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DO ARÉNY UŽ DORAZILA
NOVÁ ELEKTRICKÁ ROLBA
Po pätnástich rokoch sa hokejisti a korčuliari na breznianskom zimnom štadióne konečne
dočkali. Úpravu ľadovej plochy bude odteraz zabezpečovať bezemisná elektrická rolba.

Priestory Arény od novej sezóny nebudú znečisťovať splodiny z dieselovej rolby, starostlivosť o ľad totiž zaistí nové zariadenie na elektrický pohon, ktoré
v pondelok priviezli do Brezna.
Musíme dbať na zdravie
detí
Stará rolba definitívne doslúžila. Po pätnástich rokoch
prevádzky sa na nej začala prejavovať vyššia dymivosť z motora,
ako aj opotrebovanie pohyblivých častí, čo spôsobilo nedostatočnú úpravu ľadovej plochy. Po
žiadostiach viacerých rodičov
detí z Hokejového klubu Brezno
sa primátor Tomáš Abel rozhodol pre obstaranie novej rolby
a svoj zámer predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Poslanci jeho návrh podporili
a od druhého júnového pondelka Zimný štadión Ladislava

Horského disponuje novým
zariadením na úpravu ľadu.
„Nová rolba je elektrická s najvyšším komfortom pre zdravie
a úpravu ľadovej plochy. Aj keď
je to pre mesto veľká finančná
záťaž, musíme dbať na zdravie
detí, keď chceme, aby hokej a
krasokorčuľovanie v Brezne a na
Horehroní pokračovalo aj naďalej,“ povedal Tomáš Abel, ktorý
zariadenie slávnostne odovzdal
do užívania športovým klubom
a korčuľujúcej verejnosti.

bola pre našich hráčov, trénerov a všetkých, ktorí pracujú v
našom klube zdraviu škodlivá a
nebezpečná. Aj preto ma veľmi
teší postoj predstaviteľov mesta
a technických služieb, ktorým
táto situácia nebola ľahostajná
a výsledkom je zakúpenie novej
bezemisnej elektrickej rolby.“
Keďže dlhoročnou prevádzkou tej starej boli vnútorné
priestory Arény doslova zanesené splodinami, technické služby ich pred časom vymaľovali
a opravili aj nedostatky na hracej ploche. Hokejisti zas v rámci
Postoj predstaviteľov
klubu zorganizovali dobrovoľné
mesta ich potešil
Pre prezidenta HK Brezno čistenie mantinelov, plexiskiel
Petra Dvorského znamená ob- a striedačiek, na ktorom sa zústaranie elektrickej rolby v pr- častnilo približne 50 z nich.
vom rade veľké zadosťučinenie
a úľavu. „Naša stará rolba bola Bez výfukových plynov
na Slovensku poslednou dieseNová rolba v hodnote 121 200
lovou rolbou na uzatvorenom eur je zdravotne neškodná, má
zimnom štadióne. Jej prevádzka elektrický pohon a počítačom

riadenú ovládaciu jednotku,
vďaka čomu zaručuje ľahkú a
kvalitnú úpravu ľadu bez produkcie výfukových plynov. Jej
činnosť spočíva v obrúsení ľadu, zbere snehu, umytí ľadovej
plochy a nanesení vody, ktorá
následne vytvorí novú vrstvu
ľadu. „Takýto typ rolby majú
aj v Topoľčanoch, Leviciach,
Prešove a Ružomberku, preto
sme sa zaujímali, ako sú s ňou
spokojní správcovia ich štadiónov a boli len pozitívne ohlasy,“
uviedol Jozef Cibuľa, správca
športových objektov v Brezne.
Ako ďalej pokračoval, ľadovú
plochu začnú chladiť od 1. júla,
takže prevádzku nového zariadenia zahája už o necelý mesiac.
Prvý program je naplánovaný
na 9. júla, kedy bude breznianska Aréna hostiť celoslovenský
krasokorčuliarsky camp.
(eš)
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Pri bývalých kasárňach
už budujú kruhovú križovatku
Deväť miest, medzi nimi aj Brezno, vstúpilo do Iniciatívy stredné Slovensko. 
FOTO: JÁN KROŠLÁK

Brezno vstúpilo do združenia
Iniciatíva stredné Slovensko
Deväť miest, medzi nimi
aj Brezno, vstúpilo do Iniciatívy stredné Slovensko.
Hlavným cieľom novovzniknutého združenia je dobudovanie cestnej infraštruktúry
na strednom Slovensku.

podmienky pre zamestnanosť
a investície.
Všetci sa zaviazali, že budú spoločne reprezentovať
a presadzovať záujmy obcí a
miest, podnikateľského sektora a mimovládnych organizácií regiónu pre dosiahnutie
severno-južného prepojenia
Slovenskej republiky, vrátane
súvisiaceho spojenia zabezpečeného projektom Rekonštrukcia a rozšírenie cesty I.
triedy I/66 Banská Bystrica –
Brezno.

Primátori Brezna, Banskej
Bystrice, Ružomberka, Dolného Kubína, Krupiny, Liptovského Mikuláša, Zvolena,
Žiaru nad Hronom a starosta
Podbrezovej v Banskej Bystrici podpísali zmluvu o vzniku
združenia Iniciatíva stredné
Slovensko. Očakávajú, že sa Prínos pre región
Jednou z požiadaviek Inipostupne pridajú aj ďalšie saciatívy je nielen dobudovanie
mosprávy.
diaľničných ťahov a rýchlostných ciest, ale aj zlepšenie doLepšie dopravné riešenia
pravnej situácie na cestách nižaj na Horehroní
Iniciatíva má presadzovať šej triedy. „V našich podmienzáujmy hospodárskeho, soci- kach to znamená dokončenie
álneho a kultúrneho rozvoja obchvatu mesta, vybudovanie
regiónu stredného Slovenska a štvorprúdovej komunikácie
zároveň odstraňovať regionál- z Bystrice do Brezna a takisto
ne rozdiely v súlade s Akčným realizácia trojpruhu z Brezna
plánom vlády SR. Ako uviedol smerom na Telgárt. Pre Horeprimátor Brezna Tomáš Abel, hronie by to mal byť obrovský
členovia novovzniknutého prínos, a naozaj robíme všetko
združenia sa postavia za lepšie pre to, aby sa to podarilo,“ pocesty a dopravné riešenia aj na vedal Tomáš Abel.
(md)
Horehroní, čo vytvorí lepšie

Medzi Dolnou a Potočnou
pribudne nový chodník
Chodníkom v Brezne
svieti zelená. Nejde len o ich
opravy, natiahnutie nového
asfaltového koberca, ale na
Mazorníku sa už buduje aj
nové prepojenie medzi ulicami Dolná a Potočná, ktoré by
malo byť hotové v priebehu
augusta.
Obyvatelia Brezna sa môžu
tešiť na spojovaciu komunikáciu nového Mazorníka so
starým.
Prístup za občianskou
vybavenosťou bol sťažený
Od minulého týždňa dodávateľská firma Stavokov začala
s budovaním chodníkového
prepojenia ulíc Dolná – Potočná. Ako informovala vedúca
investičného odboru mestského úradu Zuzana Ďurišová,
prepoj k nim bol plánovaný
už pri výstavbe nového Mazorníka v 80-tych rokoch prostredníctvom komunikácie so
starým Mazorníkom v časti
MPČĽ. Stavba sa však nikdy
neuskutočnila, čím sa sťažil
prístup obyvateľov sídliska za
občianskou vybavenosťou.
Napriek tomu, že žiadna spojovacia komunikácia v podobe
chodníka nebola zrealizovaná,
trasou každý deň prechádza
množstvo obyvateľov zo starého Mazorníka – do školy, k le-

V piatok 9. júna začali s výstavbou kruhovej križovatky
na Ulici ČSA na ceste I/66.
Práce by mali trvať 6 – 8 týždňov.

Nová výstavba v bývalých
kasárňach prinesie aj dopravnú novinku.
Kruhový objazd vznikne
ako nová križovatka na
ČSA a F. Kráľa
Okrem štvrti s obchodným
a administratívnym centrom
vyrastie pred areálom kruhová križovatka. Pôjde o moderný päťramenný kruhový objazd s vnútorným priemerom
okruhu 40 metrov. Súčasne
s ním pribudnú aj nové chodníky a priechody pre chodcov,
vnútro prstenca bude krášliť
vysadená zeleň. Takzvaný kruhový objazd vznikne ako nová
križovatka Ulice ČSA a Fraňa
Kráľa, čím sa vytvorí vjazd do
nového areálu, ktorý vznikne
po prestavbe kasární.

Miesto budúcej kruhovej križovatky.

1/ severná strana križovatky
mimo cesty I/66 na pozemku bývalých kasární, 2/ južná
strana s uzávierkou miestnej
komunikácie Fraňa Kráľa, ktorá by mala trvať 10-14 dní a prinesie obmedzenia v preprave
Práce budú rozdelené
osôb prímestskými linkami
do troch etáp
Práce už začala realizovať a linkami MHD, 3/ dobudovaspoločnosť Europrojekt Gam- nie okružnej križovatky medzi
ma 3SK, k. s., ako investor a sta- severnou a južnou časťou.
vebník budúceho nákupného
centra. Ako informovala Zuza- Zastávka pod Lidlom bude
na Krišteková, poverená vede- premiestnená na ŠLN
Počas výstavby prvej etapy
ním odboru životného prostredia a stavebného poriadku nedôjde k obmedzeniu dopramestského úradu, k uzávierke vy na ceste I/66 ani miestnych
cesty I/66 nedôjde, doprava bu- komunikáciách či v preprave
de presmerovaná podľa potreby osôb spojmi SAD, pretože práa riadená prenosným doprav- ce budú prebiehať na parcelách
ným značením. Práce budú bývalých kasární. „Jediné obmedzenie bude presmerovanie
rozdelené do troch etáp.
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chodcov zo severnej strany Ulice ČSA – chodník popred kasárne, na opačnú južnú stranu
tejto ulice,“ vysvetľuje Zuzana
Krišteková.
V druhej etape bude cesta
I/66 prejazdná v oboch smeroch len pre priamy smer, nebude možné z nej odbočiť na
Ulicu Fraňa Kráľa. Uzatvorená
bude miestna komunikácia
Fraňa Kráľa nad križovatkou
s Ulicou Dr. Clementisa a odbočkou k bytovému domu
Fraňa Kráľa 2 a 4. „Počas tejto
uzávierky zastávky MHD na
Ulici Fraňa Kráľa v prevádzke
nebudú a zastávka pod Lidlom
bude premiestnená na ŠLN.
Zastávka pri Tescu v smere od
Banskej Bystrice ostane zachovaná. Všetky autobusy smeru-

júce na železničnú stanicu od
centra budú prechádzať Krčulovou ulicou v jednom smere
z ČSA na Švermovu ulicu a na
železničnú stanicu.
Počas tretej etapy bude prejazdná cesta I/66 v oboch smeroch priamo po novej komunikácii. Odbočiť bude možné
z Ulice Fraňa Kráľa vpravo
a vľavo až po tom, čo sa vybuduje prepoj medzi severnou
a južnou časťou okružnej križovatky.
„Celá stavba Špecializované
predajne Brezno, vrátane vybudovania okružnej križovatky,
by mala byť ukončená do 15.
júla. Otvorenie predajní je plánované na august 2017,“ uzavrela Zuzana Krišteková.
(md)

károvi, na spoje MHD, z nového Mazorníka na plaváreň,
tenisové kurty či za oddychom
na Lúčky.
V mieste chodníka budú
v trase osadené aj schody
Trasa je vydláždená len
v minimálnej časti pri potoku.
„Najväčšie problémy vznikajú
v zime, v čase dažďov a na jar,
keď sa topí sneh. Častokrát sú
mnohé miesta nepriechodné
a nie raz došlo k úrazu hlavne dôchodcov,“ vysvetľuje
Zuzana Ďurišová niekoľko
dôvodov, prečo je prepojenie
nutné vybudovať. Podľa jej
slov, chodník, ktorý tvorí prepojovaciu komunikáciu medzi ulicami Dolná a Potočná,
bude realizovaný zo zámkovej
dlažby. Jeho šírka je navrhnutá minimálne na 1,5 metra
a dĺžka na 133 metrov s lávkou
v mieste križovania s drobným
vodným tokom, ktorá bude
osadená asi pol metra nad
úrovňou hladiny 100-ročnej
vody. „Z dôvodu prekonania
výškového rozdielu terénu
v mieste chodníka budú v trase
osadené aj schody, čo nebude
riešené len sklonom chodníka.
Termín ukončenia realizácie
prác plánujeme do dvoch mesiacov,“ uzavrela vedúca investičného odboru.
(md)

Asfaltovanie na Lúčkach.
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Obnova chodníka na Brezenskej ulici.

S opravou ciest a chodníkov
mesto pokračuje aj tento rok
Postupných opráv ciest sa
Brezňania dočkajú a v tomto
roku. Technické služby si už
vzali na mušku ulice Budovateľská, Osloboditeľov a časť
Lúčok. Na rad prídu postupne
aj ďalšie najvyťaženejšie a najfrekventovanejšie úseky.

pokladnicu
Mesto zabezpečuje údržbu
160 km ciest, z toho až 82 km
asfaltových a 80 km poľných,
a asi 100 km chodníkov. S obnovou začalo v roku 2015, od
nástupu nového vedenia do
úradu. Ako uviedol primátor
Tomáš Abel, niektoré cesty a
Kilometer opravy asfaltovej chodníky sú zanedbané desaťcesty stojí 100 až 150 tisíc eur, ročia, čo znamená, že opravy
preto nie je reálne, aby mesto nie sú ľahkým sústom ani pre
mestskú pokladnicu. „Keď
všetky opravilo naraz.
spracujeme všetky podklady,
nacenenie obnovy jednotliOpravy nie sú ľahkým
vých ciest a chodníkov, zhodsústom pre mestskú

notenie stavu a zaradenie do
kategórií podľa poškodenia a
vyťaženosti obyvateľmi, predložím návrh našim poslancom
a dohodneme sa, ktoré úseky
vyhodnotíme ako prioritné a v
akom objeme finančných prostriedkov,“ povedal primátor.

Venovali sa oprave ciest aj
chodníkov
Technické služby sa už venovali oprave cesty na Ulici
Osloboditeľov, kde v úseku
od budovy STK až po most na
Budovateľskej ulici na ploche

FOTO: MSÚ

1000 metrov štvorcových po
vyfrézovaní urobili vysprávku
jám. Podľa vedúceho miestnych komunikácií a stavieb
Ivana Brozmana, obnova sa
týkala aj Lúčok, kde na najhoršom úseku od Hornej ulice
až po odbočku na Šiašovo na
ploche 2600 metrov štvorcových urobili vysprávku jám
a dodávateľská firma Cestné
stavby Liptovský Mikuláš natiahla dvojitú vrstvu asfaltu.
Postupne prídu na rad aj ďalšie
najvyťaženejšie a najfrekventovanejšie úseky. (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.
Z akého dôvodu sa mesto
rozhodlo realizovať
projekt protipovodňových
opatrení?
Rozhodli sme sa na základe

požiadaviek, ktoré mali obyvatelia v niektorých častiach
mesta, ale aj na základe skúseností, ktoré máme s povodňami v Brezne. Tie sa v určitých

Obnovili areál
dopravného ihriska
Dopravné ihrisko zo dňa
na deň rastie do krásy. Nedávno tu vyasfaltovali chodníky a čoskoro na ňom pribudnú aj detské dopravné
značky.
Mesto pri výstavbe dopravného ihriska spolupracuje aj
so základnými a materskými
školami. Dopravná výchova
je jedna z foriem prevencie na
znižovanie dopravnej nehodovosti.
Na dopravnom ihrisku sú
už nové asfaltové kryhy
Nedávno sa technické
služby zamerali aj na obnovu areálu na nábreží Hrona,
kde sa nachádza nielen relaxačná zóna pre obyvateľov,
ale aj workoutový park a postupne v ňom vyrastie detské dopravné ihrisko. Podľa
slov vedúceho miestnych
komunikácií a stavieb Ivana
Brozmana, do zeme už vložili chráničky na ovládanie
semaforov, odstránili časti,
kde sa s dráhou ihriska nepo-

Asfaltovanie na dopravnom ihrisku.

číta, ako aj opravili obrubník.
Dodávateľská firma Cestné
stavby Liptovský Mikuláš
odfrézovala starý asfalt a na
ploche takmer 1400 metrov
štvorcových položila nové asfaltové kryty.
Areál bude slúžiť aj na
výchovno-vzdelávacie
účely detí
Ihrisko už nebude slúžiť
len na športové aktivity, relaxáciu, ale aj na pôvodné zámery, výchovno-vzdelávacie
účely detí breznianskych materských a základných škôl.
Budú tak môcť byť účastníkmi cestnej premávky aj bez
toho, aby sa rodičia museli
obávať o ich bezpečnosť. „V
areáli postupne osadíme
dopravné značky pre deti a
dokúpime aj bicyklíky a kolobežky. Nové dopravné ihrisko im tak umožní spoznávať
dopravné značenie či funkciu
semafora. Zažijú nielen veľa
zábavy, ale sa aj naučia, ako sa
bezpečne pohybovať po ceste,“ uzavrel primátor. (md)
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časových intervaloch opakujú,
pričom pri nich často dochádza k poškodzovaniu majetku
obyvateľov a zaplaveniu domov
či hospodárskych budov. Preto sme už v roku 2015 začali
pripravovať projekt protipovodňových opatrení na území
celého mesta, ktorý je primárne určený na ochranu našich
obyvateľov, ale má význam aj
z hľadiska ekológie a životného
prostredia. Mnohé klimatické
štúdie hovoria, že v blízkej budúcnosti dôjde k celosvetovému nárastu priemerných teplôt
ovzdušia a teda aj k nedostatku
vody. Protipovodňové opatrenia majú slúžiť aj na to, aby sme
vodu na našom území udržali,
ale zároveň aby bola regulovaná a ľuďom neškodila, ale naopak pomáhala a to napríklad
vo forme zlepšenej výdatnosti
prameňov alebo pozitívneho
vplyvu na vlhkosť vzduchu.

terénnych úprav vybudovať
akési prírodné hrádze, ktoré
v prípade prívalových dažďov
vodu v krajine zadržia a tá následne pozvoľna odtečie, sčasti
sa absorbuje do pôdy a sčasti sa
samozrejme vyparí.
Ako budovaním týchto
hrádzí obmedzíte užívanie
mojej parcely?
V podstate nijako. Je tam záber pozemku v časti hrádze, ale
zo strany, ktorá sa má naplniť
v prípade prívalových dažďov,
je to obmedzenie minimálne.
Tam dôjde len k úprave terénu,
ktorý sa bude dať aj naďalej obhospodarovať.

Aký prínos to bude mať
pre mňa ako vlastníka
dotknutého pozemku?
To je dobrá otázka. Treba si uvedomiť, že z dôvodu
klimatických zmien zrejme
pôda časom nebude mať takú kvalitu ako doteraz. Práve
V čom celý projekt vlastne
protipovodňové opatrenia by
spočíva?
Projekt spočíva v tom, že vo mohli pomôcť tomu, aby bovrchných častiach tokov v oko- la aj naďalej úrodná, pretože
lí Brezna chceme pomocou všetky živiny, ktoré voda napla-

ví, zostanú priamo na ploche
hrádze. V území sa tak zadrží
vlaha, vďaka čomu budú naše
pramene a studne plné zdravej
pitnej vody, a tým pádom by
nedochádzalo ani k prehrievaniu nášho územia tak, ako to
predpokladajú mnohí klimatológovia.
Keď podpíšem
súhlas na realizáciu
protipovodňových
opatrení na mojom
pozemku, neprídem o jeho
vlastníctvo?
Určite nie. Vlastníctvo zostáva zachované, my potrebujeme
len súhlas na výstavbu, pôda
zostáva v majetku konkrétnej
osoby aj po výstavbe.

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.

Kamerový systém má zlepšiť
bezpečnosť v uliciach mesta
Pre zabezpečenie bezpečnosti občanov mesta, turistov a ochrany majetku mesta
v Brezne vybudujú nový kamerový systém. Pozostávať
bude z 35 otočných a 10 statických kamier, pričom ako
dohľadové centrum bude
slúžiť doterajšia miestnosť
dispečingu mestskej polície
na Štúrovej ulici.
Poslanci na májovom mestskom zastupiteľstve schválili
podanie žiadosti mesta Brezna
o dotáciu v rámci Výzvy Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie
kriminality.
Celkové náklady na
projekt sú viac ako 344 000
eur
Ešte na minuloročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci na návrh primátora Tomáša Abela schválili
zabezpečenie realizácie investičnej akcie Kamerový systém
mesta Brezna a z rozpočtu
mesta na ňu vyčlenili 300 000
eur. V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia
vrátane rozpočtu, pričom projektant celkové náklady vyčíslil na viac ako 344 000 eur.
„Vzhľadom na vývoj informačných technológií aj mnohé podnety na rozširovanie
monitorovacej siete v meste
sme dospeli k záveru, že starý
analógový systém je potrebné
nahradiť novým a moderným,
ktorý bude možné priebežne
meniť a dopĺňať podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie
v jednotlivých lokalitách,“ povedal primátor.
Odbor investičný mestského úradu spracoval žiadosť,
v rámci ktorej bude mesto
žiadať ministerstvo vnútra

ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK

o dotáciu 66 000 eur, t. j. maximálnu možnú výšku dotácie,
čo predstavuje podiel 19,18 %
na celkových výdavkoch projektu.
Spolufinancovanie mesta
v takomto prípade predstavuje 278 123,92 eura, čiže 80,82
% podiel na celkových výdavkoch.
V Brezne pribudne
45 kamier
Nový digitálny kamerový
systém bude pozostávať z 35
otočných a 10 statických kamier v digitálnej kvalite s infra podsvietením pri zníženej
viditeľnosti alebo v nočných
hodinách s minimálnou požiadavkou vzdialenosti sledovaného – monitorovaného
objektu 10 – 100 m.
Ako informoval náčelník
mestskej polície Ján Fedor, zabezpečí vyššiu kvalitu záznamov a obrazu, bude fungovať
na báze digitálneho prenosu
obrazu po optickom kábli.
„Vďaka tomu bude každá kamera prístupná jednotlivo
z ľubovoľného počítača v sieti
a prenos nebude náchylný na

Kde sa o tomto projekte
dozviem viac?
Priamo na mestskom úrade
na investičnom odbore, ale aj
od poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých sme do tejto
iniciatívy zapojili tiež, keďže
ide rozsahom o najväčší projekt,
aký kedy Brezno malo. Chceme
urobiť opatrenia, ktoré ocenia aj
budúce generácie a ktoré z hľadiska životného prostredia majú veľký význam pre naše mesto
a okolie. Primárne je to ochrana pred povodňami, ale sú tam
aj sekundárne benefity, ktoré
z dlhodobého hľadiska uvítajú
aj naši nasledovníci, ktorí si povedia, že sme sa rozhodli veľmi
múdro.
Tomáš Abel
primátor Brezna

prepätia v sieti a úbytky napätia.“
Inštaláciou nového
systému sa zvýši
bezpečnosť občanov
Ako dohľadové centrum bude slúžiť doterajšia miestnosť
dispečingu mestskej polície
na Štúrovej ulici a obsluhu bude tvoriť zaškolený personál.
Podľa slov primátora Tomáša
Abela, ktorý poslancom predložil návrh na schválenie žiadosti o dotáciu z ministerstva
vnútra na kamerový systém,
pre ochranu bezpečnosti a majetku obyvateľov a mesta monitorovacie zariadenia osadia aj
na miestach, kde doteraz úplne
absentovali. Umiestnenie kamier je navrhnuté tak, aby pokrývalo všetky výjazdy z mesta, obchvat, križovatku Zadné
Halny atď., ale napríklad aj
školy na Pionierskej 2 a 4.
„So zavedením nového kamerového systému počítame
tiež v areáli pri železničnej
stanici. Jeho inštaláciou sa
zvýši bezpečnosť občanov aj
návštevníkov mesta Brezno,“
dodal na záver primátor. (md)

Ďalšia novinka
pri Hrone

Na nábreží Hrona mesto
buduje modernú oddychovú zónu. Každý týždeň na
ihrisku pribúda niečo nové, od minulého týždňa sa
v areáli nachádzajú detské
hracie prvky.

Areál na nábreží Hrona
ožíva. Nachádza sa na ňom
relaxačná zóna pre obyvateľov, fitnes park, postupne v ňom vyrastie detské
dopravné ihrisko a minulý
týždeň pribudli hracie prvky v hodnote 10 000 eur pre
najmenších, ktoré po dohode
s mestom sponzorsky darovala Veolia. „Na základe podnetov od občanov sme sa ich
rozhodli umiestniť práve pri
Hrone. Rodičia a starí rodičia môžu cvičiť vo fit parku,
deti sa môžu hrať na detskom
ihrisku, bicyklovať alebo
korčuľovať na obnovenom
dopravnom ihrisku,“ uviedol
primátor Tomáš Abel.
V areáli sa okrem iného
už nachádza aj herná zostava so šmýkačkou, lezeckou
a lanovou stenou, visiaca
dvojhojdačka, detský kolotoč, prestrešené pieskovisko,
pružinové hojdačky, ale aj infotabuľa s prevádzkovým poriadkom. Na nábreží Hrona si
každý príde na svoje. Neváhajte a užite si chvíle spoločne
so svojimi ratolesťami v relaxačno-športovej zóne. (md)

Ďalšia novinka v areáli na
nábreží Hrona.
FOTO: MSÚ
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Vodou pre prosperitu Brezna - Projekt integrovanej
preventívnej protipovodňovej ochrany mesta Brezno

Autormi projektu pre mesto
Brezno sú Ing. Michal Kravčík, CSc., Nositeľ Goldmanovej environmentálnej ceny a
Ing. Miroslav Hríb PhD.

Starostlivosť o krajinu je nevyhnutnou podmienkou nielen
prežitia, ale aj základom perspektívy i prosperity všetkých
generácií, ktoré prídu po nás.
Po stáročia ľudia v teritóriu terajšieho Slovenska vedeli, že len
ten, kto mal roľu, nielen prežil
a prosperoval, ale bol aj vo svojej komunite rešpektovaný. Ľudia od stredoveku sa na vlastnej
skúsenosti naučili, že úrodnosť
pôdy je závislá na spôsobe obrábania. Preto väčšinou orali po
spádnici. Tam, kde to nerobili,
bola intenzívnymi dažďami ornica zanášaná často aj do príbytkov. Systém obrábania pôdy
historicky vytvoril unikátne
ekosystémy, v ktorých bola
dopestovávaná nie len „obživeň“, ale aj dostatok priestoru
pre voľne žijúcu zver. A nielen
to. „My, postarší vieme, že pod
každou piatou – siedmou medzou bol prameň. Prečo? Lebo
dažďová voda mala viac času
vsiaknuť do pôdy, ako s pôdou
i živinami odtiecť do doliny,“
spomína Michal Kravčík.
Celý tento po stáročia roz-

Protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok – mesto

víjaný a vyvíjaný systém starostlivosti o „rodnú hrudu“
sme narušili komunistickou
kolektivizáciou. Vtedy sa súdruhovia nepýtali, či môžu
rozorať medze. Jednoducho to
urobili. A tak spustili najväčšiu
devastáciu našej poľnohospodárskej krajiny. Táto historická
stopa, ktorá je v našich pamätiach, stále rezonuje. Možno aj
preto nedôverujeme nikomu,
kto má záujem túto historickú
krivdu napraviť. Zvlášť, ak to
prichádza „z hora“. Ani takú
iniciatívu, na ktorú sa podujal
brezniansky primátor Tomáš
Abel. Ten si totiž zaumienil vo
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volebnom programe ochrániť
mesto pred lokálnymi záplavami obnovou poškodenej krajiny. Táto unikátna ambícia,
ktorá môže prinavrátiť Breznu
zašlú slávu mesta, sa môže podariť iba v spolupráci s občanmi. Ak občania mesta Brezna
a hlavne vlastníci pôdy dajú
súhlas mestu realizovať revitalizačné opatrenia na zadržanie
vody v krajine a podporia túto
iniciatívu primátora.
Celý program je postavený
na vybudovaní cca 1 mil. m3
vodozádržných opatrení v celom katastri mesta Brezno.
Brezno má totiž jedno z naj-

Protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok - Rohozná, Podkoreňová FOTO: MSÚ

väčších katastrov na Slovensku.
Časť týchto opatrení sú tzv.
mäkké opatrenia, ktoré spočívajú v prinavrátení medzí do
poľnohospodárskej krajiny
prostredníctvom tzv. zasakávacích prieloh po vrstevnici s výsadbou stromov a vsakovacích
jám. Každá prieloha dokáže
jednorazovo nazbierať viac ako
60 m3 dažďovej vody a nepustiť
ju do potoka a na hlavu obyvateľov mesta Brezno.
Hlavná časť, teda väčšina vodozádržných opatrení, sú opatrenia viazané na vodný tok. Ich
počet je 56, sú rozdelené na tri
typové opatrenia (podľa mož-

ností a situovania v teréne)
a majú za úlohu najmä zadržať
vodu vo vrchných častiach vodných tokov, čo spomaľuje tok
vody v nižšie situovaných častiach toku a menej degraduje
koryto aj priľahlé pozemky pri
povodni. Tým regulujeme jej
postupné vypúšťanie do vodného toku, vsakovanie v rámci daného opatrenia spolu s vyparovaním a tým navraciame vodu
späť do ovzdušia. Tieto opatrenia vo veľkej väčšine prípadov
nemenia využitie pôdy (najmä,
ak je to pôda kosená a spásaná),
nemení sa nimi ani vlastníctvo
pôdy, len dočasný záber – pri

vybudovaní opatrenia a jeho
udržiavaní. Trvalý záber vzniká pri vybudovaní tzv. mnícha
(šachty) na reguláciu hladiny
vody a tiež prítokových a odtokových plôch a štrkovej komunikácie ku každému opatreniu.
Veľkým benefitom je vysadenie
ovocných a medonosných stromov ku každému opatreniu.
Všetky riešenia dokážu zabezpečiť nielen prevenciu pred
povodňami, ale aj posilniť výdatnosť i obnoviť už vyschnuté
pramene, zlepšiť hydrológiu
potôčikov i prinavrátiť im život a tiež vylepšiť podmienky
voľnej žijúcej zveri v území.
V neposlednom rade dokážu
v území ovplyvniť mikroklímu
až tak, že v letných horúčavách
bude teplota nižšia o viac ako
3 stupne. Ak by sa takto zrealizoval program, ktorý primátor
rozbieha, Brezňania sú odsúdení na úspech. Celé územie sa
zatraktívni až tak, že Brezňania
budú hrdí na seba. To priláka
do územia zvedavcov a záujemcov, čo zvýši trhovú hodnotu
pozemkov v území niekoľkonásobne. To znamená, že všetci
vlastníci, ktorí podporia túto
iniciatívu primátora vlastne
pomôžu sami sebe. Brezňania
majú dnes historickú príležitosť
to využiť. 
(mk, zď)

NÁZORY POSLANCOV
Mesto sa rozhodlo zrealizovať unikátny projekt protipovodňových opatrení, ktorý má chrániť obyvateľov Brezna a ich majetky pred hroziacimi záplavami. Ako túto iniciatívu vnímajú
mestskí poslanci Mária Majerčíková, Ján Maruškin a Milan Palovčík, sa dozviete v ich reakciách.
Mária Majerčíková:
- Projekt protipovodňových opatrení, na
ktorom mesto v súčasnosti pracuje, je
podľa mňa unikátny. Neviem, či existuje
iné mesto na Slovensku, ktoré má takto
komplexne ošetrenú ochranu krajiny
pred povodňami, a zároveň sa vracia
k pôvodným metódam, ktoré využívali
už naši predkovia – aby sa zachoval prirodzený kolobeh a dažďová voda zostávala na území mesta. Je to najväčší a finančne najnáročnejší projekt, aký mesto
malo, a pokiaľ by sa ho podarilo zrealizovať, bolo by to veľmi zaujímavé
nielen z dôvodu ochrany prírody a majetku občanov, ale vznikli by aj
zaujímavé lokality na rekreáciu, rybolov, šport a relax. Tým by Brezno
a jeho okolie boli zaujímavejšie aj pre turistov, zvýšila by sa cena pozemkov a nehnuteľností, čo by určite potešilo aj majiteľov dotknutých
pozemkov, na ktorých sa bude čiastočne projekt realizovať. Ja osobne
vítam túto iniciatívu a verím, že sa k nej ústretovo postavia aj obyvatelia
Brezna, pretože tento projekt zachová vodu na území mesta aj pre ďalšie
generácie a voda môže byť v budúcnosti veľmi vzácna. Takže držme si
palce, nech sa to podarí!

Ján Maruškin:
- Vo veľa obciach a mestách dokázala
povodeň spôsobiť veľké škody. Stalo sa
to buď z dôvodu ignorovania nebezpečenstva povodní, alebo nedokonalého
a nekomplexného zabezpečenia. S protipovodňovými opatreniami treba narábať opatrne. Je dôležité, aby projekt bol
dôsledný a dômyselný, aby chránil ľudí,
majetok, hospodárstvo a zver. Treba
dbať na ochranu prírody, tú si nesmieme
zničiť. Keď sa realizuje projekt takéhoto
veľkého rozsahu, netreba zabúdať na prírodu a prostredie, ktoré je blízko späté s časťou, ktorá bude upravovaná. Realizácia určite prispeje aj k
skrášleniu prostredia, napr. výsadbou stromov, vytvorením záchytných
vodných nádrží a iných zaujímavých úprav. Taktiež to pomôže rozvoju
turistickej infraštruktúry v našom regióne. Som presvedčený, že tento
projekt a jeho realizácia je správna investícia do nášho regiónu. Je to naša budúcnosť a tá je najdôležitejšia.

Milan Palovčík:
- Nemusím zdôrazňovať, že voda patrí
k základným podmienkam života na
zemi. Postupné globálne otepľovanie
spôsobuje výkyvy počasia. Na strane
jednej to môžu byť obdobia sucha a na
strane druhej hroziace povodne. Už naši
predkovia, a to v dobe, keď ešte neboli
založené družstvá, sa snažili vodu udržať v takzvaných medziach a prielohoch,
ktoré sa ale postupne likvidovali vznikom
roľníckych družstiev. Znižovanie zásob
podzemných zdrojov vody začína byť v poslednom období problémom
a preto ja osobne vidím veľký význam vo vybudovaní tzv. poldrov. Moje
vyjadrenie k danej problematike vychádza z praktického života a zdravého sedliackeho rozumu. Nie som odborníkom v tejto oblasti, preto môj
názor nemusí byť totožný s názormi ľudí, ktorí sú povolaní k danej téme
zaujať odborné stanovisko. Tieto tzv. zachytávače sa môžu využiť jednak
na zavlažovanie pôdy, prípadne na zarybnenie a samozrejme ich hlavnou
úlohou je zachytenie storočnej prípadne päťstoročnej vody, keďže počasie v poslednom období je nevyspytateľné. V neposlednom rade sa tieto
zachytávače dajú využiť aj v prípade vzniku požiarov na ich uhasenie.

Záverečný účet potvrdil veľmi dobré hospodárenie mesta
Jedným z bodov ostatného
mestského zastupiteľstva bolo
aj schválenie záverečného účtu
mesta za rok 2016. Ten opätovne podčiarkol pozitívne ekonomické výsledky breznianskej samosprávy.

Výrazné zníženie dlhu
Zo záverečného účtu vyplýva,
že bežný i kapitálový rozpočet
mesta na rok 2016 boli zostavené ako prebytkové. Mestské zastupiteľstvo bez výhrad schválilo
celoročné hospodárenie mesta
a rozhodlo aj o použití prebytku rozpočtu vo výške viac ako
3,6 milióna eur. Väčšia časť tejto
sumy pôjde na vysporiadanie
zostatku finančných operácií.
Zvyšných približne 540 tisíc eur

sa na základe rozhodnutia poslancov presunie do rezervného
fondu a využije sa pri budúcich
investíciách v meste. Kladné
stanovisko k záverečnému účtu
predložila na zasadnutí aj hlavná
kontrolórka mesta Brezno Ingrid Konečná Veverková, ktorá
ocenila, že mesto sa správa ako
rozumný hospodár: „Veľmi pozitívne hodnotím, že zvýšenie
príjmov rozpočtu neznamenalo
automaticky zvýšenie výdavkov rozpočtu, čo má za následok zvýšenie prebytku bežného
rozpočtu. Tento prístup mesta
je veľmi pragmatický, pretože sa
ním vytvárajú zdroje na realizáciu naplánovaných rozvojových
programov.“ Predsedníčka finančnej komisie a poslankyňa

mestského zastupiteľstva Mária Majerčíková zasa vyzdvihla
výrazné zníženie zadlženosti
mesta, ktorá klesla z minuloročných 37 % na 24 %. Ešte výraznejšie je to vidieť v medziročnom poklese dlhu v prepočte na
jedného obyvateľa, z pôvodných
312,26 eura na súčasných 185,62
eura. Jedným z mála spomenutých negatív bol pokračujúci
nárast pohľadávok po lehote
splatnosti, kvôli ktorým mesto
prichádza o časť svojich príjmov.
Aj v tejto sfére však samospráva
chystá zmeny a pri úprave postupu vymáhania pohľadávok
očakáva v budúcnosti zlepšenie.

Ani tento drobný nedostatok
však nemohol narušiť celkovo
výborné výsledky hospodárenia, ktoré mesto v uplynulom
roku dosiahlo. Za jeden z najpozitívnejších momentov treba
považovať vysokú úspešnosť
čerpania mimorozpočtových
zdrojov prostredníctvom projektových zámerov. Keď k tomu
prirátame ďalšie početné investičné akcie z vlastných príjmov,
môžeme bez prikrášlení skonštatovať, že Brezno sa rozvíja
doslova každým dňom. Svedčí
o tom aj úctyhodných 53 rozvojových programov, ktoré boli
zrealizované v priebehu predchádzajúceho roka. Keďže aktuálne plynie už posledné prograPrebytok hospodárenia sa
využije pri ďalších investíciách movacie obdobie na čerpanie

európskych fondov, základom
finančnej stability mesta do budúcna bude najmä hospodárne
a efektívne využívanie vlastného
majetku a jeho zhodnocovanie.
Z tohto pohľadu určite potešilo
aj hospodárenie Technických
služieb Brezno. Táto príspevková organizácia pri zintenzívnení
výkonov v rámci hlavnej i podnikateľskej činnosti ukončila
rozpočtový rok so ziskom približne 35 000 eur. Celkový obrat
v podnikateľskej činnosti oproti
vlaňajšku vzrástol dokonca viac
ako dvojnásobne. Z úspešných
výsledkov má, samozrejme, radosť aj primátor Tomáš Abel.
Zároveň si však uvedomuje, že
mesto napriek sľubnému rozbehu nesmie zaspať na vavrínoch:

„Vďaka racionalizačným opatreniam a efektívnym investíciám sme za roky 2015 a 2016
vytvorili prebytok hospodárenia
viac ako jeden milión eur. Tieto
prostriedky použijeme na ďalšie
plánované aktivity v prospech
nášho mesta a jeho obyvateľov.“
Primátor súčasne poďakoval
mestským zamestnancom za
odvedenú prácu a poslancom
mestského zastupiteľstva za
podporu návrhov i doterajšiu
spoluprácu. Spoločnými silami
plánujú zveľaďovať jednotlivé
časti mesta aj naďalej a všetko
nasvedčuje tomu, že proinvestičné plány sa bude dariť napĺňať
aj v priebehu aktuálneho roka
2017.
(sp)

PUBLICISTIKA
15. 6. 2017

Matej Podstavek: V mnohých krajinách
ľudský život nemá veľkú cenu
Keď sa ho ľudia pýtali, čo chce robiť po skončení školy, odpovedal jednoducho: hrať futbal. Niektorí mávli rukou, iní sa ho snažili odhovoriť. Našťastie sa im to nepodarilo a dnes pôsobí ako
profesionálny hráč v libanonskom klube. Reč je o Matejovi Podstavekovi, rodákovi z Brezna, ktorého sen sa stal skutočnosťou.

Futbal ste začali hrať ako
6-ročný. Ako ste sa vlastne k
nemu dostali?
- Na prvý tréning ma spolu s
bratom vzal oco. Na Partizáne
Čierny Balog sa vtedy vďaka
pánovi Auxtovi pracovalo s
mládežou ako vo veľkých mestách, nedám na nich dopustiť.
V mojom vývoji mi najviac
pomohol tréner Koštiaľ, ktorý
mi veril a obetoval veľa času aj
individuálne.

Pomohol mi tam môj kamarát
a bývalý spoluhráč.

Svoje okolie ste presvedčili, že to bola správna voľba a
vaše hobby môže byť zároveň
vašou prácou. Hrali ste už v
rôznych kluboch na Slovensku, v Českej republike aj v
Dánsku a momentálne pôsobíte na Blízkom východe.
Prečo práve Libanon?
- Lámalo sa to, keď som mal
19-20 rokov. Nedostal som
zmluvu a na profi kariéru to
nevyzeralo, prešiel som si to u
mužov znova od 5. ligy. Podržali ma však rodičia, pracoval
som na sebe a nakoniec sa to
podarilo. Mal som možnosť
ostať v Dánsku, ale už som tam
nebol šťastný. Rozhodol som
sa pre zmenu a cez Vianoce
vyskočila ponuka z Libanonu.

Čo na to vaša rodina?
- Pri Štedrej večeri som im to
vysvetľoval ťažko a moc sa im Vďaka Matejovmu gólu vo finále získal Al-Ansar víťazný pohár.
to nezdalo. Nedávno tu však FOTO: ARCHÍV M. P.
boli na dovolenke, cestovali
sme po krajine a nevedeli si to finálový zápas proti Al Safa a pravnej špičke? :)
- Áno, je to tu bláznivé. Rozískali pre Al-Ansar víťazný
vynachváliť.
diny majú bežne tri až štyri
pohár. Aký to bol pocit?
- Bol to skvelý pocit, eufó- autá, jednoducho áut je tu príAko sa vám hrá v Al-Ansar
SC? Takmer dvojmetrový slo- ria, možno splnený sen. Ľudia liš veľa. Keď chytíte “traffic”,
venský obranca tu musí byť oslavovali, nosili nás na ru- obrňte sa trpezlivosťou, nie je
kách, zavolal si nás premiér do kam ujsť. Pruhy na cestách sú
skutočne atrakcia...
- Je to tak. V podstate ľudia, svojho paláca, aby nám zagra- veľmi vzácne a kto viac zatrúktorí nesledujú futbal, si mys- tuloval. Bola to pekná bodka za bi, má v neprehľadnej situácii
lia, že hrám basketbal, pretože sezónou, zažil som veci, ktoré prednosť. Takmer každé auto
ten tu je číslo jeden. Veľakrát si málokto zažije a za to som je ťuknuté. Vlak alebo metro tu
neexistuje, takže buď šoférujeľudia chcú dať so mnou selfie, vďačný najviac.
te, alebo sa presúvate taxíkmi.
ale nevadí mi to, je to príjemné.
Čo vás v Bejrúte najviac V rámci centra je to najrýchlejIch počet sa výrazne zná- prekvapilo? Doprava ako v šie po svojich :)
sobil po tom, čo ste rozhodli Brezne pri Ďumbieri v doAkí sú ľudia?
MATEJ PODSTAVEK
- Veľmi temperamentní. Buď
FUTBALISTA
milujú, alebo nenávidia.

Nemali ste obavy vzhľadom
na bezpečnostnú situáciu v
tejto oblasti?
- A ešte aké :). Pri pohľade
na mapu by človek do Sýrie
dohodil kameňom. Zavolal
som však na našu ambasádu v
Bejrúte, kde mi pán povedal, že
sa cíti bezpečnejšie ako na Slovensku, to ma upokojilo.

• narodil sa 21. februára 1991 v Brezne
• začínal v ŠK Partizán Čierny Balog, ŠK Kremnička, CSM Tisovec a pokračoval
v Dukle Banská Bystrica
• v sezóne 2014/2015 hral za České Budějovice a o rok neskôr aj za dánsky klub
FC Fredericia
• aktuálne pôsobí na poste obrancu v Al-Ansar SC v Libanone
• postaral sa o víťazný gól vo finále sezóny 2016/2017 proti Al Safa, vďaka čomu
si jeho klub pripísal na konto cennú trofej
• meria 195 cm, vďaka čomu si s ním veľa miestnych často robí selfie
• svoje postrehy a zážitky z nového pôsobiska pravidelne zverejňuje
na stránke dalsomto.sk
• futbal vníma ako dynamickú a nevyspytateľnú jazdu životom

na pokračovanie

Rybárov syn

(pokračovanie z minulého čísla)

Ďalší deň na pravé poludnie
bolo na zámku Budvor všetko
pripravené na súťaž o post kráľovského radcu. Nádvorie bolo
zaplnené do posledného miestečka. V troch kreslách pred
kráľovskou lóžou sedeli súperi
a netrpezlivo očakávali príchod
kráľovskej rodiny.
Pred zahájením súťaže zatrúbili trubači a za ich tónov vyšiel
zo zámku kráľ po jednom boku
s kráľovnou Viktóriou a po druhom s dcérou Želmírou. Keď sa
usadili do kráľovskej lóže, slova
sa ujal prvý kráľovský radca,
ktorý privítal kráľovskú rodinu,
súperiacich a ostatných prítomných. Ako Filip zazrel prichá-

dzať princeznú Želmíru, už z nej
ani na chvíľočku nespustil zrak.
Veľmi sa mu páčila. Ako tak civel na princeznú, zrazu pobadal,
že aj ona mu krátko opätovala
pohľad. V hrudi sa mu razom
tak rozbúchalo srdce, že si myslel, že mu stadiaľ vyskočí.
„Dcérka moja,“ vraví kráľovná Viktória, „akosi si sa zahľadela na jedného z mládencov. Je
naozaj súci a pekný,“ dodala, keď
si ho aj ona dobre obzrela.
Ich tichý rozhovor prehlušil
prenikavý hlas prvého radcu:
„Vážení, vítam vás na
dnešnom rozhodujúcom súboji o miesto kráľovského radcu!
Dnešnú otázku pripravila princezná Želmíra. Otázka je síce
jednoduchá, ale verte, že pre vás
veľmi dôležitá. Nuž zvážte vaše
každé slovo, lebo dnes to bude
vaša prvá a aj posledná odpoveď.
Nuž, čujme princeznú!“
„Chcela by som od každého
z vás počuť odpoveď na otázku,
kedy je podľa vás človek šťastný?“ ozvala sa jemným hlasom

princezná.
Po vyrieknutí tejto pre ľudí
zvláštnej otázky to na námestí
len tak zašumelo. Všetci uprene
pozerali na mládencov a netrpezlivo očakávali prvú odpoveď.
Po hodnej chvíli, keď sa ani jeden zo súťažiacich nemal k slovu, radca hovorí:
„O odpoveď žiadam najstaršieho z vás, pána Midru.“
„Moja odpoveď znie: Šťastný človek môže byť len ten, kto
je najmocnejší.“ A Midra pokračuje: „Kto je najmocnejší,
má vlastne všetko, tak ako kráľ
Aran.“
„Počuli sme prvú odpoveď,“
rečie radca Ján a dáva slovo
druhému zo súťažiacich. „Teraz
čujme teba, pán Alfonz, ako sa ty
popasuješ s princezninou otázkou?“
„Ja si myslím, že šťastný človek môže byť len ten, kto je veľmi bohatý, lebo kto je bohatý,
ten má všetko,“ odpovie Alfonz
a spokojne si sadne do kresla.
„A čo odpovieš ty, Filip, naj-

Svoje postrehy a zážitky z
nového pôsobiska pravidelne
zverejňujete na stránke dalsomto.sk s podtitulom 86 400
x 365 x ? Vždy ste počítali svoj
život na sekundy?
- Vždy nie, nepočítam ani
teraz, ale snažím sa neodkladať
veci na potom, lebo potom tu
už človek nemusí byť. Čím viac
ľudí a reálnych príbehov pomladší zo súťažiacich?“ pýta sa
radca Ján.
Filip pomaly vstal z kresla
a skôr, ako prehovoril, sa rozhliadol po nádvorí. Až potom
smelo povedal:
„Šťastný človek môže byť každý z nás, či už je chudobný, alebo
bohatý. Šťastný človek musí byť
ale zdravý, lebo vo svojom živote som ešte nevidel chorého
šťastného človeka. Šťastný človek môže byť len ten, kto nie je
sám, človek, ktorý je milovaný,
alebo človek, ktorý miluje a je
obklopený dobrými ľuďmi. To je
podľa mňa šťastný človek.“ Filip
dohovoril a posadil sa.
„Nuž, počuli sme tri odpovede!“ prekrikuje radca ľudí, lebo
po Filipovej odpovedi to v dave
zahučalo ako v úli. „Chcel by
som požiadať princeznú Želmíru, aby nám oznámila, kto súboj
vyhral a stal sa tak radcom kráľa
Arana.“
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

V zápale hry.

znávam, tým viac si uvedomujem, aké máme my Brezňania,
Slováci šťastie a šancu plniť si
svoje sny, pretože mnoho ľudí
ju nemá. V mnohých krajinách
ľudský život nemá veľkú cenu.

FOTO: ARCHÍV M. P.

prvé ráno idem zabehať na
Lúčky, kde máme chatu a zastavím sa pri starkých. Samozrejme potom si zahráme futbal s chalanmi a sadneme na
terasku. :)

Rád sa sem vraciate?
Vy našťastie máte šancu
- Áno, veľmi rád. Zvyčajne je
plniť si svoje sny. Aké sú vaše
plány? Čo by ste ešte chceli to taký návrat v čase do môjho
detstva, na ktoré mám len tie
dosiahnuť?
(eš)
- Chcel by som naďalej hrať najlepšie spomienky.
futbal a posunúť sa do lepšej
ligy. Nadchol som sa aj pre
stránku dalsomto.sk, kde by
som chcel dať dokopy tím ľudí,
s ktorými budem spolupracovať.
V akom zmysle?
- Chcem posunúť stránku o level vyššie po všetkých
stránkach. Dizajn, obsah, propagácia. Kto chce priložiť ruku
k dielu, nech sa ozve na dalsomto@gmail.com.
Ako často sa dostanete domov do Brezna a kam vtedy
vedú vaše kroky?
- Dvakrát do roka. Vždy si

Fanúšikovia sa s vysokým Brezňanom radi fotia. FOTO: ARCHÍV M. P.
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Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta
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

Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta

vyhlasuje
v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie

Samostatného odborného referenta
na úseku investičnej činnosti
Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru investičného s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:
- VŠ II. stupňa zameranie stavebné alebo architektúra
- prax v odbore nevyžadujeme
- osobitný kvalifikačný predpoklad
- 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 Mestského úradu Brezno
v termíne do 30. júna 2017 s označením SOR na úseku investičnej činnosti.
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 na úseku investičnej činnosti
- 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. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné
miesto je 01.07. 2017.
Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:
Mgr. Zuzana Ďurišová, tel. 048/63 06 280, zuzana.durisova@brezno.sk
Mgr. Martin Juhaniak, tel. 048/63 06 221, martin.juhaniak@brezno.sk
Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
15. – 18. 6. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
19. - 25. 6. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
26. – 29. 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
Nancy je ročná nádherná fenka menšieho vzrastu, ktorá bola zachránená
z rómskej osady. Je stále trochu bojazlivá, so strachom v očiach čaká bitku :(
Hľadá novú rodinku, ktorá jej dopraje
veľa lásky a pozornosti, ktorú doteraz
nezažila. Nancy je veľmi dobrá, milá,
pokojná, nenáročná, nekonfliktná.
Nový domov hľadá v byte alebo rodinnom dome s prístupom dovnútra. Je
veterinárne ošetrená, čipovaná a pred
adopciou bude kastrovaná.

Dagy je mladý maličký psík,
ktorého pravdepodobne niekto
vyhodil. Je veľmi priateľský, prítulný, vďačný za každé pohladenie, bez problémov sa znáša aj s
ostatnými psíkmi. Je vhodný do
bytu alebo rodinného domu s
prístupom dovnútra. Je veterinárne ošetrený, čipovaný a pred
adopciou bude kastrovaný.

Benny a Žofka sú 8-roční psíkovia
hrubosrstého jazvečíka. Sú rozumní, priateľskí, znášanliví, nové domovy hľadajú v byte alebo rodinnom dome s prístupom dovnútra.
Sú veterinárne ošetrení, čipovaní
a pred adopciou budú kastrovaní.
Podmienkou adopcie je podpísanie adopčnej zmluvy a uhradenie
adopčného poplatku. Nachádzajú
sa v Brezne.

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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Mesto získalo grant na vybudovanie
nového komunitného centra
Priestory bývalého Komunitného centra Plamienok
v Zadných Halnoch pred časom zničil rozsiahly požiar. Z
tohto dôvodu už viac ako dva
roky neslúžia svojmu pôvodnému účelu, no dobrou správou je, že už na budúci rok by
sa to malo zmeniť.

Podľa štatistických údajov
žije v Brezne približne 2000
príslušníkov marginalizovanej
rómskej komunity (MRK), čo
je približne 10 % celkovej populácie mesta. Práca s nimi je
preto viac ako nevyhnutná.
Plamienok skončil v
plameňoch
Komunitné centrum je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne
poradenstvo, organizuje vzdelávanie, voľnočasové aktivity,
zameriava sa aj na občiansku
svojpomoc, a zároveň vytvára
priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj
a sociálnu prácu. Mesto Brezno
v minulosti poskytovalo služby
komunitného centra v priestoroch budovy bývalej materskej
školy v mestskej časti Zadné
Halny, kde sa združovali príslušníci MRK z celého mesta.
„Komunitné centrum Plamienok sa tešilo veľkej obľube
Autor:
PK

Strojárne
Piesok

erbium (chem.)

V apríli 2015 budovu pôvodného komunitného centra zničil požiar.

V Plamienku.

FOTO: MSÚ

klientov, navštevovali ho všetky vekové kategórie a to najmä
pre služby, ktoré poskytovalo
deťom aj dospelým. Zároveň
sa nachádzalo v lokalite, ktorá
je pre väčšinu klientov ľahko
dostupná, “ uviedla Janka Lemberková, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa. V apríli
2015 však budovu Plamienka
zničil rozsiahly požiar, po ktorom z centra zostali len časti
obvodových múrov. Odvtedy
mesto nemá adekvátne priestory na poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných
nikto

mládza

služieb, má však eminentný
záujem túto problematiku riešiť. Preto sa rozhodlo uchádzať
o prostriedky z európskych
štrukturálnych fondov a vyzerá
to, že úspešne.
Zámerom je dosiahnuť
sociálnu integráciu
Grant vo výške 325 tisíc
eur na vybudovanie nových
priestorov pre poskytovanie služieb a prevádzkovanie
komunitného centra získalo
Brezno podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok
skúmanie,
náuka,

Olina (dom.)

z eurofondov prostredníctvom
Operačného programu Ľudské zdroje. Okrem toho bude
projekt spolufinancovaný zo
štátneho rozpočtu aj mestskej
kasy. Táto iniciatíva má prispieť
k začleňovaniu osôb sociálne
vylúčených, napomôcť k ich
zapojeniu sa do ekonomického, sociálneho a kultúrneho
života v meste, regióne a celej
spoločnosti. Práve preto bude
novovybudované komunitné
centrum situované v staronovej
lokalite, kde žije najviac príslušníkov MRK.

Slovenská
sporiteľňa

súvisiaca s
ovcou

nejaké

„Na základe skúseností sociálnych pracovníkov možno
konštatovať, že len pravidelným
poskytovaním komplexných
služieb a intenzívnou prácou s
MRK možno dosiahnuť sociálnu integráciu na individuálnej a
lokálnej úrovni a preto je nevyhnutné poskytovať komunitné
a sociálne služby komplexne.
K tomu sú potrebné adekvátne
a podmienky spĺňajúce priestory,“ vysvetľuje Lemberková.
Na pôvodnom mieste
Nová budova komunitného

najvyššia karta

Republikánska
únia

jednotka dĺžky

mužské meno

Electronic Noise
Reduction

liek po česky

T1

zabíjačková
polievka

bodavý hmyz

stena

med po
francúzsky
ruské mesto

poodieraj
honosný
zákusok

obilnina
ženské meno

vidina v spánku

FOTO: MSÚ

centra bude postavená na základoch pôvodnej budovy, ktorá
sa v minulosti využívala ako
komunitné centrum. Na prvom
podlaží budú vytvorené dve
spoločenské miestnosti - klubovne, recepcia pri hlavnom
vchode, sociálne zariadenia,
sklady, stredisko osobnej hygieny, v ktorom budú sprchy, umývadlá a oddelené šatne pre ženy
a mužov, kancelárie pre komunitných pracovníkov, kuchyňa
pre praktické tréningy varenia,
všeobecná učebňa aj dielňa pre
výučbu základných remeselných zručností.
„Budova je komplexne riešená ako bezbariérová v úrovni
prvého nadzemného podlažia.
Stavebné práce budú vykonané
externou firmou, ktorá bude
vybratá v procese verejného
obstarávania v súlade s platnou
legislatívou SR a so zachovaním
podmienky sociálneho aspektu, a teda vytvorením dvoch
pracovných miest cielene pre
príslušníkov MRK počas realizácie projektu,“ dodala Zuzana
Ďurišová, vedúca investičného
odboru Mestského úradu Brezno. Proces verejného obstarávania by mal prebehnúť do konca tohto roka, pričom samotné
stavebné práce sa budú realizovať v rokoch 2018 a 2019.(eš)

T2
Pražský
symfonický
orchester

hrubšia hrada

prvá žena
Inter City
Express

EČV Popradu

údaje (prog.,
angl.)
chorvátske
mesto

starorímsky boh
lásky
mužské meno

plynná voda
dôraz

domáce zviera

francúzsky člen

naskenovaný
dokument
jemenský
prístav

klokoce, varí sa
darovalo

rieka vo
Francúzsku

Pomôcky:
LTRS,
ADEN, MIEL,
JAVA

silný (nem.)
mohol, mal
možnosť

malé oko
horúčava (hov.)

T4

kujný nerast
vodná plocha

oblečenie
vytvárala penu

slávnostná sála
prostriedok na
čistenie kovov

český zápor
poľovník

programovací
jazyk
meno tenistu
Safina

trhal burinu
kul

priehľadný
materiál
predložka

nepríjemnosť,
nešťastie
pohyb
vzduchom

nárek (angl.)
existuješ

samoty,
kopanice
Global System
for Mobile
communication

náladová
populárna
pieseň
grécky ostrov

kľukovka

rieka pri Omsku
rok po
maďarsky

am. herec
(Richard)
M foneticky

druh ovocia
krajská rada

na všetkých
miestach

súhlas (hov.)
nečistoty

vajce po
nemecky

predpona
(nádor)

T3

cér (chem.)

letter shift (skr.)

jahňa (nem.)

veci na predaj

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 23. júna.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Jarmilu Babicovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Úspešná Viktória Forster.
Z Rakúska si odniesla bronz

FK BREZNO INFORMUJE

Breznianski futbalisti
zvíťazili rozdielom triedy

Na mládežníckom medzinárodnom atletickom mítingu Internationale Franz
Schuster Memorial vo Schwechate obsadila pretekárka AK
Mostáreň MŠK Brezno Vik-

Otváracie hodiny na mestskej
plavárni v Brezne

I. trieda
27. kolo 11. júna
Brezno – Michalová 3:0
(2:0), góly Brezna: Boháčik,
Švidraň, Kleskeň, rozhodca:
Jaroslav Veľký, 150 divákov.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Jediné okresné mesto v súťaži si s Michalovou poradilo
bez väčších problémov. Už po
prvom polčase viedli domáci
2:0 a v tom druhom svoj náskok bezpečne kontrolovali,
aby v záverečnej desaťminútovke zvýšili na rozdiel triedy.
(az)
1. FK 09 Bacúch
2. FK Sokol Braväcovo
3. FK - 34 Brusno - Ondrej
4. FK BREZNO
5. TJ Tatran Čierny Balog
6. ŠK OPLPoniky
7. OFK Slovenská Ľupča
8. FK Podkonice
9. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
10. TJ ŠK Hronec
11. OFK Slovan Valaská
12. FK Šalková B
13. FK SOKOL NEMECKÁ
14. TJ Slovan Michalová
15. TJ Partizán D. Lehota

27
26
27
27
27
27
27
27
26
27
27
27
27
27
28

17 8
17 4
13 7
14 1
11 9
11 8
12 4
12 3
10 9
11 6
11 4
11 3
7 3
2 8
2 5

2 72:30
5 76:30
7 42:29
12 53:38
7 51:35
8 56:52
11 51:47
12 59:43
7 58:53
10 42:53
12 50:57
13 48:57
17 38:68
17 21:84
21 33:74

59
55
46
43
42
41
40
39
39
39
37
36
24
14
11

6.00 - 10.00
6.00 - 10.00

14.00 - 16.30
ZATVORENÉ
14.00 - 16.30
14.00 - 21.00
14.00 - 16.30
14.00 - 21.00
12.00 - 16.30

18.30 - 21.00
18.30 - 21.00
18.30 - 21.00
18.30 - 21.00

Tretie miesto pre
Alžbetu Cerovskú
Koncom mája sa v telocvični Základnej školy na
Mierovom námestí v Handlovej uskutočnilo prvé kolo
Slovenského pohára JIPAST

17
13
7
1
3
-1
-2
0
3
0
-5
-3
-18
-25
-31

v kategórii C. Na súťaži sa zúčastnila aj členka Gymnastického klubu Brezno – juniorka
Alžbeta Cerovská, ktorá získala pekné tretie miesto. (ve)

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

keď počas celého zápasu boli
lepším družstvom. Nastrelili
štyri brvná a zahodili niekoľko
vyložených gólových príležitostí, čím sa pripravili o víťazstvo. Napriek tomu si udržali
pred posledným majstrákom
IV. liga dorast U19 sk. C
druhé miesto v tabuľke.
25. kolo 10. júna
(vk)
Lovča – Brezno 1:1 (0:0), gól
Brezna: Bista, rozhodca: Mi- 1. MFK Spartak Hriňová 25 21 2 2 110:19 65 26
chal Truban, 50 divákov.
2. FK BREZNO
25 18 4 3 89:32 58 22
Po víťazstve v zápase s Prestavlkmi 4:1 breznianski
chlapci remizovali v Lovči 1:1,

tória Forster 3. miesto v behu
na 100 m v osobnom rekorde
12,64 s. V rozbehu dosiahla
ešte lepší čas 12,50 s, ale bolo
to so silnou podporou vetra.
(mč)

3. TJ - Prestavlky
4. ŠKF Kremnica
5. MFK ŽARNOVICA
6. ŠK Heľpa

25
25
25
25

16 4
17 1
15 5
11 7

5
7
5
7

94:40
56:32
86:27
67:39

52
52
50
40

13
16
14
4

7. TJ Lovča
25
8. TJ Tatran VLM Pliešovce 26
9. ŠK Prameň Kováčová 25
10. FK Šalková
25

12 4
11 4
10 2
8 2

9 70:54
11 52:41
13 65:71
15 43:78

40
37
32
26

1
-2
-4
-13

11. TJ ŠK Kremnička
12. TJ Družstevník Očová
13. OFK 1950 Priechod
14. ŠK Hrochoť

25
25
25
26

7
4
3
2

4
2
0
1

14 66:87 25
19 29:91 14
22 34:131 9
23 25:144 7

-11
-25
-30
-32

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
FK BREZNO
I. trieda
18. 6. o 17.30
Osrblie – Brezno

IV. liga
Dorast U19 sk. C
17. 6. o 17.30
Brezno - Hriňová

Alžbeta Cerovská.

FOTO: V. E.

Blíži sa druhý ročník cyklistických pretekov Tour Route 66
CK Route 66 Brezno, n. o.
a mesto Brezno organizuje už
druhý ročník cyklistických
pretekov jednotlivcov Tour
Route 66, ktoré sa uskutočnia
už 18. júna 2017.

je naplánovaný na Námestí
gen. M. R. Štefánika v Brezne
o 10.30. Pretekárov čaká neuveriteľných 111 km rozmanitým terénom nášho regiónu od
Brezna, cez Zbojskú, Tisovec,
Muráň, Telgárt, Heľpu, PolomSlávnostný štart pretekov ku a vítať ich spoločne budeme

opäť v Brezne. V spolupráci s
organizáciami zameranými na
cestovný ruch - Oblastnou organizáciou cestovného ruchu
Nízke Tatry Juh a Klastrom
Horehronie sme nezabudli ani
na najmenších športovcov, a
preto o 12.30 odštartujeme

Kinder Tour. Tohtoročnou
novinkou bude súťaž o TOP
KINDER cyklistu roka 2017.
Celým programom vás bude
sprevádzať Marek Poliak a môžete sa tešiť aj na silné hlasy Krnohárov či hudobné osvieženie
v podaní dua Potančokovcov.

Na Horehroní z roka na rok
pribúda čoraz viac nadšencov
cyklistiky. V našom krásnom
hornatom regióne vždy nájdete priestor na športové vyžitie,
novinkou sú elektrobicykle,
ktoré si budete môcť zapožičať v E-bike požičovniach,

ktoré pre vás pripravujeme.
Neváhajte sa pridať k nám a
prežiť krásnu športovú nedeľu v našom Bike & E-Bike
regióne. Viac informácií na
www.ckroute66.sk.
(pr)
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