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MESTO V ARÉNE VYMENÍ STARÝ
CHLADIACI SYSTÉM ZA NOVÝ
Vedenie samosprávy myslí hlavne na bezpečnosť svojich obyvateľov, a aj preto sa rozhodlo zastaralé chladiace zariadenie v Aréne nahradiť novým. K výmene dôjde na jar budúceho roka.
Nový systém prinesie lacnej- stave je aj elektropožiarna sigšiu a bezpečnejšiu prevádzku s nalizácia a hlásiče úniku čpavohľadom na ekológiu.
ku, preto by do týchto zabezpečovacích zariadení museli
Opravy sú veľmi drahé a
investovať, no na druhej strane
náhradné dielce je už ťažké sa už ani nevyrábajú.
zohnať
Na breznianskom zimnom Prvoradá je bezpečnosť
štadióne je chladiace zariade- obyvateľov, ako aj úspora
nie zastaralé, no niet sa čo ču- nákladov na energie
dovať, jeho výroba siaha ešte
Vedenie mesta sa rozhodlo
do čias hlbokého socializmu. zaobstarať nový chladiaci sys„Strojovňa je už vysoko poru- tém, ktorý nielenže prinesie
chová, nespoľahlivá, nákladná úsporu nákladov na energie,
na energie, servis a prevádzku. ale v prvom rade bude bezpečOpravy sú veľmi drahé, neho- nejší pre obyvateľov a celkovo
voriac o tom, že náhradné diel- pre životné prostredie. Ako
ce je ťažké zohnať. Na Sloven- povedal viceprimátor Ján Krásku už len málo miest využíva lik, chladiace zariadenie môže
tieto druhy starých chladiacich mesto kúpiť na základe viacesystémov,“ vysvetľuje Ivan rých ponúk, kde cena týchto
Brozman, poverený riadením zariadení je od 350 tisíc eur a
Technických služieb, ktoré sú viac. „Zahrnutý je v nej už aj
zároveň správcom Arény. Pod- projekt na realizáciu, záručný
ľa jeho slov, v zlom technickom a pozáručný servis, čo sú tiež

nemalé finančné prostriedky.
Vyberať budeme na základe
čo najbezpečnejšieho systému
a úspor energie, ktoré novou
technológiou dosiahneme. Pri
jednaní sa snažíme dohodnúť
aj to, aby platby nebolo nutné
realizovať naraz, ale rozložiť ich
na tri – štyri roky, a tým pádom
by sme ich mohli splácať z rozpočtu mesta.“
Objem čpavku sa zníži z 1,5
tony na 120 kilogramov
Po zvážení ponúk a dohodnutí spolupráce s vybratou
firmou k výmene chladiaceho
systému dôjde na jar roku 2017.
Výhodný bude pre správcu zariadenia aj pre návštevníkov,
vďaka pokrokovej technológii bude zabezpečovať efektívnejšie chladenie a výrobu
kvalitnejšieho ľadu. Fungovať
bude na diaľkové ovládanie,

pozitívom je aj lepšia regulácia a úspory na zamestnancov.
„Nebude musieť pri ňom stáť
obsluha, ktorá je teraz z hľadiska bezpečnosti nutná 24 hodín
denne,“ dodal Ivan Brozman.
Firmy ponúkajú tiež výmenu
soľanky, pričom toto agresívne
a nebezpečné médium vymenia za ďaleko bezpečnejšie.
„Zároveň navrhujú využívať
odpadové teplo na nahrievanie
vody do rolby ako aj na vyhrievanie ubytovne. Znížia sa tak
náklady na energie, hlavne na
elektrinu, a to o 30 až 40 percent, ako aj na údržbu ľadu.“
Dobrou správou je, že nové
systémy jednoznačne znižujú
objem čpavku, a to z 1,5 tony na
120 kilogramov. Ako dodal viceprimátor Ján Králik, existuje
smernica EÚ, ktorá od určitého
obdobia bude chladenie čpavkom zakazovať.
(md)
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Začali s opravami chodníka
na Malinovského ulici
Technické služby Brezno
sa pustili do asfaltovania
časti chodníka na Malinovského ulici, ktorý sa už pred
rokmi vplyvom zlej kanalizácie prepadol.
Breznianski techničiari tento týždeň začali opravovať poškodený chodník na sídlisku
na Malinovského ulici 5 - 11
v Brezne. Dôvodom je výmena starého betónu okolo kanalizačných prípojok a rekonštrukcia prepadnutého chodníka najmä pri vchodoch č. 7
a 9. „Musíme odstrániť vrstvu
liateho asfaltu na celej ploche
chodníka, takisto aj betóny
okolo prípojok, dosypať ho,
zhutniť a celý preasfaltovať,“
približuje rekonštrukčné práce Ivan Brozman, poverený
riadením Technických služieb
Brezno.
Podľa slov správcov bytov

došlo k poškodeniu chodníkov ešte v minulosti a to zle
zrealizovanou kanalizáciou.
Nedostatky na nej však už medzičasom odstránili a ďalšie
prepadávanie ani poškodzovanie chodníka za posledné
roky nezaznamenali. Ako
uviedla Renáta Medveďová,
konateľka spoločnosti Správca bytových domov s.r.o.,
kanalizačné prípojky v ich
správe sú zrekonštruované
a prekontrolované kamerovou
skúškou, no v prípade výskytu
možnej netesnosti zistenej pri
prácach na oprave chodníka,
zabezpečia ich pretesnenie do
hlavného zberača. „Ak po rekonštrukcii predsa len dôjde
k ďalšiemu poškodeniu chodníkov vplyvom zle spravenej
kanalizácie, opravu už prevedú správcovia bytov na vlastné
náklady,“ uzavrel Brozman.
(eš)

V Predných Halnoch
asanovali ďalšiu budovu

Zdevastované domy nachádzajúce sa pri vstupe do
mesta smerom od Horehronia postupne miznú. Vedenie breznianskej samosprávy minulú stredu dalo asanovať ďalšiu nehnuteľnosť.

V Brezne pokračuje nielen
boj proti čiernym stavbám,
ale odstraňujú aj mestské domy, ktoré sú zdevastované.
Situáciu v lokalite s desiatkami podobných stavieb denne
monitoruje Mestská polícia
Brezno. Pre mesto predstavujú okrem estetickej ujmy aj
prekážku z hľadiska rozvoja

cestovného ruchu. Minulý
týždeň v stredu 11. októbra
mesto zbúralo ďalšiu nehnuteľnosť, tentoraz v Predných
Halnoch 3, 5, 7, čím dodržalo
sľub v pokračovaní revitalizácie vstupu do mesta. Búracie
práce opäť vykonali Technické
služby. „Asanované budovy
boli už dlhšiu dobu prázdne
a neobývané pre zlý technický stav. Minulý rok sme z ich
okolia vyviezli minimálne 250
ton odpadu,“ povedal primátor Tomáš Abel. Ako dodal na
záver, najbližšie prídu na rad
Predné Halny 10, čiže Dom
hrôzy. (md)

Zdevastované domy v meste postupne miznú. 
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Večer víťazov.
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Chalupkovo Brezno
si zapísalo jubilejný ročník
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
a mesto Brezno usporiadali
už 50. ročník Chalupkovho
Brezna. Tohtoročným spríjemnením bol krst knihy
autora Ľubomíra Pajtinku
Rozhovory s ministrami,
spojený s burzou kníh chalupkovcov.
Od minulého piatka do nedele pedagógovia nielen súťažili, ale nadviazali aj nové priateľstvá, vymenili si skúsenosti či
poznatky, ktoré môžu pomôcť
vo vyučovacom procese.
Festival slávnostne otvorili
v evanjelickom kostole
Celoslovenská prehliadka
záujmovo-umeleckej
tvorivosti učiteľov začala
v priestoroch Základnej školy
na Pionierskej 2 besedou so
spisovateľmi a odchovancami
Chalupkovho Brezna Jánom
Pochaničom a Valentínom
Šefčíkom, ktorí žiakom predstavili svoju tvorbu pre deti.
Účastníkov tentoraz slávnostne privítali v evanjelickom
kostole, kde sa prihovoril
primátor Tomáš Abel, ktorí všetkým poprial príjemné
chvíle strávené v meste, veľa
inšpiratívnych stretnutí a silných kultúrnych zážitkov, zástupca ministerstva školstva
a požehnanie podujatiu dal
evanjelický farár Štefan Škorupa. Po otvorení spestrenom

aj o vystúpenie Speváckeho
zboru mesta Brezna účastníci
spoločne položili kvety k pamätníku Jána Chalupku.
Súčasťou podujatia bol
krst knihy
Tohtoročným spríjemnením bol krst knihy autora Ľubomíra Pajtinku: Rozhovory
s ministrami spojený s burzou
kníh chalupkovcov. Účastníci
si zaspomínali aj na históriu
50-ročného festivalu. Pedagógovia od sobotňajšieho rána
súťažili v literárnej, výtvarnej,
skladateľskej tvorbe, tvorbe
umelecko-dokumentárnych
videofilmov, prezentačných
a vzdelávacích programov,
umeleckom prednese poézie
a prózy, speve ľudovej a umelej piesne, hre na hudobnom
nástroji. Na záver porota vyhodnotila ich výkony a podľa
výsledkov začlenila do bronzového, strieborného a zlatého pásma, ako aj navrhla laureátov. V tichosti neostala ani
breznianska synagóga, kde sa
konala vernisáž laureátskej výstavy vlaňajšieho ročníka Dagmar Janišovej.
Večer víťazov
V sobotu na Večere víťazov
nadišla očakávaná chvíľa. Vo
vynovenej sále mestského domu kultúry, kde vo foyere je
nainštalovaná výstava venovaná 50. výročiu Chalupkovho Brezna, vyhlásili výsledky.

Svoju šikovnosť a herecký výkon predviedli aj laureáti Detského Chalupkovho Brezna
škôlkari zo Závadky nad
Hronom s inscenáciou Nočná
služba v Papinkove.
Odovzdávali aj ďakovné
listy
Ministerstvo
školstva
a mesto Brezno zakladateľom
Chalupkovho Brezna, predsedom, členom organizačného
výboru, významným spolupracovníkom, porotcom ako aj inštitúciám za dlhoročný prínos
pri rozvoji celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti
učiteľov venovali ďakovné listy.
Najlepší účastníci 50. ročníka
festivalu si za svoje výkony od
viceprimátora mesta Jána Králika prevzali ocenenia.
Víťazi jubilejného ročníka
Jednou z tohtoročných laureátov bola aj Jana Spáčová
zo ZŠ s MŠ K. Rapoša, Brezno (tvorba umelecko – dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov.
Mimoriadnu cenu z okresu
Brezno získali: Cena venovaná ministerkou školstva,
vedy, výskumu a športu SR
Martinou Lubyovou – Alena
Majerníková, ZŠ s MŠ Karola
Rapoša Brezno, Cena venovaná predsedom Bratislavského
samosprávneho kraja Pavlom
Frešom – Rastislav Turňa,
ZUŠ Valaská.

Najlepší z horehronských
pedagógov
Umelecký prednes: strieborné pásmo:Anna Adamčiaková,
Mýto pod Ďumbierom, bronzové pásmo: Mária Pacerová,
Edita Štulajterová (obe Valaská), literárna tvorba – poézia:
strieborné pásmo: Janka Balážová, ZŠ J. Simana Valaská,
bronzové pásmo: Anna Adamčiaková, Mýto pod Ďumbierom, Mária Pacerová, Valaská,
literárna tvorba – próza: strieborné pásmo: Anna Adamčiaková, Mýto pod Ďumbierom,
Eva Hančáková, Podbrezová,
bronzové pásmo: Dušan Komora, Mýto pod Ďumbierom,
Sidónia Macíková, Valaská,
výtvarná tvorba: zlaté pásmo:
Rastislav Turňa, ZUŠ Valaská,
Lucia Karolová, ZŠ Valaská,
Eva Hančáková, Podbrezová,
interpretácia piesne – spev
umelej piesne: zlaté pásmo:
Zuzana Uhríková, ZUŠ Brezno, Lucia Nátherová, ZŠ s MŠ
K. Rapoša, Brezno, spev ľudovej piesne: strieborné pásmo:
Anna Tokárová, ŠZŠ Brezno,
hra na hudobnom nástroji:
zlaté pásmo: Lucia Košútová,
ZUŠ Brezno, Musica Berezun, ZUŠ Brezno, tvorba PC
vzdelávacích a prezentačných
programov a umelecko-dokumentárne videofilmy: zlaté
pásmo: Alena Majerníková,
Jana Spáčová (obe ZŠ s MŠ K.
Rapoša Brezno), Janka Balážová, ZŠ Valaská.(md)

Na Mazorníku opravili aj doplnili verejné osvetlenie. Na rad prídu i ďalšie časti mesta
Mesto pripravuje projekt
zameraný na osvetlenie frekventovaných priechodov pre
chodcov. Jeho cieľom je zvýšiť
bezpečnosť obyvateľov, hlavne
rizikových skupín, ako sú deti,
seniori či zdravotne ťažko postihnutí.
Mesto vlani v rámci projektu
s pomocou nenávratného finančného príspevku z fondov
Európskej únie vo výške asi 650
tisíc eur vymenilo 1066 svetelných bodov na všetkých hlavných mestských ťahoch.
Opravy a výmeny na
Mazorníku
Verejné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou života kaž-

dého mesta či obce. Výnimkou nie je ani Brezno, kde sa
o vyše 1680 svetelných bodov
na celom území mesta vrátane
prímestských častí pravidelne
starajú Technické služby. Ich
nosnou činnosťou sú opravy,
údržba a prevádzka verejného osvetlenia, jeho bezpečný
a plynulý chod, ako aj údržba
svetelnej signalizácie na piatich miestnych križovatkách.
Ako informoval Marian
Brečka z miestnych komunikácií a stavieb, v posledných
dňoch sa venovali oprave verejného osvetlenia na priechode pre chodcov na Ulici 9.
mája, prepojovacieho chodníka medzi ulicami Dolná a Potočná, doplnili osvetlenie na

parkovisku MPČĽ, kde zabudovali dvojitý výložník, ako aj
vymenili 6 svietidiel s vyššou
svietivosťou na Potočnej ulici.
Mesto bude viac
nasvietené
V súčasnosti mesto spracúva projekt nasvietenia frekventovaných priechodov pre
chodcov, ktoré sú najnebezpečnejšie. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, týmto chcú
chrániť život a zdravie obyvateľov a rizikových skupín, ako
sú deti, seniori a občania ZŤP.
„Projekt bude hotový do konca roka a realizácia by mohla
prebehnúť na jar 2018. Ide
o námestie, Ulice ČSA, Švermova a Cesta osloboditeľov,“

dodal primátor.“ Ku každému
priechodu budú doplnené dva
stĺpy verejného osvetlenia, ktoré napoja na existujúce verejné
osvetlenie a do telesa cesty osadia reflexné prvky, resp. LED
blikače.
Chýbajúceho osvetlenia sa
čoskoro dočkajú pri Základnej
umeleckej škole, kde Technické služby na žiadosť riaditeľky
ZUŠ osadia nový stĺp a dotiahnu elektrické vedenie. Na rad
príde aj Cesta osloboditeľov,
najtmavšia časť od STK až po
rodinné domy, ktorou však tiež
prechádzajú obyvatelia. Na
existujúcich stĺpoch patriacich
firme SSE osadia sedem kusov
verejného osvetlenia.
(md)
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Obnovili cyklotrasy na Horehroní.
Pribudnú aj dva nové úseky
Cyklisti z SCK Ďumbier
vďaka dotácii od mesta obnovili značenie niekoľkých
cyklotrás v okrese. V prípade
získania ďalších finančných
prostriedkov v činnosti prospešnej pre horskú cykloturistiku budú pokračovať aj
o rok. Zelenú na Horehroní
dostali aj dva nové úseky.

km), Bachláč (6 km), ako aj
obnovia 30-kilometrovú trasu
Okolo Michalovej na Kabátovú, Okolo Beňušky v dĺžke
32,5 km a 2-kilometrový úsek
Čertovica-sedlo pod Lenivou.
„Sme geograficky hornatý región s veľkým potenciálom vybudovaných lesných, poľných
a miestnych ciest vo veľmi
peknom prírodnom prostredí.
Môžem skonštatovať, že vďaka
vyznačeným trasám, stravovacím, ubytovacím zariadeniam
a elektrobicyklom záujem o
Záujem o horskú
horskú cykloturistiku u nás
cykloturistiku u nás
rapídne vzrástol. Tešíme sa, že
rapídne vzrástol
Ku každej trase je na zák- to tak napreduje. Pre nás značlade vypracovanej technickej károv je to najväčšia odmena.“
dokumentácie na obnovu vypracovaný rozpočet a upravuje Práce je vždy neúrekom
SCK Ďumbier Brezno má
sa podľa stupňa poškodenia.
Podľa slov Jozefa Gietliho, v správe značenia a údržby
v prípade, že na rok SCK získa cyklotrás na území okresov
prisľúbenú dotáciu od mes- Brezno a Revúca, geograficky
ta v sume 5087,99 eura, budú územie Nízke Tatry-juh, Muv činnosti prospešnej pre hor- ránska planina, Veporské vrchy
skú cykloturistiku pokračovať a údolie rieky Hron. „Schváleaj o rok. Na rad príde značenie ných je 68 cykloturistických
týchto trás: Popod Besnú (15,5 trás v dĺžke 1315,8 km, z toho

Breznianskej samospráve
sa podarilo získať dotáciu
na nákup nového vozidla
na zvoz odpadu. Nedávno
ho odovzdali do užívania
Technickým službám Brezno.
Environmentálny fond poskytol na tento účel finančné
prostriedky vo výške 200 000
eur.

Cykloturistika je celkovo na
Slovensku čoraz populárnejšia
a obľúbenejšia.
Vyznačili aj jednu novú
trasu Rohozná – Braväcovo s dĺžkou 18 km
Dobre značené cyklotrasy
sú základom. Mesto chce podporovať cestovný ruch aj prostredníctvom cyklistiky, a preto
vyčlenilo finančné prostriedky
i pre túto oblasť. Slovenskému
cykloklubu Ďumbier poskytlo dotáciu takmer 2850 eur,
vďaka ktorej v dňoch od 13.
júla do 15. augusta vyznačil
jednu novú trasu Rohozná
- Braväcovo v dĺžke 18 km a
obnovil tri trasy v dĺžke 8,5
km zo Štiavničky do Brezna,
3 km z Brezna do Bujakova a
15 km z Bujakova do Bystrej.
Ako informoval Jozef Giertli z
SCK Ďumbier, práce robili ich
akreditovaní značkári, pričom
pri manuálnych činnostiach,
ako je betónovanie, osádzanie
smerovníkov a asistenčných
prácach pri maľovaní značiek
boli zapojení aj členovia klubu, ktorí si za odvedenú prácu
zaslúžia poďakovanie.

Vďaka projektu má Brezno
nové auto na zber odpadu

Práce robili akreditovaní značkári.

FOTO: SCK

vyznačených je 47 (1041,1 km)
a nevyznačených 21 (275,7
km). V tomto roku ešte z dotácie ministerstva školstva
obnovili 2 trasy - sedlo Burda-Bujakovo (41,5 km ) a Liptov
- Horehronie – Gemer (65 km)
a z dotácie BBSK Filipovo - Vološinec a Bacúch - Kečka v dĺžke 25 km.
„Cykloturistické trasy v našej
správe nájdete v elektronických
mapách mountainbiking.sk,
cykloserver. cz a tlačených cyklomapách, ktoré sú k dispozícii
v TIKu a v agentúre Klaster Horehronie na námestí. Záverom
chcem všetkým poďakovať za
finančnú pomoc a spoluprácu
pri rozvoji cykloturistiky a cestovného ruchu na Horehroní,“
dodal na záver akreditovaný
značkár SCK Jozef Giertli.

nisterstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka pred časom
vyhodnotilo prvú sériu žiadostí o nenávratné finančné
prostriedky z fondov EÚ a v
prvom kole podporilo 28 projektov zameraných na rozvoj
cyklistickej infraštruktúry. Pozitívne je, že medzi vybranými
trasami sú aj úseky Brezno Valaská a Hronec - Čierny Balog, čo teší aj primátora mesta
Tomáša Abela: „Spoločne so
zamestnancami úradu sme
urobili kus práce a tejto správe som veľmi rád. Cyklotrasa
Brezno - Valaská až po nový
závod v ŽP a. s. pôjde celým
nábrežím Hrona a atrakciou
bude lávka na pilieroch v dĺžke 650 m cez Banisko. Tiež ma
teší, že v Banskobystrickom
kraji boli úspešné len tri projekty, medzi nimi ešte aj Čierny Balog. Aj takéto projekty
Pribudnú nové úseky
Brezno - Valaská a Hronec pozdvihnú náš región, preto
v nich bude pokračovať, i keď
- Čierny Balog
Desiatky nových cyklotrás príprava nie je ani technicky a
pribudnú v mnohých mestách ani časovo jednoduchá,“ uzava obciach na Slovensku. Mi- rel primátor. (md)

Špeciálne vozidlo s lisom
Ešte v októbri 2016 podalo
mesto Brezno žiadosť o dotáciu na Environmentálny
fond so zámerom zlepšiť svoju situáciu v oblasti odpadového hospodárstva. „Cieľom
podanej žiadosti bolo zabezpečenie zvozu a odvozu
odpadu priamo vlastným vozidlom, nie prostredníctvom
externej spoločnosti, čím by
sa umožnilo pružnejšie využívanie zberového vozidla
podľa potrieb obyvateľov
a znížili sa náklady,“ informovala projektová manažérka mesta Milada Medveďová.
Podľa jej slov pri spracovaní žiadosti o dotáciu úzko
spolupracovali s Technickými službami Brezno, ktoré
stanovili špecifikáciu vozidla
tak, aby sa ich práca zefektívnila a uľahčila s ohľadom
na potreby obyvateľov mesta. „Výsledkom je špeciálne
vozidlo, ktoré bude odpad
nielen zvážať, ale aj lisovať,

čím sa dosiahne ekonomická úspora a náklady na zber
a zvoz odpadu sa znížia,“ pokračovala Medveďová.
Mestu sa darí získavať
eurofondy
Nové auto s objemom nadstavby viac ako 16 metrov
kubických disponuje zadným univerzálnym vyklápačom s rotačným systémom
lisovania, kamerovým systémom na sledovanie priestoru za vozidlom a monitorom
v trojmiestnej klimatizovanej kabíne. „V najbližšej
dobe by nám mala prísť nová
technika za viac ako milión
eur z eurofondov. Som rád,
že sa nám darí, keďže náš
vozový park bol súci akurát
tak do múzea,“ podotkol
brezniansky primátor Tomáš Abel.
Len na nové smetiarske
auto samospráva získala dotáciu z Environmentálneho
fondu vo výške 200 000 eur.
Podľa projektovej manažérky Milady Medveďovej naň
mesto vybralo dodávateľskú firmu v procese verejného obstarávania, s ktorou v apríli 2017 podpísalo
zmluvu. Celková vysúťažená suma za zberové vozidlo
pritom predstavuje sumu
241 000 eur s DPH. Nová
technika sa do ulíc mesta
dostane už v druhej polovici
októbra.(eš)

Mesto vďaka Envirofondu disponuje novým autom na zber odpadu.
FOTO: MSÚ

Členovia volebných komisií už zložili sľub

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa blížia a
s tým aj povinnosti obcí zabezpečiť ich riadny priebeh.
Minulý týždeň sa prvýkrát
zišli členovia okrskových volebných komisií, aby zložili
sľub do rúk primátora a odštartovali tak náročný proces
príprav.

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov
sa vytvárajú v mestách a obciach volebné okrsky, pričom
úlohou ich členov je zabezpečovať správny priebeh hlasovania, udržiavať poriadok vo
volebnej miestnosti, dopĺňať
zoznam voličov, sčítavať hlasy
a vyhotoviť zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania.
Podľa zákona o voľbách sa tejto
funkcie ujímajú zložením sľu-

bu, ktorý garantuje dodržiavanie zákonov a iných právnych
predpisov. Členovia okrskových volebných komisií a zapisovatelia skladajú tento sľub
na prvom zasadnutí komisie do
rúk primátora mesta.
V Brezne sa tak stalo v utorok 10. októbra v priestoroch
jedálne Základnej školy na
Pionierskej 2. Primátor Tomáš
Abel im pri tejto príležitosti poprial pokojný priebeh hlasovania a veľa síl pri náročnej práci.
„Voľby vnímam ako vyjadrenie
slobody a demokracie. Verím,
že všetci členovia okrskových
volebných komisií prispejú
k tomu, aby voľby boli zákonné, slobodné a demokratické,
za čo im vopred ďakujem,“ povedal Abel. Na prvé zasadnutie bolo pozvaných 164 členov
okrskových volebných komisií

a 21 zapisovateľov. Okrem toho, že zložili sľub, si jednotlivé
komisie vyžrebovali aj svojich
predsedov a podpredsedov.
Voľby do vyšších územných
celkov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017. Okrem
župana v nich budeme voliť aj
piatich zástupcov okresu Brezno, ktorí počas štyroch rokov
budú ako poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja hájiť záujmy
celého Horehronia. Prvýkrát
v novodobej histórii sú voľby
do VÚC jednokolové, takže za
predsedu samosprávneho kraja
bude zvolený ten kandidát,
ktorý získa najviac platných
hlasov. Voliť môžu občania Slovenska, ako aj cudzinci, ktorí
majú trvalý pobyt v príslušnom
kraji a v deň konania volieb dovŕšia plnoletosť. (eš)
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Výťažok z koncertu pomôže
pri kúpe inhalátora s nebulizátorom

Oprava vozovky na námestí.
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Na severnej časti námestia
opravili časť vozovky
Frekventovaná vozovka na
severnej časti námestia bola
minulý týždeň uzatvorená.
Dôvodom bola výmena poškodených častí komunikácie pre osobnú dopravu.
Po lete bola opäť na muške
oprava breznianskeho námestia. Rovnako ako predchádzajúce rekonštrukcie
aj túto vykonával pôvodný
zhotoviteľ na základe reklamácie zo strany mesta. Ako
informoval Marián Prč z investičného odboru mestského úradu, keďže sa už nevyrába pôvodná dlažba a mesto

už nemá náhradné kusy, časť
vozovky sa musela úplne rozobrať a nahradiť iným typom dlažby. Z tohto dôvodu
bola potrebná úplná uzávera
vozovky. Získaná pôvodná
dlažba sa použije na opravu
ostatných miest.
Uzavretie cesty dočasne
skomplikovalo život niektorým ľuďom, ale mesto ju
opravovalo predovšetkým v
ich záujme. Rekonštrukcia
bola nevyhnutnosťou a opravená komunikácia už slúži
širokej verejnosti, majiteľom
prevádzok na námestí i návštevníkom. (md)

Kto sa zúčastnil na benefičnom koncerte a podporil
dobrú myšlienku finančnou
čiastkou, pomohol novorodeneckému a detskému oddeleniu breznianskej nemocnice.
Výťažok použijú na kúpu
inhalátora s nebulizátorom,
ktorý sa používa na liečbu respiračných ochorení.
Aj toto podujatie svedčí o
tom, že v Brezne je stále veľa
dobrosrdečných ľudí, ktorí sa
vedia dať dokopy, keď treba
podporiť dobrú vec.
Organizátori spojili sily a
ponúkli bohatý umelecký
zážitok
Benefičný koncert tohto roku detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Brezne
usporiadalo premiérovo spolu
s mestom. Organizátori spojili
sily, aby divákom vo vynovenej
sále mestského domu kultúry
priniesli ešte kvalitnejší kultúrny a hudobný zážitok. A
veru sa to podarilo, program
bol bohatý, plný emócií, porozumenia a skvelých vystúpení.
Podujatie si nenechali ujsť tí,
ktorí chceli finančne podporiť
detské oddelenie a zároveň byť
súčasťou nádherného kultúrneho večera. Za mesto Brezno
sa organizátorom ako aj účinkujúcim poďakovala viceprimátorka Petra Dzurmanová,
ktorá zároveň vrchnej sestre
Zine Veždúrovej odovzdala
kyticu kvetov a symbolicky sa
tak poďakovala za nesmierne
dôležitú, no častokrát pre-

Na benefičnom koncerte vyzbierali viac ako 1000 eur.

hliadanú prácu zdravotných
sestier. Špeciálne slová vďaky
patria nositeľke skvelej myšlienky Zuzane Ambrosovej
a všetkým divákom, ktorí podujatie svojou účasťou a dobrovoľným finančným príspevkom podporili.
Výťažok z koncertu bol
1011,05 eura
Podujatie spestrilo niekoľko
mladých a nádejných talentov
z regiónu, ako aj známejšie
mená slovenskej hudobnej
scény. Všetci účinkujúci vy-

stúpili s cieľom podporiť dobrú myšlienku. Úvod koncertu
sa niesol v tónoch akordeónu
hudobného virtuóza a veľkého
podporovateľa benefície Michala Červienku. Zaspievala
Julianka Kvietková a Emma
Muriňáková, krásu folklórneho umenia predviedlo Šťastné
detstvo. Koncert vyvrcholil vystúpením známeho pesničkára
Martina Geišberga.
Výťažok z benefičného koncertu bol 1011,05 eura a šek s
touto sumou z rúk viceprimátorky Petry Dzurmanovej
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a jedného z organizátorov podujatia, Pavla Ambrosa, prevzal
primár detského a novorodeneckého oddelenia Norbert
Surový. Finančné prostriedky
použijú na kúpu technického a prístrojového vybavenia.
Okrem už spomínaného inhalátora majú do budúcnosti
v pláne aj zakúpenie prenosného monitoru vitálnych funkcií
pre novorodenecké oddelenie.
Jedným takýmto zariadením je
už vybavené detské oddelenie,
práve vďaka príspevku z benefičného koncertu.(md)

Agrofilm upozornil na význam zdravých potravín
Konferencia na pôde Ekonomickej fakulty UMB.
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Budúcnosť začína dnes
To boli motivujúce slová
prvého zahraničného hosťa
na pôde Ekonomickej fakulty UMB, ktorým bol Terry
Stevens z Swansea University
(Spojené Kráľovstvo).
V poradí druhým zahraničným hosťom bol Bartolomé
Deyá Tortella z University of
Balearic Island (Španielsko).
Česť stretnúť takéto osobnosti
sme mali 4. októbra 2017, vďaka konajúcej sa medzinárodnej konferencií ETAP 2017
(Economic Theory and Practice), zúčastnili sme sa sekcie
cestovného ruchu. Okrem
organizátorov, predstaviteľov
Katedry cestovného ruchu, sa

konferencie zúčastnili zástupcovia oblastných a krajských
organizácií cestovného ruchu
z celého Slovenska a spoločne sme si tak mohli vymeniť skúsenosti a vedomosti
z praxe v tom svojom regióne.
Horehronie nesmelo chýbať a preto sme radi, že sme
v mene OOCR Nízke Tatry
Juh a Klastra HOREHRONIE
mohli byť súčasťou, nápadmi
a energiou „nabitého“ pléna
pozvaných hostí. Rozvoj cestovného ruchu patrí v súčasnosti medzi hlavné priority
mnohých regiónov a kráľovské mesto Brezno, ktoré je
súčasťou Horehronia, nie je
výnimkou. (phr)

Technické služby majú
vynovenú stránku
Webová stránka Technických služieb Brezno sa prispôsobila požiadavkám užívateľov, od začiatku októbra spustili jej vynovenú verziu, ktorá
je opäť o niečo prehľadnejšia
ako tá predošlá. Na hlavnú
stránku boli pridané odkazy
na najnavštevovanejšie sekcie pre rýchlejšiu orientáciu

a upravené bolo aj hlavné menu. Najdôležitejšou zmenou
je však úplne nový systém
zobrazenia otváracích hodín
na mestských športoviskách
s graficky prehľadným rozpisom a nastaviteľným filtrom,
ktorý je prispôsobený pre mobilné zariadenia.
(eš)

Festival, určený pre všetkých, ktorí uvažujú nad tým,
čo jeme, kde žijeme a akú
planétu odovzdáme budúcim
generáciám, je za nami. Agrofilm bol inšpiratívny, ale predovšetkým poučný.
Medzinárodný filmový festival priniesol do Brezna dokumenty s agropotravinárskou
tematikou.
Festivalová synagóga
Tridsiaty tretí ročník Agrofilmu prvýkrát ponúkol svoj
program aj breznianskemu
publiku. Cieľom prehliadky
bolo šíriť poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva,
potravinárstva, výživy obyvateľstva, lesníctva, vodného
hospodárstva, ekológie, ako aj
problematiky vidieka a života
jeho obyvateľov. Podľa organizátorov tento projekt nemá vo
svete obdobu, preto bolo o to
výnimočnejšie, že okrem Nitry, Zvolena, Košíc a Bratislavy
sa výber tých najúspešnejších
snímok dostal aj do Brezna.
Samotná projekcia sa uskutočnila v prvý októbrový štvrtok v breznianskej synagóge.
Podľa slov spoluorganizátora
Agrofilmu Jána Škorňu si v nej
mohli nájsť svoje všetci, ktorí
majú blízko ku „chlebovému“
rezortu, ale aj tí, ktorí uvažujú

Agrofilm premiérovo v breznianskej synagóge.

nad tým, čo jeme, kde žijeme
a akú planétu odovzdáme našim deťom. Cieľom festivalu je
totiž informovať a vzdelávať
publikum práve v tejto oblasti.
Čo konzumujeme
Výber projekcie v Brezne
pozostával z ôsmich ocenených snímok zo slovenskej,
ale aj zahraničnej produkcie.
Diváci okrem nórskeho filmu Založenie kozej farmy
na Lofotoch, slovenského

dokumentu Zdravé a chutné
mlieko a ruského Amerického
sna, mohli vidieť aj francúzsky
film Vyberte si vidiecku alternatívu, dve krátkometrážne
slovenské snímky Potravinárstvo a Pôda, český dokument
Geoderma – živý plášť planéty
Zem a slovenský film z dielne
Erika Baláža Život v oblakoch.
„Produkcia zdravých potravín je pre našu budúcnosť
veľmi dôležitá. V regióne máme množstvo pestovateľov a
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farmárov, ktorí sa o to snažia
a preto verím, že aj toto môže byť cesta, ako ľudí prinútiť
zamyslieť sa nad tým, čo konzumujú,“ povedala viceprimátorka Petra Dzurmanová, ktorá za iniciatívou premietania v
Brezne stála. Zároveň dodala,
že medzinárodný filmový
festival Agrofilm v metropole Horehronia privítame opäť
o rok a možno aj počas viacerých premietacích dní.
(eš)
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Mesto chce problematiku neprispôsobivých
občanov riešiť aktívne a komplexne
Nielen v posledných týždňoch je predmetom živej diskusie
medzi občanmi mesta búranie tzv. čiernych stavieb, situácia
okolo „Domu hrôzy“ a ďalší osud obyvateľov týchto objektov.
Primátor Tomáš Abel sa preto rozhodol reagovať na najčastejšie
otázky, ktoré verejnosť právom zaujímajú.

Už dávnejšie ste avizovali, že neprispôsobivým občanom je potrebné venovať
zvýšenú pozornosť? Prečo to
dlhodobo považujete za jednu z priorít?
- Dobre vieme, že sa jedná
o tému, o ktorej sa roky diskutuje, no výsledkom sú len
málokedy reálne riešenia na
zlepšenie situácie. My sme si
dali za cieľ vytvoriť koncepčný
dokument, postupovať podľa
neho a venovať sa tejto problematike tak, aby sme do budúcna mali merateľné výsledky,
ktoré môžeme porovnať s predošlým obdobím.
Bolo súčasťou koncepcie aj
zmapovanie aktuálneho stavu a informácia o celkovom
počte sociálne odkázaných
občanov na území mesta?
- Disponujeme údajmi zo
začiatku volebného obdobia,
kedy Rómovia tvorili približne
10 % z celkového počtu obyvateľov Brezna, čo je naozaj
vysoké číslo. Jedným dychom
je však potrebné dodať, že nie
všetci spadajú do toho istého
sociálneho statusu. Máme v
meste viacero Rómov, ktorí sú
integrovaní a žijú podobným
spôsobom života, ako majoritné obyvateľstvo. Potom je
tu ale aj druhá skupina, ktorá
nemá pracovné návyky a je
dlhodobo nezamestnaná. Títo
ľudia žijú v zlých podmienkach, deti sa nevzdelávajú a
sú tam pridružené zdravotné i
iné problémy.
Tejto skupiny sa zrejme týka aj väčšina nelegálnych stavieb. V koľkých prípadoch už
došlo k odstráneniu tzv. čiernych stavieb a ako vyzerá celý
proces z pohľadu zákona?
- Medzi obyvateľmi existuje
skreslená predstava, že mesto
búra en bloc (čítaj anblok)
všetky čierne stavby. My však
môžeme postupovať a postupujeme len v medziach zákona. Znamená to, že sa začne
proces legalizácie stavby a len
pokiaľ v rámci tohto postupu
nie sú doložené všetky záko-

nom požadované dokumenty,
mesto pristúpi ku konaniu o
odstránení danej stavby. Čiže
v niektorých prípadoch, kedy došlo na strane vlastníka k
splneniu všetkých potrebných
náležitostí, mesto stavbu legalizovalo. Oveľa intenzívnejšie
sú prirodzene vnímané konania o odstránení stavby. Od roku 2015 mesto asanovalo celkovo približne desať takýchto
objektov.
Mimoriadny ohlas verejnosti vyvolala najmä aktivita
okolo „Domu hrôzy“ v Predných Halnoch, kedy určití
kritici spochybňovali hlavne
výšku kúpnej ceny. Ako k nej
mesto dospelo?
- Od začiatku tvrdíme, že
cena bola zodpovedajúca nákladom potrebným na vysporiadanie majetkoprávnych
vzťahov nehnuteľnosti. Na vyvrátenie akýchkoľvek pochybností dalo mesto vypracovať
právnu analýzu u renomovaného odborníka. V závere tejto analýzy sa píše, že mesto postupovalo absolútne v súlade
so zákonom a verejné zdroje
boli na riešenie danej situácie
použité účelne a efektívne.
Neexistovalo predsa aj iné
riešenie?
- Ja som v prvom rade rád,
že sa po dvadsiatich rokoch
riešenie konečne podarilo nájsť. Existoval by možno
aj lacnejší variant. No to by
mesto nemohlo urobiť fatálnu
chybu spred viac ako desiatich
rokov, kedy boli byty predané
za jedinú korunu, mesto stratilo na objekt akýkoľvek dosah
a situácia sa tým iba výrazne
zhoršila. Ako samospráva sme
sa nemohli len prizerať ako
sú obťažovaní obyvatelia susedných nehnuteľností alebo
ako je v okolí tohto domu devastované životné prostredie.
Nemohli sme sa tiež tváriť, že
nám je jedno, že v daných životných podmienkach dochádzalo k reálnemu ohrozeniu
života a zdravia. Veď práve tu
vzniklo aj jedno z hlavných

Mimoriadny ohlas verejnosti vyvolala najmä aktivita okolo„Domu hrôzy“.
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skupina omnoho početnejšia
a nie je reálne zamestnať naraz niekoľko stoviek osôb. To
však neznamená, že aj my nevytvárame podmienky a neponúkame pracovné príležitosti.
Mnohých Rómov sa nám podarilo zamestnať cez projekty
úradu práce, kde časť miezd
je financovaná zo strany štátu
a časť zo strany zamestnávateľa, teda Technických služieb Brezno. Väčšina z nich
sa uchytila a momentálne sú
plnohodnotnými zamestnancami, bez ktorých by technické služby v súčasnosti nevedeli
zabezpečiť všetky požadované
činnosti.
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ohnísk žltačky v Brezne, ktorá sa neskôr rozšírila do epidémie vo viacerých miestach
okresu.

na úrovni komunitnej práce,
vzdelávania a v neposlednom
rade získavania pracovných
návykov a uplatnenia sa v
spoločnosti. Tu je nevyhnutná aj komunikácia so starostami a spoločný postup
minimálne v najzásadnejších
otázkach, vrátane nelegálnych stavieb.

V akom štádiu sa momentálne celý proces nachádza?
- Aktuálny stav je taký, že
nehnuteľnosť bola prevedená na mesto bez akýchkoľvek
tiarch, teda právne čistá. Momentálne prebieha v rámci
Aké opatrenia samospráva
stavebného konania proces na ponúka pre zlepšenie kvality
asanovanie tejto stavby.
života týchto občanov a ich
lepšie začlenenie sa do spoObyvatelia iných častí ločnosti?
Brezna i obcí Horehronia sa
- Mesto sa zapojilo do viaobávajú migrácie obyvate- cerých projektov, spolufinanľov „Domu hrôzy“ a ďalších covaných z fondov Európskej
zbúraných objektov. Máte únie a popri tom realizovalo
informáciu o tom, kam títo aj niekoľko aktivít zo štátneľudia išli po strate pôvodné- ho rozpočtu alebo z vlastných
ho obydlia?
zdrojov. Napríklad sme od
- My sme z vlastnej inicia- štátu dokázali získať finančné
tívy zmapovali všetky rodiny. prostriedky na školský autoTreba povedať, že väčšina z bus, ktorý denne vozí do škonich ostala žiť v Brezne a len tri ly osemdesiat rómskych detí.
rodiny išli do iných obcí, pod- Chcem ale zdôrazniť, že to
ľa našich informácií do Po- nie je služba zadarmo a pololomky, Závadky nad Hronom vicu nákladov platia rodičia
a do Valaskej. Veľká väčšina školákov. Začali sme ďalej inteda mesto neopustila a ubyto- tenzívnejšie kontrolovať školvali sa zväčša u svojich príbuz- skú dochádzku a vyzvali sme
ných. Určite nie je pravdou, že miestnych lekárov, aby deťom
sťahujeme týchto občanov do nevydávali ospravedlnenky v
okolitých obcí regiónu. Nao- neodôvodnených prípadoch.
pak, len na Mládežníckej ulici Aj samotné školy sa s podsa zdržiavajú desiatky obča- porou mesta zapojili do vianov, ktorí nemajú trvalý pobyt cerých výziev, cez ktoré sme
v našom meste. Pohybu osôb v otvorili špecializované triedy,
rámci okresu nezabránime, ale alebo zvýšili počet rómskych
na základe dostupných infor- asistentov. Vďaka tomu už
mácií môžem zodpovedne po- dnes máme žiakov, ktorí dosatvrdiť, že určite sa v Brezne na- hujú nadštandardné výsledky
chádza viac obyvateľov z oko- počas celého štúdia na základlitých obcí ako tých z Brezna v nej škole a to i v zmiešaných
obciach.
triedach.
Myslíte si, že nastolená nekompromisná politika mesta
pri uplatňovaní stavebného
zákona je pre riešenie problému postačujúca?
- Pri búraní čiernych stavieb sme opäť len zrealizovali
to, čo bolo deklarované už na
začiatku volebného obdobia. Samozrejme, že samotné
zbúranie nelegálneho obydlia problematiku nevyrieši.
S týmito ľuďmi je potrebné v
prvom rade aktívne pracovať

Považujete tieto aktivity za
dostatočne komplexné?
- Oblasť vzdelávania je, samozrejme, len časťou mozaiky,
ale zaslúži si špeciálnu pozornosť. Ďalšie dôležité aktivity
vykonávame v rámci komunitnej práce, kde pracujeme s
matkami i so samotnými deťmi. Vypracovali sme nový projekt na komunitné centrum a
so žiadosťou sme boli úspešní.
Momentálne prebieha verejné
obstarávanie a toto centrum,

ktoré nebude slúžiť len Rómom, by sme chceli začať stavať na jar budúceho roka.
Hľadali ste inšpiráciu aj v
iných obciach či mestách, kde
majú podobné problémy, ako
sú v Brezne?
- Predstavitelia mesta sa
opakovane stretávali so zástupcami obcí, kde hľadali riešenia problematiky a môžu sa
pochváliť pozitívnymi výsledkami. Ja osobne som bol nedávno na stretnutí so starostom Spišského Hrhova pánom
Ledeckým, kde mám záujem v
najbližšom období aj vycestovať. Spolupracujeme však tiež
s inými organizáciami. Stretol
som sa aj so zamestnancom
Úradu splnomocnenca vlády
pre rómske komunity. Chceme
spoločne hľadať efektívnejšie
riešenia, ktoré následne budeme zasielať aj na vládu a požadovať finančnú, materiálnu
alebo programovú podporu,
aby sa situácia na Horehroní
skutočne zlepšila.
Spišský Hrhov je dávaný
ostatným obciam za pozitívny príklad práce s Rómami.
Našli by sme podobné pozitíva aj u nás v Brezne?
- Je potrebné spomenúť, že
pokiaľ v obci ako je Spišský
Hrhov dokáže obec zamestnať
30 - 40 ľudí, jedná sa o výrazné
zlepšenie sociálnych pomerov
celej komunity. U nás je táto

Ponúkne mesto pre týchto
ľudí aj nejakú inú príležitosť
zamestnať sa?
- Zaujímavé finančné prostriedky sme aktuálne získali aj na projekt občianskych
hliadok, ktorý celkovo trvá tri
roky. Podmienkou je, aby sme
zamestnali šesť ľudí, z ktorých
by minimálne dvaja mali byť
Rómovia. Projekt by sa mal začať realizovať už tento rok. Naším cieľom je vybrať úspešných
uchádzačov na riadnom výberovou konaní spomedzi ľudí,
ktorí majú záujem zamestnať
sa, no doposiaľ sa im to nepodarilo. Tí čo splnia požadované podmienky, budú pomáhať
zamestnancom mestskej polície pri udržiavaní verejného
poriadku. Osobne budem len
rád, ak zo sociálne slabšieho
prostredia budú pochádzať nie
dvaja, ale všetci šiesti.
Otázka na záver: aký je želaný stav, ktorý si ako primátor predstavujete povedzme
v horizonte desiatich rokov?
- Moja vízia je taká, že v
jednotlivých častiach Brezna,
ako ich dnes poznáme, by mal
byť v prvom rade poriadok a
vhodné sociálne prostredie.
To znamená dospelí ľudia,
ktorí dlhodobo pracujú a deti,
ktoré sa pravidelne vzdelávajú.
Tu vidím základ a šancu na to,
aby sa nám podarilo dosiahnuť stav, kde bude čo najmenej
rôznych asociálnych prejavov,
ktoré rušia a znepokojujú väčšinové obyvateľstvo. Úprimne
verím, že s využitím spomenutých opatrení je to reálne.
(sp)

Mnohých Rómov sa mestu podarilo zamestnať cez projekty úradu práce.
ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ
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www.kino.brezno.sk
19.10. štvrtok o 19:00
Hráči so smrťou
Triler/Sci-fi/Mysteriózny,
USA, 103 min, 2017, SK titulky, MP15+, 2D, vstupné: 4 €.

24.10. utorok o 19:00
Matka!
Dráma/Triler/Horor/Mysteriózny, USA, 115 min, 2017, SK
titulky, MP15+, 2D, vstupné: 4€.

20.10. piatok o 16:00
Malý Yeti
Animovaný, Francúzsko, Belgicko, 92 min, 2017, SK da- 28.10. sobota o 16:00
bing, MP, 2D, vstupné: 4€.
Lego® Ninjago® film
A kc i a / A n i m ov aný / D o b 20.10. piatok o 19:00
rodružný/Komédia, USA, 101
Snehuliak
min, 2017, SK dabing, MP, 2D,
Krimi/Dráma, V. Británia, 100 vstupné: 4€.
min, 2017, SK titulky, MP15+,
2D, vstupné: 4€.
28.10. sobota o 19:00
Blade Runner 2049
21.10. sobota o 16:00
Triler/Akcia/Sci-fi, USA, 163
My Little Pony vo filme
min, 2017, SK titulky, MP 15+,
Animovaný/Komédia/Ro- 2D, vstupné: 4€.
dinný, Kanada, USA, 99 min,
2017, SK dabing, MP, 2D, 29.10. nedeľa o 16:00
vstupné: 4€.
Hurvínek a kúzelné múzeum (3D)
21.10. sobota o 19:00
Animovaný/Detský/Rodinný,
Vábenie výšok
Belgicko, Česká republika,
Dokumentárny/Športový, Rusko, 85 min, 2017, SK daSlovensko, 100 min, 2017, bing, MP, 3D, vstupné: 6€.
SK verzia, MP, 2D, vstupné:
4€.
29.10. nedeľa o 19:00
Bajkeři
22.10. nedeľa o 16:00
Komédia, Česká republika,
Emoji film
109 min, 2017, CS dabing,
Animovaný, USA, 91 min, MP12+, 2D, vstupné: 4€.
2017, SK dabing, MP, 2D,
vstupné: 4€.
31.10. utorok o 19:00
Jigsaw
22.10. nedeľa o 19:00
Triler/Horor. Kanada, USA,
Hora medzi nami
91 min, 2017, CS titulky,
Dráma, USA, 100 min, 2017, MP15+, 2D, vstupné: 4€.

Ministerstvo
vnútra SR
a
Mesto Brezno

EDUKÁCIOU
PROTI
KRIMINALITE

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV

projekt je určený seniorom a žiakom základných škôl v meste Brezno

Leny je ešte len odrastené šteniatko,
ktoré sa našlo potulovať v uliciach nášho
mesta. Má asi osem mesiacov, v dospelosti predpokladáme, že bude stredného
vzrastu. Leny je veselý, aktívny, hravý,
priateľský, nekonfliktný, znáša sa aj s
ostatnými psíkmi. Je vhodný do bytu aj
rodinného domu so záhradkou. Je veterinárne ošetrený a čipovaný. Nachádza
sa v Brezne.

Srdečne Vás pozývame
na prednášku určenú žiakom základných škôl na tému:

„Obchodovanie s ľuďmi, ponuka nelegálnej práce
v zahraničí, novodobé otroctvo“
ktorá sa uskutoční dňa 25. 10. 2017 o 9.00 hod.
v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

„Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality“.

SK titulky, MP12+, 2D, vstupné: 4€.

Kontakt:
Mgr. Ľubica Karfíková
mail: karfikova@gmail.com

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE

19. – 29. 10.

Lekáreň Dr.Max
OC TESCO, ČSA 59

30. – 31. 10.
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.

Ivka je šteniatko, ktoré sme našli pobehovať po hlavnej ceste v našom meste.
Má okolo 4,5 mesiaca, v dospelosti predpokladáme, že bude stredného vzrastu.
Ivka je priateľská, prítulná, kontaktná,
veľmi sa teší z ľudskej spoločnosti. Bude
z nej skvelý rodinný psíček, je vhodná aj
k deťom či inému psíkovi. Nový domov
hľadá v byte alebo rodinnom dome s prístupom dovnútra. Je veterinárne ošetrená a čipovaná.

Jessica je fenka, ktorú sme spolu s jej šteniatkami zachránili z rómskej osady. Má
približne jeden rok, je menšieho vzrastu.
Jessie je nenáročná, priateľská fenka,
zbožňuje ľudí, je to zlatíčko, ktoré by sa
len hladkalo, so psíkmi vychádza dobre.
Nový domov hľadá v byte alebo rodinnom dome s celoročným prístupom dovnútra. Je veterinárne ošetrená, čipovaná
a pred adopciou bude kastrovaná.

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.

B
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Vykurovacia sezóna začala.
Staráte sa o svoj komín dobre?
Nestihli ste tento rok vyčistiť
a skontrolovať váš komín?
Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína
vykurovacia sezóna, ktorej
treba venovať značnú pozornosť.

Každoročne dochádza k veľkému počtu požiarov z dôvodov
poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých
vznikajú nevyčísliteľné škody
na majetku, nehovoriac o tom,
že vyhasne aj niekoľko ľudských
životov. Aby vás nepostihlo
niečo podobné, je potrebné
predchádzať chybám, ktoré sa
na vzniku požiarov priamo podieľajú.
Najčastejšie chyby
1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného
prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý
je určený!
2. Nepravidelné čistenie a
kontroly komínov v lehotách:
• ak sú na komínové teleso
pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50
kW, raz za:
Autor:
PK

rodný dom,
vlasť

T3

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z.
v § 20 nasledovne:
Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW

mesiacov

2.

spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12

mesiacov

NEZABUDNITE !
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

- 4 mesiace - spotrebiče na
tuhé alebo kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o
komín bez vložky,
- 12 mesiacov - spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o
komín s vložkou.
• ak sú na komínové teleso
pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad
50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebiče na
tuhé palivá alebo spotrebiče
na kvapalné palivá,
výrobca
kamiónov

základná
jednotka

- 6 mesiacov - spotrebiče
na plynné palivá.
- v občasne užívaných
stavbách raz za 2 roky
3. Inštalácia spotrebiča alebo
dymovodu mimo bezpečnej
vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť
určená výrobcom)!
4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti,
špáry a pod.)!
5. Neodborné pripojenie
spotrebiča ku komínu (môže to

výhodnejší

nezvládnete sami, zavolajte odborníka - kominára

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112
www.minv.sk/?KR_HaZZ_BB
vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!
Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu
venovať pozornosť a dôkladne
sa oň starať. Zároveň vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností
nobélium
(chem.)

súvisiaca s osou

odstránenie
chyby

zvučali

pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v
priestupkovom konaní môže
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť
pokutu v zmysle zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

skonči pitie

Radio South
Africa

T2

poľn. plodina

Slovenská
republika
vták (angl.)

T1

riedky pokrm
gáter (čes.)

dovidenia (hov.)
na toto miesto

dievča (angl.)
dohoda, pakt

Kresťanská
misijná
spoločnosť
dobi

zamestnanec
televízie
EČV Krupiny

Zjednotené
arabské emiráty
frajer Fatimy

Imperial
Chemical
Industry

pohrebná
hostina
strelná zbraň

stredné odborné
učilište

T6

citoslovce
ťuknutia

druh písma, font

švajčiarska
rieka

ochrnutie,
paralýza
vedecko
technické
informácie

slávnostné sály
austrálska
popová
speváčka

ty (nem.)
živnostenský list

americký
raketoplán

čas stebla
obilnín

osobné zámeno
druh korytnačky

zrodenie
značka
nemeckých
automobilov

po vlastných
nohách
kanvica, krhla

afrikánec,
holandský
osadník v Afrike

T5

uväzoval
šedý (angl.)

samica psa
(expr.)
prízemie v
divadle

púštne zviera
okruh, región

ostne, pichliače

Slovenské
elektrárne

prázdny (angl.)
futbalový klub v
Zlatých
Moravciach

Pavol (dom.)
časti kolies

grécke písmeno
6 v Ríme

vrece, žoch

T4

žrď na voze
posielal (bás.)

požival tekutinu
otec (dom.)

ruská rieka

vyhraj nad
niekým, premôž

cestovný doklad

podmienková
sppojka

výbušná nálož

požiarmi v znení neskorších
predpisov až do výšky 331 eur.
Čas, ktorý budete venovať
preventívnym opatreniam, sa
vám určite oplatí a následne
ochráni zdravie a majetok vás a
vašich blízkych.
(hazz)

nech (čes.)

nosný otvor
Champions
League

krivda, nedobro

osobné zámeno

EČV Lučenca

spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6

3. spotrebič na tuhé palivo alebo kvapalné palivo kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace

Doctor Veterina
Medicina

Pomôcky:
BÚR, ADIR,
BIRD, ARIAL

1.

pridá miešaním
predložka

označenie
kamiónov

cudzie mužské
meno

Aicraft
Engineers
Association

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 27. októbra.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Miladu Slivkovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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FK BREZNO INFORMUJE
Derby zápas rozhodla penalta
rozhodca: Miroslav Srholec,
30 divákov.

I. trieda

FOTO: HKB

Úvod duelu s Humenným
Brezňania nezvládli
2. HOKEJOVÁ LIGA
MHK HUMENNÉ - HK BREZNO 7:3 (4:0, 2:1, 1:2)
Góly BR: 22 KOŠTIAL Martin
(KOBELA Filip, 38 KOVÁČIK
Patrik, 19 ŠMÁLIK Michael (87
SRNKA Stanislav , 11 LAUBERT
Lukáš, 29 PINKA Lukáš (22 KOŠTIAL Martin, 19 ŠMÁLIK Michael
Na stretnutie v Humennom
sme sa pripravovali, ako na každé iné a počas týždňa všetko
vyzeralo tak, že tam vycestujeme v plnej sile a pôjdeme si po
tri body. No prišiel víkend a s
ním vrásky na čele trénera. Na
„ďaleký“ východ sme vycestovali len s trinástimi hráčmi. Aby
toho nebolo málo, tak sme už
po tretíkrát prehrali stretnutie
v priebehu pár minút. Prvá tretina, desiata minúta, štyri góly
v našej sieti a striedanie brankárov. Úvod duelu sme absolútne nezvládli. Aj keď bola hra
od druhej tretiny vyrovnaná a
poslednú sme dokázali vyhrať,
konečný výsledok nám jasne
ukázal, kde nás poriadne tlačí
topánka. Ak chceme získavať
body a byť úspešní, musíme to
okamžite riešiť. S predvedenou

hrou od druhej tretiny proti
mužstvu nabitému zvučnými
menami ašpirujúcemu na postup do 1. HL, však môžeme byť
spokojní. Z tohto dňa je to pre
trénera asi jediná potešujúca aj
keď veľmi dôležitá informácia.
O týždeň máme doma Liptákov
a tak na domácej pôjde už chceme brať všetky tri body.

LIGA KADETI
HKM RIMAVSKÁ SOBOTA HK BREZNO 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Góly BR: BÁLINT Marek (GÉRER
Jakub), TURŇA Oliver (KOVÁČIK
Richard), BÁLINT Marek (ROSÍK
Jakub), BÁLINT Marek (LUKAČOVIČ Hugo), ZUBÁK Adrián
(TURŇA Oliver), BÁLINT Marek
(TURŇA Oliver)

1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
8. ŠHT
HC 05 BANSKÁ BYSTRICA HK BREZNO 4:6 (2:2, 2:2, 0:2)
Góly BR: FAŠKO Michal (VALLO
Timotej, ŠVEC Dominik), TURŇA
Oliver (LUKAČOVIČ Hugo), TURŇA Oliver (LUKAČOVIČ Hugo),
NOVYSEDLÁK Samuel (KLAJBAN Peter, GOGA Jakub), KLAJBAN Peter (KOTRÍK Roman), GOGA Jakub (KLAJBAN Peter, ŠVEC
Dominik)
Súboj mladých Horehroncov
s Baranmi mal od začiatku pravú hokejovú atmosféru so všetkým, čo ku kvalitnému hokeju
patrí. Po dvoch lacných góloch
v prvej tretine sme sa poučili a

pokračovali zodpovednejšie.
Zápas sa zlomil v náš prospech
po nepremenenom trestnom
strieľaní na našu bránu. Od toho
momentu sme boli lepším tímom. Za predvedenú hru by sa
určite nehanbili ani oveľa starší
hráči. Dôraz, trpezlivosť a tímový výkon nás priviedli k cennému víťazstvu.
Michael ĎURIŠ: Na začiatku
zápasu sme boli veľmi aktívni.
Už v prvých dvoch minútach
sme strelili gól. Počas nášho
vylúčenia som dostal gól, ktorý
som mal chytiť. Najprekvapivejši gól, bol gól Olivera Turňu,
po skončení jeho vylúčenia. Na
začiatku druhej tretiny sme dostali gól a na to sme odpovedali
gólom. Koncom druhej tretiny
bol na mňa nájazd, ktorý bol pre
mňa kľúčový. Už som vedel, že
to spolu vyhráme.
Peter KLAJBAN: Nastúpili sme na zápas aktívne, no po
prvom góle sme prestali korčuľovať, brankár nás veľmi nepodržal, ku koncu tretiny sme
vyrovnali. Druhú tretinu sme
boli aktívni, no súper sa dokázal
presadiť a streliť nám dva góly.
My sme sa nepoložili, stále sme
korčuľovali a ako odmena bolo
vyrovnanie na 4:4. Tretiu tretinu
sme začali na plné obrátky, nepúšťali sme súpera do žiadnych
vyložených šancí, dreli sme a
podarilo sa nám streliť dva góly.
Zápas bol už len v našich rukách, užívali sme si hokej a hrali
sme čo vieme. Štyri minúty pred
koncom nás na chvíľu zatlačili,

no ustáli sme to, aj brankár nás
už podržal. Posledné minúty
sme hrali v ich pásme, stačilo
udržať puk na našich paliciach.
Vyhrali sme 6:4 zásluhou všetkých hráčov, aj tých, ktorí dostali ku koncu menej priestoru na
ľade, ale potrebovali sme udržať
víťazstvo a to sa nám aj podarilo.

7. ŠHT
HC 05 BANSKÁ BYSTRICA HK BREZNO 12:0 (4:0, 5:0,
3:0)
Zápas sme vyhrať nemohli,
ale prijateľnejší výsledok bol
určite na dosah. Nefungoval základný transfer – pokyny sa musia preniesť z lavičky do činností
na ľade. V našom tíme chýbala
kvalita, až na pár hráčov nás súper predbehol vo všetkých činnostiach. Neostáva nám nič, len
na sebe pracovať a dúfať, že do
rozbehnutého hokejového vlaku
časom nastúpime.

1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
6. ŠHT
HK BREZNO - HC 05 BANSKÁ
BYSTRICA 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)
Góly BR: KVIETOK Jakub, BÁLINT Alex

5. ŠHT
HK BREZNO - HC 05 BANSKÁ
BYSTRICA 3:10 (0:5, 1:1, 2:4)
Góly BR: BERČÍK Ivan, KOVÁČIK
Aurel (MICHALKO Mário), BERČÍK Ivan (PANČÍK Martin) (hkb)

11. kolo 15. októbra
V zápase na ihrisku posledBrezno – Braväcovo 1:2 (0:0),
ného družstva v tabuľke Stožgól Brezna: Boháčik,
rozhodca: Branislav Sáliš, 350 ku naši chlapci potvrdili svoju
pozíciu na prvom mieste a zadivákov.
slúžene zvíťazili.
(vk)
Medzišestnástkový futbal
šance zo začiatku neprinášal,
až v druhom dejstve, keď Brez- 1. FK BREZNO
11 11 0 0 67:10 33 14
no prebralo iniciatívu, para- 2. TJ - Prestavlky
11 10 0 1 83:11 30 13
doxne udreli hostia. Z priame- 3. MFK ŽARNOVICA
11 8 2 1 41:7 26 12
ho kopu potom vyrovnal Bo- 4. ŠKF Kremnica
11 7 1 3 37:11 22 11
háčik a domáci hrali takmer 5. ŠK Prameň Kováčová 11 6 1 4 31:26 19 10
stále na polovici súpera. Opäť 6. FK - 34 Brusno - Ondrej 11 6 0 5 26:35 18 9
to však boli hostia, ktorí všet- 7. FK Šalková
11 5 2 4 23:30 17 8
ko zobrali do vlastných rúk a z 8. TJ Slovan Dudince
11 5 1 5 30:26 16 7
ojedinelého protiútoku vybo- 9. TJ Tatran VLM Pliešovce 11 4 0 7 22:30 12 6
jovali penaltu, ktorej preme- 10. TJ Družstevník Očová 11 4 0 7 16:38 12 5
nenie znamenalo výhru.
11. ŠK Heľpa
11 3 0 8 16:36 9 4
(vh) 12. ŠK Hrochoť
11 1 3 7 11:42 6 3
1. FK Podkonice
11 9
2. FK Sokol Braväcovo
11 9
3. OFK Slovenská Ľupča 11 7
4. FK BREZNO
11 6
5. TJ PARTIZÁN OSRBLIE 11 6
6. TJ Tatran Čierny Balog 10 5
7. TJ ŠK Hronec
11 5
8. FK - 34 Brusno - Ondrej 11 4
9. FK SOKOL NEMECKÁ 11 3
10. ŠK OPL Poniky
10 3
11. TJ - Družstevník Strelníky 11 3
12. FK Šalková B
11 2
13. OFK Slovan Valaská 10 1
14. TJ Mladosť Pohorelá 10 1

1
0
2
1
1
3
2
1
3
2
1
1
3
1

1
2
2
4
4
2
4
6
5
5
7
8
6
8

50:16 28
41:18 27
26:18 23
23:14 19
26:20 19
30:13 18
18:21 17
16:27 13
20:23 12
19:21 11
23:34 10
27:44 7
7:18 6
11:50 4

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

IV. liga
Dorast U19 sk. C
11. kolo 15. októbra
Stožok – Brezno 4:7 (0:2),
góly Brezna: Trnka, Dzurman
2, I. Bartoš 3, Vlček,

13. FK Sitno B. Štiavnica
14. OŠK Stožok

11 1 2 8 12:46 5 2
11 0 0 11 13:80 0 1

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
FK BREZNO
I. trieda
22. 10. o 14.00
OPL Poniky – Brezno
29. 10. o 14.00
Brezno – Šalková
IV. liga
Dorast U19 sk. C
20. 10. o 17.00
Brezno – Kováčová
28. 10. o 11.30
Pliešovce – Brezno

Atletická sezóna na dráhe ukončená
Majstrovstvami SsAZ v kategórii mladšieho žiactva a
prípraviek 1.10. a 57. ročník
Horehronských hier skončila
atletická sezóna na dráhe. Do
konca roka zostávajú majstrovské súťaže v cezpoľnom
behu.
Výsledky breznianskych
pretekárov: 1.10. – Dubnica
nad Váhom: 2. Páleník Matúš
1500 m ml. žiaci 5:18,99 min,
3. Tokárová Andrea 1500 m
ml. žiačky 5:51,04 min, 4.10.
– Banská Bystrica: 1. Dunajská Viktória 800 m st. žiačky 2:34,47 min, 3. 300 m st.
žiačky 46,15 s, 1. Páleník Matúš 1000 m ml. žiaci 3:14,17
min, 1. Lupták Martin 60 m

ml. žiaci 8,31 s, 2. Tokárová
Andrea výška ml. žiačky 120
cm, 2. Lupták Martin 1000 m
ml. žiaci 3:15,81 min, 2. 4 x
60 m st. žiačky Pionierska 2
34,51 s, 2. Ridzoňová Daniela guľa dorastenky 11,31 m,
2. Lipovský Marek 800 m st.
žiaci 2:15,20 min, 3. 4 x 60 m
ml. žiačky Pionierska 2 36,93
s, 3. Zubák Adrián 1500 m st.
žiaci 4:5129 min, 3. Zacharová
Kristína kriketka ml. žiačky
41,29 m, 3. Gajan Patrik diaľka
st. žiaci 513 cm, 3. Králiková
Kristína diaľka st. žiačky 452
cm. V súťaži základných škôl o
Putovný pohár: 1. ZŠ Golianova Banská Bystrica, 2. ZŠ s MŠ
Pionierska 2 Brezno.
(mč)

Brezniansky Karate klub oslavuje štvrťstoročie
V roku 1992 bol v Brezne
založený prvý Karate klub,
ktorý fungoval s názvom
Karate klub Mostáreň Brezno. Zakladateľmi boli Milan
Piliar, Jaroslav Kubár a Igor
Chovanec.
Milan Piliar bol zároveň
hlavným trénerom. Už v prvých rokoch svojej existencie žali úspechy a vo svojich
radoch mali medailistov z
majstrovstiev Slovenska, ako

aj medailistov ČSFR. Milan
Piliar bol majster ČSFR v
družstvách, Peter Jenča vicemajster ČSFR v jednotlivcoch,
vicemajstri Slovenskej republiky Peter Jenča, Dušan Šarik a
Stano Kurek.
V roku 1995 hlavný tréner
Milan Piliar tragicky zahynul a tak sa klub premenoval
na Karate klub Milana Piliara
Brezno. Predsedom sa stal Peter Jenča. Už vtedy sa klub venoval mládeži, kde najväčšie

úspechy a vstup k najlepším
na Slovensku a teda aj v reprezentácii si vybojovali Dominika Ťažká a Lukáš Kučerák.
Momentálne v klube pôsobí
šesť kvalifikovaných trénerov
– Peter Jenča, Monika Jenčová, Jozef Michalík, Andrea
Tapajčíková, Iveta Rusková a
Marián Mirilovič. V klube sa
venujeme detičkám od štyroch rokov v prípravke s názvom Karaťáčik. Máme pretekárku, ktorá vo svojich piatich

rokoch získala titul majsterky
Slovenska v kata a vicemajsterky Slovenska v kumite.
Celkovo máme 33 registrovaných pretekárov z celkového
počtu 70 členov Karate klubu.
Len v tejto sezóne naši pretekári si domov doniesli vyše 90
medailí z domácich a zahraničných súťaží.
V klube bolo vychovaných
deväť reprezentantov Slovenskej republiky, ktorí získali na
medzinárodných turnajoch

veľké úspechy, ako napríklad
majster Európy ESHRKF, vicemajster Európy, medailové
umiestnenia zo svetových pohárov, európskych pohárov a
niekoľko medailí z Majstrovstiev Slovenska. Momentálne v klube trénujeme troch
reprezentantov Slovenskej
republiky, ktorí bojujú o účasť
na Majstrovstvách Európy,
ako aj Majstrovstvách sveta.
Keďže karate sa stalo olympijským športom (Tokio 2020),

tak aj naša príprava je zameraná na túto vrcholnú súťaž.
V tejto príprave našim cvičencom regeneráciu a rekondíciu
zabezpečuje trénerka a zároveň študovaná fyzioterapeutka Andrea Tapajčíková.
Účasť na majstrovstvách
sveta kadetov a juniorov U
21 WKF si vybojovala Tatiana Tapajčíková. Majstrovstvá
sveta sa budú konať 26. – 29.
októbra v Tenerife (Španielsko).
(pj)
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