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NOVÝ NÁKUPNÝ PARK
OTVORIA UŽ V AUGUSTE

Bývalé kasárne sú už minulosťou. V objekte finišujú s prácami na výstavbe veľkého obchodného centra s predajňami renomovaných značiek, ktoré otvoria v slávnostnom štýle, s bohatým
programom pre deti aj dospelých.

Brezňania mali možnosť sledovať, ako postupne miznú budovy v kasárňach Jána Švermu,
ktoré postavili v 30-tych rokoch
minulého storočia na ploche 16
hektárov. V areáli vybudovali
viacero objektov, ktoré kedysi
slúžili armáde od ubytovania až
po strelnicu. Dnes už na ne ostala len nostalgická spomienka.
Spoločnosť kasárňam
vdýchla novú podobu
Kasárne ešte v roku 2013 od
štátu kúpila žilinská developerská spoločnosť s cieľom vdýchnuť im novú podobu a realizovať
investičný zámer spočívajúci
prevažne vo výstavbe obchodných jednotiek, bytových a nebytových jednotiek a súvisiacej
infraštruktúry, ako aj za účelom
realizácie svojich ďalších podni-

kateľských zámerov. Postupne
časť pozemkov a budov predala
ďalším záujemcom a v novembri
2014 sa v odpredaných priestoroch začali búracie práce, po
ktorých v roku 2015 nasledovala
realizácia projektu Špecializované predajne Brezno.
Prijímanie zamestnancov
je v rukách nájomcov
V areáli už na ploche 7000 m2
vyrástlo nové nákupné stredisko
s predajňami renomovaných
značiek, ktorého investorom
a stavebníkom je spoločnosť
Europrojekt Gamma 3SK, k. s.
Podľa slov manažérky Barbory Součkovej, nákupný park
pomenovali S1 Center Brezno
a pozostáva z 13 samostatných
obchodných jednotiek, medzi
ktorými budú títo nájomcovia:

Sportisimo, Kik, Deichmann,
Takko Fashion, CCC, 101 drogerie, Gate, Pet Center, Orion,
Pepco, Tedi, Dráčik, Okay elektro. „Prijímanie zamestnancov
je v rukách samotných nájomcov,“ dodala Barbora Součková. Podľa informácií Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Brezne, ich o spoluprácu nežiadali. Ako sme zistili, niektoré
pracovné miesta do týchto predajní sú zverejnené na stránke
www.profesia.sk.
Zákazníci budú mať k dispozícii asi 140 parkovacích miest
a malý oddychový park.

hodinách, pričom na návštevníkov čaká dvojdenný program
plný zábavy, hlavne pre deti.
„Tešiť sa môžu na klaunovské vystúpenie, súťaže, nafukovacie balóniky, maľovanie na
tvár, skákacie hrady, pirátsku
loď, Airborne – raketu s padákom pre 4 parašutistov, ale aj
na vystúpenie elektro buggy
a iné tanečné čísla spojené so
súťažou o najlepšieho tanečníka či námornícke vystúpenie
a darčekové predmety. Nebudú
tiež chýbať atrakcie ako surf simulátor, aquazorbing – relaxovanie v uzavretej plastovej guli
umiestnenej na vodnej ploche
a vodná nafukovacia kĺzačka.
Počas otvorenia je pre
Program sa uskutoční
návštevníkov pripravený
v dňoch 17. a 18. augusta od
bohatý program
Otvorenie je naplánované na 14.00 do 18.00.
(md)
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Dychfest 2017. Brezno žilo
festivalom dychových hudieb
V Brezne bolo opäť veselo. Na svoje si tento raz prišli
milovníci dychovej hudby.
Návštevníci si dva dni užili naplno a tí, ktorí si niekedy v minulosti k tomuto žánru ťažšie
hľadali cestu, zistili, že jeho
úroveň poriadne vzrástla.

Festival Dychfest po prvýkrát v Brezne.

k pódiu v sprievode spoločne
s primátorom Brezna Tomášom Abelom, ktorý podujatie
otvoril so slovami potešenia, že
festival môže hostiť práve Brezno ako metropola Horehronia.
„Verím, že je to zásluha našich
umeleckých kolektívov a ich
významných celoslovenských
úspechov, ale tiež nezištnej snahy ľudí, ktorých možno nevidno na pódiu, no na tom, že sa
stretávame práve na breznianskom námestí, majú neoceniteľný podiel.“ Podľa slov primátora, Brezno tradíciu dychovej
hudby plánuje nielen zachovávať, ale v budúcich rokoch aj aktívne podporovať a rozširovať.

Pestrá paleta účinkujúcich
ponúkla kvalitný program
Počas dvoch dní sa na pódiu
vystriedalo viac ako pätnásť
rôznych kolektívov. Úvod patril
domácemu Detskému dychovému orchestru Brezno, ktorý
vznikol v roku 2007 na základe spolupráce ZUŠ v Brezne
Brezno tradíciu dychovej
hudby plánuje zachovávať s členmi Dychového orchestra
Brezno a dal si do vienka neľahaj aktívne podporovať
Účinkujúci Dychfestu prišli kú úlohu výchovy budúcich čle-

Názor na doterajšie
i plánované kroky
V rámci neustálej snahy
o napredovanie mesta a skvalitňovanie služieb pre občanov dalo mesto obyvateľom
možnosť vyjadriť svoj názor
formou dotazníka, ktorý bolo
možné vyplniť priamo na námestí počas tohtoročných Dní
mesta Brezna. Anketári sa pritom do aktivity snažili zapojiť
ľudí všetkých vekových kategórií a tiež obyvateľov z rôznych častí mesta. Respondenti
sa mohli vyjadriť k viacerým
otázkam, vrátane toho, čo vnímajú ako najväčšie problémy
mesta, čo by Breznu pomohlo
či ako sú spokojní s prácou

Kultúrne leto opäť prináša
na námestie živú hudbu
Každý piatok námestie
medzi terasami už tradične patrí vystúpeniu kapiel.
Počas dvoch mesiacov sa vystrieda niekoľko hudobných
štýlov od folku, cez dychovú
hudbu až po reggae.

primátora a mestských poslancov. Nechýbali ani otvorené
otázky s priestorom na návrhy
a podnety na zlepšenie. Zároveň bolo v dotazníku niekoľko
konkrétnych otázok, kde sa občania mohli vyjadriť, či súhlasia so začatým odstraňovaním
nelegálnych stavieb, rušením
herní alebo budovaním nových
priemyselných parkov zo strany mesta. Napokon mali zástupcovia verejnosti možnosť
v záverečnej časti dotazníka vyjadriť názor na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Význam tohto kroku vysvetlil
aj primátor mesta Tomáš Abel:
„Spätná väzba od občanov je
pre nás základným kompasom
toho, či prácu v prospech nášho
mesta robíme dobre. Hoci nie
je možné opýtať sa všetkých,
názor viac ako tisíc Brezňanov
považujem za reprezentatívnu
vzorku. Nie všetky problémy
sa dajú odstrániť takpovediac
na počkanie, no dôležitá je odvaha riešiť ich a tá nám určite
nechýba.“

odboru kultúry a športu mestského úradu Miroslav Baran,
aj tohto roku bolo zámerom
obsiahnuť viacej hudobných
štýlov. „Rovnako sme mali
snahu, aby si na svoje prišli
všetky vekové kategórie. Dúfame, že si z programu každý
vyberie to svoje.“ Šnúru vystúpení už odštartovala bretónsko – slovenská hudobná
skupina Roc´hann, ako i domáce zoskupenie Silo a Lampa svieť. Kapela všetkým divákom priniesla pohodu, ktorá
sršala z každého tónu. Nenechajte si ujsť sériu koncertov,
ktoré potrvajú do 18. augusta.
(md)

FOTO: MSÚ

nov veľkého orchestra a Mostárenky. Funguje pod vedením
Mariána Švoňavu a má za sebou
už veľa úspešných vystúpení.
Diváci mali možnosť spoznať aj
druhú najstaršiu dychovku na
Slovensku – Sitňanka z Banskej
Štiavnice, veľmi úspešnú Kolárovičanku, Grinavanku z Pezinka či z neďalekej Valaskej Tanečný orchester pod vedením
vynikajúceho hudobníka Jána
Jenču. Očarujúce bolo vystúpenie mažoretiek Flowers z Prešova.
Trikrát živio Dychovému
orchestru Brezno
V bloku pod moderátorskou
taktovkou Anny Švoňavovej
a Jozefa Ambróza sa predstavil aj ďalší oslávenec, ktorým
bol domáci Dychový orchester
Brezno. Návštevníci sa oboznámili s jeho významnými oceneniami za 65 rokov existencie
a všetci spoločne potleskom
poďakovali dirigentovi Mariánovi Švoňavovi a za manažérske zásluhy Diane Račákovej.
V obradnej sieni mestského
úradu sa kolektívu za umeleckú

činnosť poďakoval aj viceprimátor Ján Králik a poprial mu
veľa síl, tvorivej energie a inšpirácie do ďalšej práce a k celkovej pohode rovnako úprimne
aj veľa osobných a pracovných
úspechov.
Na Dychfeste privítali aj
zahraničných hostí
Nedeľné popoludnie už patrilo Dychovej hudbe Železiarne
Podbrezová, región východného Slovenska odreprezentovala
Nováčanka z Košíc, vystúpila
aj Selčianka z Banskej Bystrice známa z rozhlasu a televízie
a Vlčovanka z Trenčína. Veľký
aplauz si vyslúžil tiež 100-členný mládežnícky dychový orchester, zložený z členov viacerých detských a mládežníckych
dychových orchestrov.
Do Brezna popri mnohých
domácich umelcoch zavítali
aj vzácni hostia spoza hraníc
Kamarádi a Stráňanka z Čiech,
ako aj dychová hudba z partnerského mesta Nadlak Nadlačanka z Rumunska. Nedeľný
program obohatili aj mažoretky z Hradišťa.(md)

Anketa ukázala, že občania sú
s doterajšou prácou mesta spokojní
Mesto Brezno sa pod súčasným vedením dlhodobo snaží
o aktívnu komunikáciu s verejnosťou. Tentokrát využilo
pomerne netradičnú formu
anketového dotazníka, ktorý
v priebehu niekoľkých týždňov vyplnilo takmer 1150
respondentov.

mestské noviny

So začiatkom prázdnin zavítalo na námestie aj
Breznianske kultúrne leto.
Piatky večer od 20. hodiny už
tradične patria živej hudbe,
pričom na postavenom pódiu
pobaví návštevníkov niekoľko
kapiel, a vystrieda sa niekoľko
hudobných štýlov od folku,
cez dychovú hudbu až po reggae. Ako informoval vedúci

Dychová hudba, ktorá je súčasťou hudobnej kultúry na
Slovensku, sa stala obľúbená
nielen u staršej generácie, čoho
príkladom je omladzovanie dychových súborov a zvyšovanie
interpretačnej úrovne.
Festival po prvýkrát
v Brezne
Organizátormi 27. ročníka
putovného festivalu Dychfest
2017, ktorý sa uskutočnil cez
víkend 1. a 2. júla, boli Združenie dychových hudieb Slovenska v spolupráci s mestom
Brezno a Dychovým orchestrom Brezno. Do Brezna zavítal
po prvýkrát na žiadosť domáceho dychového orchestra, a to
pri príležitosti 65. výročia jeho
vzniku, a tiež vďaka úspechom
dychovej hudby v Brezne v detskej kategórii ako aj malých
dychových hudieb. Aj keď Horehronie je región, pre ktorý je
oveľa viac charakteristický folklór, aj dychová hudba mala čo
ponúknuť. Od samotného začiatku vládla na severnej strane
námestia výborná nálada. Návštevníci si dva dni užili naplno
a tí, ktorí niekedy v minulosti
si k tomuto žánru ťažšie hľadali
cestu, zistili, že jeho úroveň poriadne vzrástla.

Brezňan
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Občania ocenili snahu
súčasného vedenia
Pán primátor zároveň poďakoval každému, kto sa zapojil
do anketovej akcie, čím prispel
k možnej pozitívnej zmene do
budúcna. Aj keď si účastníci
ankety sú vedomí nedostatkov, ktoré Brezno má, jednoznačným spôsobom ocenili
snahu a výsledky súčasného
vedenia samosprávy na čele
s primátorom v aktuálnom volebnom období. Takmer 85 %
respondentov si totiž myslí,
že sa v rámci možností vykonalo počas posledných dvoch
rokov dosť práce pre mesto
a jeho obyvateľov. S pôsobením Tomáša Abela vo funkcii
primátora je dokonca spokojných viac ako 90 % zapojených
občanov. Za najväčší problém Brezna považuje viac ako
polovica oslovených rómsku
problematiku. Po nej nasledujú
s približne rovnakou závažnosťou parkovanie, stav miestnych
ciest a chodníkov a vzhľad verejných priestranstiev. V rám-

ci návrhov na zlepšenie, resp.
vyjadrenie toho, čo obyvateľom v Brezne chýba sa najviac
z nich vyslovilo za výstavbu kúpaliska. Respondenti súčasne
žiadali v meste viac športovísk,
nové cyklotrasy a pestrejšiu ponuku kultúrnych podujatí. Drvivá väčšina zúčastnených na
ankete podporila aj zintenzívnený boj mesta proti čiernym
stavbám, snahu otvoriť otázku
prípadného zákazu hazardu
a tiež pripravované opatrenia
v oblasti zlepšenia investičného
prostredia a podpory cestovného ruchu. Ukázalo sa tiež, že
ako jeden z najväčších mínusov
pociťujú občania nedostatočnú
kvalitu zdravotníckej starostlivosti. Mesto je preto miestnej
nemocnici pripravené pomôcť
a tento zámer priamo v ankete
ocenila aj veľká väčšina oslovených. Anketový dotazník
zástupcom samosprávy celkovo priniesol veľa cenných informácií a preto takmer určite
nebol posledný.
(sp)

Bretónsko – slovenská hudobná skupina Roc´hann.
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Premietanie pod holým
nebom aj v synagóge
Pre fanúšikov dobrých filmov mesto Brezno aj počas
kultúrneho leta pripravilo
filmové lahôdky. Premietajú
v parku pri kostole ako aj v
synagóge.
Tento rok počas Breznianskeho kultúrneho leta odpremietajú v parku štyri filmy,
väčšinou českej produkcie.
V júli premietajú pod holým
nebom o 20.30, v auguste o
20.00. Breznianska synagóga
je zas otvorená pre všetkých

priaznivcov kvalitných dokumentov. Vďaka projektu
Premietaj aj ty z dielne Občianskeho združenia Človek
v ohrození môžu diváci v
Brezne cez prázdniny sledovať
to najlepšie z vlaňajšej ponuky
medzinárodného filmového
festivalu Jeden svet. V historických priestoroch synagógy
vždy v pondelok o 18.00 zadarmo premietajú najlepšie
dokumentárne snímky z dnes
už kultového festivalu.
(md)

V mestskom parku hrajú divadielko

Počas kultúrneho leta venovaného občanom Brezna a
okolia si na svoje prídu aj deti.
Každú nedeľu o 16.00 v parku
pri kostole sa môžu tešiť na
hranú rozprávku v podaní
hercov divadiel z Banskej Bystrice, Prešova a zo Šale.
Breznianske kultúrne leto je
venované aj najmenším. Počas
prázdnin vždy na konci týždňa sa môžu tešiť z divadelných
predstavení, pričom do rozprávkového sveta s nimi radi
vstupujú aj ich rodičia či starí
rodičia. Ako povedal vedúci
odboru kultúry a športu mestského úradu Miroslav Baran,

tento typ podujatia sa stretáva
s úspechom, o divadielka je
veľký záujem a stoličky sú obsadené do posledného miesta.
V prípade, že je nepriaznivé
počasie, predstavenie sa koná v synagóge. Potešenie do
Brezna už v úvode priniesli
herci Divadla Clipperton s
predstavením Cisárove nové
šaty a najbližšie Divadlo hotel
Maria ponúkne 12 mesiačikov
– hru s rozprávačkou kravičkou Lízou, ale okrem nej sa
objavia aj ďalšie zvieratká. Samozrejme nebude chýbať ani
Macocha a Dora, ktoré žiarlia
na milú a šikovnú Marušku.
(md)

Každú nedeľu o 16.00 sa v parku pri kostole hrá divadielko.
ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA
presvedčenie a prianie,
citujem: „Verím, že tu
budem o dva, tri roky stáť
a pozerať sa na to, ako sa
bude prestrihávať páska a
otvárať prvá lesnícka škola
na Slovensku.“
Aká je však skutočnosť
dnes, po dvoch rokoch?
Chátrajúca budova bývalej
kolkárne, v ktorej mala
Lesná škola sídliť, nevábne
prostredie okolo nej a
akosi ticho okolo celého
tohto projektu, ktorý
akoby odvial čas. Alebo
je to iba môj subjektívny
dojem? Zámer vybudovať
Vážení obyvatelia Brezna,
Lesnícku školu v Brezne
vtedy vysoko kvitovali
trápi vás niečo v našom meste, chcete upozorniť na
mnohé elektronické
problém súvisiaci s miestnou samosprávou alebo
aj printové médiá na
získať bližšie informácie o pripravovaných invesSlovensku, ktoré pomohli
Breznu dostať sa hlbšie
tičných zámeroch? Ste na správnej adrese. Na vaše Dňa 10.4.2015 sa v
do povedomia nielen
otázky vám rád osobne odpoviem v novej rubrike Horehronskom múzeu v
Brezne za účasti mnohých Slovenska. Veď takýchto
s názvom K správe nášho mesta.
škôl ani v rámci Európy nie
hostí uskutočnila
je veľa. Nebola by to škoda
prezentácia výstavby
nevyužiť takúto ojedinelú
k problematike ciest, kde som prvej Lesnej školy na
Mesto údajne pripravuje
požiadal poslancov o návrhy Slovensku. Vyslovili ste tu možnosť a príležitosť?
veľký balík opráv ciest na
Tento projekt bol ešte za
opráv ciest v ich volebných presvedčenie, že zo strany
rok 2018. Je to pravda?
obvodoch. Veľa podnetov mesta aj poslancov budete bývalého vedenia neúspešný,
A keď, tak o ktoré cesty
keďže na projekt neboli nasom dostal už aj od obyvate- robiť všetko preto, aby sa
pôjde?
priek snahe schválené finančÁno, pokračujeme v opra- ľov a tieto chceme ešte spra- tento projekt zrealizoval.
ne prostriedky z Európskej
vách ciest. Tento pondelok covať, upraviť, doprojektovať Vtedy riaditeľ Ústavu
únie. Z vlastných prostriedsom zvolal pracovné stretnu- a naceniť. Cesty tiež zaradíme vzdelávania a lesníckeho
kov tento projekt realizovať
tie s kolegyňami a kolegami podľa priorít ako vyťaženosť poradenstva NLC Zvolen
nebudeme z dôvodu, že maposlancami, okrem iného aj obyvateľmi, stupeň poško- Milan Sarvaš vyslovil
denia, vysprávenie a oprava,
komplexná projektová obnova a ďalšie. Všetky poškodené
cesty v Brezne v jednom roku
neopravíme, keďže ich máme
160 km a mnohé sa desaťročia
neopravovali. Chceme však
opraviť množstvo problémových ciest v objeme 1 až 1,5
milióna eur podľa toho, ako
sa dohodneme s poslancami.
Po upresnení, ktoré cesty ideme opravovať, budeme musieť
začať prípravu s nacenením a
aj projektovať. Predbežne ide
o ulice ČSA za Televízorom,
Nálepkova, Krčulova, Fučíkova, Sládkovičova, NDH,
MPČĽ, 9. mája, cesty Predné
a Zadné Halny, ŠLN, Bujakovo, Podkoreňová, Lúčky, Rohozná a mnohé ďalšie.

me prioritnejšie projekty ako
domov pre seniorov, oprava
škôlok, ciest, chodníkov atď.
Ak bude možnosť, budeme sa
snažiť projekt realizovať z európskych fondov.
Kedy sa konečne porieši
situácia na hlavnej
svetelnej križovatke pri
Ďumbieri?
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. Nedávno vodič Fabie
nedal prednosť a nabúral do
nášho mestského auta, ktoré po troch mesiacoch prišlo
akurát z generálnej opravy.

Aj z tohto dôvodu sme ešte
po májovej nehode, pri ktorej sa zranilo niekoľko ľudí,
požiadali Okresný dopravný
inšpektorát v Brezne o predĺženie činnosti svetelnej signalizácie. Po novom by mala byť
v prevádzke od 6.00 do 22.00.
Ak pôjde všetko podľa plánu,
k zmene by mohlo dôjsť už
koncom leta tohto roka.
Ktoré breznianske
škôlky budú zapojené
do projektu výučby
angličtiny?
Do projektu budú zapojené
všetky materské školy. Nedávno sme mali v škôlke na Mazorníku modelovú hodinu s
native speakerom. Deti sa vyhrali a zapájali. Prítomné boli
aj panie učiteľky, ktoré mohli
zhodnotiť a vidieť prácu na takýchto hodinách.
Tomáš Abel
primátor Brezna

Vaše podnety a otázky, ktoré priamo súvisia s dianím v Brezne,
môžete adresovať primátorovi Tomášovi Abelovi, ktorý každé dva
týždne odpovie na niekoľko z nich. Stačí, ak ich doručíte mailom na
novinybreznan@brezno.sk, alebo osobne prípadne poštou na adresu Redakcia Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s označením K správe nášho mesta. Možností
je samozrejme viacero. Okrem pravidelnej relácie v TV Hronka Na
slovíčko pán primátor s ním môžete komunikovať osobne počas
Dňa otvorených dverí, ktorý sa koná vo štvrtok od 13.00 do 15.30
v jeho kancelárii, alebo prostredníctvom facebooku.
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Mestskí policajti z Brezna
sa stali najlepšími strelcami
Breznianski policajti mali
na celoslovenskej streleckej
súťaži v Sielnici skutočne
presnú mušku. Vystrieľali si
jednoznačné prvenstvo v kategórii jednotlivcov aj družstiev a majú vo svojich radoch aj absolútneho víťaza.
Súťaž príslušníkov mestských polícií v streľbe z krátkych ručných zbraní, ktorú
usporiadala Mestská polícia
Banská Bystrica v spolupráci
s mestom Banská Bystrica, sa
uskutočnila koncom júna na
strelnici v Sielnici. Za Mestskú políciu Brezno štartovali
traja jej príslušníci Miroslav
Ťažký, Bohumír Šiminský

a Jakub Gutta a darilo sa im
nad očakávania.
Z viac ako 90 štartujúcich pretekárov si vystrieľal jednoznačné prvenstvo
brezniansky mestský policajt
Miroslav Ťažký, ktorý sa stal
aj absolútnym víťazom súťaže bez rozdielu kategórií.
Navyše v dvojčlennom tíme
spolu s Jakubom Guttom
v kategórií družstiev získali
zlatú medailu. „Som hrdý na
to, ako si na súťaži počínali
naši chlapci a ďakujem im za
vzornú reprezentáciu MsP
Brezno,“ zhodnotil ich výkon
náčelník mestskej polície Ján
Fedor.
(eš)

V strede víťazi Miroslav Ťažký a Jakub Gutta. 

FOTO: MSÚ

O osud breznianskych židov
sa zaujímali celé rodiny
Začiatok aj koniec kultúrneho leta v Brezne sa už
tradične spája s bezplatnou
komentovanou prehliadkou
zrekonštruovanej židovskej
synagógy. Záujem o ňu z roka na rok rastie.
Nakoľko je breznianska synagóga jediná pamiatka svojho druhu v celom regióne,
pre miestnych obyvateľov, ale
aj návštevníkov mesta je veľmi zaujímavé dostať sa dnu a
prezrieť si napríklad originálny aron-ha-kodeš (oltár) alebo malú expozíciu o židovskej
komunite v Brezne. Okrem celoročných platených vstupov
určených pre jednotlivcov, ale
aj skupiny turistov, školy v prírode či triedy v rámci vyučovania dejepisu a etiky, mesto
Brezno organizuje aj bezplatné prehliadky zrekonštruova-

Brezňan
Na Pionierskej 2 sa rozlúčili so svojím
riaditeľom Vladimírom Kubínom
mestské noviny

13. 7. 2017

ných priestorov synagógy spojené s odborným výkladom.
Jedna z nich pravidelne
otvára a druhá ukončuje sériu podujatí Breznianskeho
kultúrneho leta. V posledný júnový deň túto možnosť
využilo niekoľko desiatok
návštevníkov. „Počas dvoch
hodín sme urobili štyri prehliadky pre približne 50 ľudí.
Prišli dôchodcovia, manželské
páry, ale aj celé rodiny, ktoré
boli v porovnaní s vlaňajškom
vo výraznej prevahe. Je veľmi
pozitívne, že prišli s deťmi do
synagógy a mali záujem ich
oboznámiť s jej históriou,“
uviedla Alena Cabanová z Turisticko-informačnej kancelárie. Ešte jedna komentovaná
prehliadka, tentokrát pri príležitosti ukončenia kultúrneho
leta, sa uskutoční 25. augusta.
(eš)

V piatok 30. júna sa zatvorili brány základných aj
stredných škôl. Žiaci sa na dva
mesiace rozlúčili so školskými
povinnosťami, na Pionierskej
2 v Brezne aj so svojím obľúbeným riaditeľom Vladimírom
Kubínom, ktorý odišiel na zaslúžený odpočinok.
Záver školského roka na Pionierskej 2 bol veľmi emotívny,
padali aj slzy po tvári.
Pre všetkých žiakov začali
vytúžené prázdniny
Žiaci a študenti si za celoročné úsilie prevzali odmenu v podobe ohodnotenia
ich študijných výsledkov. Pre
niektorých vysvedčenie bolo
potešením a motiváciou do
ďalšieho štúdia, pre iných zasa
výkričníkom, že treba pridať.
Pre všetkých rovnako však začali vytúžené letné prázdniny
a v laviciach sa opäť stretnú v
pondelok 4. septembra.
Kolektívom breznianskych
základných škôl za úspešné
zvládnutie školského roka,
ktorý bol ďalšou významnou
etapou v ich živote, ďakuje aj
primátor Tomáš Abel. „Učiteľom za to, že odovzdávali
múdrosť a svoje skúsenosti
nielen v rámci výučby, ale aj
pri mnohých mimoškolských
aktivitách. Poďakovanie patrí
tiež rodičom, ktorí svoje deti
motivujú k vzdelávaniu a trpezlivo im pomáhajú pri plne-

Na Pionierskej 2 sa rozlúčili s dlhoročným riaditeľom Vladimírom Kubínom.  FOTO: MSÚ

ní každodenných povinností.
Žiakom prajem pekné prázdniny, ktoré verím, budú pre
každého obdobím oddychu,
príjemných zážitkov a naberania síl do nového školského
roka.“
Vladimír Kubín praje
svojej škole, aby naďalej
prekvitala
Posledný deň školského
roka za prítomnosti vedenia
mesta, rodičov a príbuzných
najmä mladších žiakov bol
tento raz veľmi emotívny v
Základnej škole na Pionierskej
2 v Brezne, kde sa rozlúčili so
svojím dlhoročným riaditeľom, ktorý odišiel na zaslúžený dôchodok. Vladimír Kubín
zanechal výraznú pečať hrdosti menu tejto školy a ako ho

poznala väčšina ľudí, vždy bol
prívetivý a ústretový. Vo funkcii pôsobil 20 rokov a ako povedal, časy to boli nádherné.
„Boli sme výborný kolektív,
vždy sme sa vedeli dohodnúť
či vzájomne podporiť. Ďakujem celému kolektívu pedagogických aj nepedagogických
pracovníkov za to, že ma podporovali v práci a ja som sa
mohol na nich vždy spoľahnúť.
Som na nich hrdý. Základnej
škole prajem, aby mala viac a
viac žiakov, aby sa jej darilo a
naďalej prekvitala,” dodal Vladimír Kubín.
Riaditeľovi za dlhoročnú
prácu poďakoval aj
primátor
Dôstojnosť slávnostnej
chvíle na školskom dvore

umocnila hymna, rozlúčkové
slová odchádzajúcich deviatakov, pozdrav prváčikov vo
folklórnom duchu, spev Emky Muriňákovej s flautovým
sprievodom Leonky Jančovej
ako aj dojímavý príhovor Vladimíra Kubína či primátora
Tomáša Abela, ktorý sa riaditeľovi poďakoval za všetky
dni, kedy uprednostnil záujmy
žiakov či školy pred svojím
vlastným voľným časom a pohodlím, jednoducho za všetky
tie drobnosti, ktoré sa možno
môžu zdať bežné, no ovplyvnili životy a zmýšľanie stoviek
mladých ľudí. „Dve desaťročia
v pozícii riaditeľa dokonale skĺbil vlastnosti pedagóga
a schopnosti manažéra. Som
si istý, že navždy ostane zapísaný v srdciach žiakov i kolegov a rovnako nezmazateľná
bude aj jeho stopa v histórii
tejto školy. Do novej kapitoly
života mu prajem veľa zdravia,
šťastia, radosti a úspechov vo
všetkých dôležitých sférach.
Mesto je úprimne hrdé na to,
že na čele našej školy mohol
stáť taký výnimočný človek,”
povedal primátor.
Záver školského roka ukončili symbolickým spoločným posledným zvonením
prváčky, deviataka a riaditeľa,
s ktorým sa kolektív žiakov
a učiteľov so slzami v očiach
rozlúčil piesňou s textom na
nápev piesne Ľadového kráľovstva.(md)

Na ŠLN rastie kontajnerové stojisko
Technické služby začali
budovať ďalšie kontajnerové
stojisko. Tentoraz sa naň môžu tešiť obyvatelia ŠLN.

Uzamykateľné
stojiská
chránia životné prostredie,
zdravie ľudí ako aj udržiavajú
čistotu na sídliskách. Zároveň v Brezne tvarovo zapadajú do mestského prostredia
a prispievajú k tvorbe krajiny.
Kontajnery sú chránené proti poveternostným vplyvom,
neoprávnenému vstupu ako aj
vandalizmu.
Technické služby vlani vy-

budovali 6 stojísk, z toho 4 na
Mazorníkove a 2 v meste, na
uliciach Fraňa Kráľa a Krčulovej.
V pondelok začali s výstavbou ďalšieho nového, tentoraz
na ŠLN. Podľa slov vedúceho miestnych komunikácií
a stavieb Ivana Brozmana,
súčasťou prác, ktoré plánujú
ukončiť do konca júla, je vybudovanie spevnenej plochy,
obvodových stien, strešnej
konštrukcie a uzatváracích Ďalšie stojisko budujú na ŠLN. 
FOTO MSÚ
dverí. Všetky stojiská majú
jednotný vzhľad a priestory kontajnerov sú uzamykateľné nich nedostali nepovolané
s kapacitou 10-tisíclitrových a zabezpečené tak, aby sa do osoby.(md)

V Brezne podpísali deklaráciu o spolupráci partnerských miest
Po februárovej návšteve
našich študentov v Srbsku do
Brezna tentokrát zavítali mládežníci z partnerského Čačku.
Výsledkom oboch návštev by
mal byť v budúcom školskom
roku spoločný medzinárodný
projekt.

Recipročná návšteva
Spolupráca zástupcov mládeže mesta Brezna a mesta
Čačak sa začala na základe
pozvania srbských partnerov,
ktorí rovnako ako vedenie
našej samosprávy majú záujem na tom, aby sa partnerské
vzťahy miest nerozvíjali len na
úrovni volených zástupcov.
Iniciatívy sa začiatkom aktuálneho kalendárneho roka
chytila stredná ekonomická
škola v Čačku. Tá spoločne

s mestom pripravila pre členov Mestského mládežníckeho parlamentu pod vedením
Daniela Struhára a Slavomíra
Pôbiša zaujímavý trojdňový
pobyt, kde študenti okrem
svojich rovesníkov z partnerského mesta aspoň trošku spoznali aj školský systém a život
v Srbsku. Zároveň si vytýčili
oblasti, v ktorých by v budúcnosti chceli spolupracovať. Na
druhom spoločnom stretnutí,
ktoré sa uskutočnilo v polovici júna v Brezne tak už len
konkretizovali, ako rozvinúť
dobre rozbehnutú spoluprácu.
Počas dvoch dní strávených
v Brezne mohli okrem miestnych pamätihodností spoznať
aj zaujímavosti regiónu, keďže
časť programu prebehla v areáli Salaša Zbojská. Poďakova-

Výsledkom návštevy by mal byť spoločný medzinárodný projekt.

nie patrí tiež stredným školám
Gymnázium Jána Chalupku
a Pedagogická a sociálna akadémia Brezno, ktoré našim
hosťom predstavili svoje školy i projekty, do ktorých sú
úspešne zapojení. Na pôde
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mestského úradu zahraničnú
delegáciu na úvod privítal viceprimátor Ján Králik.
Dlhodobá spolupráca
Najdôležitejšou
časťou
programu však predsa bo-

li študentské diskusie, ktoré
prebiehali v angličtine a na
ich konci vzniklo niekoľko
bodov v rámci budúcich cieľov. Tie sa stali súčasťou Deklarácie o spolupráci partnerských miest v oblasti mládeže,
ktorú podpísali zástupcovia
oboch miest a ktorá by mala
byť východiskom pri realizácii
neskorších projektov. O podrobnostiach v partnerských
plánoch povedal viac koordinátor Mestského mládežníckeho parlamentu Slavomír
Pôbiš: „Aj druhé spoločné
stretnutie potvrdilo, že Srbi
a Slováci sú si kultúrou i svojou mentalitou veľmi blízki.
Z oboch strán bolo spomenutých viacero možností na
projektovú i mimoprojektovú
spoluprácu a pokiaľ sa nám

v budúcnosti podarí zrealizovať len časť z nich, som si istý,
že rozbehnuté mládežnícke
aktivity budú dlhodobo úspešné.“ Podpísaná deklarácia je
zároveň prísľubom pomoci
zo strany oboch samospráv.
Tento zámer svojimi slovami
potvrdil aj primátor Tomáš
Abel: „Podporujeme aktivitu mladých ľudí na všetkých
úrovniach a chceme, aby aj
oni mali príležitosť zapojiť sa
do medzinárodnej spolupráce
s našimi partnermi. Teším sa
na projekty, ktoré takto spoločne vytvoríme.“ Šancu byť
účastný pri ďalších zámeroch
v mládežníckej zahraničnej
spolupráci majú všetci študenti breznianskych základných
a stredných škôl aj v nasledujúcom školskom roku.  (sp)
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Jozef Medveď: V poézii by sme si nemali vymýšľať,
ale ju prežívať, dušou vidieť to, čo ostatní ľudia nevidia
Detstvo a mladosť prežil v Brezne. Túžil byť lesníkom, no tento sen sa mu nesplnil. Na žiadosť otca skončil v internátnej škole
v Banskej Bystrici, kde ho voviedli do tajov výtvarného sveta a
ukázali mu správnu cestu k literárnemu cechu. Základy, ktoré sa
mu dostali do povedomia v mladosti, ho držia dodnes. Napísal
13 básnických zbierok, z toho 4 venoval Breznu. Jozef Medveď.

Narodil si sa v Čechách a
keď si mal päť rokov, rodičia
sa vrátili na Slovensko, do
Brezna. Na ktoré spomienky
z detstva najradšej spomínaš?
- Starí rodičia bývali pred
Drakšiarom, na Ulici Sama
Chalupku 9. Nachádzala sa tam
drakšiarska skala, na ktorej som
sedával celé leto, počúval šum
potôčika, čo steká z Rúr a z Hrona. Je tam veľmi zaujímavá frekvencia vĺn, narážajú na seba.
Voda vždy spievala, prihovárala
sa mi a aj jedna z mojich najobľúbenejších básní je Piesne potoka Paríža, kde píšem, človek je
ako voda.
Od útlej mladosti si túžil
byť lesníkom, no tento sen sa
ti nesplnil. Aká práca bola nakoniec tvojím životným chlebíkom?
- Ako chlapec som to nemal
na ružiach ustlané. Pochádzal
som z neusporiadaných rodinných pomerov, keď som mal
pätnásť, mama odišla od otca
a vychovávali ma starí rodičia
i ulica. Za to sa nehanbím. Velikánskym mojím vzorom je
Edith Piaf, Charles Aznavour,
Charlie Chaplin, boli z chudobných pomerov, no nestratili
česť ani chuť žiť. Moje pracovné
začiatky sa spájajú so zamestnaním v Pozemných stavbách

vonia zem, mne zasa vonia jar.
Všetko je o poézii. Ako náhle
stratíme lyriku, beda nám. Jednoducho sa staneme obyčajnými konzumentmi nechutného
života. Všetko, čo je v televízii
je „správne“ a čo povedia dvaja,
traja politici, je „úžasné“. Strácame zodpovednosť voči vlastnej
morálke. Toto by básnik nemal
robiť. V jednej debate s ministrom kultúry som mu povedal,
že básnik je na to, aby trpel a
predvídal. Je veľmi smutné, keď
si ľudia prestali vážiť svoj pohľad do zrkadla, do vlastného
svedomia, vlastných očí. To je
tragédia. Tu sa poézia vytráca a
zrazu zistíme, že hlúpemu básnikovi, ktorý píše táraniny, sa
dá ťažko porozumieť. Ja vravím,
múdry básnik píše dobre, len
ľudia sa dostali na druhú stranu.

Banská Bystrica. Stavebné práce
boli v tých časoch zle platené,
bola to drina. Našťastie som si
urobil strednú odbornú školu
pre majstrov, štátne zváračské
skúšky a to bola moja veľká
záchrana. V roku 1978 som sa
odsťahoval a dostal sa do Štátnej ochrany prírody, kde zasa
na mňa tlačili, že musím mať
vysokoškolské vzdelanie. Vo
svojich 51 rokoch som ešte študoval a ukončil prírodovedeckú
fakultu.
Na svoj sen si nezanevrel,
práve naopak, napĺňal si ho
ako ochranca prírody. Za dlhoročný prínos v starostlivosti
o životné prostredie si získal aj
cenu ministra životného prostredia. Ako vnímaš na jednej
strane lesníkov a na druhej
ochranárov?
- Veľmi jednoduchá odpoveď: je to na dlhú debatu. V roku
1971 sme začali snívať o Národnom parku Nízke Tatry a chránenej oblasti Slovenské rudohorie. Nakoniec sa sen aj reálne
splnil. Ľudia, ktorí chcú pomôcť
prírode, alebo ktorí chcú udržať stav prírody aspoň ako taký,
nájdu si cestu k sebe. Napríklad
- fúzač alpský, ochranár v ňom
vidí krásneho chrobáka, je to
chránený druh, úžasné, že ešte niečo také žije. Lesník vidí

Ocenený s primátorom.

hrozného škodcu, ktorý napáda
stromy. Ale ak jeden aj druhý
pribrzdia, nepoprašujú sa hory
a netrávia vtáky, dá sa nájsť spoločná reč.
V literárnom dianí máš svet
bohatší. Vydal si trinásť básnických zbierok, z toho štyri
si venoval mestu Brezno. Čím
všetkým je pre teba poézia?
- Poézia je les, voda, krásne
ženské oči, vyčistená studnička
uja Libiča... Každý kultúrny národ má na špici svojich hodnôt
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v povestnom ľadovci poéziu. V
tom pravom prenesení slova ľúbiť veci, ktoré nevidíme, ale
cítime. To je poézia. Je jedno,
či je človek drevorubač, horár,
farár alebo hrobár. Roľníkovi

Cez poéziu vyjadruješ aj
vzťah k Breznu...
- Áno a vždy úprimne. Napríklad som napísal báseň môjmu
najlepšiemu kamarátovi Petrovi Berčíkovi, ktorý má poéziu
fotoaparátu. V poézii by sme si
nemali vymýšľať, ale ju prežívať,
dušou vidieť to, čo ostatní ľudia
nevidia. V zbierkach básní vyjadrujem svoj vzťah k Lúčkam,
mazorníckemu potoku, čo vy-

viera na Smrďatom, od detstva
som mal k nemu úctu. S Petrom, keď sme boli 7- až 8-roční
chlapci, chytali sme v ňom ryby,
raky, žaby a piekli ich. Peter bol
môj najbližší kamarát a ním aj
zostal.
Na začiatku roka si dostal Cenu primátora mesta
Brezna. Podľa tvojho vyjadrenia si ju prijal ako signál na
ďalšiu propagáciu mesta...
- Pre mňa je to morálna povinnosť. V hlave mám poukladané škatuľky a budem sa
snažiť nájsť rozumné riešenie.
Len na jednu zbierku som dostal finančné prostriedky z
ministerstva, všetky ostatné si
hradím sám a bohužiaľ, už na
to nemám. Veľmi rád poprosím
o spoluprácu mesto Brezno.
Mojím snom je vydať knihu v
tvrdom obale s peknými fotografiami, skrátka, ktorá by bola
excelentná. Viem si predstaviť
aj prácu s dobrým výtvarníkom, lebo fotografia je čas, ale
výtvarné dielo, aj preto, že maľujem, je nekonečné. Fotka je
časovo obmedzený priestor.
Som však nesmierne hrdý na
to, že si moje milované Brezno a
jeho dobrí občania na mňa spomenuli.
(md)

JOZEF MEDVEĎ
detstvo a mladosť prežil v Brezne
poézia je pre neho všetkým
vydal 13 zbierok, z toho 4 venoval Breznu
v básňach vyjadruje svoj vzťah k Lúčkam, mazorníckemu potoku, čo vyviera
na Smrďatom, priateľom
• podľa jeho slov, básnik je na to, aby trpel a predvídal
• po 50-tke vyštudoval prírodovedeckú fakultu
• jeho snom je vydať knihu o Brezne v tvrdom obale s peknými fotografiami,
skrátka, ktorá by bola excelentná
•
•
•
•

Krst jednej z básnických zbierok v Brezne.

na pokračovanie

Rybárov syn

(pokračovanie z minulého čísla)

„Chcú odísť, ale len sami,
k rieke Bád už zajtra ráno. To
im, pán kráľ, nesmiete dovoliť,
veď čo keď sa princeznej niečo
stane?“ dobiedza Kamur do
kráľa.
„Veru aj môže. Čo navrhuješ?“ pýta sa ho kráľ.
„Dovoľte, aby som ich s niekoľkými mužmi mohol sprevádzať,“ navrhuje Kamur.
„Nedbám, ale iba pod podmienkou, že ju budeš strážiť
ako oko v hlave. Tvoj návrh
princeznej ešte dnes večer predostriem.“

Keď Kamur vyšiel z miestnosti, druhými dverami vošla
kráľovná. „Chcem ťa, kráľ môj,
požiadať o niečo za našu princeznú...“ začala.
„Viem,“ prerušil ju kráľ.
„Princezná chce ísť s Filipom
k jeho rodičom k rieke Bád. Súhlasím, ale iba pod podmienkou, že ich budú sprevádzať
ozbrojení jazdci, ktorým bude
veliť synovec Kamur!“ odpovedal rázne.
„Zdá sa, že ma niekto s touto zvesťou predbehol, keď si sa
tak rýchlo rozhodol.“ Kráľovná
vedela, že to nemohol byť nikto
iný ako Kamur, stále sa tisnúci do ich priazne. „Dobre, keď
ináč nedáš, pôjdu aj so sprievodom. Tak to princeznej a Filipovi oznámim,“ dodala, lebo
vedela, že kráľa nie je hodno
prehovárať, keď sa raz rozhodne.
Ráno sa Filip s princeznou

Želmírou a sprievodom šiestich jazdcov pobrali smerom k
rieke Bád. Cválali takmer celý
deň, a preto sa rozhodli krátko
si oddýchnuť v malebnej dedinke, pri studni pod vysokými
borovicami.
„Požiadame dedinčanov o
vodu pre naše kone,“ navrhol
Filip. Zosadol z koňa a pobral
sa do najbližšieho príbytku.
Ostatní tiež priviazali kone
o stromy a oddychovali v chládku. Počas neprítomnosti Filipa
Kamur ani na chvíľku nespustil
oči z princeznej, hneď sa začal
točiť okolo nej.
„Princezná, poď som mnou
k studni!“ nahovára ju.
„Nejdem, počkám na Filipa a
dedinčanov! Veď to nie je naša
studňa,“ namieta princezná.
„Hádam sa nebudeme pýtať
dedinčanov, či nám dajú, alebo
nedajú vodu. Vezmeme si ju sami a hotovo!“ odvrkne Kamur

zvýšeným hlasom.
„Len nie tak zhurta, ty si mi
nie do rozkazu!“ nedá sa princezná.
„Ty tu nebudeš rozkazovať!“
osopí sa na ňu Kamur, priskočí
k nej a razom ju násilne objíma.
„Choď preč, nemôžem ťa ani
cítiť!“ kričí princezná a snaží sa
ho odtisnúť.
„Ja som ti horší ako Filip?“
nepríčetne vykrikuje Kamur.
Rukou jej zakryl ústa, schytil ju
do náručia a vyložil na svojho
koňa. Vyskočil naň aj on a už
cválajú z dediny preč. Strážcovia nehybne sedia opretí o stromy a robia sa, že nič nevidia.
O chvíľu prišiel Filip s dedinčanmi k studni a pýta sa strážcov:
„Kde je princezná?“
„Nevieme, ale pred chvíľkou
tu bola,“ odpovie jeden z nich.
„Ale ani Kamura nikde nevidím, ani jeho koňa! Tu nie-

FOTO: PETER BERČÍK

čo nehrá,“ nespokojne hovorí starom senníku,“
Filip strážcom. „Povedzte mi navrhol Filip.
pravdu, lebo ak sa niečo stane
(Pokračovaprinceznej, kráľa si neželajte.
nie nabudúce)
Ten z vás kožu za živa po kúštičNapísal
koch zderie!“
a ilustroval:
„Ja ti to poviem,“ prehovoril
Peter Zifčák
jeden zo strážcov a postavil sa.
„Kamur schytil princeznú a odcválal s ňou na koni tým smerom.“ A ukázal Filipovi smer.
„Ďakujem ti. Rýchlo napojme kone a poďme za nimi.
Musíme ich stoj čo stoj dohnať,
lebo nevieme, aký má s ňou Kamur zámer,“ káže Filip.
Len čo Filip so strážcami
ovlažili koňom hrdlá, poďakovali sa dedinčanom za vodu a
už cválali za Kamurom a princeznou. Neprešli ani cez jeden
veľký kopec a začalo sa zmrákať.
„Na dnes sme skončili. Je
tma, určite by sme stratili ich
stopu. Prenocujeme v tomto
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Mesto Brezno zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.
oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Mesto Brezno zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.
oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

samostatného odborného referenta na úseku stavebného poriadku

samostatného odborného referenta školského úradu

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru životného prostredia a stavebného poriadku s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru služieb občanom
a vnútornej správy s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi v zmysle zákona
č. 596/2003 Z. z.:

-

VŠ II. stupňa zameranie stavebné
prax v odbore minimálne 3 roky
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 21. júla 2017
s označením SOR na úseku stavebného poriadku.
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 stavebného poriadku
- štruktúrovaný profesijný životopis
Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné
predpoklady. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 1. 8. 2017.
Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:
Mgr. Martin Juhaniak, tel. 048/63 06 221, martin.juhaniak@brezno.sk
Ing. Zuzana Krišteková, tel. 048/63 06 287, zuzana.kristekova@brezno.sk
Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

-

VŠ II. stupňa zameranie učiteľstvo pre základnú školu
osobitný kvalifikačný predpoklad – prvá atestácia
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
bezúhonnosť
spôsobilosť na právne úkony
zdravotná spôsobilosť

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými
dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01
Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 21. júla 2017
s označením SOR školského úradu.
Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- výpis RT nie starší ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
- doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce SOR
školského úradu
- štruktúrovaný profesijný životopis
Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné
predpoklady. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 01.08. 2017.
Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:
Mgr. Martin Juhaniak, tel. 048/63 06 221, martin.juhaniak@brezno.sk
Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD. ako zriaďovateľ príspevkových organizácií
vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa príspevkovej organizácie – TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO
Zamestnávateľ: Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno
Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie
funkcie:
- ukončené VŠ II. stupňa zameranie ekonomické, stavebné,
životné prostredie alebo záhradná architektúra
- riadiaca prax min. 5 rokov v oblasti stavebníctva, odpadov,
záhradná architektúra alebo ekonomika
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- zdravotná spôsobilosť
V prípade záujmu o túto funkciu svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi
zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo
do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 22. júla 2017 s označením na
obálke „ RIADITEĽ TECHNICKÝCH SLUŽIEB BREZNO“.
Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
vyhlasuje
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm.
a), ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
MESTA BREZNO
(stavebné pozemky v Brezne časť Rohozná v blízkosti hotela Fantázia) a to :
pozemky
• parcela reg. C-KN č. 4930/13, trvalé trávne porasty, o výmere 1120 m²
• parcela reg. C-KN č. 4930/14, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²
• parcela reg. C-KN č. 4930/15, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²
všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno,
odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 5804 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa
1. 9.2017 o 14.00 hodine.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
mesta Brezno a na webovom sídle mesta, v sekcii „Ponuka majetku mesta“
od 4. 7.2017.
Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať:
• na adrese : Mesto Brezno Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy, kancelária č. 25
• na webovom sídle mesta
• e-mailom na adrese: vladimir.siska@brezno.sk;
• informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048 6306 262
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
vyhlasuje
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm.
a), ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

- doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
- štrukturovaný životopis

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
MESTA BREZNO:

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné
predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. Osobný
pohovor bude zložený z písomného testu a ústnej časti.
Vyžadujeme znalosť nasledovných právnych predpisov:
• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
• Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samospráv a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
• Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon)
• Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon
• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
• Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme

byt č.25, na šiestom p. bytového domu na ulici Fraňa Kráľa č.3 v Brezne, súpisné číslo
1223 vedený na LV č. 4592 postavený na pozemkoch parc.č. C-KN 697/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 290 m2 , C-KN 697/2 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 287 m2, kat. územie Brezno, obec Brezno, vedených na LV č. 12205 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti
2855/270944 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom vo veľkosti 2855/270944

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 01. augusta 2017.
Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté: Ing. Monika Auxtová, personalista, tel. 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE
13. – 16. 7. Lekáreň Dr.Max
OD Kaufland, Banisko 2969/2A
17. - 23. 7. Lekáreň Dr.Max OC
TESCO, ČSA 59
24. – 27. 7. 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.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa
2.8.2017 o 11.00 hodine.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
mesta Brezno a na webovom sídle mesta, v sekcii „Ponuka majetku mesta“
od 4. 7.2017.
Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať:
• na adrese : Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Odbor služieb občanov a vnútornej správy, kancelária č. 25
• na webovom sídle mesta
• e-mailom na adrese: michal.vetrak@brezno.sk;
• informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048 6306 262
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Lessie je 3-mesačné šteniatko, zachránené
z rómskej osady. V dospelosti predpokladáme stredný vzrast. Lessie je veselá, kontaktná, spoločenská psia slečna, je zvyknutá na iných psíkov, v novom domove
by sa určite potešila aj ďalšiemu štvornohému kamošovi. Hľadá milujúcu rodinku,
ktorá jej dopraje veľa lásky a pozornosti. Je
veterinárne ošetrená a čipovaná.
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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Ženy na materskej
dovolenke sa vzdelávali
Začiatkom júla skončilo
v Centre voľného času Vzdelávanie žien na materskej
dovolenke, ktoré realizovalo
mesto Brezno v spolupráci
s miestnym odborom spolku
Živena, ktorý bol zároveň aj
iniciátorom myšlienky.

Žiakom prednášal náčelník mestskej polície Ján Fedor. 
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Edukáciou proti kriminalite
Pod záštitou Ministerstva
vnútra SR a mesta Brezna,
s finančnou podporou Rady
vlády SR pre prevenciu kriminality v mesiaci jún 2017
začala realizácia projektu
určeného seniorom a žiakom základných škôl v meste
Brezno pod názvom Edukáciou proti kriminalite.
Súčasťou projektu bola aj
prednáška náčelníka Mestskej
polície Brezno Jána Fedora,
určená predovšetkým žiakom
základných škôl na tému Kriminalita mládeže v našom
meste, jej príčiny, dôsledky,
riešenie, ktorá sa uskutočnila
koncom júna v priestoroch
Základnej školy na MazorníAutor:
PK

stará mama (z
nem.)

stena

kove. Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci štvrtého, piateho,
šiesteho a siedmeho ročníka
v dopoludňajších hodinách.
Pútavým a veľmi zrozumiteľným spôsobom sa oboznámili
s trestnými činmi, ktoré pácha
mládež a deti v našom meste,
ale taktiež aj s trestnými činmi,
ktoré sú páchané na deťoch
a mládeži. Projekt pokračuje
ešte aj v nasledujúcom školskom roku a tak sa už v mesiaci september 2017 budeme
tešiť na pokračovanie inšpiratívnych prednášok pre ďalších
žiakov. Projekt bol finančne
podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
(zš)
499 v Ríme

ženské meno

1000 kg

Cieľom vzdelávania bolo ponúknuť ženám nielen nové informácie z oblasti zdravotníctva, psychológie a vlastnej sebarealizácie, ale sprostredkovať aj
osobný kontakt pri výmene názorov a skúseností. V súčasnej
dobe ľudia komunikujú najmä
prostredníctvom sociálnych
sietí a väčšinu informácií čerpajú z internetu. Takto sa vytráca osobná komunikácia a osobný kontakt človeka s človekom.
Vzdelávanie bolo zamerané
najmä na oblasti, ktoré sa žien
na materskej dovolenke najviac
dotýkajú. V oblasti starostlivosti o deti poskytla zaujímavé
informácie a poznatky zdravotná sestra Katarína Beličáková
– Veverková, ktorá zdôraznila
aj to, že nie všetky internetové
informácie sú správne. Často
sú mätúce, lebo uvádzajú aj
niekoľko názorov a mamičky si
potom v praxi nevedia poradiť,
k čomu uviedla aj konkrétne
prípady. V súčasnosti veľmi
diskutovanú otázku očkovania
druh drogy

nech (čes.)

Vzdelávanie žien na materskej dovolenke.

detí na odbornej úrovni vysvetlila doktorka Elena Boháčiková.
Pani Mária Parobeková, dlhoročná členka SČK a spolku Živena spolu s absolventkou štúdia v odbore záchranár Máriou
Boháčikovou zrealizovali minikurz prvej pomoci a účastníčky
získali kartu absolventa kurzu
prvej pomoci od Slovenského
Červeného kríža.
S pozitívnym ohlasom sa
streli aj prednášky Miriamy
Oceľovej z oblasti psychológie, ktorá sa zamerala najmä
na vzťahy medzi manželmi po
príchode dieťaťa do rodiny a na

hudobné diela

pracuje s kosou

trhaj
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vzťahovú väzbu medzi rodičmi
a dieťaťom. Posledná téma bola
zameraná na možnosť plánovania kariéry počas a po materskej dovolenke a možnosti
práce v rámci materskej dovolenky s podniknutím konkrétnych krokov. Zdôraznená bola
aj potreba ďalšieho vzdelávania.
Účastníci vyplnili dotazník voľby povolania, v ktorom si overili, či sa v profesijnej oblasti
rozhodli správne. Uvedené informácie sprostredkovala Iveta
Húsenicová z Poradenského
centra pre dospelých v Brezne.
Snažili sme sa, aby bol obsah

vajce (nem.)

mačkovité
šelmy

hádzala

nahodila
omietku

s výnimkou,
popri

struk (zast.)

T4

prehovorí
riečne prúdy

vládca v
emiráte
vedecký názov
krídla

Pomôcky:
PRÝT,
ALMA, ASA

si na tomto
miete
zvieracia tlapa

obyvateľ
ázijského štátu
Olina (dom.)

argón (chem.)

prdsunuté
opevnenie,
strieľne

ruská rieka

označenie
citlivosti filmov

EČV Rožňavy

násypy
pomenovanie

tenisové údery
mne patriaca

stavebný štýl
konárik po
česky

obľubujúci pivo
Knowledge
Management
Institute

jabĺčková
paprika
bodavý hmyz
miešanec,
človek tmavšej
pleti
angl. mužské
meno

americký štát
ruský veľtok

sliepka, kurča

španielska
vychovávateľka

symetrála

T1

častica (nevadí)

EČV Bratislavy

sadiť (čes.)

temnota

stavebný dielec
lúšti, hľadá
riešenie

ľudový tanec
ako hosť

bahniakovitý
vták

nemoherec

nenavíjaj
umožni, popusti

lesný dravec
ozdobná
náušnica

súvisaca s
borom

ubližovalo,
nespravodlivo
obviňovalo

smrť (nem.)
kálaním
prihotovím

mláďa kravy
špajza

straší
strašiak rarášok

T2

55 v Ríme
mužský hlas

trma-vrma
ruské mesto

olejnaté plodiny
magma

existovala

skratka
súhviezdia Malý
voz (Ursa
Minor)

pracovníci v
taviarni
mnoho

súvisiaci s
losom
namotáva

T3

vzdelávania pestrý a zaujímavý,
čo sa nám, dúfame, podarilo, najmä vďaka spomenutým
odborníkom, ktorí sa nezištne
do vzdelávania žien zapojili vo
svojom voľnom čase, za čo im
patrí veľká vďaka. Ďakujeme aj
členkám spolku Živena, ktorí sa
podieľali na organizácii jednotlivých stretnutí a pevne veríme,
že v spolupráci budeme naďalej
pokračovať v ďalších aktivitách.
Budeme radi, ak prispejete svojím názorom, alebo uvediete
konkrétnu požiadavku, na čo sa
v budúcnosti zamerať.
(jl)

EČV Martina
predložka

rodič

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 21. júla.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Mareka Nátera z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Breznianska Aréna bude hostiť 25. ročník
prestížnej Školy hokejového brankára
Najviac brankárov na meter
štvorcový sa počas dvoch júlových týždňov stretne na Zimnom štadióne Ladislava Horského v Brezne. Najlepší slovenskí tréneri tu už po štvrtýkrát
budú pripravovať mladých nádejných gólmanov na ich vysnívanú hokejovú kariéru.

Nasledovať bude tlačová beseda
v Hotelovej akadémii na tému
pôsobenia brankárov ŠHB vo
veľkom hokeji, ktorú povedie
práve hviezdny tréner Ján Filc.

Brankársky projekt Jána Filca
a Rudolfa Jurčenka tento rok
oslavuje 25 rokov. Tri posledné ročníky pritom odohrali
na zimnom štadióne v Brezne
a nebude to inak ani tentokrát.
Účasť prisľúbili aj hviezdni
absolventi
Ľadová plocha v Aréne Brezno, ako jedna z mála na Slovensku, funguje už od polovice
júla. Navyše okrem hokejistov
a krasokorčuliarov bude opäť
hostiť prestížnu Školu hokejového brankára (ŠHB) pod vedením slovenskej hokejovej elity.
Keďže ide o najstaršiu letnú školu zameranú na prípravu brankárov v Európe, organizátori
chceli dať jubilejnému 25. ročníku slávnostnejšiu podobu, ktorú
svojou účasťou prisľúbili podporiť i tí z 2000 absolventov ŠHB,

Mladí brankári z celého Slovenska budú opäť trénovať v breznianskej Aréne.

ktorí svoju kariéru v hokejových
bránkach dotiahli najďalej.
„Oslovili sme tých našich absolventov, ktorí sa našej Školy
hokejového brankára zúčastňovali v ich mladých rokoch
pravidelne a neskôr ich mená
rezonovali v hokejovom svete,
ale i tých, ktorí sú na najlepšej
ceste ich postupne nahrádzať:
Jana Lašáka, Rasťa Staňu, Petra
Budaja, Jara Haláka, Jara Janusa,
Zuzku Tomčíkovú, Paťa Rybára,
Mareka Čiliaka. Bohužiaľ, nie
všetci budú môcť prísť, nakoľko
niektorým zo stále aktívnych

brankárov sa v tom čase už začína príprava na novú sezónu,“
uviedol tréner zlatých chlapcov
z Göteborgu a zároveň jeden z
otcov ŠHB Ján Filc.
Otvorený tréning pre hostí
aj fanúšikov
Do metropoly Horehronia
od 16. do 29. júla pricestujú na
letné sústredenie mladí brankári z celého Slovenska, aby pod
dohľadom hokejových odborníkov zlepšovali svoje hráčske
kvality a stali sa tak prínosom
pre svoje domovské kluby. Je-

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

ho program je zostavený tak,
aby všetkým účastníkom ŠHB
uľahčil vstup do novej sezóny
a prispel k čo najlepšej výkonnosti v ich brankárskej kariére.
Na otázku, či si ich prípravu
bude môcť pozrieť aj široká verejnosť, Filc odpovedal: „Áno, v
stredu 19. júla je otvorený tréning pre našich hostí, médiá i
fanúšikov.“ Od 10.00 do 11.15
si teda všetci nadšenci hokeja
môžu prísť na svoje a uvidieť
jednak brankárske legendy,
ale aj aktívnych hráčov priamo
v akcii na breznianskom ľade.

V Brezne našli
zanietených ľudí
Keď realizačný tím ŠHB
pred rokmi prvýkrát prišiel
do Brezna, príjemne ho prekvapil moderný multifunkčný
priestor aj vybavenie mestskej
športovej haly. Navyše včasná
výroba ľadu je tiež jeden z dôvodov, prečo sa Aréna Brezno
stala obľúbeným miestom nielen pre hokejové, ale aj krasokorčuliarske letné kempy či
korčuľujúcu verejnosť.
„Našli sme tu počas minulých troch rokov skvelých a
zanietených ľudí ochotných
pomôcť v každej situácii a veľmi
si vážime spoluprácu ako s Hokejovým klubom, tak s mestom
Brezno i spoločnosťami v jeho
kompetencii. Výborné prostredie milých ľudí sme našli aj na
Hotelovej akadémii. Radi sa
sem vraciame,“ uzavrel Ján Filc.
V stredu 19. júla sa teda všetci
vidíme na ľade v Aréne. Je sa na
čo tešiť.
(eš)

Brezňan
mestské noviny

Verejné korčuľovanie
v Aréne Brezno
15.07. sobota
16.07. nedeľa
17.07. pondelok
18.07. utorok
19.07. streda
20.07. štvrtok
21.07. piatok
22.07. sobota
23.07. nedeľa

18.00 – 19.30 hod.
13.00 – 14.45 hod.
12.15 – 13.45 hod.
12.15 – 13.45 hod.
12.15 – 13.45 hod.
12.15 – 13.45 hod.
14.00 – 15.30 hod.
14.00 – 15.45 hod.
14.00 – 15.30 hod.

Otváracie hodiny
na mestskej plavárni
Pondelok

6.00 - 10.00
14.00 - 21.00

Utorok
Streda

14.00 - 21.00
6.00 - 10.00
14.00 - 18.00
19.00 - 21.00
14.00 - 21.00
14.00 - 21.00
14.00 - 21.00
12.00 - 18.00
19.00 - 21.00

Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Každú nedeľu cvičia v mestskom parku jogu.

FOTO: MSÚ

Príďte si do mestského
parku zacvičiť jogu

Vlaňajšia joga sa v mestskom parku osvedčila, preto
sa v nej mesto rozhodlo pokračovať aj tento rok. Zmenou je, že každú nedeľu sa
účastníkom venuje iná lektorka.
Joga má svoje korene v Indii
a je to určitá filozofia či životný
štýl, ktorý pozitívne ovplyvňuje psychickú aj fyzickú stránku človeka. „Vzhľadom na jej
úspech počas minuloročného

leta, sa mesto rozhodlo v nej
pokračovať počas letných
prázdnin aj tento rok. Koná sa
tradične v mestskom parku,
každú nedeľu o 10.00, ale len
v dobrom počasí,“ informoval
vedúci odboru kultúry a športu mestského úradu Miroslav
Baran. Podľa jeho slov, vlani sa
na joge pravidelne zúčastňovalo 10 – 12 cvičiacich, zapájali sa
dokonca aj páni.
Tento rok je precvičovanie
zaujímavé tým, že má štyri lek-

torky. Účastníkom sa postupne
venuje Stanka Steinbachová,
Dorotka Sekelská Šťavinová,
Monika Collins a Lenka Kysucká, pričom každá z dievčat
má s jogou bohaté a dlhoročné
skúsenosti.
„Joga je samozrejme pre
všetkých zadarmo. Priniesť si
treba len karimatku a pohodlné oblečenie. O zvyšok sa postarajú inštruktorky,“ uzavrel
Miroslav Baran.
(md)
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