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VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH
BYTOV NAPREDUJE

Podpora bývania mladých rodín v Brezne naberá reálne kontúry. Na ŠLN už stavebníci pokročili
s prácami na výstavbe domu s 24 nájomnými bytmi.

Podľa primátora Tomáša
Abela, mesto uvažovalo aj o
výstavbe na Mazorníkove, ale
z hľadiska dopytu po bývaní
sa rozhodlo podporiť investora vo vybudovaní bytovky
priamo v meste.
Šanca pre mladé rodiny
Dlhodobým
cieľom
breznianskej samosprávy
je systematicky podporovať mladé rodiny v Brezne.
Okrem rekonštrukcie základných a materských škôl, budovania detských ihrísk či športovísk sa ešte vlani v júni mestské zastupiteľstvo rozhodlo
schváliť výstavbu nájomných
bytov na ŠLN. „Chceme podporiť bývanie mladých rodín
na území mesta, pričom nej-

de o sociálne byty. Verím, že
aj týmto spôsobom sa nám
podarí presvedčiť mladú generáciu, že Brezno je naozaj
dobrým miestom pre život,“
uviedol primátor Tomáš Abel.
Prvé stavebné práce zahájil
developer už koncom marca
tohto roka. „Štvorpodlažný
bytový dom bude pozostávať
z dvoch sekcií, každá z nich
so samostatným vchodom.
Ostatné stavebné objekty sa
týkajú technickej infraštruktúry nevyhnutnej pre spoľahlivú prevádzku nájomného
bytového domu,“ vysvetľuje
Pavol Baxa zo spoločnosti Nájomné byty, s.r.o, ktorá projekt
realizuje. Samotný dom zahŕňa 24 bytových jednotiek,
z čoho polovicu budú tvoriť

jednoizbové byty s priemernou plochou 39 m2 a druhú
polovicu dvojizbové byty,
ktorých podlahová plocha sa
bude približovať k 58 m2.
Hrubá stavba
už v auguste
V prvej etape sa zhotoviteľ
sústredí na výstavbu bytového
domu, pričom hrubú stavbu
chce dokončiť už v auguste
a zvyšok do konca decembra
tohto roka. „Prípojky plánujeme realizovať v druhej polovici leta tak, aby sme spevnené
plochy mohli dokončiť najneskôr v septembri. Sadovými
úpravami sa dokončia práce
na exteriéri stavby v októbri,
najneskôr v novembri 2017,“
približuje Baxa.

Ako ďalej pokračoval, s kolaudáciou by chceli začať už
v decembri, aby mohli získať
právoplatné kolaudačné rozhodnutie pred 15. januárom
2018. „To umožní mestu Brezno podať žiadosť o dotáciu
a úver s perspektívou výborného bodového hodnotenia
a s väčšou šancou na úspech.“
Samospráva chce totiž získať
tieto byty do svojho vlastníctva za predpokladu, že na ich
obstaranie získa dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby
SR a úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania. Týmto je potom podmienený aj profil budúcich nájomcov bytov, o ktorých bude, v prípade úspechu,
rozhodovať práve mesto.
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Mesto požiadalo o predĺženie
prevádzky semaforov
Výstavba nájomných bytov.
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Výstavba nájomných
bytov napreduje
(Dokončenie z 1. strany )
Kto bude bývať?
O nájom sa budú môcť
uchádzať domácnosti, ktorých
príjem vo všeobecnosti nepresiahne trojnásobok životného
minima. „Ďalšou nutnou podmienkou pre nájomcu je preukázanie takých príjmov, z ktorých bude schopný splácať
nájomné. Predpokladáme, že
pôjde predovšetkým o mladé
rodiny,“ vyjadril sa na margo

cieľovej skupiny nájomníkov
Pavol Baxa.
Ako napokon dodal, ak všetko pôjde v súlade s ich predstavami, tak breznianska samospráva by mohla získať nový
bytový dom do svojho vlastníctva už v júli alebo auguste 2018.
„Predpokladáme, že mesto
Brezno má dostatok záujemcov
o nájom bytu v tomto bytovom
dome a bude schopné tieto byty
prenajať už začiatkom jesene
budúceho roka.“
(eš)

Nové priestory pre brezniansku ZUŠ-ku.

Jazda svetelnými križovatkami v Brezne je po piatej
hodine popoludní skutočne
zážitok. Vedia o tom svoje
nielen vodiči idúci v smere
od Baldovského mosta, ale aj
tí, ktorí sa snažia dostať z nemocnice na hlavnú cestu. Našťastie, riešenie je v dohľadne.

Zmena sa bude týkať všetkých semaforov v meste, vrátane svetelných priechodov pre
chodcov na Švermovej ulici.
Terajší stav je
nevyhovujúci
Rastúca intenzita dopravy sa
za posledných niekoľko rokov
nepriaznivo prejavila na zhoršenej prejazdnosti kľúčových
križovatiek v meste po vypnutí
semaforov. Na tento nevyhovujúci stav už v minulosti často
poukazoval aj primátor Tomáš
Abel, ktorý sa nedávno dokonca sám stal svedkom dopravnej
nehody so zranením rodičov
s dvoma deťmi. „Už viackrát
som urgoval o povolenie na
Slovenskej správe ciest na kruhovú križovatku na námestí,
no neúspešne. Údajne pre šírkové parametre. Tiež nesúhlasia so zabratím časti námestia
pamiatkari. Pýtam sa, ešte
koľko ľudí sa musí zraniť alebo
zabiť, aby sa riešila bezpečná
križovatka. Nehody sú tu pravidlom.“
V snahe nájsť najoptimál-

Zmena sa bude týkať všetkých semaforov v meste.

nejšie riešenie tejto situácie
mesto na podnet primátora začiatkom júna podalo návrh na
Okresný dopravný inšpektorát
(ODI), ktorým chce aspoň predĺžiť činnosť svetelnej signalizácie v rámci jednotlivých križovatiek. „Terajší stav časového
harmonogramu prevádzky
semaforov je z hľadiska vývoja dopravnej situácie, množstva áut, ktoré prejdú mestom
a bezpečnosti na križovatkách
nedostačujúci, preto chce
mesto pristúpiť k tomuto kroku,“ odôvodnil zámer radnice
náčelník mestskej polície Ján
Fedor. Ako ďalej pokračoval,
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na križovatke pri hoteli Ďumbier sa v minulosti stalo niekoľko menších, ale aj väčších dopravných nehôd práve v čase,
keď už boli semafory vypnuté.
„Križovatka nad Tescom je inkriminovaná hlavne z dôvodu
veľkého počtu chodcov, ktorí
prechádzajú z a do ostatných
obchodných centier, z turistického chodníka okolo nemocnice a v neposlednom rade aj
z nemocnice.“ Okrem zlepšenia plynulosti cestnej premávky si od tohto kroku mesto
sľubuje aj významné zvýšenie
bezpečnosti v dotknutých úsekoch.

O niekoľko hodín dlhšie
Návrh nového nastavenia
semaforov už zamestnanci
mesta spolu so šéfom mestských policajtov konzultovali
s riaditeľom ODI v Brezne. Následne na to spracovali žiadosť
o vyjadrenie k zmene režimu
svetelných signalizácií. „Po
vyjadrení ODI je nutné požiadať o stanovisko aj Slovenskú
správu ciest a Regionálnu správu ciest, následne na to musia
technické služby, ako správca
svetelnej signalizácie na území
mesta, objednať zmenu softvéru riadenia, oprávnenú osobu
a nainštalovať nový softvér,“
povedal Ján Medveď z úseku
dopravy a komunikácií Mestského úradu Brezno.
V prípade schválenia žiadosti všetkými dotknutými stranami bude časový režim prevádzky semaforov na jednotlivých križovatkách nastavený
nasledovne: Námestie gen. M.
R. Štefánika denne od 6.00 do
22.00, križovatka pri Tescu od
6.00 do 20.00, križovatka Rázusova v pracovných dňoch od
6.00 do 18.00, v sobotu a nedeľu od 6.00 do 15.00. Semafory
na priechodoch pre chodcov
na Švermovej ulici budú v prevádzke v pracovných dňoch od
6.00 do 18.00 a cez víkend od
6.00 do 12.00. Ak pôjde všetko podľa plánu, k zmene by
mohlo dôjsť už koncom leta
tohto roka.(eš)
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Základná umelecká škola
bude učiť v nových priestoroch
Od nového školského roka Základná umelecká škola
v Brezne bude vyučovať aj
v nových priestoroch v budove na Nálepkovej ulici. Minulý týždeň firma dokončila
stavebné práce, na rade sú
ešte posledné finálne úpravy.
Mesto vytvorilo adekvátne
podmienky na vyučovanie
všetkých predmetov tanečného a literárno-dramatického
odboru.
Na rade sú finálne
vysprávky a čistenie
stavby
Mesto na základe žiadosti
ZUŠky a zvýšeného záujmu
detí a rodičov sa rozhodlo
pre nich vytvoriť nové veľké
priestory, a to v budove na Nálepkovej ulici, ktorá pôvodne
slúžila ako práčovňa, neskôr
ako kotolňa. Ako informovala
vedúca investičného odboru
mestského úradu Zuzana Ďurišová, minulý týždeň firma
ukončila stavebné práce, ktorých súčasťou bola výmena
starých podláh za nové, ako aj
okenných výplní, vchodových
dverí, urobili tiež nové stierky,
vymaľovali priestory, menili
a doplnili elektrické rozvody
i zdravotechniky, ako aj sociálne zariadenia. „Keďže objekt
bude slúžiť deťom, bolo nutné
vykonať úpravy na schodisku
a doplniť svietidlá tak, aby sme
dosiahli požadovanú inten-

zitu osvetlenia pre daný typ
zariadenia. Upraviť treba ešte
priľahlý dvor, aby bol vstup
dostatočne odčlenený a na rad
prídu ešte finálne vysprávky
a čistenie stavby.“
Priestory musia doladiť aj
materiálno-technicky
Priestory mesto upravilo
tak, aby boli vhodné na vyučovanie všetkých predmetov
tanečného a literárno-dramatického odboru. Nachádzať sa
v nich bude tanečná a divadelná sála, dve cvičné miestnosti,
triedy pre individuálny prednes žiakov i prípravu učiteľov,
skladové priestory, sprchy,
šatne a sociálne zariadenia.
Premiestnením literárno-dramatického odboru sa uvoľnia
triedy v budove na Krčulovej
ulici, ktoré v budúcnosti využijú na rozšírenie vyučovania
v hudobnom odbore.
Podľa slov riaditeľky Základnej umeleckej školy Gabriely Pravotiakovej, priestory
musia ešte doladiť materiálno-technicky. „To znamená
nainštalovať zrkadlá, madlá,
javisko a všetok potrebný inventár v súlade so základnými materiálno-technickými
požiadavkami ministerstva.
Túto investíciu vyfinancujeme
z rozpočtu školy. Samozrejme,
že niektoré učebné pomôcky
i inventár presťahujeme z Krčulovej ulice na Nálepkovu.“
(md)

Vzácnu návštevu prijal primátor Tomáš Abel.
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Pred sochou gen. M. R. Štefánika.
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Primátor Brezna prijal delegáciu ľudí,
ktorí prispeli k rozvoju frankofónie
V Brezne privítali vzácnych
hostí. Primátor Tomáš Abel
v obradnej miestnosti prijal
ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj
vzťahov medzi Slovenskom
a Francúzskom.
Atonaf je Asociácia osôb,
ktoré prispeli k rozvoju frankofónie, podieľali sa na propagovaní Francúzska v našej krajine
a boli za svoju činnosť dekorovaní francúzskou vládou
rôznymi stupňami štátneho
vyznamenania. Ide o občanov
Slovenska i Francúzska, ktorí
žijú a pôsobia na Slovensku.
Tento rok zavítali do
Brezna
Členovia združenia Atonaf
každoročne požiadajú o prija-

ktorej súčasťou bol aj francúzsky veľvyslanec Christophe Léonzi, v sobotu 24. júna na pôde
mestského úradu prijal primátor Tomáš Abel, ktorý dodal:
„Teší ma, že popri úspešnej
dlhoročnej spolupráci s partnerským mestom Meudon sa
Brezno môže pochváliť už aj
návštevou združenia nositeľov
francúzskych národných radov.“
Po oficiálnom stretnutí,
ktoré obohatilo aj vystúpenie breznianskej Základnej
umeleckej školy, sa poklonili
pamiatke M. R. Štefánika pri
jeho soche na námestí, ktorého odkaz si mesto veľmi váži.
Počas návštevy hostia
Cieľom návštevy bolo nielen
absolvovali aj zaujímavý
objavovanie regiónu, mesta
výlet
Delegáciu z tohto združenia, a okolia, ale aj rozvíjanie fran-

tie niektoré z miest Slovenska,
a to s cieľom poznávať po všetkých stránkach nielen regióny.
„Vychádzajú nám maximálne
v ústrety a tentokrát sme si vybrali Brezno, ktoré má družobný styk s francúzskym Meudonom, kde pôsobil gen. M. R. Štefánik. Ceremónie kladenia vencov pri jeho soche sa zúčastňuje
aj primátor Tomáš Abel s delegáciou, a tak vznikla myšlienka usporiadať stretnutie tento
rok v Brezne. Za túto možnosť
sme mestu i pánovi primátorovi
úprimne vďační,“ povedali Mária a Christian Laur.

cúzsko-slovenských vzťahov
a vzájomných možností na poli
podnikania i kultúry. Keďže
mnohé krásy ponúka nielen
Brezno, ale celý horehronský
región, počas návštevy hostia
absolvovali zaujímavý výlet do
neďalekých obcí a vysokohorskú túru spojenú s výstupom
na Ďumbier.
„Od prvej chvíle, čo členovia združenia prejavili záujem
pricestovať na Horehronie,
snažili sme sa byť maximálne
nápomocní tomu, aby sa zámer
uskutočnil a aby u nás strávili
čo najpríjemnejšie chvíle so silnou väzbou na spoločné miesta
Francúzov a Slovákov. Verím,
že sa to podarilo,“ dodal na záver primátor Tomáš Abel.
(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 novej rubrike
s názvom K správe nášho mesta.
Úprava zelene v Brezne
sa výrazne zintenzívnila.
Koľkokrát tento rok
plánujete kosiť všetky
verejné priestranstvá
v meste?
V sezóne plánujeme plo-

chy pokosiť tri až štyrikrát,
námestie a intenzívne navštevované lokality určite aj
viackrát, keďže od minulého
roka technické služby disponujú dvoma multifunkčnými
kosačkami, ktoré sú oproti

Lavica je v určitých
hodinách zatvorená
Spojovacia lavica ponad
koľajisko železničnej stanice v Brezne je v čase od 7.00
do 13.00 uzatvorená. Dôvodom je renovácia konštrukcie.

chcú zvýšiť životnosť lavice
ošetrením konštrukcie. „V
prvej etape plánujeme opravu jedného poľa od mostárne,
pokiaľ nie je sprevádzkovaný
cestný obchvat, ďalšie práce
uskutočníme postupne po doUzatvorenie lavice je ozna- hode so Železnicami SR.“
čené z oboch strán – pri schodoch.
Lavica bude uzatvorená
do konca letných
prázdnin
Životnosť lavice zvýšia
ošetrením konštrukcie
Technické služby vyčistia
Lavica pre peších, ktorú konštrukciu od hrdze a povyužívajú nielen zamestnanci škodenej farby technológiou
firiem v areáli bývalej mostár- pieskovania – trieskaním.
ne, ale aj občania, ktorí si cez „Pri tejto technológii sa vyňu skracujú cestu na Mazor- užíva pôsobenie abrazívnej
ník alebo na políciu, bola istý látky s využitím stlačeného
čas dlhšie zatvorená z bezpeč- vzduchu. Letiace čiastočky
nostných dôvodov. Od minu- majú vysokú rýchlosť a majú
lého roka je už vo vlastníctve ostré hrany, ktoré môžu spômesta, ktoré našlo spôsob jej sobiť prechádzajúcim osobám
opätovného spriechodnenia. vážne poškodenie zdravia.
Technické služby s pomocou Následne konštrukciu ošettamojších firiem ju opravili ríme náterovou hmotou,“ vya opäť je funkčná. Dôvodom svetľuje Ivan Brozman.
Lavica bude uzatvorená do
terajšieho uzatvorenia je ďalšia renovácia. Ako informoval 31. augusta, a to v čase od 7.00
vedúci miestnych komuniká- do 13.00, mimo týchto hodín
(md)
cií a stavieb Ivan Brozman, bude sprístupnená.

pôvodným oveľa výkonnejšie, majú väčší záber, nižšiu
spotrebu a ich výhodou je to,
že majú výškové vyklápanie,
čiže po pokosení dokážu trávu vysypať priamo na korbu
vozidla alebo kontajnera.
Odpadlo tým ručné nakladanie, vďaka čomu sa postup pri
úprave zelene v meste výrazne
zrýchlil. Z rovnakého dôvodu
techničiari ešte vlani počas
troch mesiacov pracovali na
vyrovnávaní terénu niektorých trávnatých plôch, čím
dosiahli, že sa tento rok dostanú s traktorovou kosačkou aj
na miesta, ktoré boli predtým
problémové.

miesto, ktorého sa ich podnet
týka. Ideálne by bolo, keby
ho odfotili prípadne poskytli
na seba telefonický kontakt,
na ktorý by sa mohli zamestnanci TS ozvať, aby k náprave
mohlo dôjsť čo najskôr. Čo sa
týka opravy rozhlasu, oslovili
sme dodávateľskú firmu, ktorá
bude závady na mestskom rozhlase postupne odstraňovať.
Nie je nová rolba za 120
tisíc eur príliš veľký luxus
na také malé mesto, ako je
Brezno?
Stará rolba spôsobovala viaceré ťažkosti a bolo nevyhnutné kúpiť novú. Po konzultácii
so zamestnancami a klubmi
som rozhodol, že kúpime najvyššiu kvalitu a teda rolbu s
elektrickým pohonom, čo vyhovuje najprísnejším zdravotným a aj technickým štandardom. Rolba síce stála viac ako
120 tisíc eur, avšak stále sme
vo veľmi dobrej cene, keďže
prémiové stoja 150 tisíc eur a
viac. Aj táto suma je poriadna,
ale verím, že za zdravie detí a
rozvoj športu to stojí.

Kedy opravíte deravú cestu
na ŠLN pri posledných
panelákoch? Nefunguje
nám ani rozhlas odvtedy,
ako zatepľovali panelák na
ŠLN č. 26 - 28.
Podľa mojich informácií
mali technické služby začať
s vysprávkou cesty na ŠLN
v 25. kalendárnom týždni,
no nepodarilo sa im nájsť poškodený úsek cesty. Prosíme
preto občanov, aby v tomto, ale aj v ďalších prípadoch Kde sa môžu posielať
presnejšie uvádzali konkrétne životopisy a žiadosti do

ciest a chodníkov. Ako som
už viackrát uviedol na rôznych fórach, treba si uvedomiť, že máme 160 km ciest a
približne 100 km chodníkov.
Cesty a chodníky obnovujeme
priebežne tak, ako to môžete
vidieť od roku 2015, keď som
nastúpil do úradu. Niektoré
cesty a chodníky sú zanedbané desaťročia. Je to aj o našich
finančných možnostiach. Keď
spracujeme všetky podklady
- nacenenie obnovy jednotlivých ciest a chodníkov, zhodnotenie stavu a zaradenie do
Vyasfaltovali ste dopravné kategórií podľa poškodenia a
vyťaženosti obyvateľmi, predihrisko, Brezenskú ulicu,
ložím návrh našim poslancom
Lúčky aj Ulicu 9. mája.
a dohodneme sa, ktoré úseky
Prídu v tomto roku na rad
aj ďalšie cesty a chodníky? vyhodnotíme ako prioritné a v
- Áno, so zamestnancami akom objeme finančných proTomáš Abel
mestského úradu pripravu- striedkov.
primátor Brezna
jem obnovy ďalších úsekov
zamestnania? Mala by
som záujem pracovať
v penzióne, keďže
som pracovala ako
opatrovateľka asi 20 rokov.
V Brezne plánujeme výstavbu zariadenia pre seniorov
a hoci zariadenie ešte nie je
registrované na VÚC, už som
sa stretol so záujmom o prácu
v ňom. Tohto času je možné
žiadosť zaslať priamo na mesto
Brezno, odkiaľ budú neskôr
postúpené vedeniu zariadenia
pre seniorov.

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 vo štvrtok od 13.00 do 15.30
v jeho kancelárii, alebo prostredníctvom facebooku.

Obnova kina Mostár. Návštevníci sa
môžu tešiť na nové sedačky aj javisko
Zastaraný interiér kina
Mostár už bude minulosťou.
Nedávno technické služby začali s rekonštrukčnými prácami. Návštevníci sa môžu
tešiť na nové sedačky, vstupy
aj javisko.
Digitalizáciu kina má už
mesto dávno za sebou, teraz je
na rade ďalší projekt, ktorý rieši zatraktívnenie interiéru.
Obnova sa týka hľadiska
aj pódia
Breznianske kino je zatvorené, a tak tomu bude aj počas
letných prázdnin. Rozsah rekonštrukcie je dosť veľký, preto
aj práce si vyžadujú rozsiahlejší
časový priestor. Renovácia však
urobí radosť mnohým návštevníkom, pre ktorých sa brány do
tohto kultúrneho stánku znovu
otvoria v septembri. Ako povedal primátor Tomáš Abel, zlepší
sa komfort sedenia, vizuálneho zážitku či celkový dojem z
predstavenia. „Priestory chceme zmodernizovať a zatraktív-

Technické služby už odstránili sedačky v kine.

niť tak, aby sa zvýšila funkčnosť, estetickosť filmových a
divadelných predstavení, koncertov a ostatných kultúrnych
akcií. Obnova sa týka hľadiska
aj pódia,“ dodal primátor.
Sedenie bude
pohodlnejšie

Tento rok sa bude mesto zaoberať aj zmenou sklonu konštrukcie hľadiska – rekonštrukcia nosných častí s výmenou
výdrevy podlahy a následne
nainštaluje sedačky, pričom tie
staré technické služby už odstránili. Počet nových sedačiek
sa síce zníži o 71, čiže klesne
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z 386 na 315, no sedenie bude
pohodlnejšie - širšie stupne,
viacej priestoru na nohy a zlepší sa viditeľnosť.
Obnovou interiéru sa naplní snaha ponúknuť divákom
kvalitný zážitok pri sledovaní
filmov, pričom sa predpokladá
aj zvýšená návštevnosť. (md)

Začína sa Breznianske kultúrne leto
Už v piatok sa v metropole
Horehronia predstaví špička
európskej world music: francúzsko-slovenská formácia
Roc´hann a poľská kapela
Dikanda.

Kultúrne leto v Brezne začína už v piatok 30. júna a skutočne sa je na čo tešiť. Tradičné
bretónske piesne okorení nespútaný balkánsky temperament.
Lavica bude uzatvorená do 31. augusta, a to v čase od 7.00 do 13.00.
FOTO: MSÚ

Obľúbte si Bretónsko
Hudobné zoskupenie Roc´hann vzniklo pred trinástimi

rokmi na podnet dvoch Francúzov žijúcich v Bratislave.
Frédéric Jacq a Didier Rogasik mali jasný cieľ - umožniť
svojmu publiku spoznať a
obľúbiť si Bretónsko prostredníctvom hudby, spevu a tanca. Tento francúzsky región,
opradený legendami z dávnych
keltských čias, návštevníkov
opojí šíravou mora, divokými
pobrežnými stráňami, hlbokými lesmi a hrdými Bretóncami
zanietenými pre svoj jazyk a
bohatú kultúru. Podobné je to
aj pri počúvaní jeho veselých
či smutných námorníckych

piesní a tradičných bretónskych pesničiek. Roc´hann
si môžete vychutnať v piatok
30. júna o 20.00 na námestí v
Brezne. Vstup na koncert je
voľný.

Skvost svetovej world
music
V piatok do srdca Horehronia zavíta aj ďalšia kvalitná kapela Dikanda. Táto poľská skupina hrajúca žánre folk, etno a world music, sa inšpiruje
orientálnou, cigánskou aj balkánskou hudbou. Typickým
prvkom jej tvorby je vytvára-

nie nových slov a významov
v pôvodných skladbách. Má
za sebou bohatú koncertnú
činnosť v Nemecku, Grécku,
Taliansku, ale aj v Rusku či Indii. Získala tiež veľa hudobných ocenení, medzi inými v
roku 1999 prvenstvo na festivaloch Nowa tradycja či Eurofolk. Dánsky Folker magazine jej zase za album Usztijo udelil v roku 2005 cenu
Album roka. Kapela sa predstaví takisto v piatok 30. júna
o 21.00, tentokrát v nezávislom
kultúrnom priestore Bombura.
Vstupné je dobrovoľné.
(r)
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Rozvoj partnerskej spolupráce s Meudonom
podporia aj spoločné mládežnícke projekty
V polovici júna sme
v Brezne privítali vzácnu
návštevu z francúzskeho
Meudonu. Podujatie o rozšírení možností vzájomnej
spolupráce v oblasti mládeže
pripravil Mestský mládežnícky parlament.
Začať sa dá e – twinningom
Na viacerých breznianskych
školách si ešte pamätajú obdobie úspešných spoločných
projektov s partnerským
mestom Meudon vo Francúzsku. Záujmom vedenia mesta
je prispieť k tomu, aby sa na
túto niekdajšiu tradíciu podarilo po odmlke opätovne
nadviazať. Aj preto podporilo
iniciatívu miestneho mládežníckeho parlamentu a pozvalo
do Brezna zástupcov francúzskej strany, ktorí pôsobia v oblasti mládeže a mládežníckych
projektov. Na Horehronie na

základe toho vycestovala Monica Radu z Asociácie Jeana
Monneta a aspoň prostredníctvom internetového hovoru sa
breznianskym študentom prihovorila Patricia Decol Baron.
Slečna Radu na besede, na
ktorú boli pozvaní zástupcovia všetkých miestnych
základných a stredných škôl,
prítomným žiakom stručne
predstavila všetky projekty,
v rámci ktorých by sa dala
rozvíjať medzinárodná spolupráca mladých ľudí. Špeciálnu
pozornosť pritom venovala
projektu Európskych klubov,
ktorý sama koordinuje. Pani
Decol Baron následne na základe príkladu konkrétneho
projektu ukázala, že e – twinning sa dá robiť úspešne na
tisíc spôsobov. Práve tejto forme spolupráce sa nevenovala
pozornosť náhodou, je to totiž
časovo i finančne nenáročná

Rozvoj partnerskej spolupráce s Meudonom podporia aj spoločné mládežnícke proFOTO: MSÚ
jekty.

možnosť, ako spoznať rovesníkov kdekoľvek na svete. Zároveň dáva veľmi dobrý základ
pre prípadnú budúcu projektovú spoluprácu.

Konkrétne ciele
Členovia Mestského mládežníckeho parlamentu pod vedením Daniela Struhára a Slavomíra Pôbiša sa mohli zúčastniť

aj ďalších častí programu, ktorých cieľom bolo spísať niekoľko záverov pre prehĺbenie partnerstva v mládežníckej sfére.
Viac o nich prezradil jeden
z koordinátorov Slavomír Pôbiš: „Snažili sme sa o to, aby zo
stretnutia vzišiel aj konkrétny
výstup s reálnymi cieľmi. Tými
našimi pre budúci školský rok
je nájsť francúzsku partnerskú
školu pre každú z našich škôl,
ktorá o to prejaví záujem, ďalej
vytvoriť podmienky pre vznik
európskeho klubu a napokon
spoločne s aktívnymi členmi
mládežníckeho parlamentu
zorganizovať zájazd do Paríža
a navštíviť tu Asociáciu Jeana
Monneta.“
Špeciálne poďakovanie za
úspešný priebeh podujatia patrí
Ivke Potkányovej z Brezna, ktorá okrem tlmočenia ponúkla
študentom aj veľmi zaujímavú
motivačnú prednášku o štúdiu

i živote v zahraničí. Aj vďaka
tomu sa podarilo širšej študentskej verejnosti predstaviť
túto medzinárodnú iniciatívu,
ktorej hlavnú myšlienku zhrnul primátor Brezna Tomáš
Abel: „Teší ma, keď naše školy
nachádzajú rôznych zahraničných partnerov a aktívne s nimi
spolupracujú. Vďaka tomuto
stretnutiu sme mali priestor
povedať, aby sa pri medzinárodných aktivitách nezabúdalo
na naše partnerské mestá, ku
ktorým by sme mali mať prirodzene blízko.“ A konkrétne
čo sa týka spolupráce s francúzskym Meudonom, začala sa
intenzívne riešiť aj ďalšia zaujímavá myšlienka, ktorá už bola
stručne predstavená aj zástupcom z vedenia škôl. Či všetky
spomínané snahy prinesú želaný výsledok, budeme vedieť
skonštatovať už v priebehu budúceho školského roka.(sp)

NÁZORY POSLANCOV
Podpora bývania mladých rodín v Brezne naberá reálne kontúry. Na ŠLN už stavebníci pokročili s prácami na výstavbe domu s 24 nájomnými bytmi. Ako hodnotia toto napredovanie
poslanci mestského zastupiteľstva Martin Ridzoň, Erik Richter a Eva Skačanová?
Martin Ridzoň:
- Napredovanie výstavby nájomných bytov na
ŠLN v Brezne, ako aj samotnú myšlienku hodnotím veľmi pozitívne a verím, že uvedené
termíny, ktoré boli dopredu stanovené, budú
aj dodržané. Je vidieť, že stavebníci pokročili
s prácami na výstavbe domu s 24 nájomnými bytmi. Naším hlavným zámerom je v čo
najkratšej dobe a rôznymi systematickými
formami podporiť mestské bývanie mladých
rodín na území mesta Brezno, pričom nejde
o sociálne byty. V súčasnosti je veľký záujem
o bývanie a získanie mestského bytu. Mnohí občania sa ma pýtajú zrovna na túto
lokalitu a budúcu bytovku, ako napreduje výstavba, kedy bude kolaudácia, aké
sú podmienky pre získanie bývania a mnoho iných otázok. Dokonca ma oslovujú
priatelia a známi, ktorí v minulosti odišli za prácou do iných miest, príp. študujú na
univerzitách, či sú tu dostupné byty, či už mestské alebo v súkromnom vlastníctve, nakoľko by sa radi vrátili do rodného mesta. Veríme, že aj týmto spôsobom
sa nám podarí podporiť a prinavrátiť mladú generáciu späť do rodnej lokality
a presvedčiť ich, že naše mesto Brezno je naozaj dobrým miestom pre život. Kroky,
ktoré mesto podniká, smerujú okrem iného aj k tomu, aby mladá generácia bola
hrdá na to, že sú Brezňania, za čo im ako poslanec MsZ ďakujem.

Divadelné dosky na EBG ožili
Jedna z našich tried sa 15.
júna 2017 postupne premenila
na 4 divadelné scény. Šikovné
herečky zo škôl pedagogického zamerania z EBG (Brezno,
Humenné a Žiar nad Hronom)
a DSA (Trebišov) nám predstavili svoje schopnosti, vytiahli
nás z reality všedných dní a voviedli do sveta rozprávok a fantázie. Zalietala si Včielka Maja,
Maxík našiel kamaráta Danka,

Húsenička Terka sa premenila
na motýľa, Špinko a Špinka si
nakoniec les po sebe krásne poupratovali. Odborným okom
sa na divadielka pozeral Maroš
Krajčovič a svoje postrehy nám
povedal po odohraní všetkých
minipredstavení. Po jeho inšpiratívnych myšlienkach si snáď
každý z nás povedal: Dovidenia nabudúce.
(ebg)
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Erik Richter:
- S budovaním nájomných bytov samozrejme súhlasím. Mali by to byť byty pre
mladé rodiny, ktoré by zostali v meste
nielen bývať, ale aj pracovať. Je dôležité,
aby mali prácu a mohli platiť nájomné,
aby sa nestali dlžníkmi mesta. Takýchto
dlžníkov máme v meste dosť – ich dlh
na nájomnom sa vyšplhal až do výšky
300 tisíc eur. Nie som zástancom, aby
tieto byty dostali sociálne najslabšie rodiny, ktoré z dávky v hmotnej núdzi majú
problém prežiť, nie to platiť nájomné. Sú to občania, ktorí zabúdajú na
svoje povinnosti, ale poznajú svoje práva. Pri rozdeľovaní bytov je potrebné na to myslieť. Je nutné to legislatívne vo VZN podchytiť – zadefinovať podmienky prideľovania takýchto bytov. Pán primátor je právnik,
tak to spolu so zamestnancami úradu určite spracujú dobre.

Eva Skačanová:
- Vedenie mesta Brezna sa venuje, medzi
iným, aj nelichotivej situácii týkajúcej sa
nedostatku nových nájomných bytov. Myšlienka postaviť v meste byty je motivovaná
hlavne stabilizáciou mladých ľudí v našom
meste, ktorí sa rozhodujú osamostatniť sa
a založiť si tu rodiny. Odbor starostlivosti
o obyvateľa vedie dôslednú evidenciu žiadateľov o byty a pravidelne ich aktualizuje
v poradovníkoch o pridelenie bytov. Aj
vďaka tejto evidencii má príslušný odbor
relevantné informácie o dopyte po bytoch zo strany občanov mesta Brezna.
Na základe týchto poznatkov vieme, že dopyt prevyšuje ponuku a preto sa
teším, že práce na výstavbe bytovky postupujú v súlade s nastaveným harmonogramom stavebných prác. Byty budú spĺňať bežný štandard a aj uvedená
lokalita – sídlisko ŠLN predstavuje príjemné prostredie vhodné pre bývanie
rodín s malými deťmi. Je to dobrá správa pre všetkých občanov mesta, ktorí
si potrebujú riešiť svoju bytovú otázku formou nájomných bytov. Takže už na
budúci rok sa mnohí budú môcť potešiť sťahovaním do „svojho“ nového bytu. Prajem im, aby tam našli svoj ozajstný domov.

Vzdelávacie aktivity v Nízkoprahovom
dennom centre Lúč pokračujú
Aj tento rok mesto Brezno pokračuje v poradenskovzdelávacích aktivitách pre
klientov zariadenia sociálnych služieb – Nízkoprahové
denné centrum Lúč. Hlavným
cieľom je zvýšenie vnútornej
motivácie klientov.
Po vzdelávacích prednáškach
z oblasti pomoci pri uplatnení
sa na trhu práce, ktorú viedla Mária Poliaková z ÚPSVR
Brezno a poskytovania prvej
pomoci pod vedením Márie
Parobekovej zo Slovenského
Červeného kríža, nasledovala
prednáška Ľubice Štugnerovej
z Ligy aktívnych občanov Slovenska na tému medziľudských
vzťahov. Poslednou bola téma z
oblasti psychických ochorení,
ktoré sa v súčasnosti vyskytujú
veľmi často - depresia. Prednášku viedla psychologička z
ÚPSVR Brezno Miriama Oceľová. Okrem iného upozorni-

Vzdelávanie v Nízkoprahovom dennom centre Lúč.

la na príznaky tejto diagnózy,
kedy sa jedná už o ochorenie,
ktoré vyžaduje návštevu lekára
a čo patrí medzi jeho najčastejšie spúšťače. Pri tomto ocho-

rení je významná aj pomoc a
všímavosť najbližšieho okolia.
Veríme, že sa podarilo aspoň
sčasti upozorniť na závažnosť
tohto dnes už civilizačného
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problému. Týmto chceme poďakovať za ochotu, ústretovosť
a čas všetkým prednášajúcim.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
(jl)
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Že čo tu v Brezne? No predsa toto...
Narodila sa v Lučenci, vyrastala v Brezne, už viac ako
desať rokov žije v Bratislave,
ale vracia sa do Brezna. Lebo
ako vraví, je Brezňanka.

Mária Horská, v súčasnosti
študentka Sokratovho inštitútu, miluje prírodu a cestovanie.
Viac ako štyri roky pracovala pre Greenpeace. Je vášnivá
backpackerka, po našom batôžkárka, ktorá sa hocikam vyberie
len s batohom a stanom. A vraj
s tým neprestane, kým neuvidí
celý svet. Jej všestrannosť dokazuje aj viac ako štvorročná
práca pre Greenpeace a nemá
ani problém zahrať si v bratislavskom anglicky hovoriacom
divadle Bridgin’Drama. Napokon, veď vyštudovala kulturológiu na Univerzite Komen- Lesnícky skanzen.
ského. A to je veda, ktorá v sebe
„naj“ zážitok?
spája „všetko možné“.
- Ťažko sa mi vyberá jeden
Takže prečo ste sa rozhodli „naj” zážitok, lebo za celý rok
prišlo toľko podnetov, že by to
práve pre kulturológiu?
- Musím porozmýšľať, bolo stačilo na samostatný článok!
to už dosť dávno. (Úsmev.) Na Na prvom mieste by boli asi
strednej škole ma najviac bavi- ľudia, ktorých som tam streli humanitné predmety, a keď tla, a potom určite posledný
som sa hlásila na vysokú, vedela workshop s Erikom Balážom v
som, že určite chcem ísť týmto divočine vo Vysokých Tatrách.
smerom. No nevedela som sa Videli sme medvedicu s medrozhodnúť pre jeden konkrétny vieďatkom a to bol fantastický
odbor a kulturológia vyzerala, pocit.
že by to mohol byť taký mix
Podmienkou úspešného
všetkého, čo ma zaujíma. A nakoniec to tak aj bolo, počas štú- ukončenia Sokratovho inštidia sme prebrali základy z dejín tútu je vymyslieť, vypracovať a
umenia, sociológie, filozofie, zrealizovať vlastný projekt. O
histórie, ale napríklad aj Public čom je ten váš?
- Je o Brezne a o zaujímavých
relations a marketingu.
miestach, ktoré sa v meste a
Počas štúdia na Univerzite okolí nachádzajú. Vždy ma zaKomenského ste si na jeden mrzí, keď začujem od známych,
semester „odbehli“ do Prahy, že v Brezne sa nič nedeje a že
ale aj do Iasi v Rumunsku. Čo tu nič nie je. Ja si to nemyslím!
Rozhodla som sa teda dať dovás zlákalo do Rumunska?
- Rok predtým, ako som do kopy miesta, ktoré stojí za to
Rumunska odišla na študijný navštíviť a kde sa dá zmyslupobyt, som tam bola cez prázd- plne tráviť voľný čas. Vytvorininy na letnom medzinárod- la som webovú stránku Čo tu
nom projekte. A tak sa mi tam v Brezne?, kde by sa dali nájsť
zapáčilo, že som sa chcela vrátiť. všetky pokope.
Rumunsko je krásna krajina, a
Nápad vytvoriť webovú
podľa mňa aj čierny kôň Európskej únie. Prirástla mi k srdcu. stránku www.cotuvbrezne.sk
ste dostali počas štúdia, alebo
V súčasnosti študujete na ste ho už dlhšie „nosili v hlaSokratovom inštitúte. Ročné ve“?
- Nebol to spontánny nápad,
štúdium už vlastne končí... váš

na pokračovanie

Rybárov syn

(pokračovanie z minulého čísla)

„Počuli sme tri odpovede,
ktoré boli zaujímavé, ale odpoveď mládenca Filipa bola najmúdrejšia a najvýstižnejšia,“
oznámila princezná. „Preto
vyhlasujem za víťaza najmladšieho súťažiaceho, mládenca
Filipa. Gratulujem mu k získaniu miesta kráľovského radcu
na zámku Budvor a pozývam
ho k nám do zámku.“
Filip sa po slovách princeznej dlho nevedel spamätať
z toľkého šťastia. Až na tretie
vyzvanie princeznej sa pobral
pred kráľa.

„Aj ja ti gratulujem
k dnešnému víťazstvu a verím,
že nebude posledné v tvojom
živote,“ povedal kráľ Aran
a podal Filipovi pravicu. Potom mu blahoželala aj kráľovná.
„Som veľmi rada, že si bol
najlepším práve ty. Dúfam, že
svoju múdrosť budeš rozsievať všade okolo seba,“ vyriekla
princezná.
Šťastný Filip prijímal gratulácie aj od ostatných prítomných,
medzi gratulantmi nechýbali
jeho priatelia Lero a Žmuro.
„Sme na teba hrdí. Ale dúfame, že po tvojom úspechu
sa naše priateľstvo neskončí,“
s obavou mu vraví Lero.
„Čo vám to napadá! Boli sme
aj ostaneme navždy priateľmi,“
upokojuje ho Filip.
„A aby som nezabudol,“ skáče im do reči kráľovský radca
Ján, „od dnešného dňa budeš

Majka na Čiernohronskej železničke.

FOTO: ARCHÍV M. HORSKEJ

premýšľala som nad niečím
podobným už dlhšie. Len som
si na to nevedela nájsť čas, vždy
bolo niečo iné a dôležitejšie,
čomu som sa chcela venovať.
Sokratov inštitút mi na projekt
takpovediac vytvoril priestor,
zrazu sa stal mojou prioritou a
začala som na ňom naozaj pracovať.
Nie ste rodáčka z Brezna, ale
vyrastali ste tam. No už niekoľko rokov žijete v Bratislave.
Je váš projekt, obrazne povedané, aj návratom do detstva?
- Áno, narodila som sa v Lučenci, ale len preto, lebo moja
mama odtiaľ pochádza a pred
svadbou tam pracovala v nemocnici. Ale moji rodičia už v
tom čase žili v Brezne. Takže v
Lučenci som sa naozaj len narodila a v podstate som Brezňanka. (Úsmev.) Aj ja sama som si

FOTO: ARCHÍV M. HORSKEJ

nedávno uvedomila, že projekt našom regióne, ale na celom
je určite aj o návrate do tohto Slovensku.
mesta, do detstva. V posledA koľko miest už na stránke
ných rokoch som sa sem vracala len veľmi zriedka a Brezno mi máte?
- Zatiaľ je zverejnených len
začalo chýbať.
prvých šesť miest, ale nafotePoznáte dobre Brezno a kraj ných a „otestovaných” mám už
okolo Brezna? Ktoré miesto takmer dvadsať a na zozname je
ste na web cotuvbrezne zavesi- ich už cez tridsať. A ako som už
spomínala, zoznam sa každým
li ako prvé?
- Myslela som si, že poznám, ďalším výletom rozrastá a rozale už si to nemyslím. (Smiech.) rastá...
Totiž skoro vždy, keď ideme
Zrejme by ste privítali, kekvôli webu na nejaký výlet, po
ceste objavíme ďalšie miesto, by vás Brezňania – ale nielen
o ktorom som ani nevedela, že oni, inšpirovali svojimi tipmi
existuje, a tiež vyzerá byť zau- na zaujímavé miesta v Brezne
jímavé. Tak si to vždy zapíšem a okolí.
- Áno, to by bolo super!
a zoznam sa mi už poriadne
rozrástol... Úplne prvý článok Chcem, aby sa do tvorby stránna webe však bol o Lesníckom ky zapojili aj obyvatelia mesta
skanzene v Čiernom Balogu, alebo jeho návštevníci. Aby mal
lebo je to jedno z mojich naj- projekt aj komunitný rozmer,
obľúbenejších miest nielen v aby sme možno začali byť na

Brezno trochu viac hrdí. Mesto
je totiž podľa mňa také, akí sú
aj jeho obyvatelia. Je zrkadlom
ľudí, ktorí v ňom žijú.

Uplynulo niekoľko týždňov,
ba aj mesiacov, a Filip, aj keď
sa viac a viac udomácňoval na
zámku Budvor, stále myslel na
návrat k svojim rodičom. Raz
sa naskytla vhodná chvíľa a
Filip vyriekol svoju prosbu
pred kráľom:
„Pán kráľ, chcel by
som na pár dní odísť
domov pozrieť otca
a matku. Bývajú
ďaleko, pri rieke
Bád, a verte, že
som ich nevidel celých päť rokov.“
„Môžeš odísť,
Filip, a nezabudni
rodičov odo mňa
pozdraviť,“ súhlasil
kráľ a odišiel do kráľovských komnát.
„Mohla by som
ísť s tebou?“ pýta sa princezná
Želmíra Filipa,

keď kráľ odišiel.
„Pravdaže môžeš, princezná.
Veď ty si môžeš priať všetko.
Len neviem, čo na to povedia
tvoji rodičia.“
„To už nechaj na mňa, prehovorím svoju matku a tá zase
otca. Odídeme už zajtra?“ pýta
sa princezná.
„No nedbám, aj zajtra,“
odpovedá šťastný Filip, lebo
s princeznou by šiel aj na kraj
sveta a keby chcela, aj ďalej.
Celý rozhovor Filipa s princeznou si vypočul za pootvorenými dverami kráľov synovec Kamur, ktorý sa už dlho
obšmietal okolo princeznej
a neustále jej nadbiehal, aj keď
oňho nejavila záujem. Teraz
hneď utekal za kráľom, aby mu
prezradil, čo Filip s princeznou
chystajú.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

bývať, Filip, na zámku, na po- Aran súhlasil s jeho prosbou
schodí, tam, kde je otvorená a oboch zamestná pri hradnej
okenica.“
stráži.
Skôr ako sa Filip s Lerom
a Žmurom rozlúčili, sľúbili si,
že zajtra podvečer sa stretnú
na námestí.
Nasledujúci podvečer sa
zišli v mestskom hostinci,
usadili sa za drevený stôl a
Lero hovorí:
„Sme radi, Filip, že
sa ti podarilo dostať na
zámok, tak ako si si to
zaumienil.“
„Mne sa to podarilo, ale teraz musím
niečo vyhútať, ako
by som aj vás dostal
do zámku,“ hovorí
Filip.
Prešli dva dni
a Filip zvestoval
svojim kamarátom radostnú
zvesť, že kráľ

Aktívne ste pôsobili v Greenpeace. Príroda vám určite nie je ľahostajná. Čo sa v
Brezne a okolí po rokoch dosť
zmenilo v prospech alebo naopak, v neprospech prírody?
- Za jeden z najväčších problémov v okolí Brezna považujem megalomanský výrub lesa
v Nízkych Tatrách. To sa určite
zmenilo v neprospech nielen
prírody, ale čoskoro to dobehne aj nás, ľudí. Podľa mňa je to
jedna veľká katastrofa, ale asi sa
všetko deje „v súlade so zákonom“...
Veľa cestujete. Kde ste sa cítili tak najlepšie a chceli by ste
sa tam vrátiť?
- Cestovanie milujem a aj
vďaka nemu som sa začala
vracať napríklad do Brezna.
(Úsmev.) Je to klišé, no naozaj
sa mi potvrdzuje, že nie je až
také dôležité kde, ale s kým. No
ak by som si mala vybrať, tak
najlepšie sa cítim na Balkáne,
mám rada ten chaos a ruch a plné ulice ľudí. Neviem, či by som
tam dokázala žiť, ale cestovať po
týchto končinách sveta je pre
mňa vždy úžasný zážitok.
Anna Gudzová

KULTÚRA / OZNAMY
29. 6. 2017

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU BREZNO

Spoločnosť M. R. Štefánika, Miestne kluby Brezno a Liptovský Mikuláš

Ponúka pre deti od 7-13 rokov

SPOLUORGANIZÁTORI
Klub slovenských turistov, Obecný úrad Podbrezová,
Horská služba Nízke Tatry-juh, Železiarne Podbrezová,
Mesto Brezno, Chata pod Ďumbierom

15. júla 2017 na Chate gen. M. R. Štefánika pod Ďumbierom

POZÝVAJÚ ČLENOV A MILOVNÍKOV
NÍZKOTATRANSKEJ PRÍRODY
NA SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE,
KTORÉ SA USKUTOČNÍ PRI PRÍLEŽITOSTI

športové a táborové hry v prírode, výlet na
Dedečkovu chatu, banský náučný chodník
v Španej doline, EUROPACINEMAX kino
kúpalisko Kováčová, Bystrianska jaskyňa,
Tarzánia, hľadanie pokladu, tvorivé dielne a
zaujímavé súťaže

137. VÝROČIA NARODENIA
M. R. ŠTEFÁNIKA

Cena: 70 €

II. turnus:
tvorivé dielne a súťaže, olympiáda
netradičných športov, TERRA PERMONIA
Banská Štiavnica, Donovalkovo, Holidaypark
Kováčová, Lesnícky skanzen Vydrovo, vláčik,
hry v prírode

11.00 - 12.00 hod.
stretnutie účastníkov pred chatou
12.00 hod.
spomienka na 137. výročie narodenia M. R. Štefánika
položenie venca a príhovory hostí

Cena : 70 €
V cene je zahrnuté: denný program, obed, pitný režim počas činnosti v CVČ,
cestovné, poistenie, vstupné, odborný pedagogický dozor, materiál a drobné
ceny na súťaže, režijné náklady
Program môže byť v priebehu tábora prispôsobený počasiu a počtu
detí.
Denná dochádzka od 8,00-16,00 hod
Kontakt: CVČ, Školská 7, 97701 Brezno
tel. číslo : 0910 105 111
e-mail: cvcbrezno@cvcbrezno.edu.sk
www.cvc-brezno.sk

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
29. 6. – 2. 7.
3. - 4. 7.
5. 7.
6. – 9. 7.
10. – 13. 7.

Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
Afrodita, Nám. gen. M. R. Štefánika 8
Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
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.

Harmonogram prevádzky materských škôl počas
letných prázdnin 2017
Prevádzka MŠ
júl
Materská škola pri ZŠ K. R. Pionierska 4
Dr. Clementisa 3
zatvorená
Nálepkova 50
zatvorená
Materská škola pri ZŠ Pionierska 2
Hradby 9
otvorená
Boženy Němcovej 17
zatvorená
Materská škola pri ZŠ MPČĽ otvorená

august
zatvorená
otvorená /31.7. - 25.8.
zatvorená
zatvorená
zatvorená

Danka a Janka sú ďalšie nechcené vyhodené
šteniatka. Majú približne dva mesiace, v dospelosti predpokladáme, že budú väčšieho
vzrastu. Sú to typické veselé, hravé, nezbedné
šteniatka, sú kontaktné, zvyknuté na spoločnosť iných psíkov. Hľadajú aktívnych majiteľov, ktorí majú čas a chuť sa psíkovi venovať a
doprajú im veľa pozornosti a lásky. Sú veterinárne ošetrené a čipované.
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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Do Brezna po prvýkrát zavíta
rezňan
mestské noviny
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festival dychových hudieb

Dychový orchester Brezno. 

Ste milovníkom dychovej hudby? Ak áno, potešíme vás. Už
tento víkend sa v Brezne uskutoční dvojdňový festival Dychfest, na ktorom sa predstaví viac
ako pätnásť rôznych kolektívov.
Organizátormi 27. ročníka putovného festivalu Dychfest 2017,
ktorý sa uskutoční cez víkend 1.
a 2. júla, sú Združenie dychových
hudieb Slovenska v spolupráci
s mestom Brezno a Dychovým orchestrom Brezno.
Prídu dychovky zblízka i
zďaleka
Festival zavíta do Brezna po
prvýkrát na žiadosť domáceho dychového orchestra, a to pri príležitosti 65. výročia jeho vzniku, a tiež
vďaka úspechom dychovej hudby
Autor:
PK

tyč na voze

športová
skratka
Belgicka

FOTO: S. MARČOK

v Brezne v detskej kategórii ako aj
malých dychových hudieb. Ako
informoval predseda ZDHS Vladimír Dianiška, vystúpia dychové hudby rôznych vekových či do
obsadenia „veľkostných“ kategórií
z rôznych oblastí Slovenska a aj
zo zahraničia. Okrem domácich
kolektívov sa predstaví Sitňanka z
Banskej Štiavnice, Kolarovičanka
z Bytče, Grinavanka z Pezinka, Tanečný orchester Valaská, DH Železiarne Podbrezová, Nováčanka
z Košíc, Selčianka z Banskej Bystrice, 100-členný orchester ZDHS,
Vlčovanka z Trenčína a hostia
spoza hraníc, dychovky z Čiech
ako aj z rumunského Nadlaku.

pochodom orchestrov ulicami
mesta, pričom sprievod okrem
spevu a hudby oživia aj mažoretky
z Hradišťa a z Prešova. Podujatie
pod moderátorskou taktovkou
Anny Švoňavovej a Jozefa Ambróza sa bude konať na severozápadnej strane námesia, v prípade
nepriaznivého počasia v Aréne.
„Za pomoc už vopred ďakujeme
hlavnému partnerovi Dychfestu Fondu na podporu umenia, ktorý
podporil podujatie z verejných
zdrojov, partnerom Dychfestu - Hudobnému fondu a SOZA,
spoluorganizátorovi mestu Brezno, ako aj mediálnym partnerom
- RTVS Rádio Regina, Tv Hronka,
MY Horehronie, Brezňan a časopisu Naše muzika,“ dodal VladiPodujatie oživia aj
mír Dianiška.
mažoretky
(md)
Festivalové dni začnú o 13.40

výrobca lyží

Futbalový klub Army Air Forces

patriaci Dánovi

odnes, odvleč

priprav
dopredu, porob

starorímsky boh
lesov
cicavec (čes.)

hlavné jedlo
dňa

kartársky výraz

ako (nem. )

bodná zbraň

prebrala sa k
životu

Radovan (dom.)
občiansky odev

4 v Ríme

budova

toto po rusky

kúty

inakšie

ženské meno

čmud, kúr

kráča
vyrobená z ipy

T4
František
(dom.)
alebo (čes.)

poľské umelé
vlákno

suché pečivo

česká TV
stanica
vsakovanie
(zried.)

udieraj ma
útoky

miestnosť vo
väzení
preteky (zast.)

kód eskimáčtiny

cit. upozornenia
papagáj

hádam, azda
otec (hyp.)

malé body
ruský súhlas

model škodovky
rubídium
(chem.)

oslavná báseň
symetrála

osobné zámeno

ozn. lietaidel
Sýrie
prehrávač
hudby

izba (chorv.)
predložka

biograf
slonie zuby

prevážajú
pohyb kyvadla

T1
zabíjačková
polievka

Ladislav (dom.)
kladná
elektróda

diera v zemi
zadivenie sa

Elektráreň
Vojany

žid. mužské
meno
obleje horúcou
vodou

časť tela
prezývka am.
vojaka

zavčasu

Európska
Komisia

kočovníci
patriaci ocovi

Alžbeta (dom.)
poozobávaj

kapor po rusky

Pomôcky:
SKIP, YK,
SOBA

patriaci Alovi
Mohamendov
druh a radca

"múdry" vták
mastná tekutina

dar nevesty
konštrukcia
strechy

kilovolt

Min. obrany
horúčava (hov.)

vynechať (angl.)
mäkká stupnica

T2

T3

zvratné zámeno

sibírsky veľtok

prvý muž

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 7. júla. Výherca
získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Vlastu Dandulovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Na Behu olympijského
dňa dominovali škôlkari
Do Brezna opäť po roku zavítal Beh olympijského dňa.
Podujatie už bolo tradične
propagáciou olympijskej
myšlienky, pohybovej aktivity
a zdravého životného štýlu.

z Brezna. Podľa slov riaditeľa
Behu olympijského dňa Milutína Černáka, účasť škôlkarov
bola takmer 100-percentná.
„Na druhej strane v porovnaní
s predchádzajúcimi ročníkmi
základné a stredné školy sa nezapojili, okrem Pionierskej 2.“
Cieľom nebolo vyhrať, ale zúNajstarším účastníkom bol
častniť sa.
73-ročný Stanislav Bobák z Michalovej. „Zúčastnilo sa 783
Popri behu si účastníci
pretekárov, vrátane tých, ktorí
vyskúšali aj iné aktivity
zavítali na sprievodné akcie.
Olympijský klub Banská
„V porovnaní s minulosťou je
Bystrica, AK Mostáreň MŠK
to určitý pokles. Máme ešte dve
Brezno, ZŠ s MŠ Pionierska 2
akcie do konca júna, ktoré síce
Brezno a mesto Brezno vo štvrrazantne neovplyvnia konečný
tok 22. júna v rámci 26. ročníka
výsledok BOD 2017 v Brezne,
celoslovenského športového
spokojnosť však môžeme vypodujatia zorganizovali Beh Beh olympijského dňa.
FOTO: MSÚ
sloviť všetkým, ktorí sa spoluolympijského dňa, určeného
podieľali na športových aktipre všetky vekové kategórie od skúšali streľbu zo vzduchovky, Najsilnejšia bola účasť
vitách v mesiacoch máj a jún
pohybové aktivity zdravého ži- škôlkarov
škôlkarov až po dospelých.
Na podujatí sa zúčastnili v Brezne,“ dodal na záver MiluPopri behu na trati dlhej 100 votného štýlu ako aj najmenší
(md)
takmer všetky materské školy tín Černák.
– 900 metrov si účastníci vy- kreslenie na asfalte.

Florbalový turnaj v Aréne Brezno

FK BREZNO INFORMUJE

Dorast postúpil do tretej ligy
I. trieda
28. kolo 18. júna
Osrblie - Brezno 5:2 (4:2),
góly Brezna: Švidraň, Telka,
rozhodca: Marek Matušík,
100 divákov.
Hosťujúce Brezno viedlo
už 2:0, ani to mu však na body
nestačilo. Domáci ešte do prestávky otočili a jediným gólom
druhého polčasu si svoje vedenie ešte poistili.
(az)
1. FK 09 Bacúch
2. FK Sokol Braväcovo
3. FK - 34 Brusno - Ondrej
4. TJ Tatran Čierny Balog
5. TJ ŠK Hronec
6. FK BREZNO
7. OFK Slovenská Ľupča
8. FK Podkonice
9. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
10. ŠK OPL Poniky
11. OFK Slovan Valaská
12. FK Šalková B
13. FK SOKOL NEMECKÁ
14. TJ Partizán D. Lehota
15. TJ Slovan Michalová

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

17 8
18 4
14 7
12 9
13 6
14 1
13 4
13 3
11 9
11 8
11 4
11 3
7 3
2 5
2 8

3 72:31
6 80:37
7 43:29
7 53:36
9 47:46
13 55:43
11 54:49
12 66:46
8 66:62
9 57:54
13 53:64
14 50:61
18 38:71
21 33:74
18 23:87

59
58
49
45
45
43
43
42
42
41
37
36
24
11
11

17
16
7
3
3
1
1
0
0
-1
-5
-6
-18
-31
-28

Brezno - Hriňová 0:8 (0:1),
rozhodca: Stanislav Riša, 10
divákov.
V poslednom majstrovskom zápase, pred ktorým už
chlapci mali isté druhé miesto
zaručujúce postup do vyššej
súťaže, v oklieštenej zostave
prehrali s vedúcim družstvom
vysokým rozdielom. Chlapci napriek dobrému výkonu
v prvom polčase sa dopustili
školáckych chýb hlavne v obrannej fáze hry. Veríme, že to
bude pre nich poučenie pre
budúci súťažný ročník v tretej
lige.
(vk)
1. MFK Spartak Hriňová 26
2. FK BREZNO
26
3. TJ - Prestavlky
26
4. ŠKF Kremnica
26
5. MFK ŽARNOVICA
26
6. ŠK Heľpa
26
7. TJ Lovča
26
8. TJ Tatran VLM Pliešovce 26
9. ŠK Prameň Kováčová 26
10. TJ ŠK Kremnička
26
11. FK Šalková
26
12. TJ Družstevník Očová 26
13. OFK 1950 Priechod 26
14. ŠK Hrochoť
26

22 2
18 4
17 4
18 1
16 5
12 7
12 4
11 4
10 2
8 4
8 2
4 2
3 0
2 1

2 118:19 68
4 89:40 58
5 104:44 55
7 60:32 55
5 89:28 53
7 70:40 43
10 70:58 40
11 52:41 37
14 69:81 32
14 70:88 28
16 44:81 26
20 30:95 14
23 35:134 9
23 25:144 7

29
19
16
16
14
4
1
-2
-7
-11
-13
-25
-30
-32

Matúš Páleník opäť
na stupni víťazov
FOTO: FBC

júna si zmerali sily chlapci,
rýchle protiútoky, neskutočné
brankárske zákroky a emócie
na ploche boli tiež dôkazom,
že ich tento šport stále baví
a snažia sa v ňom zdokonaľovať. S mnohými z nich rátame
taktiež vo vybudovaní tímu

starších žiakov či dorastu.
Chcel by som sa touto cestou
poďakovať chlapcom z tímu
za pomoc pri organizovaní
turnaja, kvalitne odpískané zápasy a vedúcim tímov
za disciplinované správanie
družstiev. Pevne verím, že

v ďalšom školskom roku sa
budeme stretávať častejšie.
Výsledky: dievčatá:1. ZŠ
Pionierska 2, 2. ZŠ Valaská,
3. ZŠ Mazorníkovo, chlapci:
1. ZŠ Mazorníkovo, 2. ZŠ Pionierska 4, 3. ZŠ Telgárt.
(ds)

Atlétky ZŠ s MŠ Pionierska 2 medzi najlepšími
kolektívmi základných škôl na Slovensku
Po splnení si víkendových
klubových povinností v Dubnici nad Váhom , kde prebiehalo 3. kolo MSsAZ družstiev
staršieho žiactva, čakali o dva
dni neskôr atlétky ZŠ s MŠ
Pionierska 2 Školské MSR
v atletike družstiev ZŠ, ktoré
sa konali v Nových Zámkoch.

Už v minulom roku sa tomuto mladučkému kolektívu
podarilo prebojovať na MSR,
kde však ešte nesiahli na medailové umiestnenie. Tento
rok si dievčatá nechceli dať
ujsť ďalšiu šancu. Hoci sa
v úvodnej disciplíne v behu
žiačok na 60 m zranila Viktória Forster, ktorá nemohla
pokračovať v súťaži a nádeje
na vyššie umiestnenie družstva boli ohrozené, dievčatá
dokázali, že tak ľahko neodídu bez boja. V úmornej horúčave siahli na dno svojich
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IV. liga
Dorast U19 sk. C
26. kolo 17. júna

Posledné dve stredy boli
v Brezne v znamení florbalu.
Florbalový klub Brezno tak,
ako každý rok, usporiadalo
tradičný turnaj pre všetky základné školy na Horehroní.
Turnaj bol akousi náhradou
za Horehronskú florbalovú
ligu, ktorú sme tento školský rok nemohli zorganizovať. Dňa 7. júna sme privítali
dievčenské družstvá. Je naozaj
zaujímavé, ako kvalita tohto
športu postupne narastá aj
v našom regióne. Od prvotných turnajov, kedy dievčatá
„len zametali“, bolo v tímoch
vidieť šikovnosť a prehľad
v hre. Pevne verím, že tie, ktoré boli na turnaji, zasiahnu do
florbalových bojov vo farbách
FBC Horehronec. Dňa 14.

Brezňan
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psychických aj fyzických síl
(výsledok závisel od hodnoty
ich individuálnych výkonov)
a nakoniec sa mohli tešiť z titulu druhého najlepšieho kolektívu na Slovensku medzi
ZŠ. Premožiteľa našli len v podobe Športového Gymnázia

Trenčín, ktoré bolo jasným
favoritom. Fakt, že dokázali
poraziť ďalšie športové gymnáziá (Košice, Nitru aj Bratislavu), ktoré majú neporovnateľne lepšie podmienky na
prípravu, dokazuje, že tieto
dievčatá, ktoré vyrastajú v ne-

adekvátnych tréningových
podmienkach (už sme spomínali pri iných úspechoch – bez
atletickej dráhy), dosahujú
výbornú výkonnostnú úroveň. Čoho dôsledkom je opäť
odchod tých najlepších, o ktoré prejavili paradoxne záujem
športové gymnáziá, ktoré sme
dokázali v tejto súťaži poraziť.
Najlepšie individuálne
umiestnenia: 4. miesto Viktória Dunajská (800m - 2:24,93
– len stotiny od tretieho poradia), 7. miesto Králiková
Kristína (vrh guľou – 9,36), 7.
miesto štafeta 4x60 m (34,46
– bez zranenej V. Forster), 8.
miesto Kvietková Laura (hod
kriketovou loptičkou- 46,80).
Poďakovanie patrí aj ostatným
členkám družstva: Lenke Barnákovej, Karolíne Berčíkovej,
Sáre Ambrosovej, Eliške Štulrajterovej, Andrei Tokárovej
a Katke Kučerákovej.
(jch)

Pri úmornej horúčave sa
24. júna v Trenčíne konali
MSR v atletike mladšieho
žiactva. V našej trojčlennej
výprave mal pri nádeji na
osobný rekord najväčšiu
šancu na medailové umiestnenie Matúš Páleník.
Svoju úroveň výkonnosti nám potvrdil už v halovej
sezóne ziskom striebornej
medaily v behu na 1500 m.
Hoci sa počas prvej časti letnej sezóny v rámci prípravy
venoval aj iným disciplínam,
na MSR nastupoval opäť na
tejto trati. Tabuľkové umiestnenie na štvrtom mieste nasvedčovalo, že pri zabehnutí
osobného rekordu a zvládnutí taktiky, by mohol aj tentoraz zabojovať o popredné
umiestnenie. Štart bežcov
na 1500 m v tých najvyšších
celodenných teplotách ne-

bol jednoduchý a veľa bežcov doplatilo práve na tieto
poveternostné podmienky
a do cieľa nedobehli. Matúš
to zvládol výborne, hlavne
v druhej polovici trate, kde
sa mu súperi vzdialili a málokto predpokladal, že tento
náskok dokáže dobehnúť. No
Matúš zabojoval a neuveriteľným spôsobom dokázal tento
náskok nielen dobehnúť, ale
svojich súperov v konečnom
finiši aj poraziť. V osobnom
rekorde na 1500 m, zlepšenom o päť sekúnd (5:06,27),
obsadil druhú priečku. Hoci
sa ďalšie dve pretekárky AK
Mostáreň MŠK Brezno (Kristína Zacharová a Andrea Tokárová) neprebojovali do finálových umiestnení, získali
veľké skúsenosti, ktoré budú
mať možnosť v ďalšej sezóne
zúročiť čo najlepšie.
(jch)
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