aj 5 reprezentantov Slovenska, ktorí bojujú o účasť na
majstrovstvách Európy, ako aj

Ocenení športovci vlani úspešne reprezentovali mesto Brezno.

sveta. „Keďže karate sa stalo
novým športom na olympijských hrách, ktorý sa už predstaví v roku 2020 v Tokiu, naša
príprava je zameraná na túto
vrcholnú súťaž,“ povedal Peter
Jenča. Podľa jeho slov, v klube
sa venujú deťom už od 4 rokov
a majú pretekárku, ktorá v 5
rokoch získala titul majsterky
Slovenska v kata a stala sa vicemajsterkou Slovenska v kumite.
Za dlhoročné pôsobenie,
reprezentáciu mesta Brezno

a za úspešné výsledky, ktoré
členovia dosahujú, karate klub
získal plaketu, ktorú predsedovi Petrovi Jenčovi odovzdal
majster sveta v thajskom boxe
Vladimír Moravčík.
Výsledky športovcov sú
pre nás inšpiráciou
Po vystúpení speváčky Dominiky Mirgovej na pódium
vyšli miestni úspešní športovci, ktorých výsledky sú pre nás
ostatných inšpiráciou a tiež
nás napĺňajú patričnou hrdos-

FOTO: MSÚ

ťou. Uznanie a podpora týmto
ľuďom patrí, o čom je presvedčený aj primátor Tomáš
Abel: „Teší ma, že niekdajšie
športové osobnosti majú svojich nasledovníkov, špeciálne
medzi mladými ľuďmi. Všetci
ocenení jednotlivci a športové
kolektívy si nielen dnes zaslúžia naše uznanie a obdiv. Poďakovanie za vzornú reprezentáciu mesta však patrí všetkým
športovcom, vrátane tých,
ktorí sa možno tento rok medzi úplne najlepších nedostali.

Plaketu Karate klubu Milana Piliara odovzdal Vladimír Moravčík. FOTO: MSÚ

Verím, že nasledujúci rok bude
pre brezniansky šport a našich
športovcov minimálne rovnako úspešný.“
Ocenenie Najlepší športovec klubu získali: Viktória
Dunajská z Atletického klubu Mostáreň MŠK Brezno,
Tatiana Tapajčíková z Karate
klubu Milana Piliara, tréner
a vedúci Volejbalového klubu
MŠK Brezno Peter Pohorelský,
Mikuláš Turňa zo Športového
streleckého klubu pri MŠK
Brezno a úspešná fitneska

Ivana Belková. Ocenení vlani
úspešne reprezentovali mesto
Brezno a niekoľkokrát sa postavili na stupne víťazov. Titul
Najlepší športový klub mesta
už patrí kolektívu A mužstva
Hokejového klubu Brezno,
ktorý v sezóne 2016/2017
skončil v 2. hokejovej lige na
3. mieste, pričom po základnej
časti postupoval do play off
z druhého miesta. Najlepším
športovcom uplynulého roka
sa stala Henrieta Horvátová
z Klubu biatlonu Brezno. (md)

Počas Dní mesta sa poďakovali
domácim kolektívom
Počas sobotného večera
mesto Brezno ocenilo aj dlhoročnú činnosť domácich umeleckých kolektívov pri príležitosti ich okrúhlych výročí.
Po skončení vystúpenia Mariána Čekovského na zaplnenom
námestí moderátor Pinďo privítal na pódiu zástupcov primátora Petru Dzurmanovú a Jána
Králika, ktorí odovzdali pamätný list pri príležitosti 65. výročia
Dychovému orchestru Brezno Spevácky zbor mesta Brezna je na scéne už 40 rokov.
FOTO: MSÚ
a 40. výročia Speváckemu zboru
nie sa v hre jednotlivcov aj celé- Spevácky zbor mesta
mesta Brezna.
ho orchestra, výber a nacviče- Brezna
Činnosť Speváckeho zboru
Dychový orchester Brezno nie moderných a poslucháčsky
Vznikol v roku 1952 pri pod- príťažlivých skladieb, ktoré mesta Brezna sa datuje od roniku Mostáreň Brezno. Od ro- divákom skrášlia všedné dni. ku 1977. V roku 1984 prevzal
ku 1990 je spolok a občianske Účinkuje na domácej pôde, ale umelecké vedenie Milan Pazúzdruženie začlenené do Zdru- aj v zahraničí. Okrem prome- rik, pod ktorého vedením zbor
ženia dychových hudieb Slo- nádnych koncertov ponúka aj a zintenzívnil koncertné aktivivenska. Nadväzuje na bohaté hudobný sprievod pri rôznych ty na zahraničných koncertoch
a dlhoročné tradície dychových kultúrno-spoločenských pod- a festivaloch. Spevácky zbor je
hudieb v Brezne, ktorých prvá ujatiach a oslavách, cirkev- iniciátorom a spoluorganizátopísomná zmienka sa datuje do ných slávnostiach, pohreboch, rom festivalu Horehronských
roku 1876. Cieľom činnosti je svadbách, firemných výročiach slávností zborového spevu so
zahraničnou účasťou, partisnaha o neustále zdokonaľova- a výstavách.
cipuje aj na projektoch Ekumenické Vianoce a Benefičné
koncerty v Brezne a pravidelne
usporadúva výchovné koncerty pre žiakov základných
a stredných škôl na Horehroní. Spolupracuje s Komorným
orchestrom ZUŠ v Brezne,
rôznymi speváckymi telesami
v Brezne a na Slovensku. Vo
svojom repertoári má skladby všetkých štýlových období,
vrátane populárnych a ľudových piesní. Je držiteľom mnoDychový orchester Brezno oslavuje 65. výročie.
FOTO: MSÚ
hých ocenení.
(md)

S metlobalom sa mnohí rýchlo skamarátili.

Metlobal nehral len Harry
Potter, ale aj žiaci a študenti
V piatok dopoludnia zažili
žiaci a študenti zo všetkých
škôl mesta veľa zábavy. Na námestí súťažili v rôznych netradičných disciplínach.
Pri organizovaní podujatia
Škola baví školu podal pomocnú ruku tento rok aj Mestský
mládežnícky parlament.
S novým náradím sa mnohí
rýchlo skamarátili
Na námestí v piatok dopoludnia to poriadne žilo a prialo
aj nádherné slnečné počasie.
Žiaci a študenti súťažili v rôznych netradičných disciplínach, jednou z nich bol aj metlobalový turnaj. Išlo o upravenú
verziu populárneho florbalu,
kde však hráči márne čakali
klasické florbalové bránky či
hokejky, športovým náradím
bola totižto metla. Mnohí sa
však aj s ním veľmi rýchlo skamarátili, pričom najviac sa da-
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rilo ZŠ Karola Rapoša a Gym- a Strednou odbornou školou
techniky a služieb.
náziu Jána Chalupku.
Zábavné putovanie za
históriou
Okrem niekoľkých jednorazových disciplín členovia
mládežníckeho parlamentu pre
súťažiacich pripravili aj zábavné
putovanie za históriu. Na siedmich stanovištiach plnili vtipné
úlohy a pritom sa dozvedeli aj
viaceré zaujímavosti z histórie
mesta Brezno. Všetky školy,
ktoré sa zapojili do súťaženia,
získali na pamiatku pohár venovaný miestnym mládežníckym
parlamentom. Najúspešnejšou
spomedzi základných škôl sa
stala Pionierska 2 pred ZŠ Karola Rapoša a ZŠ MPČĽ. Na
prvom mieste v kategórii stredných škôl skončila Súkromná
pedagogická a sociálna akadémia EBG, nasledovaná Hotelovou a Obchodnou akadémiou,
Gymnáziom Jána Chalupku

Žiaci ukázali veľký tvorivý
a organizačný potenciál
Medzi mládež na námestie
zavítali aj zástupcovia Brezna
a družobných miest Ciechanów,
Nadlak, Čačak a Nový Bydžov.
Mali možnosť vidieť, ako školy
v stánkoch prezentovali jednotlivé činnosti, poniektorí žiaci a študenti našli odvahu a svoje nadanie predviedli priamo z pódia.
Ako zhodnotil piatkové dopoludnie predseda mládežníckeho
parlamentu Slavomír Pôbiš, žiaci
v celom programe ukázali veľký
tvorivý a organizačný potenciál.
„Myslím, že mnohým rovesníkom úspešne spríjemnili tohtoročné Dni mesta. Veríme, že aj
takáto pozitívna prezentácia činnosti mládežníckeho parlamentu nám pomôže rozšíriť naše rady o nových aktívnych členov.“
(md)
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Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta

4.6.2017 (nedeľa) o 16.00 hod.
4.6.2017 (nedeľa) o 16.00 hod.
Mestský park
4.6.2017
o
Mestský park
4.6.2017 (nedeľa)
(nedeľa)
o 16.00
16.00 hod.
hod.
4.6.2017 (nedeľa)
o 16.00 hod.
Mestský
park
Mestský
park
Oslávme
spoločne
Deň
4.6.2017
(nedeľa)
o
16.00detí
hod.
4.6.2017
(nedeľa)
o Deň
16.00
hod.
Oslávme
spoločne
Mestský
park
4.6.2017 (nedeľa) o 16.00detí
hod.
Mestský
park
 park
Mestský
 park
Mestský

Oslávme
Oslávme spoločne
spoločne Deň
Deň detí
detí
Mesto Brezno,
zastúpené
JUDr. Tomášom
Abelom,
Oslávme
spoločne
Deň
detí PhD.
ako
jediný spoločník
obchodnej
spoločnosti

Oslávme
spoločne
Deň
detí

Lesy Mesta
Brezno Deň
s.r.o. detí
Oslávme
spoločne

Oslávme
spoločne
Deň
detí
Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie



 spoločnosti
konateľa obchodnej

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
 ukončené VŠ II. stupňa zameranie ekonomické alebo lesnícke
 riadiaca prax min. 5 rokov
 anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 bezúhonnosť
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 zdravotná spôsobilosť
V prípade záujmu o túto funkciu svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými
dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika
1, 977 01 Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne
do 14. júna 2017 s označením na obálke „KONATEĽ LESOV MESTA
BREZNO“
Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 štrukturovaný životopis
Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na
osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie
uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. Osobný pohovor bude zložený z písomného
testu a ústnej časti.
Vyžadujeme znalosť nasledovných právnych predpisov:
- Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p.
- Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v z.n.p.
- Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v z.n.p.
- Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2013 Z.z.
- Vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní
vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
- Vyhláška č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 1. júla 2017.
Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:
Ing. Monika Auxtová, personalista, tel. 048/63 06 223

vyhlasuje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy s materskou školou
so sídlom Pionierska 2, 977 01 Brezno
Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie
funkcie podľa osobitného predpisu:
 kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh
a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného
zákona a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods.
7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 pedagogická prax min. 5 rokov,
predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
 spôsobilosť na právne úkony,
 bezúhonnosť,
 zdravotnú spôsobilosť,
 ovládanie štátneho jazyka,
a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
 predloženie koncepcie rozvoja školy,
 znalosť príslušnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť:
 doklady alebo overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov,
 výpis RT nie starší ako tri mesiace,
 doklad o zdravotnej spôsobilosti, to znamená lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
riaditeľa základnej školy s materskou školou,
 čestné vyhlásenie že uchádzač na funkciu má spôsobilosť na právne úkony,
 doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie
s maturitnou skúškou zo štátneho jazyka (slovenského) alebo vysvedčenie
o štátnej jazykovej skúške zo štátneho (slovenského) jazyka,
 koncepciu rozvoja školy,
 potvrdenie o pedagogickej praxi,
 štruktúrovaný životopis,
 písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť SPOLU so žiadosťou
o účasť na výberovom konaní v termíne do 16.06.2017 do podateľne Mestského
úradu Brezno alebo poštou na adresu Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s označením „výberové konanie ZŠ s MŠ Pionierska
2 - Neotvárať“.
V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi
faxom alebo e-mailom.
Bližšie informácie poskytne:
Mgr. Viera Chudíková 048/6306290, viera.chudikova@brezno.sk
Ing. Monika Auxtová 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk

2.6. piatok 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 svojmu
adoptívnemu synovi Simovi. Sima
sa však odmieta zmieriť s faktom,
že by sa stal vrahom. Kolegovia
mu síce tvrdia, že sa nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia
Sima obchádzajú. Ilja začína mať
obavy, že sa z jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk...

horor, USA, 2017, 100 min, ST,
MP/15, 2D. Vstupné: 4 €. Štúdio
Universal pripravilo svojim fanúšikom impozantný filmový zápas
v podobe prvého dielu veľkolepej
série, ktorá nás zavedie do sveta
bohov a monštier. Pred dvetisíc
rokmi v Egypte sa veľmi ambiciózna princezná Ahmanet (Sofia Boutella) chystá na prevzatie
vlády po svojom otcovi. Neváha
sa spojiť s temnými silami a vykonávať veci, z ktorých tuhne krv v
žilách. Za svoje činy je potrestaná
mumifikáciou zaživa a pochovaná
tak, aby ju nikto nenašiel. V mieste jej večného odpočinku sa náhodou ocitnú dobrodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeologička
Jenny Halsey (Annabell Wallis).
Ahmanetin sarkofág nechá Jenny
previezť do Londýna k ďalšiemu
3.6. sobota (2D), 4.6. nedeľa skúmaniu. Lenže lietadlo pre(3D) o 19:00
vážajúce múmiu sa zrúti k zemi.
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZA- Nickovi sa akoby zázrakom poROVA POMSTA
darí prežiť, nakoniec ale zistí, že
Akcia, Komédia, Fantasy, USA, smrť v troskách lietadla by bola
2017, 100 min, slovenské titulky, vykúpením. Princezná Ahmanet
MP12, vstupné: 2D/4€, 3D/6€. sa vďaka jeho nepremysleným čiKapitán Jack Sparrow narazí na nom prebudí a túži po nadvláde
svojho osudového nepriateľa, ka- nad svetom.
pitána Salazara, ktorý sa zaprisahal zabiť každého piráta v mori. 11.6. nedeľa o 19:00
Jeho jediná nádej je nájsť mocný WONDER WOMAN
artefakt, ktorý prepožičiava svoj- Akcia/dobrodružný/fantasy/
mu majiteľovi úplnú kontrolu nad sci-fi, USA, 2017, 141 min, ST,
morom.
MP/12, 2D. Vstupné: 4 €. Ešte
predtým, než sa stala Wonder
6.6. utorok o 19:00
Woman, podstúpila princezná
ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ Amazoniek Diana tréning, ktorý
PRIATEĽ
z nej spravil neporaziteľnú boDráma, Česko/Slovensko/Poľ- jovníčku. Vyrastala v chránenom
sko, 2017, 130 min, česká verzia, ostrovnom raji dovtedy, kým tam
MP/12, 2D. Vstupné: 4 €. Rodin- havaroval americký pilot a začal
ný priateľ je prvým filmom z triló- rozprávať o masovom celosvetogie Záhradníctvo, rodinnej ságy, vom konflikte, zúriacom okolo
ktorá časovo predchádza kultovej nich. Diana opúšťa bezpečný dosnímke Pelíšky. Tri mladé ženy mov s presvedčením, že dokáže
(Aňa Geislerová, Gabriela Míčo- odvrátiť hrozbu. Bojuje po boku
vá, Klára Melíšková) a ich dve deti mužov vo vojne, ktorá má ukon(Samuel Budiman a Josefína Mar- čiť všetky konflikty a postupne
ková) čakajú počas nemeckej oku- objavuje široký potenciál svojich
pácie na návrat svojich väznených nadprirodzených schopností a...
mužov a otcov (Martin Finger svoj naozajstný osud. Predlohou
a Jiří Macháček). Spoločenstvu príbehu je rovnomenný komiks
zatiaľ obetavo pomáha rodinný spoločnosti DC Comics/DC Enpriateľ, lekár Jiří (Ondřej Sokol). tertainment, patriacej do portFilm je príbehom lásky, ktorá fólia Warner Bros. DC je jedno z
nesmela byť naplnená. Rozpráva najväčších a najúspešnejších ameo vernosti, túžbe, vine a láske, o rických vydavateľstiev komiksov
odchodoch a návratoch, o rodine, a súvisiacich médií. Medzi ich
rodičoch a deťoch. Je to rodinný najznámejšie postavy patria suportrét videný pohľadom žien, perhrdinovia Superman, Batman,
ktoré dal dohromady sám osud.
Wonder Woman, Flash, Green
Lantern, ale aj superzločinci Joker,
9.6. piatok o 19:00
Lex Luthor, Darkseid, Catwoman
MÚMIA
či Brainiac, tímy Justice League a
Akcia/dobrodružný/fantasy/ Teen Titans.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
1. – 4. 6. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
5. - 11. 6. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
12. – 15. 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.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Adis je mladý, približne ročný kríženec
stafordširského teriéra, stredného vzrastu. Zachránili sme ho spolu s ďalšími piatimi psíkmi z rómskej osady v našom meste. Adis žil na krátkej reťazi, bez možnosti
pohybu, čo teraz potrebuje dobehnúť. Je
aktívny, vhodný k ľuďom, ktorí sa mu budú venovať, doprajú mu veľa prechádzok
a pozornosti. Je veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

Kontakt:
OZ Tuláčik Brezno, utuloktulacik@gmail.com, 0918 888 411, 0915 048 612
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy
a zaplatení adopčného poplatku.
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Škôlkari súťažili o putovný pohár primátora
Jubilejný dvadsiaty ročník
Okresnej športovej olympiády materských škôl aj tento
rok odštartoval sériu podujatí
Dní mesta Brezno. Účasť bola
tradične vysoká a malí olympionici ako vždy mimoriadne
šikovní.
Do športovej súťaže, ktorá
je pravidelným sprievodným
podujatím mestských osláv, sa
tentokrát zapojilo 98 malých
olympionikov z 25 materských
škôl z okresu.
Pod strechou
Uplynulú stredu sa breznianska Aréna zmenila na miniolympijský štadión. Štvorčlenné
družstvá predškolákov z celého
Breznianskeho okresu tu súťažili o putovný pohár primátora
mesta. Práve vrtochy počasia
pred časom prinútili organizátorov vymeniť pôvodné dejisko
hier, ktorým bolo futbalové ihrisko, za zimný štadión a zdá sa,
že to bola dobrá voľba. Vonku
totiž lialo ako z krhly.
Obľúbené detské podujatie tradične otvoril primátor
Brezna Tomáš Abel, ktorý
všetkým pretekárom poprial
veľa sily a energie pri podávaní
športových výkonov. Svojich
najmenších obyvateľov prišli
osobne povzbudiť aj niektorí
Autor:
PK

sliepka mama

uložil na miesto,
vsadil

Jubilejný dvadsiaty ročník Okresnej športovej olympiády materských škôl.

starostovia horehronských obcí, pričom viacerí sa na okresnej olympiáde podieľali aj
finančne. Šport je totiž najlepším prostriedkom na podporu
a rozvoj dôležitých vlastností
u detí, vyžaduje si usilovnosť,
vytrvalosť a predovšetkým
čestnosť, ktoré figurovali aj
v olympijskom sľube malých
športovcov.

ká zdravotnícka príprava pod
záštitou Slovenského Červeného kríža a banskobystrického
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, ale ani zumba či
nafukovací hrad.
„Sme spokojní s veľkým
množstvom škôlok, ktoré sa
každoročne do detskej olympiády zapájajú. Tento rok sa
prihlásilo 25 a my veríme, že
ďalšiu dekádu tohto podujatia
Takmer stovka súťažiacich začneme s ešte vyšším počtom
Do rokmi overeného pro- účastníkov,“ povedal Miroslav
jektu sa tohto roku zapojilo Baran, vedúci odboru kultúry
25 materských škôl z celého a športu v Brezne.
okresu. Dovedna 98 detí súťažilo v skoku do diaľky, behu na Putovný pohár zostal
30 metrov, hode loptičkou a v doma
štafete. Nechýbala ani prakticSúťaž je medzi predškolákmi
recept (skr.)

jeden po
nemecky

prúd rieky

výrobca metiel

typ ruských
lietadiel

FOTO: MSÚ

veľmi populárna a dosvedčujú to aj ich pedagógovia, ktorí
s nimi okresnú olympiádu navštevujú pravidelne a neváhajú
pre ňu precestovať aj desiatky
kilometrov.
V aktuálnom ročníku súťaže
dominovali domáci Brezňania, ktorí ovládli takmer všetky stupne víťazov. Prvé miesto
a putovný pohár primátora si
odniesli deti z materskej školy
na Clementisovej ulici, druhí
skončili škôlkari z Mazorníkova a bronzovú priečku si vybojovali malí športovci z Predajnej. V zdravotníckej príprave
si najlepšie počínali škôlkari z
Lopeja.
(eš)

X hovorove

T2
Obchodná
akadémia

značka piva
tamten

Pomôcky:
ELEMI,
KANIŽA,
NUTA

teraz, práve

54 v Ríme

mužské meno

mužské meno
(žid.)
plošné miery

Vodná
elektráreň
ukradnuté veci

usušená tráva

patriaci Emovi
osobné kúzlo

značka tónu
vaňa (čes.)

podrobnosti

preber k životu

Martina (dom.)

predložka
nám patriace

nepravý, falošný
(maď.)
srbské mesto

výrobca lyží
čiahal

vápencové
pohorie
atómy (nem.)

T1

T4

končatina
hrúčava (hov.)

nájdi riešenie
rob tupým

slimákov
domček

Domov
dôchodcov

obyvateľ Arábie
Terézia (dom.)

ženské meno

manžel
Šeherezády

FOTO: MSÚ

miešanec
jamajský
šprintér

priehlavok (čes.)
tropický plod

kilogram (hov.)

irídium (chem.) povrchová baňa

požívalo
tekutinu

kniha snov
kúzlo, mágia

nemecký filozof
bál

Český dopravný
podnik

rozoberáme
švíky

Lenka (dom.)

elektronická
pošta
olejnatá plodina

tenisové ihrisko

Malí olympionici súťažili aj v skoku do diaľky.

krídla budov
tropické živice

mesto v Rusku
(Baškirsko)
Oregon (skr.)

árie (čes.)
hliník (chem.)

vlastnilo
predpona
(pažerák)

žliabok v
omietke (stav.)
nikto

len (čes., nár.)
český súhlas

tuk na pečenie
Národné
hospodárstvo

roľa, lán
predpona

posiľujúci,
povzdbudzujúci
liek

T3

útočí

zohli

slovenská obec
cez (maď.)

mládza

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 9. júna.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Jána Matušiaka z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Na Inline turnaji si zahrali
aj reprezentanti Slovenska
Súčasťou Dní mesta 2017
bol aj 6. ročník Inline hokejového turnaja mládeže,
ktorý poctil svojou návštevou tréner hviezdnej hokejovej reprezentácie do 18 rokov Norbert Javorčík.
Aréna Brezno nezostala
svojej hokejovej povesti nič
dlžná ani v sobotu 27. mája,
kedy vonkajšie teploty atakovali hranicu 25 stupňov. Dôvodom bol už 6. ročník Inline
hokejového turnaja mládeže,
ktorý mal tento rok aj široké
zastúpenie hokejových reprezentantov v rôznych vekových
kategóriách. „Tento turnaj na
kolieskových korčuliach je na
Slovensku ojedinelý, teda ho
v rámci zastúpenia klubových
príslušností chalanov môžeme
nazvať aj ako neoficiálne majstrovstvá Slovenska,“ uviedol
hlavný organizátor a koordinátor turnaja Miroslav Giertl.
Na ich hru sa navyše prišiel
pozrieť aj vzácny hosť - tréner

Víťazi turnaja.

hokejovej reprezentácie do 18
rokov Norbert Javorčík, ktorý
spoločne s Drahomírom Mydlom, sekretárom SsZĽH, na
konci oceňovali a dekorovali
účastníkov turnaja.
Osem tímov po vyžrebovaní nastúpilo do skupinových
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bojov, z ktorých vzišli štyria
účastníci semifinále. Z bronzovej medaile sa napokon
tešil tím IHC For Fun pod
vedením Richarda Pončáka, ktorý zdolal Gumkáčov
Patrika Ľuptáka. Strieborní
skončili hráči kapitána Nico-

lasa Boška, Bålgetingar a titul
šampióna si po dramatickom
zápase, ktorý gólom v predĺžení rozhodol Filip Rybár,
odniesli chlapci Yellow&Red
Army s kapitánom Oliverom
Giertlom.
V súťažiach zručností si
ocenenie najlepšieho brankára po nájazdoch odniesol
Richard Pončák, najrýchlejší
korčuliar sa stal Félix Petrinec a vo vedení puku po prekážkovej dráhe zvíťazil Boris
Deneš. V súťaži o najpresnejšiu strelu napokon v dramatickom rozstrele vyhral Félix
Petrinec. Za hráčov All-stars
boli vyhodnotení Šimon Šimko - brankár, Peter Valent,
Boris Deneš, René Svitana a
Patrik Ľupták ako hráči v poli. V neposlednom rade treba
spomenúť, že na podujatí hrali aj účastníci Majstrovstiev
sveta do 18 rokov v Poprade
a Spišskej Novej Vsi Miloš
Fafrák, Martin Pospíšil a Jozef
Baláž.
(eš)

Prišli sa nielen zabaviť, ale aj
podporiť charitatívnu myšlienku
Počas Dní mesta sa v areáli Súkromnej pedagogickej
a sociálnej akadémie uskutočnil druhý ročník charitatívneho streetbalového turnaja. Organizátori výťažok
venovali ťažko zdravotne postihnutému Maťkovi.
V poslednú májovú sobotu
sa stretli nadšenci pouličného
basketbalu, ktorí si neprišli
len zahrať či vyhrať. Cieľom
bolo podporiť charitatívnu
myšlienku akcie, ktorou od
samého začiatku je pomoc
ľuďom so zdravotným postihnutím. Vlani výťažok z prvého
ročníka organizátori venovali

Mirkovi Pocklanovi, tento rok
23-ročnému ťažko zdravotne
postihnutému Maťkovi Kuteničovi.
Ako informoval Miroslav
Koralka, na nesmierne fyzicky
náročnom turnaji sa zúčastnilo 10 domácich i zahraničných
družstiev. Prvenstvo si vybojoval tím OK Praha v zložení Ian
Stein a Robert Jány. Víťazom sa
stal ale Maťko Kutenič, ktorému bol druhý ročník turnaja
Streetball ľuďom venovaný
a ktorému sa organizátorom
v spolupráci s mestom a „primátorským guľášom“ podarilo
vyzbierať krásnych 865 eur.
(md)

Streetball ľuďom.
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Pred Dňami mesta sa
v stredu 24. mája uskutočnil exhibičný futbalový zápas medzi starými pánmi
Brezna a Čierneho Balogu.

Starí páni Brezna a Čierneho Balogu.

Dorast získal v dvoch
zápasoch šesť bodov
I. trieda
25. kolo 28. mája
Brezno – Čierny Balog 1:1 (1:0),
gól Brezna: Jozef Turňa, rozhodca: Martin Kováč, 250 divákov.
Domáci opäť nastúpili do
zápasu v oklieštenej zostave,
mladí hostia mali zápasové
dianie viac pod kontrolou
a vypracovali si aj viac šancí,
paradoxne sa ale ujali vedenia Brezňania zásluhou Turňu. Hostia boli naďalej o niečo lepší a v druhom polčase
sa im podarilo presadiť sa po
štandardke. Gól už následne
zápas neponúkol a v Brezne
sa tak body delili.
(vh)

IV. liga
Dorast U19 sk. C
23. kolo 27. mája
Šalková – Brezno 0:4 (0:3),
góly Brezna: Hoška 2, T. Bartoš, Levík, rozhodca: Ladislav
Šlapka, 30 divákov.
Chlapci sa po dvoch prehrách dokázali zmobilizovať a v nastávajúcich dvoch
zápasoch získali šesť bodov
(Brezno – Kováčová 11:0),
čím si upevnili pozíciu na
druhej postupovej priečke
v súťaži. V zápase v Šalkovej
boli počas celého stretnutia
lepším družstvom a zaslúžene zvíťazili.
(vk)

Cyklojazda verejnosti.
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Cyklojazda verejnosti
Už pred dvoma rokmi
mesto po prvýkrát zorganizovalo pre cyklistických
nadšencov akciu Kilometre
pre zdravie, ktorá sa stretla
s pozitívnym ohlasom, preto
sa v nej rozhodlo spoločne
s CK Route 66 pokračovať
a urobiť pevnú súčasť osláv
Dní mesta. Štyridsaťštyri

cyklistov odštartovali v sobotu ráno spred Slovenskej
sporiteľne, pričom úvod
podujatia spestrila Tulibanda. Vydali sa na trasu
z Brezna do Nemeckej, kde
položili vence ku pamätníku, a vrátili sa späť. Dovedna
absolvovali 66 kilometrov.
(md)

Atleticky náročný týždeň
pre Horehroncov

V exhibičnom zápase vyhrali futbalisti Balogu
Na ihrisku mestského futbalového štadióna sa proti
sebe aj tohto roku postavili
viaceré známe mená miestnej futbalovej histórie, a tak
popri zábave nebola núdza
ani o zaujímavé športové momenty.
Hráčov prišlo povzbudiť
takmer 200 fanúšikov, ktorí
potleskom odmenili každú
útočnú akciu obidvoch tímov. Zápas nakoniec skončil

FK BREZNO INFORMUJE
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v prospech Čierneho Balogu,
ktorý vyhral nad Breznom
3:0. Ako po stretnutí povedal vedúci odboru kultúry
a športu mestského úradu
Miroslav Baran, exhibičný
futbalový zápas medzi mužstvami a odvekými rivalmi
Breznom a Balogom si už
našiel medzi divákmi, ako
aj samotnými hráčmi, svoje
miesto. „O turnaj je veľký záujem, a preto sme sa rozhodli, že toto športové podujatie
budeme podporovať a stane
sa súčasťou Dní mesta Brezno
ako sprievodné podujatie,“
uzavrel Miroslav Baran.
(md)

V polovici mája sa v Trna- ziskom 5 – 4 – 4 medailí patve konalo celoštátne finále rili medzi najúspešnejšie
kluby: 1. Forster Viktória 60
Memoriálu M. Zavarskej.
m st. žiačky 8,10 s, 1. Forster
Atlétom z Horehronia sa Viktória 150 m st. žiačky 19,16
na ňom darilo nasledovne: 1. s, 1. Luptáková Veronika 100
miesto dievčatá ZŠ – ZŠ s MŠ m prekážky st. žiačky 17,72
Pionierska 2 Brezno 5x800 s, 1. Luptáková Veronika 300
m 14:08,91 min (Forster, Ber- m prekážky st. žiačky 50,81
číková, Kučeráková, Barná- s, 1. Dunajská Viktória 1500
ková, Dunajská), 2. miesto m prekážky st. žiačky 5:49,47
chlapci ZŠ Čierny Balog – Já- min, 2. Medveď Michal oštep
nošovka 10x1000 m 34:21,58 st. žiaci (500 g) 37,27 m, 2. Medmin (Kunštár, Tomkuliak, veď Michal výška st. žiaci 155
Fialka, Kliment, Kvietok, Bel- cm, 2. Ambrosová Sára 300 m
ko, Zemko, Giertl, Kováčik, prekážky st. žiačky 53,27 s, 2.
Gibala), 3. miesto študentky Kučeráková Katarína 3000
SŠ SG ŽP Šport Podbrezová m dorastenky 14:55,78 min, 3.
5x800 m 13:43,28 min (Smar- Tomčík Gorazd výška st. žiakoňová, Janíková, Wágnero- ci 145 cm, 3. Kvietková Laura
vá, Z. Remenárová, M. Reme- guľa st. žiačky (3 kg) 8,77 m,
3. Cvacho Amadeus diaľka
nárová)
V Banskej Bystrici sa usku- st. žiaci 503 cm, 3. 4 x 300 m
točnili Majstrovstvá kraja staršie žiačky 3:08,67 min
v kategórii dorastu a star- (Dunajská, Luptáková, Baršieho žiactva. Pretekári AK náková, Forster).
(mč)
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